
ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΜΙΑ (1) ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
 _____________ 2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ _____________  

Το σύνολο των προσφεροµένων υλικών απαρτίζουν µία λειτουργική µονάδα η οποία 
ονοµάζεται «Σειρά Οργάνων Μηχανικής» και αποτελεί το υπό προµήθεια είδος. Κάθε 
εργαστήριο παραλαµβάνει οκτώ (8) Σειρές Οργάνων Μηχανικής. 

1. Πίνακας Υλικών ανά µία (1) Σειρά Οργάνων Μηχανικής 

Α/Α Περιγραφή Συσκευής / Είδους Ποσότητα 
 

1. Συσκευή Κεκλιµένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων, Ρ/Μ 1523                                                                                       1 
 

   

 

2. Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο και Παρελκόµενα, Ρ/Ν 1465 
 

Α/Α              Περιγραφή Είδους Συσκευής                                     

                                                                                         Ποσότητα 

1.         Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο, Ρ/Ν 1460                                   1  

2.         Φωτοπύλη, Ρ/Ν 1236                                                             2 

3.         Τροφοδοτικό Χαµηλής Τάσης                                               1  

4.         Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου Α, Ρ/Ν 1103                            2  

5.        Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου Β, Ρ/Ν 1146                           1            

6.        Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου Γ, Ρ/Ν 1111                            1 

 



3. Κυλιόµενα Σώµατα σε Πλαστική Θήκη, Ρ/Ν 1235 
     

Α/Α                                                   Περιγραφή Περιεχοµένων Πλαστικής Θήκης                                                      
                                                                                                         Ποσότητα 
1.   Μεταλλικός Σφόνδυλος εξωτ. διαµέτρου 25 mm, εσωτ. ∆ιαµέτρου 10 mm, µήκους 35 mm, Ρ/Ν 1125                                   3             

2.   Μεταλλικός Σφόνδυλος εξωτ. διαµέτρου 30 mm, εσωτ. ∆ιαµέτρου 10 mm, µήκους 35 mm, Ρ/Ν 1126                                       2           

3.    Μεταλλικός Κύλινδρος εξωτ. διαµέτρου 10 mm, µήκους 70 mm                                                                                                      2          

4     Μεταλλική Σφαίρα, διαµέτρου 15 mm                                                                                                                                        4                    

5.    Μεταλλική Σφαίρα, διαµέτρου 19 mm                                                                                                                                1                    

6.    Γυάλινη Σφαίρα, διαµέτρου 15 mm                                                                                                                                            4 

 4.         Συσκευή Κεντροµόλου ∆ύναµης σε Πλ. Θήκη, Ρ/Ν 1156                                                                                                  
  

 

 

Α/Α                                                   Περιγραφή Περιεχοµένων Πλαστικής Θήκης                                                                                          

                                                                     Ποσότητα 
1.  Μεταλλική ροδέλλα                                        20                                                                                                                                                    

2.  Πλεκτό νήµα µήκους 10 m                            1                                                                                                                                            

3.   Συνδετήρας                                                 10                                                                                                                                                          

4.   Πλαστική Σφήνα                                            5                                                                                                                                                 

5.   Επιµεταλλωµένος Σωλήνας                           1                                                                                                                                                   

6.    Λαστιχένιο Πώµα                                        1                                                                                                                                             

7.    Μεταλλικός Σύνδεσµος                               1                                                                                                                           

5.   Συσκευή Φυγοκεντρικού Στίβου, Ρ/Ν 1244                                                                                                                        

4. 



6.    Συσκευή Ορµής - Κρούσης, Ρ/Ν 1421 
  

Α/Α                  Περιγραφή Είδους Συσκευής                     

                                                                               Ποσότητα 
1.  Σύνθετο Εξάρτηµα Ορµής-Κρούσης, Ρ/Ν 1326                       1             

2.  ∆ιάδροµος Ολίσθησης Σφαιρών, Ρ/Ν 1112                             1                   

3.  Κοχλίας Μ3 κατά DIN 912                                                        2                          

4.  Περικόχλιο Μ3 κατά DIN 934                                                2                         

5.   Αξονίσκος σε πλαστικό σωλήνα, Ρ/Ν 1267                           1                  

Τριβόµενα Σώµατα, Ρ/Ν 1348 
■ 

 

 

