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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ως ηλεκτροπρόωση ορίζεται το είδος εκείνο της πρόωσης στο οποίο οι 
άξονες του πλοίου κινούνται απ' ευθείας (ή και σπανιότερα μέσω 
μειωτήρων) από ηλεκτρικούς κινητήρες και όχι από άλλες μηχανές όπως 
ντίζελ, αεριοστρόβιλους και ατμοστρόβιλους. Φυσικά οι κινητήρες 
ντίζελ, αεριοστρόβιλοι και ατμοστρόβιλοι εξακολουθούν να υπάρχουν 
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπρόω<!11, αλλά αντί να κινούν απ ' ευθείας το 
αξονικό σύστημα με την έλικα κινούν ηλεκτρικές γεννήτριες, που με τη 
σειρά τους τροφοδοτούν τους ηλεκτρικούς κινητήρες προώσεως, τους 
οποίους μπορούμε να τους συναντήσουμε και σαν "pι-ίιηe ιηονeι·s" 
('κινητήριες μηχανές'). Η προωστήρια εγκατάσταση συμπληρώνεται από 

κάποιο σύστημα ελέγχου για τον χειρισμό της, δηλαδ11 την κράτηση
εκκίνηση, την αυξομείωση στροφών και την αλλαγή φοράς περιστροφής 
των ηλεκτρικών κινητήρων. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή 

συστήματος ηλεκτροπρόωση για ένα πλοίο, προσφέρει περισσότερη 
ελευθερία στη σχεδίαση και στην επιλογή των υποσυστημάτων και της 
διάταξης όλης της προωστήριας και ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε κάΟε 
περίπτωση αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες είναι η μόνη 
λύση για τη βοηθητική πρόωση (δηλ. το σύστημα των πλευρικών 
προωστήριων μηχανισμών που επαυξάνουν την ελικτική ικανότητα των 
σκαφών ιδίως εντός των λιμένων) με αξιοποίηση κυρίως επαγωγικών 
κινητήρων μεγάλης ισχύος (0.5 - 2.5 MW). Τέλος δεδομένης της 
ραγδαίως αναπτυ.σσόμενης έρευνας επί των ηλεκτροπροωστηρίων 
συστημάτων, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν ο ι παρακάτω βασικοί 
όροι που χρησιμοποιούνται συχνά σαν ορολογίες : 

./ Πλήρης Ηλεκτροπρόωση (Full Electric Propulsion F.E.P.): 

Η εγκατάσταση προώσεως κατά την οποία το πλοίο κινείται 
αποκλειστικώς από ηλεκτρικούς κινητήρες. Τα ζεύγη κινητηρίων 
μηχανών-γεννητριών που τροφοδοτούν τους κινητήρες προώσεως, 
υπάρχουν αποκλειστικώς για το σκοπό αυτό (δεν τροφοδοτούν άλλα 
φορτία). Η ηλεκτρική ισχύς για όλους τους άλλους καταναλωτές του 
πλοίου παράγεται από άλλες γεννήτριες. 

,/ Ολοκληρωμένη Πλήρης Ηλεκτροπρόωση (Integrated Fιιll 
Electric Propulsion - I.F.E.P.) : 
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Η εγκατάσταση ηλεκτροπρόωσης στην οποία τα ίδια ζεύγη κινητηρίων 
μηχανών - γεννητριών, τροφοδοτούν τόσο τους ηλεκτρικούς κινητήρες 

προώσεως, όσο και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά φορτία του πλοίου. 

• Πλήρως Εξηλεκτρισμένο πλοίο ( ΑΙΙ Electric Stιip - A.E.S. ) 

Το πλοίο που διαθέτει ολοκληρωμένη πλήρη ηλεκτροπρόωση και που 
επιπλέον σε ευρεία έκταση επιτελεί τις λειτουργίες του μέσω ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και συστημάτων . 

./ Ηλεκτρικό δίκτυο προώσεως (Propιιlsion Network) 

Το τμήμα εκείνο (ανεξάρτητο ή 'ενσωματωμένο ' ) του ηλεκτρικού 
δικτύου πλοίου που τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία που σχετίζονται με 

την πρόωση . 

./ Ηλεκτρικό δίκτυο χρήσεως (Ship Service System) : 

Το υπόλοιπο, πλην δικτύου προώσεως, ηλεκτρικό δίκτυο του πλοίου. 

πτυχιακή Εργασία 
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1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ηλεκτρική πρόωση έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πριν από περίπου 55 
χρόνια. Επί μεγάλο διάστημα, τα συστήματα ήταν του τύπου Σ.Ρ./Σ.Ρ. 

(συχνά συστήματα Ward-Leona.-d) δηλ. παραγωγή συνεχούς ρεύματος 
και κίνηση με συνεχές ρεύμα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα αρχίζει να 
χρησιμοποιείται στα πλοία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αλλά τα 
συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης εξακολουθούν να στηρίζονται σε 
κινητήρες Σ.Ρ. Κατα την τελ~ταία ει.κοσαετία, η ανάπτυξη διατάξεων 

και τεχνικών ελέγχου κινητήρων Ε.Ρ (ηλεκτρονικά ισχύος), που να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πρόωσης από πλευράς τόσο ευελιξίας όσο 
και οικονομίας καυσίμου, έδωσε τη δυνατότητα για ευρύτερη διάδοση 
της ηλεκτρικής πρόωσης σε εμπορικά πλοία. Ενώ παλαιότερα η 
ηλεκτρική πρόωση έβρισκε μόνον πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές 
(παγοθραυστικά, ερευνητικά σκάφη , σκάφη πόντισης καλωδίων), κατά 

τη δεκαετία του '90 παρουσιάζει μια έντονα αυξανόμενη διάδοση σε 
πλοία όπως μεγάλα επιβατηγά, οχηματαγωγά, κρουαζιερόπλοια, 
δεξαμενόπλοια, κ.λπ .. Γενικά, η ηλεκτρική πρόωση μπορεί να αποδειχθεί 

η καταλληλότερη λύση στις ακόλουθες κατηγορίες εφαρμογών: 

α. Σκάφη με υψηλές απαιτήσεις ελικτικών ικανοτήτων. 

β . Σκάφη με μεγάλη ισχύ βοηθητικών μηχανημάτων. 

γ. Σκάφη με μεγάλα φορτία ενδιαίτησης και έντονη διακύμανση της 

ισχύος πρόωσης. 

δ. Σκάφη εξοπλισμένα με πολλές ταχύστροφες μη αναστρέψιμες 

μηχανές. 

ε. Υποβρύχια και βαθυσκάφη. 

Οι κύριες αιτίες της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος των πολεμικών 
ναυτικών για τη χρήση της ηλεκτροπρόωσης είναι : 

../ Η αύξηση των ηλεκτρικών καταναλωτών στα πλοία και η τάση για 
την 'ηλεκτροποίηση' των πλοίων (με αποκορύφωση το Πλήρως 
Εξηλεκτρισμένο Πλοίο-ΑΗ Electι-ic Ship-AES), δηλαδή η τάση όλες 
οι λειτουργίες, κύριες και βοηθητικές, να γίνονται πλέον από 6 

ηλεκτρικά συστήματα και μηχανήματα (αντικαθιστώντας π.χ. 
υδραυλικά, μηχανικά ή συστήματα ατμού κ.λπ.). 

Πτυχιακή Εργασία 

'Αγα Ηλία & Χαψή Λουκά 



Αυτόματος έλεvχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύvχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

../ Η ανάγκη για περισσότερο 'αθόρυβη ' λειτουργία των πλοίων . 

../ Η αναζήτηση προωστήριων συστημάτων με χαμηλότερο κόστος ζωής 
και μειωμένες απαιτήσεις επανδρώσεως . 

../ και κυρίως η ωρίμανση τεχνολογιών που απαιτούνται για να 

αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ηλεκτροπρόωσης. Τέτοιες 

τεχνολογίες είναι κυρίως των ηλεκτρικών κινητήρων και των 
ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχό τους. 

πτuχ:aκή Εργασία 
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1.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

•:• ΓΕΝΙΚΑ 

Το γενικευμένο ηλεκτρολογικό διάγραμμα ενός ηλεκτρικού δικτύου 
πλοίου μέ ηλεκτρική πρόωση απεικόνίζεται στο Σχήμα 1. Το σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να είναι ενιαίο καλύπτοντας όλες τις 
ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες ή μπορεί να αποτελείται από δύο 
επιμέρους υποσυστήματα, αυτό της ηλεκτροπρόωσης κι εκείνο των 
λοιπών ηλεκτρικών φορτίων. Σε πλοία με συμβατική πρόωση, ειδική 
υποπερίπτωση αποτελούν τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που περιλαμβάνουν και γεννήτριες άξoνα-shafi geneι·atoι·s 
(εξαρτημένες δηλαδή γεννήτριες που στρέφονται από την κύρια 
ντιζελομηχανή πρόωσης του πλοίου). Οι γεννήτριες αυτές μπορεί να 
συνδέονται με το υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο με σύνδεσμο ΣΡ (DC link) 
ή να τροφοδοτούν αυτόνομα μόνο μεγάλα φορτία όπως οι κινητήρες 
βοηθητικής πρόωσης (thωsters). Ενίοτε, σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. 
μεγάλης έκτασης ζημιά στην κύρια μηχαvή) μπορούν να λειτουργήσουν 
και αντίστροφα, δηλ. ως ηλεκτρικοί κινητήρες πρόωσης 
(τροφοδοτούμενες από τις άλλες ηλεκτρογεννήτρ ιες) περιορισμένης 
ισχύος ·και να οδηγήσουν το σκάφος σε ασφαλή προορισμό. 

a. Κινητήρια μηχανή (ντιζελοκινητήρας ή αεριοστρόβιλος) 
b. Σύγχρονη γεννήτρια 
c. Μετασχηματιστής ισχύος 
d. Μετατροπέας συχνότητας 
e. Πιεστήριος κινητήρας 

f. Έλικα 
g. Λοιπά φορτία (αντλίες, συμπιεστές, φωτισμός, εργάτες κλπ) 

Πτυχιακή Εργασία 
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b 

σ ,., 

ΚύιJ,ωμα 

ελέγχου 

e 

Σχήμα 1. Γενικό διάγραμμα συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας πλοίου 

Σημαντικά διαφορετικό είναι το ηλεκτρικό σύστημα της νέας γενιάς 
υποβρυχίων στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από κυψέλες 
καυσίμου (fuel cells) (και αποθηκ~εται συστοιχίες συσσωρευτών ΣΡ) 
για να τροφοδοτήσει καταναλώσεις ΣΡ αλλά και ΕΡ μέσω μετατροπέων 
ΣΡ/ΕΡ. Ηλεκτρογεννήτριες ΕΡ που κινούνται με κινητήρες ντίζελ 
υφίστανται μεν, αλλά δεν αποτελούν την κύρια πηγή παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι κινητήρες πρόωσης 

είναι ΕΡ. 

a. Κυψέλη καυσίμου (fuel cell) 
b. Συστοιχία μπαταριών 
c. Μετατροπέας ΣΡ /ΣΡ 
d. Μετατροπέας ΣΡ/ΕΡ 
e. Προωστήριος κινητήρας 
f. Έλικα 

g. Φορτία ΣΡ 
ί. Φορτία ΕΡ 

ΒΙΒΛΙΟΟΗΚΗ 

f 

G
·-
ΤΕ Ι ΠΕΙΡΑΙ Α 
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b 

Κύκλωμα 
ελέγχου 

g 

ί 

f 

Σχήμα 2. Γενικό διάγραμμα συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας πλοίου με κυψέλες 
καυσίμου. 

•:• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε οι επιλογές για το σχεδιασμό των σύγχρονων 
συστημάτων ηλεκτροπρόωσης είναι πολλές και κάθε μία μποpεί να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τον ρόλο του συγκεκριμένου πλοίου. Ο 
σχεδιασμός ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτροπρόωσης μπορεί να 
αναλυθεί στην επιλογή λύσεων σε επιμέρους ζητήματα, που είναι : 

ι Το είδος των κινητήριων μηχανών. Ντήζελ, Αεριοστρόβιλοι 
. (ειδικά για πιο αθόρυβη λειτουργία), Ατμοστρόβιλοι (ειδικά για 
πυρηνοκίνητα σκάφη), Συσσωρευτές ή και Ηλεκτροχημικές 
Κυψέλες Καυσίμου (Fuel-Cells) (για τα υποβρύχια). 

π. Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού δικτύου, όπως το είδος (DC, 
AC) και η τιμή της τάσης παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής 
ισχύος (που υπαγορεύεται κυρίως από τις απαιτήσεις ισχύος 
προώσεως και τη διαθεσιμότητα παρελκόμενου ηλεκτρολογικού 
εξοπλίσου (καλώδια, μονωτικά, διακόπτες πίνακες κ.λπ.). 10 

πι Ο αριθμός και το είδος των γεννητριών. 

Πτυχιακή Εργασία 
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IV. Η παράλληλη ή μη λειτουργία των γεννητριών. 

V. Το ποσοστό αυτοματισμού στη λειτουργία, φόρτωση, 

παραλληλισμό και κράτηση των γεννητριών. 

VI. Ο αριθμός και το είδος των κινητήρων προώσεως. Τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά που εξετάζονται είναι η μέγιστη ισχύς, ο όγκος 

και το βάρος ανά μονάδα ισχύος, ο μέσος χρόνος μεταξύ 
επισκευών και βλαβών και η αποδοτικότητα (βαθμός αποδόσεως). 

VII. Το είδος ελέγχου-χειρισμού των κινητήρων προώσεως. 

VIII. Το είδος των στατών μετατροπέων. 

ΙΧ. Η σχεδίαση της διάταξης του ηλεκτρικού δικτύου και 
συγκεκριμένα : 

J. Θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα ηλεκτρικά φορτία του πλοίου, 
άρα και στα ηλεκτρικά δίκτυα, σε φορτία προώσεως και στα λοιπά. 
Το ζήτημα έχει να κάνει και με το βαθμό εξηλεκτρισμού του 
πλοίου καθώς η σχέση του ηλεκτρικού δικτύου προώσεως με το 
ηλεκτρικό δίκτυο χρήσεως μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω : 

Α. Να είναι τελείως ανεξάρτητα, δηλαδή το καθένα να εξυπηρετείται 
από δικές του γεννήτριες και να μη συνδέονται μεταξύ τους ή αν 

υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης, αυτή να είναι μόνο για κατάσταση 

ανάγκης. 