Α/Α                           Περιγραφή Ειδών                              

                                                       Ποσότητα 
1.   Ξύλινο Επίπεδο Τριβής, Ρ/Ν 1121            1                                               

2.   Τριβόµενο Σώµα τύπου Α, Ρ/Ν 1213       1                                              

3.    Τριβόµενο Σώµα τύπου Β, Ρ/Ν 1214      1                                 

 

8. Ηλεκτρονικό Παχύµετρο σε Ξύλινη Θήκη, Ρ/Ν 270-325 
   

 

Α/Α                                                      Περιγραφή Περιεχοµένων Ξύλινης Θήκης                                                        

                                                                      Ποσότητα 
1.   Ηλεκτρονικό Παχύµετρο, Ρ/Ν 270-325                1                                                                                                                 

 2.  Εφεδρικός Συσσωρευτής                                  1                                                                                                                    1 9.         
Περιγραφή Ειδών 

Α/Α                                                                                       ποσότητα 
1.         Υποδεκάµετρο 30 cm                                                       1                           

2.         Κλειδί Τύπου Allen                                                         1                          

3.         Μεταλλικός Σφόνδυλος εξωτ. διαµέτρου 14 mm     

    τοιχώµατος πάχους 0.25 mm, µήκους 40 mm, Ρ/Ν 1129             1                          

 



2. Συσκευασία Υλικών ανά Εργαστήριο 

Κάθε εργαστήριο παραλαµβάνει οκτώ (8) Σειρές Οργάνων Μηχανικής. Οι οκτώ (8) αυτές 
σειρές είναι συσκευασµένες σε τέσσερα (4) είδη χαρτοκιβωτίων Α, Β, Γ, ∆. Εποµένως, κάθε 
εργαστήριο παραλαµβάνει µία σειρά από τέσσερα (4) χαρτοκιβώτια Α, Β, Γ, ∆. 

2.1 Περιεχόµενα χαρτοκιβωτίου «Α» διαστ. 47x30x35 cm 
 

Α/Α Περιγραφή Περιεχοµένων Ειδών Ποσότητα

1. Συσκευή Κεκλιµένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων, Ρ/Ν 1523 4

2.2 Περιεχόµενα χαρτοκιβωτίου «Β» διαστ. 47x30x35 cm 
 

Α/Α Περιγραφή Περιεχοµένων Ειδών Ποσότητα

1. Συσκευή Κεκλιµένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων, Ρ/Ν 1523 4

2.3 Περιεχόµενα χαρτοκιβωτίου «Γ» διαστ. 30x30x90 cm 
 

Α/Α Περιγραφή Περιεχοµένων Ειδών Ποσότητα

1. Συσκευή Κεντροµόλου ∆ύναµης σε Πλ. Θήκη/Ν 1156 8

2. Κυλιόµενα Σώµατα σε Πλαστική Θήκη, Ρ/Ν 1235 8

3. Συσκευή Φυγοκεντρικού Στίβου, Ρ/Ν 1244 8

4, ∆ιάδροµος Ολίσθησης Σφαιρών, Ρ/Ν 1112 8

5. Τριβόµενα Σώµατα, Ρ/Ν 1348 8

2.4 Περιεχόµενα χαρτοκιβωτίου «∆» διαστ. 38x21x27 cm 
 

Α/Α Περιγραφή Περιεχοµένων Ειδών Ποσότητα

1. Ηλεκτρονικό Παχύµετρο σε Ξύλινη θήκη, Ρ/Ν 270-325 8

2. Λοιπά Υλικά 8

3. Μεταλλικός Σφόνδυλος εξωτ. διαµέτρου 14 mm, τοιχώµατος πάχους 0..25 mm, µήκους 40 mm, Ρ/Ν 1129 8

4. Σύνθετο Εξάρτηµα Ορµής-Κρούσης, Ρ/Ν 1326 8

5. Κοχλίας Μ3 κατά DIN 912 16

6. Περικόχλιο Μ3 κατά DIN 934 16

7. Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο και Παρελκόµενα, Ρ/Ν 1465 8



ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 _____________________ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 Συσκευή Κεκλιµένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 

1.1 Συναρµολόγηση - Οριζοντίωση 
 

 



Απαιτούνται: Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων (1), Σφιγκτήρας τύπου G (2), Ηλ. Παχύµετρο {1), Κλειδί τύπου Allen (1). Αλφάδι (1) 

∆ιαδικασία: α) Το Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων στερεώνεται επάνω στον πάγκο εργασίας µε δύο Σφιγκτήρες τύπου G, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 1. 
β) Το Ηλ. Παχύµετρο  τοποθετείται στη θέση του όπως φαίνεται στο σχήµα 3, αφού πρώτα µε το Κλειδί τύπου Allen ελευθερωθεί το πλαστικό 
εξάρτηµα ( σχήµα 2.) από το µεταλλικό σωλήνα. Το Παχύµετρο τοποθετείται έτσι ώστε η βάση του µετρητικού µέρους του παχύµετρου  να 
εφάπτεται στο πλαστικό εξάρτηµα ρύθµισης, όπως φαίνεται στο σχήµα 4. 
γ) Αφού τοποθετηθεί το Ηλ. Παχύµετρο, το πλαστικό εξάρτηµα επανέρχεται στη θέση του και ασφαλίζεται µε το Κλειδί τύπου Allen (σχήµα 5). 
δ) Το Αλφάδι  τοποθετείται κατά τη διεύθυνση του διαδρόµου κύλισης, και ο διάδροµος σταθεροποιείται µε το Κλειδί Allen σε θέση κατά την 
οποία το Αλφάδι θα δείχνει οριζόντια διεύθυνση (σχήµα 6). 
ε) Μηδενίζεται η κλίµακα του Ηλ. Παχύµετρου σε αυτή τη θέση, µε το πάτηµα του κοµβίου µε την ένδειξη «ZERO». Στην οριζόντια θέση, η βάση 
του µετρητικού µέρους του παχύµετρου εφάπτεται στο πλαστικό εξάρτηµα ρύθµισης, όπως στο σχήµα 4. 

1.2 Τοποθέτηση Φωτοπυλών 

σχήµα 7 

 Απαιτούνται: Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων (ϊ), Φωτοπύλη (1), Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου Α (1) 

∆ιαδικασία: Μία ή περισσότερες Φωτοπύλες µπορούν να εξαρτηθούν στο Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων σε οιαδήποτε θέση του 
διαδρόµου κύλισης. 
α) Ο Σύνδεσµος τύπου Α συνδέεται µε το δέκτη (εξωτ. διάµετρο 9 mm) όπως φαίνεται στο σχήµα 7, και αυτός µε το διάδροµο κύλισης. Είναι 
προτιµότερο να συνδέεται πρώτα ο Σύνδεσµος µε τους µεταλλικούς σωλήνες και εν συνεχεία η Φωτοπύλη µε αυτόν. 

1.3 Μετρήσιµα Μεγέθη 
 

 



Μετρήσιµα Μεγέθη: Τα µεγέθη που µπορεί να µετρήσει ο χρήστης κατά την πειραµατική διαδικασία είναι δύο: Μήκος και χρόνος. Στο σχήµα 
φαίνεται ποια είναι τα µήκη και οι χρόνοι που χρειάζεται να µετρήσει ο χρήστης. 

• Η: Απόσταση από το επίπεδο οριζοντίωσης 
• Si: Απόσταση του άξονα της δέσµης της πρώτης Φωτοπύλης από την αρχή της κίνησης 
• S2: Απόσταση του άξονα της δέσµης της δεύτερης Φωτοπύλης από την αρχή της κίνησης 
• t2-t1 : Η διαφορά των χρόνων έλευσης του κινητού µεταξύ των δύο Φωτοπυλών, µετρούµενη µε τη λειτουργία F2. 

2 Συσκευή Ορµής-Κρούσης 

2.1 Συναρµολόγηση 
 

 
Απαιτούνται: Σύνθετο Εξάρτηµα Ορµής-Κρούσης (1), Αλουµινένιος ∆ιάδροµος (1), Κοχλίας (2), Περικόχλιο (2), Κλειδί τύπου Allen (1), 
Αξονίσκος σε Πλαστικό Σωλήνα (1), Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων {1) 