Β. Να είναι διακριτά, αλλά να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους οπότε το 
ένα από τα δύο να μπορεί να τροφοδοτείται και από το άλλο. 

c. Να είναι ενοποιημένα σε ένα κοινό ηλεκτρικό δίκτυο, οπότε 
οδηγούμαστε στο «πλήρως Εξηλεκτρισμένο πλοίο» (AES), οπότε 
και είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των 

πλεονεκτημάτων της ηλεκτροπρόωσης. 

2. Στην περίπτωση που τb. δύο δίκτυα συνδέονται, η επιλογή του 
τρόπου σύνδεσης (απευθείας μέσω πινάκων, μέσω αντιστροφέων 

(inveΓteΓs) ή άλλου μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος (conνeι·teι·), 
μέσω ζεύγους κινητήρα-γεννήτριας, μέσω μετασχηματιστών 

κ.λπ.). 

π~υχιακή Εργασία 
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3. Από ποιο δίκτυο τροφοδοτούνται τα βοηθητικά συστήματα 
προώσεως (π.χ. τα συστήματα ελέγχου χειρισμού, ψύξης, 
λίπανσης). 

4. Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η 'ποιότητα ισχύος' του 
ηλεκτρικού δικτύου όσον αφορά την τάση και την συχνότητα, 

(θόρυβος-αρμονική παραμόρφωση) και ειδικά του δικτύου 
χρήσεως, όταν αυτό συνδέεται με το δίκτυο προώσεως. Σαν κύρια 
πηγή δημιουργίας αρμονικών αναφέρονται τα ηλεκτρονικά ισχύος 

των ηλεκτροκινητήρων. Η πο.ιότητα τ:ων ηλεκτρικών δικτύων 

(συχνότητα, αρμονικές τάσεως, ταχείες διαταραχές τάσεως κ.λπ.) 
καθορίζεται από τις διάφορες προδιαγραφές και νηογνώμονες. Οι 
προδιαγραφές αυτές αφορούν μόνο το δίκτυο χρήσης του πλοίου, 

δηλαδή φορτία που δεν σχετίζονται με την πρόωση. Στις 
περιπτώσεις ανεξαρτήτου δικτύου προώσεως δεν υπάρχουν προς 
το παρόν ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας για τα φορτία της 
πρόωσης. Αν όμως το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ενοποιημένο πρέπει 
ή και το δίκτυο της προώσεως να ικανοποιεί τις ίδιες απαιτήσεις 

ποιότητας, ή να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τυχόν 'διαταραχές' στο 
δίκτυο προώσεως να μην 'διαδίδονται' στο δίκτυο χρήσεως. Για 

δίκτυα Συνεχούς Ρεύματος δεν υπάρχουν ακόμη έν γένει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις ποιότητας. 

5. Η διάταξη τέλος του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να μεγιστοποιεί 
την βιωσιμότητα του πλοίου. 

Χ. Ελάχιστες απαιτήσεις σε καταστάσεις ανάγκης αντιμετώπιση. Για 
παράδειγμα μπορεί να απαιτείται εκκίνηση κινητι1ρα προώσεως με 
μια μόνο γεννήτρια σε λειτουργική κατάσταση, η δυνατότητα 
τροφοδότησης του ενός δικτύου από το άλλο, η δυνατότητα ενός 
μόνο κινητήρα να μπορεί να κινήσει το πλοίο με μια ελάχιστη 
ταχύτητα, ή να απαιτείται οι (η) γεννήτριες(α) να μπορούν(εί) να 
τροφοδοτούν( εί) τα φορτία ανάγκης και ταυτόχρονα να 
κινήσουν( ει) το πλοίο με μια μικρή ταχύτητα (35 knots). 

ΧΙ. Ο τρόπος δράσης των μηχανημάτων, καθώς και · ο (φυσικός) 

διαχωρισμός τους, όπως για παράδειγμα των πινάκων ηλεκτρικού 
δικτύου προώσεως και χρήσεως, των κινητήρων προώσεως και 
των ηλεκτρονικών διατάξεων οδήγησής τους. Ως γενικοί κανόνες
απαιτήσεις αναφέρονται : 

Πτυχιακή Εργασία 
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l. αν υπάρχει αρκετός χώρος πρέπει οι πίνακες προώσεως και 
χρήσεως να διαχωρίζονται φυσικά. 

2. οι κινητήρες και ο ι αντίστοιχοι αντιστραφείς (inνer-ter-s) 

πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικούς υδατοστεγούς 

τομείς. 

3. οι μετατροπείς (conνe11:ers) πρέπει να τοποθετούνται κοντά 

στα1,)ς κινητήρες για να μειώνεται το μήκος των καλωδίων. 

4. τοποθέτηση των κινητήρων (που φυσικά υπαγορεύεται από 

την διάταξη των αξόνων) όσο πιο πρύμα γίνεται. 

ΧΙΙ. Όπως αναφέρθηκε ήδη σημαντικό πλεονέκτημα της 
ηλεκτροπρόωσης είναι η ευχέρεια που παρέχει στο σχεδιαστή 

σχετικά με τη διάταξη των υποσυστημάτων της. Έτσι είναι δυνατό 

οι γεννήτριες να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε απόσταση από 

τους κινητήρες, σχεδόν οπουδήποτε στο πλοίο, αρκεί να μην 

παραβιάζονται κλασσικοί κανόνες που σχετίζονται με την 

ευστάθεια του πλοίου, την ισοκατανομή των φορτίων στο πλοίο, 

την ακουστική .υπογραφή και την ευκολία επισκευής. 

nτuΧιακ~ Εργασία 
Άγα Ηλία & Χαψή Λουκά 
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2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ 

Πτυχιακή Εργασία 

Άγα Ηλία & Χαψή Λουκά 
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2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΩΣΗΣ 

Η πλειονότητα των κινητήρων είναι σύγχρονοι, οι οποίο ι έχουν βαθμό 

απόδοσης 96 - 98%, υψηλότερο κατά 3 - 4ο/οαπό τον βαθμό απόδοσης 
κινητήρων επαγωγής. Η ονομαστική τάση λειτουργίας στις 

εγκαταστάσεις μέσης και μεγάλης ισχύος είναι 3,3 - 6,6 kV. Στους 
σύγχρονους κινητήρες έρχεται να προστεθεί μία νέα κατηγορία αυτή των 

σύγχρονων κινητήρων με μόνιμους μαγνήτες των οποίων η απόδοση 
σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους υπερβαίνει το 98%! ! Σε αυτές τις 
σύγχρονες μηχανές, το τύλιγα διεγέρσεως του δρομέα (που διαρρέεται 
από συνεχές ρεύμα) έχει αντικατασταθεί από μόνιμους μαγνήτες. Το 

αποτέλεσα είναι το ίδιο καθώς και στις δύο περ ιπτώσεις παράγεται ένα 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σταθερής τιμής που στρέφεται στο χώρο με την 
ταχύτητα του δρομέα. Το προφανές πλεονέκτημα των μηχανών αυτών 

είναι ότι δεν έχουν ανάγκη παροχής σε ΣΡ, ενώ με τον τρόπο αυτό 

αυξάνεται και η συνολιΚ11 απόδοση καθώς μεταξύ των άλλων μειώνονται 
και οι συνολικές απώλειες Joule στα τυλίγματα. Η ιδέα της χρήσης 

μονίμων μαγνητών είναι παλιά αλλά η τεχνολογική πρόοδος τα 
τελευταία χρόνια είναι που κατέστησε δυνατή την κατασκευή κραμάτων 

"μονίμων μαγνητών" (κράματα σαμαρίου-κοβαλτίου, Sm-Co 
καινεοβιδίου-σιδήρου-βορείου, NdFeB) που έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν σταθερή τη μαγνήτισή τους για αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 

όπως- είναι αυτές που αναπτύσσονται στο εό-ωτερικό μίας στρεφόμενης 
μηχανής, Σχ. 3 και 4. Οι κινητήρες αυτοί με κατάλληλη επιλογή 
τυλίγματος στάτη και πόλων δρομέα μπορούν να παράγουν ημιτονοειδές 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συναγωνίζοντας έτσι μία συμβατική σύγχρονη 
μηχανή στα χαμηλά επίπεδα απότομων αιχμών ροπής (toι·que r·ipples) και 
μηχανικών δονήσεων (νibrations). Τα τελευταία χρόνια ερευνάται η 
χρησιμοποίηση ηλεκτρικών κινητήρων με υπεραγώγιμα υλικά ως 
κινητήρες πρόωσης, κυρίως στην Αμερική. Οι κινητήρες αυτοί, λόγω του 
ότι το υπεραγώγιμο υλικό παρουσιάζει μηδενική ηλεκτρική αντίσταση 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν πολύ μεγάλη ισχύ ανά μονάδα 
όγκου σε σύγκριση με τους συμβατικούς κινητήρες. Θεωρούνται έτσι 
ιδανικοί για την πρόωση πολύ μικρών πλοίων όπου ο χώρος είναι 
περιορισμένος σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες ισχύος. Η 
εταιρεία American Sypeι·conductor lnc. χρηματοδοτείται από το 
Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό για να κατασκευάσει έναν κινητήρα 
πρόωσης ονομαστικής ισχύος 25MW. 

πτυχιακή Εργασία 
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Σχήμα 4. Επιδόσεις μονίμων μαγνητών ως προς τη θεοκρασία μαγνήτισης 

Πτυχιακή Εργασία 
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Σχήμα 5. Διατάξεις σύγχρονων κινητήρων με μόνιμους μαγνήτες 

α) οι μόνιμοι μαγνήτες στην εξωτερική επιφάνεια του δρομέα 
β) οι μόνιμοι μαγνήτες στο εσωτερικό του δρομέα 
γ) οι μόνιμοι μαγνήτες στο εσωτερικό του δρομέα με διεύθυνση ροής 

εγκάρσια στον άξονα. 

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Πρόκειται για κινητήρες στους οποίους η ωφέλιμη μαγνητική ροή είναι 

κατά την ακτινική διεύθυνση δηλαδή όπως στις συνήθε ις συμβατικές 
ηλεκτρικές μηχανές. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις τέτοιων κινητήρων 

είναι ο κινητήρας PERMASYN της εταιρείας SIEMENS, με μόνιμους 
μαγνήτες Sm-Co που βρίσκει εφαρμογές πρόωσης μεταξύ άλλων σε 
υποβρύχια του ΠΝ. Ένας άλλος τύπος ηλεκτρικού κινητήρα πρόωσης 
είναι ο Εξελιγμένος Επαγωγικός Κινητήρας (Adνanced Induction 
Motor-AIM) της ALSTOM, ο οποίος έχει επιλεγεί για την πρόωση της 
φρεγάτας (Type 45) του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Προσφέρει 
υψηλή πυκνότητα ισχύος και ροπής σε σύγκριση με έναν συμβατικό 
επαγωγιιςό κινητήρα ίδιας ονομαστικής ισχύος. Η διαφορά με τον κοινό 
3-φασικό επαγωγικό κινητήρα είναι ότι προσφέρει την δυνατότητα 
λειτουργίας με 5, 1 Ο ή 15 φάσεις χρησιμοποιώντας τις αρμονικές του 
μαγνητικού πεδίου με την βοήθεια εξελιγμένων ηλεκτρονικών ισχύος γ ια 
να αυξηθεί η ισχύς του κινητήρα. 

Πτυχιακή Εργασία 
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2.3 ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ 

ΡΟΗΣ ( TRANSVERSE FLUX MOTORS) 

Οι κινητήρες αυτοί έχουν μόνιμους μαγνήτες στο δρομέα, 
προσανατολισμένους μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μαγνητική ροή 
να ρέει μέσα στο διάκενο σε διεύθυνση εν μέρει κατά την αξονική 

διεύθυνση και κυρίως κάθετη-εγκάρσια προς τον άξονα της μηχανής, βλ. 

Σχ. 6. 

• •• • • • ••• 

Σχήμα 6. Κινητήρας εγκάρσιας ροής 

Πτυχιακή Εργασία 
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2.4 ΠΟΛ ΥΒΑΘΜΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ 

ΡΟΗΣ ( AXIAL FLUX MOTORS) 

Οι κινητήρες αυτοί έχουν μόνιμους μαγνήτες στον δρομέα, 

προσανατολισμένους κατά τρόπο ώστε η μαγνητική ροή να ρέει σε 
διεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα της μηχανής (αξονική) 

Σχήμα 7. Μηχαν11 αξονικής ροής 

ΙΙRΟΝ DISC rι•ιχ ·~ 111 
• rι:ιι ιΑΙΙ~'iΤ /\IΛC/\f.r 1 l :'<'fι.:RM l!l>IΛ11' 111J fl011 

1 -sntl"·l~Ql'l J()k04DΛL C<1U 
· ~·Ι.1'DJ~<: C'<> ΙΙ.. 

Σχήμα 8. Κάθετη τομή κινητήρα αξονικής ροής με 4 σπονδύλους (modulcs) 

πτυχιακή Εργασία 
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ιao!f cοιιr: 

i'TATOI 
t EC1'0R: 

Σχήμα 9. Διάταξη στάτη αποτελούμενου από 4 επιμέρους σπονδύλους κινητήρα 
αξονικής ροής 

ΛC sιιf'rιv 

Σχήμα 1 Ο. Διάταξη μετατροπέα συχνότητας κινητήρα αξονικής ρο1Ίς 

Πτυχιακή Εργασία 
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2.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

Στις εγκαταστάσεις Ε .Ρ. , στις οποίες η συχνότητα του παραγομένου 

ρεύματος είναι σταθερή, η συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής 

του ηλεκτροκινητήρα πρόωσης (και επομένως της έλικας) είναι δυνατή 

εάν αυτός τροφοδοτηθεί όχι απ' ευθείας από το δίκτυο αλλά από διάταξη 

μετατροπής της συχνότητας . Η διάδοση της ηλεκτριΚΊΊς πρόωσης κατά 
.τα τελευταία έτη ίσως δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους μετατροπείς 

αυτούς. 