∆ιαδικασία: α) Ο Αλ. ∆ιάδροµος τοποθετείται επάνω στο Σύνθετο Εξάρτηµα και κοχλιώνεται µε τη χρήση του Κλειδιού τύπου Allen, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 9. 
β) Ο Αξονίσκος σε Πλαστικό Σωλήνα τοποθετείται και αυτός όπως φαίνεται στο σχήµα. ∆ίδεται έµφαση ώστε το επάνω µέρος του Αξονίσκου να 
απέχει 20 mm από το πλαστικό εξάρτηµα (σχήµα 10). 
γ) Τέλος, η συναρµολογηµένη πλέον Συσκευή Ορµής-Κρούσης τοποθετείται  επάνω στο Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων, κατά τον τρόπο 
που φαίνεται στο σχήµα 11. Πρέπει η συσκευή να ασφαλισθεί σε αυτή τη θέση (Αλ. ∆ιάδροµος κάθετος στο επίπεδο που ορίζει η Συσκευή Κεκ. 
Επιπέδου) µε το Κλειδί τύπου Allen. 



2.2 Ανάρτηση Φωτοπυλών 
 

Απαιτούνται: Συσκευή Ορµής-Κρούσης(1), Φωτοπύλη (1), Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου ∆ (1) 

∆ιαδικασία: Μία ή περισσότερες Φωτοπύλες µπορούν να εξαρτηθούν στη Συσκευή Ορµής-Κρούσης σε οιαδήποτε από τις θέσεις 1,2. 

α) θέση 1: Το τµήµα που περιέχει το δέκτη της Φωτοπύλης (εξωτ. διάµετρος 9 mm) συνδέεται µε τον προεξέχοντα µεταλλικό σωλήνα, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 12. 
β) θέση 2: Το τµήµα που περιέχει τον ποµπό της Φωτοπύλης (εξωτ. διάµετρος 10 mm) συνδέεται µε το Σύνδεσµο τύπου Γ. Ο τελευταίος 
συνδέεται µε τον προεξέχοντα µεταλλικό σωλήνα, όπως φαίνεται στο σχήµα 13. 

2.3 Χρήση 
 



Απαιτούνται: Συσκευή Ορµής-Κρούσης(1), Μεταλλική ή Γυάλινη Σφαίρα δια. 15 mm (2) 

∆ιαδικασία: α) 0 Αλ. ∆ιάδροµος στρέφεται κατά βούληση ώστε να δηµιουργηθεί η επιθυµητή γωνία για την κρούση (σχήµα 14). 
β) Η πρώτη Σφαίρα στερεώνεται επάνω στον Αξονίσκο (σχήµα 15). Η δεύτερη αφήνεται να πέσει από την κορυφή του Αλ. ∆ιαδρόµου και 
συγκρούεται µε την ακίνητη σφαίρα. 
γ) Αναλόγως µε τον τρόπο µέτρησης, οι ταχύτητες των σφαιρών µετρώνται είτε µε Φωτοπύλες, είτε από την ανάγνωση του ίχνους των σε χαρτί 
τύπου carbon, επάνω στον πάγκο εργασίας. 
δ) Όταν η Συσκευή είναι ασφαλισµένη στη θέση του σχήµατος 11, το ίχνος του Αξονίσκου στο οριζόντιο επίπεδο στήριξης του κεκλιµένου 
επιπέδου απέχει 18 mm από τη βάση του Κεκλιµένου Επιπέδου και κατά τις δύο διατάσεις (σχήµα 16) από το σηµείο Α. 
ε) Εφόσον απαιτείται, το εξάρτηµα της Συσκευής που περιλαµβάνει τον Αξονίσκο σε Πλαστικό Σωλήνα, µετακινείται προς τα κάτω ώστε να µην 
εµποδίζει την βολή της σφαίρας που κατέρχεται τον Αλ. ∆ιάδροµο (σχήµα 17). 

3 Συσκευή Φυγοκεντρικού Στίβου 

3.1 Συναρµολόγηση 
 

Απαιτούνται: Φυγοκεντρικός Στίβος(ΐ), Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων (Ι) 

∆ιαδικασία: α) Ο Φυγοκεντρικός Στίβος τοποθετείται επάνω στο Κεκλιµένο Επίπεδο, όταν αυτό είναι οριζοντιωµένο (§1.1) (σχήµα 18). 
β) Το κεκλιµένο τµήµα του στίβου εφάπτεται µε το Κεκλιµένο Επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήµα 19. 