Η θεμελιώδης διάταξη μετατροπής είναι η γέφυρα 6-παλμών (ανορθωτής 

αλλά και κυρίως αντιστροφέας) . Ωστόσο για μείωση των αρμονικών 
παραμορφώσεων κατασκευάζονται πιο σύνθετες διατάξεις . Έτσι ένας 
αντιστροφέας 12 παλμών αποτελείται από δύο αντιστροφείς 6 παλμών, 

των οποίων οι αντίστοιχες φάσεις έχουν γωνιακή διαφορά 30 μοίρες. Σε 

σύγχρονες ναυπηγήσεις αξιοποιούνται προς το παρόν έως και γέφυρες 24 
παλμών. 

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή ευρέως χρησιμοποιούμενων 

μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος: 

../ Ζεύγη ανορθωτών - αντιστροφέων SPWM 

Στις διατάξεις αυτές, αρχικά γίνεται ανόρθωση από ΕΡ σε ΣΡ και στη 
συνέχεια αντιστροφή από ΣΡ σε ΕΡ. Στον σύνδεσμο ΣΡ (DC-link) 
μεταξύ των δύο μετατροπέων παρεμβάλλεται κάποιο στοιχείο που 
διατηρεί σταθερή την τάση ή το ρεύμα που παρέχει ο μετατροπέας, όπως 

εξηγείται στη συνέχεια βλ. και Πίνακα 1: 

a) Πηγές ρεύματος (CSI Current Source lnverters) με SPWM: 
στο DC-link παρεμβάλλεται πηνίο που διατηρεί το ρεύμα 
τροφοδοσίας σταθερό με αποτέλεσμα ο μετατροπέας εμφανίζεται 
να λειτουργεί ως πηγή (σταθερού) ρεύματος. 

b) Πηγές τάσεως (VSI Voltage Source Inverters) με SPWM: στο 
σύνδεσμο ΣΡ παρεμβάλλεται πυκνωτής που διατηρεί την τάση 
τροφοδοσίας σταθερή με αποτέλεσμα ο μετατροπέας να 
εμφανίζεται ότι λειτουργεί ως πηγή (σταθερής) τάσεως, 

--- - -~·-~- --
Πτυχιακή Εργασία 
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c) Συγχρομετατροπείς (synclιro-convertcrs) ή LCI (Loa(I 
Commutated lnverters, LCI): πρόκειται για ειδική περίπτωση 
μετατροπέα πηγής ρεύματος (CSI) στην οποία όμως οι διακόπτες 
ισχύος σβήνουν μόνον με τη βοήθεια του φορτίου τους. Το 

χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί το κύριο πλεονέκτημά τους καθώς 

δεν απαιτούνται επιπλέον βοηθητικά κυκλώματα σβέσεως. 

Βρίσκουν εφαρμογή σε προωστήρια συστήματα με σύγχρονους 

κινητήρες μεγάλης ισχύος . 

./ Κυκλομετατροπείς (cycloconverters) 

Με τις διατάξεις αυτές επιτυγχάνεται απευθείας μετατροπή από μία 
μορφή ΕΡ συγκριμένου πλάτους και συχνότητας σε άλλη μορφή ερ 

διαφορετικού πλάτους και συχνότητας. Στην περίπτωση των 

προωστήριων συστημάτων πλοίων, λαμβάνει χώρα υποβιβασμός 

συχνότητας (από 50/60 Hz σε 2-3 Hz). 

Η απλή περίπτωση ενός τριφασικού κυκλομετατροπέα 6 παλμών (6-
παλμικός) αποτελείται από 36 ελεγχόμενους διακόπτες ισχύος, 12 για 

κάθε φάση, βλ. Σχ. 11-12. Σε κάθε φάση αντιστοιχούν δύο γέφυρες 
διακοπτών (g και ο) με 6 διακόπτες η κάθε μία, βλ. Σχ. 12. Η μία γέφυρα 
είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της κυματομορφής κατά τη θετική 
ημιπερίοδο και η άλλη κατά την αρνητική. Στις γέφυρες εισέρχονται όλες 
οι φάσεις εισόδου. Αντιπαράλληλα προς τους διακόπτες ισχύος, εν γένει, 
συνδέονται και δίοδοι ισχύος για να κυκλοφορούν αντίστροφης φοράς 
ρεύματα προστατεύοντας τους ελεγχόμενους διακόπτες (στο Σχήμα 12 
έχουν παραλειφθεί για λόγους απλότητας). 

Η τεχνική ελέγχου αγωγής των διακοπτών ισχύος μπορεί να ποικίλλει και 
σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο έχει επικρατήσει μία αντίστοιχη 
μέθοδος της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών των 
αντιστροφέων SPWM. Στην περίπτωση αυτή, το επιθυμητό σήμα σε μία 
φάση εξόδου συγκρίνεται με τις τάσεις όλων των φάσεων εισόδου και 

στα σημεία που εξισώνονται (σημεία τομής των κυματομορφών), 
παράγονται σήματα αλλαγής κατάστασης των αντίστοιχων διακοπτών 

ισχύος. 

-
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Σχήμα 11. Μονοφασικό κύκλωμα (δομικό στοιχείο) κυκλομετατροπέα 
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Σχήμα 12. Τυπικός τριφασικός κυκλομετατροπέας 6 παλμών. 

R 

s 

Τ 

Με Α, Β, C συμβολίζονται οι τρεις φάσεις εισόδου ενώ με R, S, Τ οι τρεις φάσεις 
εξόδου. Οι φάσεις εξ?δου μπορεί να συνδεθούν στο φορτίο σε συνδεσμολογία Υ ή Δ. 

πτυχιακή Εργασία 
Άγα Ηλία & Χαψή Λοuκά 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοLου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 1δρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Ένας κυκλομετατροπέας 12 παλμών αποτελείται από δύο 
Κυκλομετατροπείς 6 παλμών των οποίων οι αντίστοιχες φάσεις έχουν 

γωνιακή διαφορά 30 μηρών. Η διαφορά αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση 

ενός μετασχηματιστή με δύο δευτερεύοντα τυλίγματα από τα οποία το 
ένα είναι σε συνδεσμολογία κατά Υ ενώ το άλλο κατά Δ. Οι έξοδοι του 
κυκλομετατροπέα 12 παλμών μπορεί να τροφοδοτούν είτε ένα απλό 

τριφασικό τύλιγμα κινητήρα, βλ. Σχήμα 13, ε ίτε το διπλό τριφασικό 
τύλιγμα ενός ειδικού τύπου κινητήρα, Σχήμα 14. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των αρμονικών παραμορφώσεων. 

Σχήμα 13. Κυκλομετατροπέας 12 παλμών που τροφοδοτεί τριφασικό κινητήρα 

Σχήμα 14. 24 

Κυκλομετατροπέας 12 παλμών που τροφοδοτεί 2Χ3φ-κινητήρα(τα δύο τριφασικά 
τυλίγματα είναι σε γωνία μεταξύ τους π.χ. 30 μοίρες ) 

Πτυχιακή Εργασία 
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Οι Κυκλομετατροπείς πλεονεκτούν στο ότι παράγουν κυματομορφές με 

πολύ μικρή παραμόρφωση αλλά είναι πολυδάπανες διατάξεις με πολλούς 
διακόπτες ισχύος ενώ κατά τη μεταγωγή των διακοπτών απαιτείται 
αυξημένη ακρίβεια συντονισμού από τα κυκλώματα ελέγχου. 

Μιτροειδείς μετατροπείς (matrix converters): Πρόκειται για 

εναλλακτική αλλά πιο γενικευμένη διάταξη των κυκλομετατροπέων που 
ενδεχομένως να επικρατήσει καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις 
φά.σεις εξόδου να τροφοδοτηθούν απευθείας από όλες ης φάσεις εισόδου 
κατά τρόπο που καθορίζεται με ακρίβεια από το κύκλωμα ελέγχου. Η 
ουσιαστική διαφορά από τους Κυκλομετατροπείς είναι στον αλγόριθμο 
ελέγχου εναύσεως / σβέσεως, που ακόμη βρίσκεται σε ερευνητικό 
στάδιο και επιτρέπει σε κάθε στιγμή την αντιστροφή ακολουθίας των 
φάσεων εξόδου σε σχέση με τις φάσεις εισόδου καθώς και την 
τροποποίηση των γωνιακών αποκλίσεων μεταξύ των τάσεων εισόδου και 

εξόδου με σκοπό τη ρύθμιση των συντελεστών ισχύος και στις δύο 
πλευρές. Προς το παρόν καμιά τέτοια διάταξη δεν έχει ενσωματωθεί σε 
προγράμματα ανάπτυξης για προωστήριες διατάξεις ηλεκτρικών 
κινητήρων λόγω τεχνολογικών αδυναμιών υλοποίησης, παρόλο που σε 

διεθνή συνέδρια έχουν προταθεί αξιόλογες μέΟοδοι ελέγχου (π.χ. 
μέθοδος Venturini) με πολύ θετικές προοπτικές. Παρόμοια με τους 
κυκλομετατροπείς, οι μεταγωγές καταστάσεων (από αγωγή σε σβέση 
και το αντίστροφο) των ηλεκτρονικών διακοπτών ενέχουν τον κίνδυνο 

βραχυκυκλωμάτων μεταξύ των φάσεων. 
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Σχήμα 15. Μιτροειδής μετατροπέας 
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Πίνακας 1. 
Συγκεντρωτική παρουσίαση διατάξεων ηλεκτρονικών ισχ;ύος για 

ηλεκτρική πρόωση 

. Μεταrρο;rέας 

Ανορθωτή; 

Αvnσrpοφέσ.ς CS! 

Ανnσrροφέσ..; LC! 

.1νnσrροφέας VSI 

Αντιστροφέα; 

ΡΠ'Μ 

Κυκί.ομετσ.φο;ιέσ.ς 

Διάrαζη 

==0= 
Μέγιστη ισχί>ς 

>6 ΛΙΥΑ 

1 :\f\;A 

>30 :\f\"A 

2 :\f\Ά 

2 :\f\Ά 
(IGBT) 
6 :\f\'A 
GTO) 

>30 ί\f\'Α 

Κυριαρχούσες 

6.n.fί 

(3ktl}.r. 

(3ktl).f0 

(3ktl).f0 

2.n .ί, 

6.n.f,±(2.p+l).f0 

n=l,2,1, ... lr-2,.J,6, .. . p=0,1,1,1,. .. f,=σvχι>όrητα aσόδοv f.=σv'fl•όnιra εξόδου 
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2.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ 

Ε.Ρ. 

Ο έλεγχος της ταχύτητας και της ροπής ενός κινητήρα ΕΡ είναι αρκετά 

πιο σύνθετος από την περίπτωση των κινητήρων ΣΡ, όπου η ροπή, Μ, 
προκύπτει ως μία ποσότητα ανάλογη του γινομένου του ρεύματος 
τυλίγματος διεγέρσεως (πεδίου), IF και του ρεύματος τυλίγματος 

τυμπάνου, IA: 

M=k.IF.IA 

όπου k σταθερά που εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

της μηχανής. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή όλων των μεθόδων 
ελέγχου κινητήρων ΕΡ με έμφαση σε αυτές που εφαρμόζονται σε 
κινητήρες ηλεκτροπρόωσης. 

~ Βαθμωτός έλεγχος ανοικτού ή κλειστού βρόχου V/F (scalar 
control): 

Μη εφαρμόσιμος στην περίπτωση της πρόωσης απλά ως αναφορά δίνεται 
η επιθυμητή μηχανική ταχύτη~ας χωρίς να λαμβάνεται μέτρηση της 
πραγματικής ταχύτητας. Η τάση μεταβάλλεται αναλογικά προς την 
επιθυμητή ταχύτητα σε μία προσπάθεια να μην μεταβάλλεται η ροπή. Σε 
μία παραλλαγή αυτής της μεθόδου, λαμβάνεται μέτρηση της 
πραγματικής ταχύτητας που συγκρινόμενη με την επιθυμητή ταχύτητα 
παράγει ένα σήμα σφάλματος. Το σήμα αυτό οδηγείται σε έναν ελεγκτή 
ΡΙ και παράγεται κατάλληλο σήμα εναύσεως των διακοπτών ισχύων. Το 
ίδιο σήμα ρυθμίζει και την τάση σε μία προσπάθεια να μην μεταβάλλεται 

η ροπή στον άξονα. 

~ Έλεγχος με SPWM και CSI (μαζί με συγκριτές υστερήσεως): 
Η στιγμιαία τιμή του ρεύματος εισόδου ελέγχεται συνεχώς ώστε να 
κυμαίνεται μμεταξύ δύο οριακών τιμών κατωφλίου. Σε κάθε 
προσπάθεια του ρεύματος να υπερβεί τα όρια αυτά, παράγεται σήμα από 
τον ελεγκτή PWM που δίνει εντολή στους διακόπτες να άγουν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αναιρεθεί η εν λόγω προδιάθεση του ρεύματος. 