3.2 Ανάρτηση Φωτοπυλών 

 

σχήµα 20 Απαιτούνται: Φυγοκεντρικός Στίβος(1), 

Φωτοπύλη{1), Πλαστικός Σύνδεσµος τύπου Β (1) 

∆ιαδικασία: Μία Φωτοπύλη µπορεί να εξαρτηθεί στο Φυγοκεντρικό Στίβο σε οιαδήποτε θέση αυτού. 
α) Για τη µέτρηση της ταχύτητας στο ανώτατο σηµείο της κυκλικής τροχιάς, η σύνδεση της Φωτοπύλης µε το Σύνδεσµο τύπουΒ γίνεται όπως 
φαίνεται στο σχήµα 20, έτσι ώστε ο άξονας της Φωτοπύλης να διέρχεται από την οπή στο ανώτατο σηµείο (Οπή Ο). 
β) Για τη µέτρηση της ταχύτητας σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της κυκλικής τροχιάς, η σύνδεση γίνεται όπως φαίνεται στο σχήµα 21. 



4 Συσκευη Μέτρησης τnς Επιτάχυνσης της Βαρύτητας 

Απαιτούνται: Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων (1), Σφιγκτήρας τύπου 
G (2), Ηλ. Παχύµετρο (1), Κλειδί τύπου Allen (1). Αλφάδι (1) 

∆ιαδικασία: α)Το Κεκλιµένο Επίπεδο τοποθετείται κατά την έννοια 
του σχήµατος 22 και ασφαλίζεται µε τους Σφιγκτήρες. 
β) Με το Αλφάδι ο διάδροµος ολίσθησης έρχεται στην κατακόρυφη 
θέση και ασφαλίζεται µε το Κλειδί. 
γ) Οι Φωτοπύλες αναρτώνται σύµφωνα µε την § 1.2. 
5 Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο 

Αναφορά της λειτουργίας του Ηλ. Χρονοµέτρου υπάρχει στο συννηµένο εγχειρίδιο 
λειτουργίας. 

6 Τριβόµενα Σώµατα 

Απαιτούνται: Κεκλιµένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων (1), 
Σφιγκτήρας τύπου G (2), Ξύλινο Επίπεδο Τριβής (1), Τριβόµενο Σώµα 
διαστάσεων 10x7x5 cm3, Μεταλλικός Σφόνδυλος εξωτ. διαµέτρου 25 
mm (1-3), Κλειδί τύπου Allen (1) 

∆ιαδικασία:   α)   Ο  διάδροµος  κύλισης του   Κεκλιµένου Επιπέδου  
οριζοντιώνεται. 
β) Το Ξύλινο Επίπεδο Τριβής   τοποθετείται επάνω στο Κεκλιµένο 
Επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα 23. 
γ) Ο διάδροµος κύλισης ρυθµίζεται στο επιθυµητό ύψος. Το ύψος 
µετράται µε το το Ηλ. Παχύµετρο. 
δ) Το Τριβόµενο Σώµα  τοποθετείται επάνω στο Ξύλινο Επίπεδο. Το 
βάρος του Τριβόµενου Σώµατος µεταβάλλεται µε την προσθήκη 1-3 
Σφονδύλων 

7 Συσκευή Κεντροµόλου ∆ύναµης 

Απαιτούνται: Πλεκτό νήµα µήκους 10 m, Συνδετήρας{1), Λαστιχένιο 
Πώµα (1), Επιµεταλλωµένος Σωλήνας (1), Λαστιχένιο Πώµα (1), 
Πλαστική Σφήνα (1), Μεταλλικές Ροδέλλες βάρους 10 gr (1-20), 
Μεταλλικός Σύνδεσµος (1) 

∆ιαδικασία: α) Το Σχοινί εξαρτάται µε το Λαστιχένιο Πώµα µε τη 
βοήθεια της Σφήνας. Κατόπιν, διέρχεται µέσα από τον Επιµεταλλωµένο 
Σωλήνα. 
β) Ανάλογα µε τη επιθυµητή ακτίνα της περιστροφής, επιλέγεται το 
µήκος του σχοινιού. 
γ) Με ένα συνδετήρα, στερεωµένο στην άλλη άκρη του σχοινιού, 
σταθεροποιείται το µήκος. 
δ) Στον συνδετήρα εξαρτώνται µεταλλικές ροδέλες, κατά βούληση. 
ε) Με το Μεταλλικό Σύνδεσµο, εµποδίζεται η κίνηση του συνδετήρα, 
όπως φαίνεται στο σχήµα 24. 