Πτυχιακή Εργασία 
Άγα Ηλία & Χαψή Λουκά 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειρα ιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

~ Διανυσματικός έλεγχος (vector control): 
Όπως προαναφέρθηκε, ο έλεγχος γίνεται όπως στη μηχανή ΣΡ ξένης 

διεγέρσεως, όπου η ροπή , Μ, προκύπτει ως μία ποσότητα ανάλογη του 
γινομένου του ρεύματος τυλίγματος διεγέρσεως (πεδίου), l r και του 
ρεύματος τυλίγματος τυμπάνου, IA: 

M=K.IF.IA 

Στην μηχανή ΣΡ όμως τα δύο ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σταΟερά στο 
χώρο και σε 90 μοίρες μεταξύ τους. Αντιθέτως, στις μηχανές ΕΡ, τα 

πεδία αφενός στρέφονται και αφετέρου η μεταξύ τους γωνία 
μεταβάλλεται με τις μεταβολές στις φορτίσεις. Είναι όμως μαΟηματικά 
δυνατόν, να αποσυζευχθούν τα ρεύματα στάτη και δρομέα σε ένα 
πλαίσιο αναφοράς που στρέφεται είτε με την ταχύτητα του δρομέα είτε 

με οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα κατά τρόπον ώστε να ΟεωρηΟούν 

ακίνητα. Κάθε ρεύμα φάσεως αναλύεται σε δύο επιμέρους 
διανυσματικές συνιστώσες, τη συνιστώσα ευθέως άξονα (direct axis, d) 
και τη συνιστώσα εγκαρσίου άξονα ( quadiatuι·e axis, q). Οι συνιστώσες 

αυτές είναι κάθετες μεταξύ τους και διατηρούνται ακίνητες ως προς το 
στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς. Σημειώνεται ότι ενώ αυτός ο 

μαθηματικός μετασχηματισμός αποσύζευξης ήταν γνωστός .εδώ και 50 
χρόνια τουλάχιστον, η υλοποίησή του, όμως με ηλεκτρονικά κυκλώματα 

σε πραγματικό χρόνο περιστροφής των κινητήρων κατέστη δυναηΊ μόλις 
τα τελευταία 15 χρόνια. Η μεθοδολογία του μετασχηματισμού 

αποσύζευξης διαφέρει με τον τύπο της μηχανής (σύγχρονη 11 ασύγχρονη) 
όπως εξηγείται και στη συνέχεια. Γενικά έχουν αναπτυχθε ί διάφορες 
παραλλαγές, ανάλογα με την εκλογή του στρεφόμενου πλαισίου 
αναφοράς από τις οποίες η πλέον διαδεδομένη είναι η μέθοδος ελέγχου 
με προσανατολισμό στο διάνυσμα της πεπλεγμένης ροής του δρομέα ή 
έλεγχος πεδίου (field control), που αναλύεται στη συνέχεια. 

);;:>- Έλεγχος πεδίου (field control) 
Ως πλαίσιο αναφοράς εκλέγεται αυτό που στρέφεται με το διάνυσμα της 

πεπλεγμένης ροής του δρομέα, βλ.Σχήμα 16. 
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Σχήμα. 16. Πλαίσια αναφοράς για διανυσματικό έλεγχο κινητι1ρων 13Ρ 

Ο διανυσματικός έλεγχος πεδίου του κινητήρα δ ιακρίνεται περαιτέρω σε 
άμεσο και έμμεσο έλεγχο. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άμεσου 
ελέγχου η μαγνητική ροή προσδιορίζεται είτε με απευθείας μέτρηση της, 
είτε με χρήση μαθηματικού μοντέλου μαγνητικής ροής. Αντιθέτως, 

κατά τον έμμεσο έλεγχο, η μαγνητική ροή υπολογίζεται έμμεσα από 
μετρήσεις άλλων μεγεθών καθώς μετρώνται τα ρεύματα στο τύλιγμα 

του στάτη και η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. 

Η ροπή του κινητήρα επαγωγής προκύπτει να είναι το γινόμενο δύο 
συνιστωσών του ρεύματος του στάτη , όπως αυτό αναλύεται στο πλαίσιο 
αναφοράς (dmr ,qmr) που στρέφεται με το διάνυσμα της μαγνητικής 
ροής του δρομέα: 

M=K.is,(l1nr.is,qr11 r 

Σημειώνεται ότι η μέτρηση του διανύσματος μαγνητικής ροής (κατά 
μέτρο και γωνία) και δη στον στρεφόμενο δρομέα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να γίνει (υπεισέρχεται μεγάλο ποσοστό θορύβου, ενώ πρέπει να 

παρακολουθούνται συνεχώς οι μεταβολές των τιμών R και L των 
τυλιγμάτων διότι · με την περιστροφή μεταβάλλονται λόγω 
θερμοκρασιακών μεταβολών). Ως μειονέκτημα της μεθόδου 
σημειώνεται ο μεγάλος αριθμός αισθητήρων, μετατροπέων και 
μετρητικών που πέραν της πολυπλοκότητας που εισάγουν, αυξάνουν το 
κόστος αλλά και τον χρόνο απόκρισης των διατάξεων ελέγχου. 

Επιπλέον, με τη μέθοδο- του διανυσματικού ελέγχου η ροπή ελέγχεται 
μόνον με έμμεσο τρόπο χωρίς να αποφεύγονται και κραδασμοί (toι-qυe 

ripples). 
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~ Απευθείας έλεγχος ροπής (direct torque control DTC): 
πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη της μεθόδου του διανυσματικού 
ελέγχου πεδίου (vector fie ld control). Έτσι, και σε αυτήν την περίπτωση 

οι τάσεις και τα ρεύματα του στάτη μετρώνται και μετασχηματίζονται 

σε στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς, όμως μετράται ή καλύτερα 
υπολογίζεται η μαγνητική ροή στον στάτη καθώς επίσης και η τιμή της 

ροπής στον άξονα του κινητήρα. Από τη σύγκριση των μεγεθών 

μαγνητικής ροής και ροπής με τις επιθυμητές τους τιμές παράγονται τα 
σήματα ελέγχου των μετατροπέων (για έναυση και σβέση των 
διακοπτών). Η διαδικασία σύγκρισης στηρίζεται σε μη γραμμικές 
συναρτήσεις και έχει το πλεονέκτημα ότι αξιοποιεί τη διακριτή στον 
χρόνο συμπεριφορά των διακοπτών ισχύος αυξάνοντας τελικά τη 
συνολική απόδοση. Η τεχνική αυτή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε 
πλοία με ηλεκτρική πρόωση και πιο συγκεκριμένα με αζιμουθιακό 
προωστήριο σύστημα σε συνδυασμό με σύγχρονο κινητήρα μονίμων 
μαγνητών (Azipod, εταιρεία ΑΒΒ) και κυκλομετατροπείς. Η μέθοδος 
πλεονεκτεί έναντι του διανυσματικού ελέγχου, καθώς ελέγχει απευθείας 
τη ροπή εξόδου του κινητήρα, έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις σε 

μετρήσεις και υπολογισμούς μεγεθών (π.χ. δεν είναι απαραίτητη η 
μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής) ενώ η παραγόμενη ροπή είναι 
πλέον εφικτό να μην εμπεριέχει μεγάλες αιχμές (torque ι·ippl es). 

2. 7 ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΛΙΚΑ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΩΣΗΣ 

Στα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής πρόωσης συγκαταλέγεται και η 
ουσιαστική μείωση του αξονικού συστήματος των πλοίων, βλ. Σχ. 17. 

f 
ΒΙΒΛΙΟΟΗΚΗ 

_ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ιrrr.r...ι !:Ηrτιιμu llpόnσιι~ 1 ιιι •• ιμu1 Uιut.'\I ηιuι 1οτηρu 1 30 

• 
Σχήμα 17. Συγκριτική παρουσίαση αξονικών συστημάτων πλοίων 

Πτυχιακή Εργασια 

Άγα Ηλία & Χαψι) Λοuι<ά 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό lδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Τα συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης έχουν το πλεονέκτημα συνεχούς 
μεταβολής των στροφών σχεδόν σε όλο το διάστημα 0-100%. Επιπλέον, 
το 100% της ροπής μπορεί συVlΊθως να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πεδίο 
λειτουργίας. Για λόγους ασφαλείας, η έλικα κινείται από δύο (ή και 
περισσότερους) ηλεκτροκινητήρες ίσης ισχύος. Όσον αφορά την έλικα 
ως μηχανικό φορτίο, ακολουθεί τον λεγόμενο «νόμο της έλικας» δηλ. η 
μηχανική ροπή ανάλογη του τετραγώνου της μηχανικής ταχύτητας όπως 

περίπου και οι φυγοκεντρικές αντλίες και οι ανεμιστήρες, αλλά μπορεί η 
χαρακτηριστική αυτή να είναι σταθερή (έλικα σταθερού βήματος) ή να 
μεταβάλλεται με αλλαγή της . κλίσης . των πτερυγίων της (έλικα 
μεταβλητού βήματος). 

2.8 ΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 

Καθώς η υπερτάχυνση δέν είναι δυνατή, η έλικα σχεδιάζεται έτσι ώστε 
να απορροφά τη μέγιστη συνεχ1) ισχύ (σημείο MCR) σε κατάσταση 
δοκιμών, δηλ. πλήρες φορτίο, καθαρή γάστρα και ήρεμο καιρό . 
Προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία με πλήρη ισχύ σε δυσμενείς 
συνθήκες, το σύστημα πρόωσης συνήθως υπολογίζεται για τιμή κατά Ι Ο 
- 20% μεγαλύτερη της ονομαστικής, χωρίς αύξηση της ισχύος πέρα από 
τη μέγιστη συνεχή (MCR). Αυτό σημαίνει υπερδιαστασιολόγηση έλικας 
αξονικού συστήματος - μειωτήρα - κινητήρα - μετατροπέα κατά 1 Ο -
20%. 
Το Σχήμα 18 απεικονίζει τις καμπύλες απαιτουμένης ισχύος σε διάφορες 
καταστάσεις, καθώς και τα όρια του πεδίου λειτουργίας με έναν 11 δύο 
ηλεκτροκινητήρες συνδεδεμένους στην ίδια έλικα. 

......... -------" ............ 

1 Λειiουρyία ε'ι"ός η>.tι..ϊpικοu 
1..11ψήραcεpοπιί 120°0 

2 Λειτουργία ε'ι"ός ηi.ει..1ριι.:οu 

ι.:11ψ1jρα σε ponη 100% 
3 Λειτουργία δί10 ηί.εκrριι.:ών 

ι.:ινι1ηjρων σε poιnj 1 ~Ο~'. 
./ Λειτουργία ούο ηλει:τρικώ\· 

t.:1\1JΠjp<Oν σε poιrιj \()()~. 
5 Λεtτουργiα °30°. SM 
6 Δοι..1μή σn1 θαλασσα 
7 Δοι..1μi1 pυμού>.κφης 

Σχήμα J 8. Πεδίο λειτουργίας με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες πρόωσης 
και έλικα σταθερού βήματος 

Πτυχιακή Εργασία 
'Αγα Ηλία & Χαψή Λοuκά 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

2.9 ΕΛΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 

Το σύστημα είναι συχνά (ή θα έπρεπε να είναι) εφοδιασμένο με διάταξη 
αυτόματης επιλογής του συνδυασμού βήματος - στροφών έλικας στο 
διάστημα 65 - 100% των στροφών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
λειτουργία και η καλύτερη δυνατή απόκριση κατά τους χειρισμούς. Όταν 
η έλικα είναι ρυθμιζομένου βήματος δεν απαιτείται περιΟώριο ροπής, 
διότι η μέγιστη ισχύς μπορεί σχεδόν πάντοτε να απορροφηθεί με 

ρύθμιση του βήματος. 
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1 Λειrουρyiα ενό; ηλεκτρικού 
~1Υηπ)ρα σε ροπιi 100% 

2 Λει rουργία δύο ηλεκτρικόJν 
~1νητί1ρων σε ρο;ηi ι 00% 

3 Συνδυασμέ\11 λειτουργία 

Σχήμα 19. Πεδίο λειτουργίας με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες πρόωσης και έλικα 
ρυθμιζομένου βήματος 

Το Σχήμα 19 απεικονίζει την καμπύλη της έλικας που προκύπτει με 
διάταξη αυτόματης επιλογής του συνδυασμού βήματος - στροφών, 
καθώς και τα όρια του πεδίου λειτουργίας με έναν ή δύο 
ηλεκτροκινητήρες συνδεδεμένους στην ίδια έλικα. 
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2.10 ΤΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΟ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(POD) 

Την τελευταία δεκαετία και παράλληλα με την εισαγωγή της ηλεκτρικής 

πρόωσης εμφανίστηκε μία εναλλακτική λύση για το προωστήριο 
σύστημα που έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, το 
σύστημα ηλεκτρικού κινητήρα και έλικας είναι μία ενιαία μονάδα, 

εμβαπτισμένη στο νερό στο πρυμναίο μέρος του πλοίου, όπως στις 
εξωλέμβιες, Σχ. 20. Το σύστημα μπορεί να φέρει μία ή δύο έλικες και 
έχει τη δυνατότητα να στρέφεται σχεδόν κατά 360 μοίρες κατά την 
αζιμουθιακή διεύθυνση (από όπου προέρχεται και το όνομά του), δηλ. 
στο οριζόντιο επίπεδο, αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες 
ελιγμών του πλοίου, ενώ αφενός πρακτικά εκμηδενίζεται το αξονικό 
σύστημα και αφετέρου δεν υφίσταται μηχανισμός πηδαλίου. 

h,.HAIC :mirιg .tι\ 

f P ρrιχ. lef 

Σχήμα 20. Αζιμουθιακό προωσ~ριο σύστημα ~ε μία έλικα ~Λzί pοd-εταιρία ΑΒΒ 
Μaι-iηe)παρόμοιο είναι και το συστημα Μeιη1aιd των εταιριων KtηηcwGΊ - Λ l s tο ιη 
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3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩ·ΣΗΣ 

Πτυχιακή Εργασία 

'Αγα Ηλία & Χαψή Λουκά 

34 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής πρόωσης, στα οποία 
οφείλεται και η διάδοσή της στις εφαρμογές που προαναφέρθηκαν, είναι 
τα ακόλουθα: 

Ι. Συνεχής μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής της έλικας και της 

ταχύτητας του πλοίου σε όλο το πεδίο 0-100 %. 

ΙΙ. Γρήγορη απόκριση κατά τη διάρκεια χειρισμών και δυναμιΚής 
τοποθέτησης του σκάψους. 

ΠΙ. Χαμηλή στάθμη θορύβου και κραδασμών. 

IV. Οικονομία καυσίμου, καθώς είναι δυνατή η επιλογή των μηχανών 
που θα λειτουργούν έτσι, ώστε η κάθε μ ιά να λειτουργεί κοντά στο 

βέλτιστο σημείο. 