8  Παρατηρήσεις 

ΣΤΟ CD που παρέχεται υπάρχουν video που αναφέρονται στα ανωτέρω. 
Πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες επεµβάσεις µε το Κλειδί Allen σε θέσεις άλλες από αυτές που υποδεικνύονται στα εγχειρίδια λειτουργίας και 
το CD που παρέχεται. 
'Όταν η συσκευή µείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα αχρησιµοποίητη, πρέπει οι µεταλλικοί σωλήνες που συµµετέχουν στην κίνηση του 
διαδρόµου κύλισης να καθαρίζονται µε ένα νωπό από οινόπνευµα πανί (ώστε να αποµακρυνθούν οι κόκκοι σκόνης) και να λιπαίνονται µε ελάχιστη 
ποσότητα λαδιού. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
 ________ Ρ/Ν 1460 ________  

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο, Ρ/Ν 1460 αποτελείται από µία ηλεκτρονική βαθµίδα συναρµολογηµένη σε 
ένα τυπωµένο κύκλωµα (PCB) και συνεργάζεται µε µία ή δύο Φωτοπύλες, Ρ/Ν 1236. Για τη λειτουργία του, 
χρησιµοποιείται ένα τροφοδοτικό 7.5-15 VDC. 

Το Χρονόµετρο καταγράφει χρόνους σύµφωνα µε τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας. Οι χρόνοι 
εµφανίζονται στην οθόνη και ταυτόχρονα αποθηκεύονται στη µνήµη του χρονοµέτρου για µεταγενέστερη 
επισκόπηση. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1. 
Φωτοπύλη 
«Φωτοπύλη» είναι ένα σύστηµα αποτελούµενο από ένα φωτοτρανζίστορ και µία κατάλληλη 

φωτεινή πηγή. Η φωτοπύλη της οποίας το φωτοτρανζίστορ είναι σκιασµένο (ή φωτισµένο) βρίσκεται στην 
κατάσταση 1 (ή στην κατάσταση 0 αντίστοιχα). 

Η χρονική στιγµή κατά την οποία η κατάσταση της φωτοπύλης µεταπίπτει από 0 σε 1 θα 
ονοµάζεται «αρχή σκίασης» και συµβολίζεται µε tA. Αντίστοιχα, «πέρας σκίασης» ονοµάζεται η χρονική στιγµή 
κατά την οποία η κατάσταση της φωτοπύλης µεταπίπτει από 1 σε 0 και συµβολίζεται µε tn. 

2.2. Πλήρης Κύκλος Φωτοπύλης 
«Πλήρης Κύκλος Φωτοπύλης» («ΠΚΦ») είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ της χρονικής στιγµής tA 

και της αµέσως επόµενης χρονικής στιγµής tn, για την ίδια φωτοπύλη. 

2.3. Πλήρης Κύκλος Λειτουργίας 
Ένας «Πλήρης Κύκλος Λειτουργίας» («ΠΚΛ») είναι το σύνολο από έναν ή περισσότερους 

«Πλήρεις Κύκλους Φωτοπυλών», ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Χρονοµέτρου. 

3.       ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΙ: Το Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο έχει 3 εισόδους. 

3.1 Είσοδος «ΕΙ»: Συνδέεται µε το τροφοδοτικό 7.5-15 VDC. 
3.2 Είσοδος «Φι»: Συνδέεται µε τη Φωτοπύλη Φι. 
3.3 Είσοδος «Φ2»: Συνδέεται µε τη Φωτοπύλη Φ2. 

 

 



ΕΞΟ∆ΟΙ:   Το  Ηλεκτρονικό  Χρονόµετρο  διαθέτει   µία   έξοδο,  την  οθόνη   5   ψηφίων  7-segment,   µε 
δυνατότητα µέτρησης από 0.0000 sec έως 99999 sec, χρησιµοποιώντας autoranging. 

Τέλος, έχει δύο διακόπτες, «∆ι», «∆2» για την επιλογή µεταξύ της δυνατότητας RESET και των τύπων 
λειτουργίας F1/F2/F3, αντίστοιχα. 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το Ηλεκτρονικό Χρονόµετρο έχει τη δυνατότητα τριών (3) διαφορετικών τρόπων λειτουργίας. 