V. Ελευθερία στην τοποθέτηση των επιμέρους μηχανημάτων του 
ενεργειακού συστήματος, που προσφέρει ευελιξία στον σχεδιασμό 
του σκάφους και εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου. 

VI. Πλήρης εκμετάλλευση της στρεπτικής ροπής σε όλο το πεδίο 

λειτουργίας. 

ΤΙΙ. Ευκολία αυτοματισμού. 

Ι ΙΙ. Αυξημένη αξιοπιστία (πολλά συστήματα συνδεδεμένα παράλληλα) 
και, επομένως, αυξημένη ασφάλεια. 

ίΧ. Περιορισμός των εκπεμπομένων ρύπων διότι: 

α. η κατανάλωση καυσίμου είναι μικρότερη, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, 

β. ιδιαίτερα οι εκπομπές ΝΟχ είναι αισθητά χαμηλότερες όταν, π.χ., ένας 
μεσόστροφος κινητήρας Diesel λειτουργεί με σταθερές στροφές, όπως 
συμβαίνει στα νέα συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης. 

Χ. Περιορισμός του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
ατυχήματα όπως αυτά των δεξαμενοπλοίων, χάρη στην ταχύτερη 
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απόκριση του συστήματος κατά τους χειρισμούς και τη δυναμική 
τοποθέτηση του σκάφους. 

3.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι. Υψηλό κόστος επένδυσης. Αυτό γίνεται η προσπάθεια να μειωθεί 
κατά το δυνατόν, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία των 
ηπειρωτικών ηλεκτρικών δικτύων (Comme1·cial Off The Shelf -
COTS), ωστόσο το υψηλό κόστος των κινητήρων και των διατάξεων 
ελέγχου τους δεν δείχνει να υπερκερνάται εύκολα. 

ΙΙ. Υψηλότερες απώλειες στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σε 
σύγκριση με το μηχανικό σύστημα. Π.χ. , σε συμβατικό σύστημα 
κινητήρα Diesel - έλικα ρυθμιζομένου βήματος, οι απώλειες του 
συστηματος μετάδοσης είναι περίπου 4% - 2% στην έλικα και 2% 
στον μειωτήρα, όταν η έλικα λειτουργεί στον βέλτιστο συνδυασμό 
ταχύτητας/βήματος. Σε εγκατάσταση ντιζελο-ηλεκτρικής πρόωσης, το 
σύστημα μετάδοσης προκαλεί απώλειες 7% - 8% - 3% στις 
γεννήτριες, 2% στους μετασχηματιστές και μετατροπείς συχνότητας 
και 2 - 3% στους προωστήριους ηλεκτροκινητήρες. Επομένως, ο 
ολικός βαθμός απόδοσης είναι υψηλότερος στο σύστημα ηλεκτρικής 
πρόωσης μόνον όταν κάθε μηχανή λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής και επί μεγάλα χρονικά διαστήματα στη βέλτιστη 
περιοχή. 

ΙΙΙ. Ένα πρόβλημα που προκύπτει από την εκτεταμένη χρησιμοποίηση 
των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος είναι ότι εμφανίζονται 
προβλήματα ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πέραν των 
χρήσιμων συχνοτήτων αναπτύσσεται και μεγάλο πλήθος αρμονικών 
συνιστωσών ρεύματος και τάσεως. Οι αρμονικές αυτές αφενός 
προσαυξάνουν τη συνολική κυκλοφορούσα άεργο ισχύ στο ηλεκτρικό 
~ίκτυο αλλά επιπλέον δημιουργούν προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας. Έτσι ο "ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος" που 
παράγεται επηρεάζει αρνητικά όλες τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές 
διατάξεις -πρωτίστως τα κυκλώματα ελέγχου των ίδιων των 
ηλεκτρονικών ισχύος - ενώ σε περιπτώσεις στρατιωτικών εφαρμογών 
αυξάνει τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής υπογραφής των πλοίων. 
Τέλος, είναι δυνατόν οι αρμονικές παραμορφώσεις των ηλεκτρικών 
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μεγεθών να διεγείρουν ιδιοσυχνότητες για ηλεκτρομηχανικών 

ταλαντώσεων, όπως είναι τα φαινόμενα σιδηροσυντονισμού στους 

δρομείς των σύγχρονων γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η σειρά αυτή των προβλημάτων λόγω της εξηλέκτρισης των 
συστημάτων του πλοίου αντιμετωπίζεται με εξειδικευμένες αναλύσεις 

και μελέτες κυρίως κατά της φάση της σχεδίασης τους 

ηλεκτρολογικού συστήματος. 

3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΩΝ -

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΆΤΩΝ 

Η ηλεκτροπρόωση αποτελεί μία αρκετά δελεαστική επιλογή για τα πλοία 
που συνεχώς κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια μεταξύ των άλλων 
λόγω και της γενικά εντατικής εξέλιξης όλων των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων · και κυρίως στον τομέα των διατάξεων 
ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων και των ηλεκτρονικών ισχύος. Η 
έρευνα κατά την τρέχουσα περίοδο επικεντρώνεται στη μείωση του 
αρχικού κόστους επένδυσης αλλά και στην αύξηση των επιδόσεων του 
συνολικού συνδυασμού των διατάξεων που αξιοποιούνται από 
συστήματα ηλεκτροπρόωσης. 

-·-·~··--- --···-···-····----· 
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4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡ Α ΠΡΟΩΣΗΣ 

Πτυχιακή Εργασία 

'Αγα Ηλία & Χαψή Λουκά 

38 



Αυτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό lδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο αυτόματος έλ.εγχος του πλοίου γίνεται από δύο σημεία συνδυαστικά. 
Από τη γέφυρα, όπου βρίσκεται ο καπετάνιος και ελέγχει τις συνθήκες 
εκτός του πλοίου (πορεία, καιρικές συνθήκες κλπ) και από το δωμάτιο 
ελέγχου του μηχανοστασίου όπου γίνεται ο έλ.εγχος των συνθηκών εντός 
του πλοίου (κατάσταση μηχανών, ποσότητα καυσίμων, ομαλή λ,ειτουργία 

μηχανικών μερών κλπ) από τον πρώτο μηχανικό του πλοίου. 
Έτσι γίνεται και ο έλ.εγχος του κινητήρα του πλοίου. Με την ταυτόχρονη 
επίβλ,εψη της ομαλής λ,ειτουργίας των συστημάτων ελέγχου 
ηλεκτροπρόωσης. Τα χειριστήρια αυτά έχουν την παρακάτω μορφή: 

Σχήμα 21 

Σχήμα22 
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Δύο πανομοιότυπα χειριστήρια βρίσκονται στη γέφυρα και το 
μηχανοστάσιο. Σε όλα τα συστήματα πλοίων υπάρχει η επιλογή να 
χειρίζεται τη μηχανή και ο πρώτος μηχανικός και ο καπετάνιος. Η 
επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μέσω του τηλέγραφου (Σχ. 23 ). 
Ανάλογα ποιος από τους δύο έχει τον έλεγχο της μηχανής ο άλλος δείχνει 
την επιθυμητή κατάσταση μέσω αυτού . Στη συνέχεια ο άλλος ακολουθεί 
χρησιμοποιώντας το χειριστήριο. 

Ο τηλέγραφος και το χειριστήριο είναι το ένα δίπλα στο άλλο για να είναι 
πιο εύκολη η "ακολουθία" των κινήσεων. Στο ίδιο πεδίο υπάρχουν και 
οι ενδείξεις προστασίας από όποιες δυσλειτουργίες ή σφάλματα της 
ιcύριας μηχανής. Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα το 
σταμάτημα της μηχανής (trΪp\fai lure) και κάποιες άλλες είναι απλά 
προειδοποιητικές (alaπηs). Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
τα παρακάτω: 

Περιγραφή Ενδεικτικού 

Υψηλή πίεση λαδιού κινητήρα 
, 

Υπερφόρτωση κινητηρα 

Υ περτάχυνση κινητήρα 

Θερμοκρασίες καυσαερίων 

Θερμοκρασίες νερού ψύξης 

Σημασία 

Trip 
ΤΓίp 

Trίp 

Αlaπη 

Alarm 
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4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Παρακάτω βλέπουμε το απλουστευμένο διάγραμμα ροής του κλειστού 
συστήματος αυτομάτου ελέγχου των στροφών του πλοίου: 

Χειριστήριο ,__...,, Επεvεργητής ......... Ελεγκτής Καλής 
Λειτουργίας 

.__ _____ ....... Ανάδραση ι--------

Σχήμα 24: Διάγραμμα ροής κλειστού Σ.Α.Ε. 

• ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: Το χειριστήριο λειτουργεί σαν εντολή στο σύστημά 

μας. Στην προκειμένη περίπτωση η επιθυμητή τιμή είναι ο αριθμός 

των στροφών. Μετακινώντας το μοχλό του χειριστηρίου αλλάζουμε 

τιμή αντίστασης σε έναν ροοστάτη. Η τιμή αυτή μεταφράζεται σε 

στροφές στο σύστημά μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των 

Οhm· σε V ή σε mA μέσω κατάλληλων μετατροπέων. 

• ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ: Ο συγκριτής είναι συνήθως μία μονάδα P.L.C. η οποία 

συκρίνει την αναλογική τιμή του χειριστηρίου (V, mA) με την τιμή 
της ανάδρασης και δίνει την κατάλληλη έξοδο προς τον επενεργητή. 

• ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΗΣ: Ο επενεργητής είναι αυτός που σε συνδυασμό με το 

μεταφράζει την έξοδο του P.L.C. σε κατάλληλες λειτουργίες για να 
φτάσει το μοτέρ στην επιθυμητή τιμή π.χ. τροφοδότηση πετρελαίου 

στη μηχανή. Στην πράξη μπορεί ο συγκριτής και ο επενεργητής να 

είναι η ίδια μονάδα P.L.C. που να οδηγεί ταυτόχρονα αναλογικές και 

ψηφιακές εξόδους. 

• ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο ελεγκτής αυτός είναι ένα 

σύνολο από ασφαλιστικές δικλίδες (πρεσσοστάτες, πλωτήρες, 

-
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ταχύμετρα κλπ.) οι οποίες όπως αναφέραμε και παραπάνω επιτρέπουν 

ή όχι τη λειτουργία του κινητήρα με σκοπό την προστασία του. 

• Μ: Αυτός είναι ο κινητήρας μας. 

• ΑΝΑΔΡΑΣf!: Σαν ανάδραση έχουμε τη μετάφραση των πραγματικών 

στροφών του κινητήρα σε κατάλληλα μεγέθη για τη σύγκρισή τους με 

την επιθυμητή τιμή στο συγκριτή μας. Αυτό επιτυγχάνεται και πάλι με 

τη χρήση κατάλληλων μετατροπέων π.χ. Ταχογεννήτρια. 
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4.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΜΑΚΕΤΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 

BUZZER 

-
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Αυτόματος έλενχ , , 
ος κιvητηρα πρόωσης και στροφωv πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

4.5 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σελίδα 1: 

Στη σελίδα αυτή φαίνονται οι τροφοδοσίες της κατασκευής μας. 
Χρησιμοποιούμε 2 μετασχηματιστές για να μετατρέψουμε τα 220V σε 
30V & 24V ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματός μας. Ο ένας από 
τους δ' , υο ειναι μετασχηματιστής με 2 λήψεις. 

Σχήμα 25: Μετασχηματιστής 2 λήψεων 

ο.μετασχηματιστής είναι μια συσκευή η οποία μεταφέρει ηλεκτρική 
ενεργεια μεταξύ δύο ιcυκλωμάτων, 
διαμέσου επαγωγικά συζευγμένων ηλεκτρικών αγωγών. Οι 
μετασχηματιστές είναι ανάμεσα στις πιο αποδοτικές ηλεκτρικές 
μηχανές με κάποιες μεγάλες μονάδες να αποδίδουν έως και το 99. 7 5% 
της ισχύος εισόδου τους στην έξοδό τους. Οι μετασχηματιστές 
ΙC~τασιcευάζονται σε ευρεία γκάμα μεγεθών, που ιcυμαίνονται από 
μεγεθος νυχιού (όπως αυτοί που βρίσκονται μέσα σε ένα μικρόφωνο) έως 
τεράστιες μονάδες με βάρος εκατοντάδων τόνων που χρησιμοποιούνται 
yια τη διασύνδεση τμημάτων των εθνικών δικτύων ηλεκτροδότησης. 
Ολοι λειτουργούν με βάση τις ίδιές αρχές, αν και υπάρχει πληθώρα 
διαφορετικών υλοποιήσεων. 
,:Ενα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο πρώτο κύκλωμα (το 
πρωτεύον") δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτό το 
με~αβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο επάγει μεταβαλλόμενη τάση στο 
δευτερο κύκλωμα (το "δευτερεύον"). Το φαινόμενο αυτό 
ιcαλείται αμοιβαία επαγωγή. 
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~uτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτομαnσμού 
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Α,ν ένας ηλεκτρικός καταναλωτής(JJ είναι συνδεδεμένος στο δευτερεύον 
~κλωμα, τότε θα υπάρξει ροή ηλεκτρικού φορτίου στο δευτερεύον 
τυλιγμα του μετασχηματιστή. Αυτό το φορτίο θα μεταφέρει ενέργεια από 
το πρωτεύον κύκλωμα, στον καταναλωτή που είναι συνδεδεμένος στο 
δευτερεύον κύκλωμα. 

~ επαγόμενη τάση Vs στο δευτερεύον ενός ιδανικού μετασχηματιστή, 
ει~αι ανάλογη της τάσης Vp στο πρωτεύον κατά ένα συντελεστή ίσο με το 
λογο του αριθμού Ν των περιελίξεων του σύρματος στα αντίστοιχα 

.τυλίγματα : ' 

Vs i'\/s 
Vp = 1'ν""p 

Οι δείκτες S,P προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις secondary, prίmary, 
οι οποίες σημαίνουν αντίστοιχα δευτερεύον και πρωτεύον. 

Με κατάλληλη επιλογή του αριθμού των περιελίξεων, ένας 
μ~ασχηματιστής επιτρέπει την ανύψωση μιας εναλλασσόμενης 
τασης (αν Ns > Np) ή τον υποβιβασμό της (αν Ns < Np). 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε το ισοδύναμο κύκλωμα του 
μετασχηματιστή: 

Ι 
Rs{~)2 xs(~)2 

Ι 
Ρ R ΧΡ 

s - Ρ -
~ 

Ι Ι 
c Μ 

v ε v 
Ρ R χ s s 

c "' 

Σχή~ια 26: Ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή 

Οι φυσικοί περιορισμοί των πραγματικ~ν μετασχημα~ιστών μπορούν ~α 
~~οψιστούν σε ένα μοντέλο ισοδυναμου κυκ~ωματο~, το , οποιο 
χτιζεται" γύρω από το μοντέλο του ιδ~νικου, χωρι~ απω~ιες, 
μετασχηματιστή . Η απώλεια ισχύος στα τυλιγματα ε,ξαρταται απο, το 
Ρεύμα και αναπαρίσταται με τις σε, σειρα , συνδ~δεμενες 
αντιστάσεις Rμ και Rs. Η απώλεια ροής οδηγει στην πτωση κλασματος 

nτ -. uχιακή Εργασία 
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!uτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 
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Α_ν ένας ηλεκτρικός καταναλωτής13J είναι συνδεδεμένος στο δευτερεύον 
~κλωμα, τότε θα υπάρξει ροή ηλεκτρικού φορτίου στο δευτερεύον 
τυλιγμα του μετασχηματιστή. Αυτό το φορτίο θα μεταφέρει ενέργεια από 
το πρωτεύον κύκλωμα, στον καταναλωτή που είναι συνδεδεμένος στο 
δευτερεύον κύκλωμα. 

~ επαγόμενη τάση Vs στο δευτερεύον ενός ιδανικού μετασχηματιστή, 
ει~αι ανάλογη της τάσης Vp στο πρωτεύον κατά ένα συντελεστή ίσο με το 
λογο του αριθμού Ν των περιελίξεων του σύρματος στα αντίστοιχα 

.τυλίγματα: ' 

Vs iVs 
Vp = 1Vp 

Οι δείκτες S,P προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις secondary, prίmary, 
οι οποίες σημαίνουν αντίστοιχα δευτερεύον και πρωτεύον. 

Με κατάλληλη επιλογή του αριθμού των περιελίξεων, ένας 
μ~τασχηματιστής επιτρέπει την ανύψωση μιας εναλλασσόμενης 
τασης (αν Ns > Np) ή τον υποβιβασμό της (αν Ns < Νρ). 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε το ισοδύναμο κύκλωμα του 
μετασχηματιστή: 

Ι 
Rs(~)2 χs(~)2 

Ι 
Ρ R 

s - Ρ -
~ 

Ι c 
Ι 
Μ 

ν Ε ν 
Ρ R χ s s 

c Μ 

Σχήμα 26: Ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή 

Οι φυσικοί περιορισμοί των πραγματικ~ν μετασχημα:ιστών μπορούν ~α 
~~οψιστούν σε ένα μοντέλο ισοδυναμου κυκ~ματο~, το , οποιο 
χτιζεται" γύρω από το μοντέλο του ιδ~νικου, χωρι~ απω~ιες, 
με~ασχηματιστή. Η απώλεια ισχύος στα τυλιγματα ε,ξαρταται απο, το 
ρευμα και αναπαρίσταται με τις σ~ σειρα , συνδ~δεμενες 
αντιστάσεις Rρ και Rs. Η απώλεια ροής οδηγει στην πτωση κλασματος 
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της εφαρμοζόμενης τάσης, πτώση η οποία δεν συνεισφέρει στην 
αμοιβαία σύζευξη και, κατά συνέπεια, μπορεί να μοντελοποιηθεί με τις 
επαγωγικές αντιδράσεις Xp και Xs, συνδεδεμένες σε σειρά με την τέλεια 
συζευγμένη περιοχή. 

Οι απώλειες του πυρήνα οφείλονται κυρίως στην υστέρηση και στις 
επιπτώσεις των δινορευμάτων στον πυρήνα, ενώ είναι ανάλογα του 
τετραγώνου της ροής του πυρήνα για λειτουργία σε συγκεκριμένη 
~χνότητα. Καθώς η ροή στον πυρήνα είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης 
τασης, οι απώλειές του μπορούν να εκφραστούν με μια 
αντίσταση Rc τοποθετημένη παράλληλα με τον ιδανικό μετασχηματιστή. 

Ένας πυρήνας με πεπερασμένη διαπερατότητα απαιτεί ένα ρεύμα 
μαγνητισμού Ι,1ι1 για να διατηρήσει την αμοιβαία ροή σε αυτόν. Το ρεύμα 
μαγνητισμού είναι συμφασικό με τη ροή. Φαινόμενα κορεσμού οδηγούν 
στην μη γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ των δύο, για λόγους 
απλότητας όμως αυτό το φαινόμενο τείνει να αγνοείται στα περισσότερα 
ισοδύναμα κυκλώματα. Με ένα ημιτονοειδές τροφοδοτικό, η ροή του 
πυρήνα υστερεί της επαγόμενης ΗΕΔ κατά 90° και αυτό το . φαινόμενο 
μπορεί να μοντελοποιηθεί ως αντίδραση μαγνητισμού Χι1ι1 παράλληλα με 
το στοιχείο απώλειας του πυρήνα. OιRc καιΧι11 μερικές φορές 
αναφέρονται από κοινού φς ο "κλάδος μαγνητισμού" του μοντέλου. Αν 
το δευτερεύον είναι ανοιχτοιcυκλωμένο, το ρεύμα Ιο που "λαμβάνουμε 
στον κλάδο μαγνητισμού, αναπαριστά το ρεύμα κενού φορτίου του 
μετασχηματιστή. 

Η δευτερεύουσα σύνθετη αντίσταση Rs καί. Xs συχνά ανάγεται στην 

( ~γ ) 2 

πλευρά του πρωτεύοντος, αφού πολλαπλασιαστεί με τον τελεστή ~ν~ . 

Τις μετασχηματισμένες τάσεις, τις οδηγούμε σε κλεμοασφάλειες και στη 
συνέχεια σε γέφυρες ανόρθωσης, ξεχωριστά την κάθε μία. 

Ανόρθωση λέμε τη μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή. Η 
μετατροπή αυτή είναι απαραίτητη γιατί τα περισσότερα ηλεκτρονικά 
tcυκλώματα, που για την τροφοδότησή τους χρειάζονται συνεχής τάση. 
~ια τη σύσταση μίας γέφυρας ανόρθωσης χρησιμοποιούνται 4 δίοδοι 
οπως φαίνεται στο σχήμα 27. Στο ίδιο σχήμα βλέπουμε εκτός από τη 
συνδεσμολογία και τις χαρακτηριστικές γραφικές παραστάσεις. 

Πτυχιακή Εργασία 
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(Β) (r) 

Σχήμα 27: Γέφυρα ανόρθωσης 

Α 

ι /\,. 
+ t 
RBVo 

- ι 

Κατά τη θετι ' λλα ' δ ' ' Α , θ , α , κη ενα γη στο ευτερευον, το σημειο ειναι ετικοτερο 

D~o ~ο G. ~ι δίοδοι D 1, D3 πολώνονται ορθά και άγουν, ενώ οι δίοδοι 
δ , ' 4 δεν αγουν. 'Ετσι προκαλείται ροή ρεύματος στο κύκλωμα όπως 
~ΧVεται ,με τα βέλη στο Σχήμα 27 Α και παλμός εξόδου στα άκρα της 
Mrf Κατα την αρνητική εναλλαγή, η πολικότητα στο δευτερεύον του 
ά αντιστρέφεται, οι δίοδοι D 1, D3 πολώνονται ανάστροφα και δεν 
Ύουν ενω' D2 D ' Τ ' ' , , , δ ' μ ' , οι , 4 αγουν. οτε εχουμε ροη ρευματος, οπως ειχνεται 

ε: lα βε~η στο Σήμα 27 Β και παλμό εξόδου στα άκρα της RB. Για κάθε 
αλ~ , λαγη η ροή ρεύματος είναι ίδια, έτσι και ο παλμός εξόδου δεν 

αζει φορά. Το πλάτος του παλμού εξόδου είναι μειωμένο κατά 1,2V 
~τους ?υο αγώγιμους ανορθωτές. Εάν είναι αμελητέα η μικρή αυτή τάση, 
δ εωρ~υνται οι δίοδοι που άγουν ως βραχυκυκλώματα. Ενώ οι δίοδοι που 
~ν αγουν συνδέονται παράλληλα στο δευτερεύον του Μ/Τ. Άρα η 

μεγιστη , , δ , δ , , , 
, αναστροφη τάση (PIV) καθε ιο ου ειναι ιση με την ταση 

κορυφης δ , Η , , , 
ξ, του ευτερεύοντος τυλιγματος. μεση τιμη της κυματομορφης 

ε οδου (Vo,dc) και η συχνότητα κυματώσεως (fc) είναι ίδια με τους δύο 
ανορθωτές. 

~ συνέχεια όλες οι ανορθωμένες τάσεις συνδέονται με έναν 
η κ:τρολυτικό πυκνωτή 0 οποίος λειτουργεί σαν φίλτρο, με σκοπό την 
απομάιc , , , 

ρυνση όλων των εναλλασσομενων συνιστωσων της συνεχους 
μεταβαλλ, , , , , 

, ομενης τάσης από τη συνεχη συνιστωσα, για τη μειωση της 

Ι(υματωσης και την ταυτόχρονη αύξηση του βαθμού απόδοσης. 

1-Ι ανορθωμένη τάση που καταλήγει στο χεφιστήριό μας περνάει πρώτα 
απ' , 0 ενα μεταβλητό ρυθμιστή τάσης LM 317 ρυθμισμένο στα 22V. 

Πιυ~ια . 
• J\ Ι<η Εργασία 
Ανα Ηλ' 
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Vo - ~ ο 
01 

Ll/317 

ADJ - "e-- Υί 

t 
Υο 

Σuνδεσμολονία Κύκλωμα 

Σχήμα 28; LM 3 J 7 

Οι 0λοκληρωμένοι ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές 3 ακροδεκτών, της 
σειράς LMJ l 7 έχουν την δυνατότητα να δίνουν στην έξοδο τους, τάσεις 
απαλλαγμένες από διακυμάνσεις , από 1,25V έως 37V και ρεύμα 1 ,5Α . 
Αυτές οι π δ , , , , , θ , 

ρο ιαγραφες ισχυουν κατω απο συγκεκριμενες συν ηκες 

ε~γασίας και με κατάλληλη ψήκτρα. Οι δυο σταθεροποιητές έχουν 
βεβαια ,προστασία από βραχυκύκλωμα της εξόδου, καθώς και θερμική 
προστασία. Η τάση εξόδου καθορίζεται από την σχέση των δυο 
αντιστάσεων R l και R2 . Η τάση στα άκρα της Rl , είναι σταθερή στα 
l ,~SV και το ρiύμα περίπου 1 ΟΟμΑ. Η σχέση που μας δίνει την τάση 
εξοδου είναι Vout=l .25*[1+(R2/RJ)], για R1 =1 20Ω τότε έχουμε 
R2,:::: 12o[(Vout/I.25)-I]. Για να παρέχεται επαρκής σταθεροποίηση, το 
ελαχιστο , , ζ ' ' θ ' , ρευμα που θα πρεπει να ητησουμε απο τον στα εροποιητη 
ειναι 10 nιΑ , ' lOmA ' ' . Με αυτά τα δεδομενα για ρευμα και πτωση τασης 

l ,2SV, η αντίσταση R I επιλέγεται στα 1 20Ω και παραμένει σταθερή. Για 
να αποφύγουμε ανάστροφα ρεύματα, όταν κλείνουμε την τροφοδοσία 
το~οθετούμε δυο διόδους τις D 1 και D2. Κοντά στους ακροδέκτες της 
εξοδου πρέπει να τοποθετήσουμε έναν πυκνωτή 1 μF τανταλίου ή 25 μF 
ηλεκτρολυτικό . για αποφυγή των μεταβατικών φαινομένων ή 
ταλαν , θ ' , ' Ο 1 μF τωσεων. Για τους ίδιους λόγους τοπο ετουμε εναν πυκνωτη . 
Μκ.τ κοντά στον ακροδέκτη της εισόδου. Η διαφορά των τάσεων 
εισόδο ξ , λ, ' 3 V λ' ' υ - ε οδου πρέπει να είναι μεγα υτερη απο , με π ηρες φορτιο 
εξόδο Η θ ' , ' , υ. αντίσταση R2 μπορεί να αντικαταστα ει απο ενα τριμμερ , 
ωστε να έχουμε τηv δυνατότητα , να ρυθμίζουμε την τάση εξόδου στην 
επιθυμητή τιμή . Η μεγαλύτερη τάση που μπορούμε να εφαρμόσουμε 
στην είσοδο είναι 40V. Στη συνέχεια το συνδέουμε πάλι με έναν 
7rυΙ<νωτή, για επιπλέον "φιλτράρισμα" και οδηγούμε την τάση προς το 
Χειριστήριο. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Τ Ε Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 

-
Πτυχιακή Εργασία 
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Σελίδα 2: 

Στη σελίδα αυτή αυτό μπορούμε να δούμε 

• Την επιλογή της κίνησης (Πρόσω\ Ανάποδα) 
• Την εντολή ρύθμισης στροφών (Χειριστήριο) 
• Την λ επι ογή λειτουργίας (Auto \ Manual) 

~τα πεδία 1.C και l .D όπου· γίνεται iροφοδοσία 22V DC, συνδέουμε τα 
αιφα , 

ενος ποτενσιομέτρου. Το ποτενσιόμετρο αυτό λειτουργεί σαν 
Χεtριστη' , 

ριο ρυθμισης στροφών (Refer·ence Throttle Control). Σαν εντολή 
ΧΡησιμοποιου' με , λ, , , 
θ, το μεσαια ηψη του ποτενσιομετρου και την μεσαια 
εση του σπειρω' , , , , , , 

ματος του οπως μπορει να φανει στο παρακατω σχημα: 

νι - v2 = f -ιον oc, ιον DCJ 

t 
+ t 

• 

V2::[0V DC, 20V DCJ 

Σχή~ια 28: Ροοστάτης Χειριστηρίου 
Η , 
ι.r τ~ση στη μεσαία θέση του σπειρώματος είναι σταθερά ν 1 = 1 Ον DC. 
ιι τα · , 'λ ση στη μεσαία λήψη του ποτενσιομέτρου μεταβαλλεται ανα ογα 
την τι , , , 
δ μη της αντίστασης από ον DC έως 2ον DC. Κατα συνεπεια η 
~αφορά δυναμικού σε αυτά τα 2 άκρα κυμαίνεται από - 1 ον DC έως 1 ον 

C. Ιlερνάε ι στη συνέχεια από μία γέφυρα ανόρθωσης για να είναι 
σταeε , , , , 

, Ρη η πολικότητα της εντολης. Αυτα .χpησιμοποιουνται στη 
συνε..,, , , , 
, "'εια σαν τάση αναφοράς για τις στροφες του κινητηρας μας ειτε 
εμμε , , , 

σα μέσω του PLC στην αυτόματη λειτουργια ειτε αμεσα στη 

Χειρ~ιcίνητη ανάλογα τη θέση του επιλογικού διακόπτη (Auto \ Manual). 
Αυιη φαίνεται στα ενδεικτικά Jed στα πεδία 6.Α, 6.Β. 