4.1        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 («F1») 

Στον τρόπο λειτουργίας 1 ένας ΠΚΛ 
ταυτίζεται µε ένα ΠΚΦ µίας φωτοπύλης (σχήµα 1, 2). 

Ένας ΠΚΛ της λειτουργίας 1 
ολοκληρώνεται αµέσως µετά τη χρονική στιγµή tn. To 
χρονόµετρο καταγράφει το χρόνο tn - tA της 
φωτοπύλης. 

 

Σχήµα 2: Παραδείγµατα ΠΚΛ στον τρόπο λειτουργίας 1 
Σχήµα 2: Παραδείγµατα ΠΚΛ στον τρόπο λειτουργίας 1 

Η λειτουργία 1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για δύο φωτοπύλες συνδεδεµένες ταυτόχρονα, µε την 
καθεµία να µετρά χρόνους διέλευσης σωµάτων tn - tA, ανεξάρτητα της άλλης. 

4.2        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 («F2») 

Στον τρόπο λειτουργίας 2 απαιτείται η 
σύνδεση και των δύο φωτοπυλών ταυτόχρονα (σχήµα 
3,4). 

Ένας ΠΚΛ της λειτουργίας 2 
ολοκληρώνεται αµέσως µετά τη χρονική στιγµή tΠ2 της 
δεύτερης φωτοπύλης κατά σειρά σκίασης. Το 
χρονόµετρο καταγράφει το χρόνο tΠ2 – tΠ1. 



Σχήµα 4:  Παραδείγµατα ΠΚΛ στον τρόπο λειτουργίας 2 

4.3        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 («F3») 
Στον τρόπο λειτουργίας 3 απαιτείται η χρήση µίας µόνο φωτοπύλης  

Ένας ΠΚΛ της λειτουργίας 3 ολοκληρώνεται αµέσως µετά τη χρονική στιγµή tn(3) της τρίτης 
διαδοχικής σκίασης της δέσµης της φωτοπύλης. Το χρονόµετρο καταγράφει το χρόνο tΠ(3) - tn(1). 

 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

5.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 
Μόλις η είσοδος Ει συνδεθεί µε το τροφοδοτικό, το χρονόµετρο κάνει τις εξής ενέργειες: 

• Γίνεται ένας διαγνωστικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της οθόνης που διαρκεί 1 sec. Κατά την διάρκεια 
αυτού του ελέγχου, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα ψηφία ανάβουν κανονικά. 

• Εµφανίζεται το µήνυµα «HELLO» για 1 sec και η ένδειξη «F1» για 2 sec, στην οποία βρίσκεται αρχικά το 
Χρονόµετρο. 

• Τέλος, εµφανίζεται η ένδειξη «0.0000» και το χρονόµετρο είναι έτοιµο για χρήση. Η µνήµη για την 
αποθήκευση των µετρήσεων είναι αρχικά κενή. 

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Όση ώρα εµφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγµένος τρόπος λειτουργίας «Fl», «F2» ή «F3» µετά από 

στιγµιαία ή συνεχή πίεση του διακόπτη ∆Ι, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει έναν άλλο τρόπο λειτουργίας πιέζοντας 
διαδοχικά τον διακόπτη ∆2, αυξάνοντας έτσι την ένδειξη της οθόνης κατά 1, επιστρέφοντας στην τιµή 1 µετά από 
το 3. Μόλις εµφανιστεί ο αριθµός του επιθυµητού τρόπου λειτουργίας, ο χρήστης σταµατά κάθε ενέργεια και αν 
κρατούσε πατηµένο τον διακόπτη ∆1 τον απελευθερώνει. Ο επιλεγµένος τρόπος λειτουργίας θα συνεχίσει να 
εµφανίζεται για 2 sec και µετά θα εµφανιστεί η ένδειξη «0.0000». Τώρα το χρονόµετρο είναι έτοιµο να κάνει 
µετρήσεις µε βάση τον νέο τρόπο λειτουργίας και µε την µνήµη κενή. Κρατώντας πατηµένο µόνο το διακόπτη ∆Ι, 
γίνεται διαγραφή των θέσεων µνήµης για το συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας (RESET). 