Πtuχιcι , . Ι<η Εργcι . 
Αγcι Ιiλ' σιcι 

ιcι & Χcιψή Λουκά 

----



Αυτόμcι . 
tος ελεγχος κιvητ . . 

. ηρcι προωσης και στροφών πλοlου, με ΧΡήση κλασσικού και σύΥΧΡΟνου αυτοματισμού 
Avωrcιro Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 1δρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Στα πεδία J Α , , , 
Εδ, β"Ι.:.. · και 1.Β ξεκιναει ο ελεγχος της φορας του κινητήρα μας. 
ω Λ.CΠΟυμε τις , δ , , 

διάταξ , επαφες υο τερματικων διακοπτων (LS 1 & LS2), στη 
η που φαινεται παρακάτω: 

Τερματικοί 

διακόπτες 

f igure 1 .1 

Σχήμα 29: Διάταξη ποτενσιομέτρου - τερματικών διακοπτών 

Αυτοί δ , 
οι ιακοπτες χρησιμοποιούνται: 

• Σ 
αν επιλογικο ί διακόπτες όσο αναφορά την περιστροφή του κινητήρα 

~ας. Αυτή γίνεται μέσω των Nonηally Open επαφών των τερματικών 
ιακοπτών Μ , , , , , · ε τη χρηση των εκκεντρων που ειναι εφαρμοσμενα στον 

αξονα του , ' δ ' 'Οτ 
ε , ποτενσιομετρου ενεργοποιουνται οι ιακοπτες. αν ο 

ιcαστοτε δ , θ , , λε' , , 
δ ' ιακοπτης ενεργοπο ιη ει τοτε κ ινει η ανοιχτη του επαφη 
ινοντας , , , 

ετσι την επιλογή της κίνησης .ενεργοποιωντας το αντιστοιχο 
Ρελαi (KJ Κ2) , δ , , ' του οποίου οι επαφες ο ηγουν τον κινητηρα μας. 

• Σαν πρ , 
, Οστατευτική μανδάλωση (interlock) του κινητηρα για να μη 

Υινουν , , Α , , 
Νο ταυτοχρονα και οι δύο κινησε~. υτο επι~γχανεται με, τις 

ll1Ίally Closed επαφές των τερματικων διακοπτων. Με τη χρηση 
των , 'ξ 

εκκεντρων που είναι εφαρμοσμένα στον α ονα του 
nοτενσ , δ , 'Ο , δ ιομετρου ενεργοποιούνται οι ιακοπτες. ταν ο εκαστοτε 

54 
ιαιcόπτης ενεργοποιηθεί τότε οι ανοίγει η κλειστή επαφή του, μην 

εnιτρέ , δ, , ποντας έτσι την ταυτόχρονη ενεργοποιηση και των υο 
ιcιvησεων. 

----- ---- -
Πτυχιακή Εργασία 

:ι\γα Ηλία & Χαψή Λουκά 



Αυτόμα 'λ - τος ε εγχος κινητ · · . . . . . ηρα προωσης και στροφων πλοιου, με χρηση κλασσικου και συγχρονου αυτοματισμού 
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα nειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Σελίδα 3: 

Στη σελίδ , α αυτη μπορούμε να δούμε: 

• Τον ενισχυτη' , λ, , • του σηματος της εντο ης των στροφων. 

• Τον αυτοματισμό έλεγχου των κινήσεων του κινητήρα. 
Την α 'δ να ραση του συστήματός μας. 

• Τη , δ ν εν ειξη των στροφών. 

• :δώ έχουμε χρησιμοποιήσει ένα ενισχυτή 2 Ampere. Η χρήση του 
γινεται επε δ, , , , , , , , · ι η το σημα που ερχεται ειτε απο τον ενισχυτη μας, ειτε 
απο το PLC είναι ασθενές (της τάξεως μερικών mA) και δεν επαρκεί 
για να κινη' , σει τον κινητηρα μας. 

ιει> 
2 ΑΜΡ - TRANSISTOR THROTTLE 
@ROB PAISLEY 2003 

Fuιι" Ανε DC r TRANSFOR ROM Tra11s i !Ξ.l.OΓ T11r ottl e 
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~ MER 
RECTιfΊER 

+ 

330οιιt ... 
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Σχήμα 29: Κύκλωμα ενισχυτή 

t 
ιOuF 

ουΤΡUΤ το 
TRACΚ 

;~α 1tεδία Ι .Β & 1 .C φαίνεται η τροφοδοσία του ενισχυτή μας, της 
αξης των 24V DC. 

Σ:το πεδ' ' λ' μ ιο l .C φαίνεται επίσης η είσοδος της τιμής του σηματος εντο ης 
ας cs· , , 

(

b ιgnal in). Αυτό έρχεται είτε άμεσα από το χεφιστηριο μας 
ι\.e feren h ce t rottle control), είτε από το PLC. 
tέλος , ' ξ'δ οδη . στα πεδία 3.b και 3.c βλέπουμε το ενισχυμενο σημα ε ο ου που 

Υειτε σ , , τη' ρα μας τον αυτοματισμο της κινησης του κινη · 

Πtuχ . ---
'Λ ιακη Εργασ' 
""Vα Ηλ' ια 

ια & Χαψή Λουκά 



Αuτόι.ιατο 'λ 
ς ε ενχος κινητήρα πρόω • • . 

. σης και στροφωv πλοιου, ι.ιε χρηση κλασσικού και σύνχροvου αυτοι.ιατισι.ιού 
Αvωτατο Τεχvολο . Ε δ . . . 

γικο κπαι ευτικο lδρυμα Πειραια - Τι.ιημα Αυτοι.ιατισι.ιού 

8 SOP/ 8 DJP ΡΙΝ FUNCTION 

Out ι 

ν-

LM358 opamp 
pin diagra m 

Vcc 

Οu ι2 

ΙΝ2 (~) 

Σχήμα 30: Σχέδιο ολοκληρωμένου διπλού ενισχυτή LMJ 18 
Στα πεδ' 
l( 1 ια 4.Β και 4.C μπορούμε να δούμε 2 ανοικτές επαφές του Ρελαί 
αvα ιcαι 2 ανοικτές του Ρελαί Κ2. Μέσω αυτών των επαφών γίνεται η 

στροφή της π λ , , δ , , 
nου , ο ικοτητας της τασης τροφο οσιας του κινητηρα μας, 

εχει σαν α 'λ , , , 
αυτού , ποτε εσμα τη δεξιοστροφη η αριστεροστροφη κινηση 

· Επισης ε'χο ' ' λ ' δ κλ'δ ' ' εnιτ , υμε ακομα μια ασφα ιστικη ι ι α, ετσι ωστε να μην 
Ραπει η τα , , λ , 

ιcινη , υτοχρονη τροφοδοσία διαφορετικης πο ικοτητας στον 
τηρα μας. 

Στα nεδ' 
ταχογεν ι~ 6 -Β και 6.C βλέπουμε την ένωση του κινητήρα μας με την 

νητρια dc ρεύματος. 

Σχήμα 31: Ταχογεvνήτρια DC 56 

'Γαχογενv' , , , ' 
αν , ητριες είνα ι AC ή DC γεννήτριες οι οποιες παραγουν ταση κατ 

αλογια , 'ξ , 
με την ταχύτητα περιστροφης του α ονα σε μια 

Πτυχιακή Εργασία 

Άγα Ηλία & Χαψή Λοuκά 



Αυτόματος έλε . 
~ητηρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτ~vολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

περιστρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή (π.χ. ηλεκτρικός κινητήρας), και ως 
ειc , 

τουτου Χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν την ταχύτητα και την 
Κατεύθυνση της περιστροφής. 
Οι περι , 

σσοτερες ταχογεννήτριες βρίσκονται συνήθως σε εφαρμογές 
Κλασμα , , 

τικης ιπποδύναμης (FHP), και συχνά αναφερονται ως 
«αισθητη' , , , , 

ρες». Οι περισσοτεροι κατασκευαστες ηλεκτρικων κινητηρων 
π~οσφέρουν ταχογεννήτριες σε κινητήρες μεταγωγικού τύπου DC (π.χ. 
μονιμου μαγνήτη) . 

Στην κατασκευή μας έχουμε συνδέσει παράλληλα την ταχογεννήτρια με 
τον ιcιvη , , , 

, τηρα μας χρησιμοποιώντας έναν πλαστικό ιμαντα που παταει 
πανω σ δ, , , , 

ε υο αξονες που δίνουν αναλογία Υ2 των στροφων κινητηρα 
Προς των στ , , 

ροφων της ταχογεννητριας. 

'α Σχήμα 32: Σύνδεση ταχογεννήτριας με κινητηρ 

υτό , , τήρα μας ο οποίος 
, το κανουμε λόγω των χαρακτηριστικων του κινη , 'δ 

ειναι λ, , ροφών\τασης εισο ου 
πο υστροφος. Κατά προσέγγιση η σχεση στ , 

κιvη , , τριας φαινεται στον 
τηρα με τις στροφές\τάση εξόδου της ταχογεννη 

παρα , 
ιcατω πίνακα: 

Κι 

Υ; 

Χ; 



Αυτόματος έλε . . . 
VΧος κινητηρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμο~ 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Jδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Αnό την έξοδ , ' δ , 
ο της ταχογεννήτριας παίρνουμε την τιμη της ανα ρασης 

μας, η οποία οδηγείται στο PLC για την αυτόματη λειτουργία του 
χειριστηρίου μας. 

fΙα 'λλ ρα ηλα 'ξ δ , , δ , , , στην ε ο ο της ταχογενvητριας εχουμε συν εσει εναν 
Ροοστατη 5ΚΩ , , λ, 
των . ωστε να υποβαθμίσουμε την τάση εξόδου στο μισο ογω 

Χ~ρακτηριστικών του οργάνου μας. Από τη μεσαία λήψη του 
Ροοστατη , , , , , , 
, δ αυτου παιρνουμε τροφοδοτουμε ενα Vοltομετρο του οποιου η 
εν ειξ , 

η μεταφραζεται σε στροφές. . 

Σχήμα 33: Vοl tόμετρο ένδειξης στροφών 

58 



Aut' · · οματο 'λ · 
ς ε εvχος κιν τ . . 

η ηρα προωσης και στροφ . λ . . Αν. ων π οιου, με χρηση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 
ωτατο Τεχνολο . . . γικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Σελίδα 4: 

Στη σελίδα αυ , , 
τη μπορουμε να δούμε : 

• ΤοΡιcΜ· 
• Τ itsubishi Alpha 2 

ου διακό • Τ πτες σφαλμάτων. 
ην οπτικοα , , 

κουστικη ενδειξη σφαλμάτων. 

*••················ 

•• 
Όn Σχήμα 34: Mitsubishi Alpl1a 2 

<ος βλέ 
ί!Ίεδίο 

5 
Α~ουμε στο σχέδιό μας χρησιμοποιούμε 3 ψηφιακές εισόδους 

~σtήμα~ , του PLC οι οποίες προσομοιώνουν πιθανά σφάλματα του 
ε:tουμε τη ος ~ας (πχ υπερφόρτωση κινητήρα). Σαν αναλογικές εισόδους 
0nοία λ ν ταση του Χ?ιριστηρίου μας (Refeι-ence Driνe, πεδίο 6 .Α) η 
t' ε ιτουρ , αοη εξόδ γει σαν εντολή στον αυτόματο συστήματός μας και την 
λειtουργ , ου της ταχογεννήτριας (Tacho Feedback, πεδίο 7.Α) η οποία 

ει σαν 'δ t ανα ραση του συστήματός μας. 

tη μία 
7tαΡάλλ λ ~ηφιακή έξοδq που χρησιμοποιούμε έχουμε συνδέσει 
4.D) Ύt η α εvα Buzzer (πεδίο 4.C) για ηχητική ένδειξη και ένα led (πεδίο 

α οπτ , , f.l ιιcη ενδε ιξη. 

t αvαλογιιnΊ 'ξ , , ου Ι(ινη ·: ·ι ε οδος που χρησιμοποιείται είναι η εν:ιολη των στ~οφων 
λtιtου , τηρα μας, που οδηγείται στον ενισχυτη, στην αυτοματη 

ΡΥια, αφου' , , , , ' PLC ποωτα εγει επεξεργαστει μεσα απο το · 



Αυτόματος έλε ο . 
~πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανώτατο Τεχν λ . -- • 
ο ογικο Εκπαιδευτικο Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

4· 6ΛΕJΤΟΥΡΓJΑ ΤΟΥ PLC 

Το Ριc , 
ΙCαλή λεειναι ουσιαστικά ο επενεργητής και ταυτόχρονα ο ελεγκτής 
[J ς ιτουpγίας κλε , , , , '\ ~ 
αίρνει του ιστου συστηματος αυτοματου ε/\λ;,γχου. 