5.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΩΝ 
Το χρονόµετρο εισέρχεται στην κατάσταση καταγραφής χρόνων όταν στην οθόνη απεικονίζεται η 

ένδειξη «0.0000». Μόλις ολοκληρωθεί ένας ΠΚΛ, σύµφωνα µε τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας, τότε στην 



οθόνη εµφανίζεται άµεσα ο χρόνος που µετρήθηκε. Ταυτόχρονα ο χρόνος αυτός αποθηκεύεται στη µνήµη του 
χρονοµέτρου. Μόλις ολοκληρωθεί ένας επόµενος ΠΚΛ, η ένδειξη της οθόνης ενηµερώνεται µε τη νέα µέτρηση. 

Στους τρόπους λειτουργίας «2» και «3» ένας ΠΚΛ ολοκληρώνεται µετά από δύο (2) και τρεις (3) 
ΠΚΦ αντίστοιχα. Αρχής γενοµένης από τον πρώτο ΠΚΦ και έως ότου συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός ΠΚΦ 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ΠΚΛ, εµφανίζεται στην οθόνη µία ή δύο κυλιόµενες µπάρες, ανάλογα 
µε τον αριθµό των ΠΚΦ που έχουν ήδη ανιχνευτεί. 

Όλοι οι χρόνοι που µετρήθηκαν αποθηκεύονται στη µνήµη του χρονοµέτρου. Το χρονόµετρο έχει 
δυνατότητα καταγραφής µετρήσεων σε οκτώ (8) θέσεις µνήµης. Όταν συµπληρωθεί ο αριθµός των οκτώ 
µετρήσεων, τότε η ένδειξη του τελευταίου χρόνου που µετρήθηκε αναβοσβήνει στην οθόνη. Το χρονόµετρο 
σταµατάει τότε την καταγραφή χρόνων. Αν ολοκληρωθούν νέοι ΠΚΛ, τότε οι τιµές των χρόνων ούτε εµφανίζονται 
στην οθόνη ούτε αποθηκεύονται στη µνήµη. Ο χρήστης πρέπει είτε να πατήσει το διακόπτη ∆1 (ενέργεια RESET), 
καθαρίζοντας τη µνήµη και ξεκινώντας νέες µετρήσεις, είτε να πατήσει το διακόπτη ∆2 για να δει τις 
αποθηκευµένες µετρήσεις (§ 5.4). 

5.4        ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Ο χρήστης µπορεί πατώντας το διακόπτη ∆2 να σταµατήσει τη διαδικασία µέτρησης και να 

εκκινήσει τη διαδικασία εµφάνισης των αποθηκευµένων µετρήσεων. Αν δεν υπάρχουν αποθηκευµένες µετρήσεις ο 
διακόπτης ∆2 αγνοείται. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που το χρονόµετρο εµφανίζει τις αποθηκευµένες µετρήσεις, 
δεν είναι δυνατή η καταγραφή νέων µετρήσεων. 

Η εµφάνιση των αποθηκευµένων µετρήσεων γίνεται µε τον εξής τρόπο: 
• Αρχικά εµφανίζεται για 1 sec ο τρόπος λειτουργίας µε βάση τον οποίο έγιναν οι µετρήσεις. 
• Κατόπιν, εµφανίζεται ο αύξων αριθµός της µέτρησης (1-8). Η ένδειξη αυτή παραµένει στην οθόνη για 1 

sec. 
• Στη συνέχεια εµφανίζεται ο χρόνος που καταγράφηκε. Η ένδειξη του χρόνου παραµένει στην οθόνη για 2 

sec. 
• Ακολουθεί µε τον ίδιο τρόπο η εµφάνιση όλων των άλλων αποθηκευµένων µετρήσεων. 
• Μόλις εµφανιστούν όλες οι καταγεγραµµένες µετρήσεις, ο κύκλος επαναλαµβάνεται από την αρχή. 
• Χρησιµοποιώντας τον διακόπτη ∆2, ο χρήστης µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να σταµατήσει προσωρινά την 

ροή του κύκλου απεικόνισης. Η διαδικασία απεικόνισης συνεχίζεται αδιάλειπτα, έως ότου ο χρήστης 
πατήσει το διακόπτη ∆1(RESET). Τότε η µνήµη των αποθηκευµένων µετρήσεων διαγράφεται και το 
χρονόµετρο είναι έτοιµο για νέες µετρήσεις, στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. 
ΣΤΟ παρακάτω σχήµα απεικονίζεται ένα παράδειγµα εµφάνισης των αποθηκευµένων µετρήσεων. 
 