ελεγκ , την αναλογική εντολή του χειριστηρίου και επενεργεί σαν 
της PID βγα' ζον λ , 'ξ δ , , , , 

η επεξ τας την ανα ογιιcη ε ο ο η οποια οπως ειπαμε ειναι 
εργασι ι fνη λ, , 

Έ /"""' εντο η του χειριστηριου μας. 

~~λογ· , 
PID) είν , ικος - ολοκληρωτικός - παραγωγικός ελεγκτής ( ελεγκτης 

αι ενας γεν , , δ , β , '\ ~ 
7tου χρ ιιcος μηχανισμος με ανατροφο οτηση ροχων ε/\λ;,γχου 

ελtγ~σιμοποιείται ευρέως στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου. Ένας 
~αβλ ς :ro προσπαθεί να διορθώσει το λάθος μεταξύ μιας μετρημένης 
~ιτου η:11ς διαδικασίας (ProcessValue) και ενός επιθυμητού σημείου 
διορθαι~ι~ς (se,tpoint) με τον υπολογισμό και έπειτα την έξοδο μιας 

0 
ιcης δρασης που μπορεί να ρυθμίσει τη διαδικασία αναλόγως. 

υnολογισ , , , , 
tρείς ξ μος της εξοδου του ελεγκτή PID (αλγοριθμος) περιλαμβανει 
7tαραγωε~ω~ιστ~ύς όρους. Τον αναλογικό (Kp ), ολοκληρωτικό(Κi) και 
τρέχον~ ,κο ορο(Κd). Το αναλογικό κέρδος καθορίζει την αντίδραση στο 
άθροισ αθος, το ολοκλήρωμα καθορίζει την αντίδραση βασισμένη στο 

μα των λ θ , , 'δ β ' 
tου 7t α ων και η παράγωγος καθοριζει την αντι ραση αση 

οσοστού , , 
αυτών στο οποίο το λάθος έχει αλλάξει. Το σταθμισμενο ποσο 

δ των τ ' θ ' ιαδιιr , ριων ενεργειών χρησιμοποιείται για να ρυ μισει τη 
""ασια , , , λβ'δ ελέγχου , μεσω ενος στοιχείου ελέγχου όπως η θεση μιας , βα ι ας 

tcιvηt'h η η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενός στοιχείου θερμανσης, 
-·ιΡα ΙCτλ. 

Ρ f(,e(t) 

.r(t) e(t) Plant / 
Ι Ιϊ Jι (τ}dτ Process 

+ 

D / ( ι/ι (1) 
ι// 

Σχήμα 35: Διάγραμμα ροής ελεγκτή PID 

Πτυχιακή Εργασία 

Άγα Ηλία & Χαψή Λουκά 
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.!υτόματος έλεγχος κινητήρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 1δρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

Με "το συντονισμό" των τριών σταθερών στον αλγόριθμο ελεγκτών PID 
το PID μπορεί να παρέχει τη δράση ελέγχου που χρειάζεται για τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις της διαδικασίας. Η έξοδος του ελεγκτή μπορεί 

να περιγραφή από τον τρόπο της απόκρισης του ελεγκτή σε ένα λάθος, ο 

βαθμός στον οποίο ο ελεγκτής κάνει υπερανύψωση από το setpoint και το 
βαθμό των ταλαντώσεων του συστήματος. Σημειώστε ότι η χρήση του 
αλγορίθμου PID για τον έλεγχο δεν εγγυάται το βέλτιστο έλεγχο του 
συστήματος. Η εξίσωση του ελεγκτή είναι: 

. . lι . d 
ιι ( t) = ?vfV(t) = f(pe(t) + J(i e(τ) dτ + J(d_d· e(t) 

ο .t 

Όπου: 

);> Kp: Αναλογικός όρος (Σταθερά) 
);> Ki: Ολοκληρωτικός όρος (Σταθερά) 
);> Kd: Παραγωγικός όρος (Σταθερά) 
);> e: Σφάλμα 
);> t: Χρόνος 

Μερικές εφαρμογές μπορούν να απαιτήσουν μόνο έναν ή δύο όρους για 
να παρέχουν τον κατάλληλο έλεγχο συστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τον καθορισμό του κέρδους των ανεπιθύμητων όρων ελέγχου σε μηδέν. 
Ένας ελεγκτής PID θα λέγεται ελεγκτής pi, pd, p ή ί ανάλογα με την 
έλλειψη των αντίστοιχων όρων ελέγχου. Οι ελεγκτές pi είναι ιδιαίτερα 
κοινοί, δεδομένου ότι η δράση του παραγωγικού όρου είναι πολύ 
ευαίσθητη στο θόρυβο μέτρησης. Παρακάτω βέλουμε γραφικές 
παραστάσεις που απεικονίζουν την επίδραση που έχει στο σύστημα η 

κάθε μία από τις σταθερές : 



Αυτόματος έλ . - εvχος κινητηρα πρόωσης και στροφών πλοίου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά-Τμήμα Αυτοματισμού 

1.5 Γ--r--ι---τ---,------τ---r-::=:::c:==c:==:r:==::;-i 
1 - reference signal J 

0.5 

ο 

\ 
\ 

Ί 
" Kp = 1 Κί = 1 Kd = 1 

o;----=2:___4ι___s.J...__~8 --1~0---~12---1~4---~1 s---~1e~-::.20 
Σχήμα 36: Μεταβαλόμενο Kp, Κί & Kd σταθερά 

1.5 r--τ---τ--------...---...---...--:::r:::===r:=:::::;Ί 
[ - reference signaQ 

0.5 

ο 

ο 2 

Kp = 1 Κί = 1 Kd = 1 

. Ki=0.5 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

. κ· Κ & Kd σταθερά 
Σχήμα 37: Μεταβαλομενο ι, Ρ 

πτυχιακή Εργασία 
'Αvα Ηλία & Χαψή Λοuκά 
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Αutόιιατος έλε ο . 
~""ΥΧΟς κινητήnrι πρόωσ . 
~ __ ης και στροφων πλοtου, με χρήση κλασσικού και σύγχρονου αυτοματισμού 

Ανωτατο Τεχνολ 6 Ε - -:-. :-:. :----------__:.:._ __ ___;__.:....__ 
ογικ κπαιδευτικο Ιδρυμα Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού 

1.5 

Kd:: 0.5 reference signal / 

0.5 
Kp = 1 Κί = 1 Kd = 1 

ο 

ο 2 4 6 8 16 18 20 10 12 14 

'Ε Σχήμα 38: Μεταβαλόμενο Kd, Kp & Κί σταθερά 
, να απλουστευ , , 
Εχετε ένα , μενο παραδειγμα PID ελεγκτή είναι το αυτοκίνητό μας. 
λοιπόν ότ α~αξι που με τέρμα γκάζι πηγαίνει 200χλμ. Σας λέει κάποιος 
1tαtήσω τ ι θε~ι να, πάτε με 100 ακριβώς. Λέει κάποιος άλλος .. θα 
αλλά rr Λ ~ γκαζι μεχρι την μέση και άρα θα πάει ακριβώς l 00! ! Σωστό .. 
είναι ~ά ογω, αντίστασης κτλ. θα πάτε 95. Επίσης η ταχύτητα σας θα 
γις:άζι Ι\.απ~ς ετσι. Έρχεται λοιπόν και η πραγματικότητα. Πατάτε τέρμα 
γις:άζι , ι οταν φτάσατε τα 100 περίπου «κόβετε» .. και πατάτε τόσο το 

ωστε να , 
εχετε ακριβώς 1 ΟΟχλμ. 

tτο σύ 
τάση ~τημά μας τα χιλιόμετρα είναι οι στροφές και το γκάζι είναι η 
εnιθυ ι:ουργίας του κινητήρα. 'Οταν δώσουμε εντολή να πάει στην 
αρνίσμητη τιμή (π.χ. 3000rpm) το PLC "θα διαβάσει" την εντολή , και θα 

"- ει τη λε ' θ "δ β ' " , αvάδ , ιτουργια του PID ελέγχου. Όταν α ια ασει απο την 

tότε Ραση , οτι οι πραγματικές στροφές του κινητήρα είναι οι επιθυμητές 
θα σταμ , , δ ' ιcιvη , ατισει να αυξάνει την τιμή της τασης που τροφο οτει τον 

!ήρα μας και θα την κρατήσει σταθερή . 
nαρα , 

ιcατω μ , , PLC ' F.B.o (Fu .πορειτε να δείτε και το προγραμμα του 'ζσε μορφη 
Ιtε β : nctιon block diagram) όπως αυτή .απεικονι εται στο 

Ρι αλλον εργασίας του Mitsubishi Alpha Programming : 

lτυχιc.ι , 
· κη Εο1ιrνrτί,.. 
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Όπως μπορούμε να δούμε τόσο στα σχέδια της κατασκευής μας, όσο 
ιcαι στο , , λ ' ' προγραμμα του PLC επεξεργαζομαστε π ηροφοριες απο: 

» 3 Ψηφ , , δ , ζ , ιακες εισο ους που μεταφρα ονται στις προσομοιωσεις των 

βλαβών που έχουμε αναφέρει (Χαμηλή στάθμη λαδιού, υπερφόρτωση 
κλπ) 

» 2 αναλογ , , δ , , , λ' ' 
ικες εισο ους οπου η μια ειναι η εντο η του χειριστηριου και 

» η άλλη είνάι η ανάδραση της ταχογεννήτριας. . 
2 αναλογικές εξόδους 

Στις εισόδους 101, 102 103 έχουμε συνδέσει τους 3 διακόπτες βλαβών και 
:ις ,οδηγούμε ταυτόχρονα κατ' ευθείαν στις εξόδους 001, 002, 003 
/τι~τοιχα για να δώσει τιμή στην οπτικοακουστική ένδειξη βλαβών, 
, αθως επίσης σε μία πύλη OR (Β 15) η οποία ουσιαστικά ενεργοποιείται 
οτδαν έστω μία από αυτές τις ψηφιακές εισόδους πάρει την τιμή 1 και 
ο η ' Υειται σε μία πύλη NOR . Αυτή χρησιμοποιείται για την αναστολή 
των εvε , 

ργειων του PID, όπως θα δούμε παρακάτω. 

~ι ,αναλογικές είσοδοί μας είναι οι ΙΟΊ και 108. Η 107 αντιστοιχεί στην 
ναδραση και η 108 στην εντολη'. Η 107 οδηγείται σε ένα φίλτρο (Β20) το 

07t , 
οιο λειτου · ' 1 ;.,.., ' 'δ , pγει σαν προστασια ε,\,(; rχοντας την τιμη της ανα ρασης αν 

ειναι , 
Α , μεσα στα επιτρεπτά όρια καλής λειτουργίας (OV DC - l OV DC). 
υτος είν , 'λ , 'ζ αι ενας ε εγχος που μας επιτρεπει να γνωρι ουμε αν η 

;αχογεννήτρια λειτουργεί σωστά. Αν λοιπόν η τιμή της ταχογεννήτριας 
Υει εκτός ορίων δίνει τιμή στην ίδια πύλη NOR (Β 16) με τις αναλογικές 
εισόδ 

ους και αναστέλεται η λειτουργία του PID. 

Ταυ · · 
, τοχpονα με το φίλτρο η 107 οδηγείται σε ένα block υπερανύψωσης, 
οπως α β , 
δ κρι ως και η 108. Οι έξοδοι των 2 block υπερανύψωσης 

: η~ούνται σε ένα block αφαίρεσης (ΒΟ3). Το αποτέλεσμα της 
φαιρεσης οδηγείται σε 2 συγκριτές οι οποίοι ελέγχουν αν το 

αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό (ΒΟ4, BOS). 'Ετσι καταλαβαίνουμε 
Ποιες · , , 

πρεπει να ειναι οι διορθωτικες 
ανάλογα δ , , , με την ιαφορα της τιμης 
αναδρασης. 

nι:ι.ιχι . 
Α ακη Εργασία 
Υα Ηλία & Χαψή Λουκά 

κινήσεις που πρέπει να γίνουν 

της εντολής με την τιμή της 
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Ανάλογα με το αποτέλεσμα της σύγκρισης οδηγείται το σήμα μας σε 2 
πύλες AND (ΒΟ6&ΒΟ7). Αυτές οι πύλες εκτός από το αποτέλεσμα της 
σύγκρισης τροφοδοτούνται τόσο από 2 πύλες ΝΟΤ (ΒΟ9&Β 1 Ο) όσο και 
από μία παλμογεννήτρια (Flicker). Αυτή η παλμογεννήτρια είναι 
ουσιαστικά η ολοκληρωτική λειτουργία του ελεγκτή μας (Integral). 
Ανάλογα με τη διάρκεια του παλμού μας για τόσο χρόνο ενεργοποιούνται 
οι πύλες AND. 

Οι πύλες αυτές είναι αυτές που οδηγούν έναν μετρητή (Β 11) ώστε να 
αυξήσει την τάση εξόδου είτε να την μειώσει, ανάλογα με το αν θέλουμε 
να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τις στροφές του κινητήρα μας. Η τάση 
εξόδου του μετρητή μας οδηγείται σε 2 συγκριτές (Β 1 2,Β 13) στους 
οποίους έχουμε δώσει τιμές άνω και κάτω ορίου, ως ακόμα μία 
ασφαλιστική δικλίδα για την καλή λειτουργία του ελεγκτή μας. Αν 
υπερβεί κάποιο από αυτά τα όρια αυτομάτως κόβεται η τάση εξόδου. 

Στη συνέχεια την τιμή μας την ενισχύουμε κατά 1 V με τη χρήση ενός 
μπλοκ πρόσθεσης (Β 17). Αυτό το κάνουμε λόγω περιορισμού υλικού του 
ελεγκτή μας (P.L.C) στη συνέχεια πολαπλασιάζουμε την ενισχυμένη τιμή 
μας (Β 19) με μία σταθερά και τροφοδοτούμε τον κινητήρα μας .. 
Ουσιαστικά αυτή είναι αναλογική λειτουrrία του ελεγκτή μας 
(Proportional). 

---- πτυχιακή Εργασία 
'Αγα Ηλία & Χαψή Λοuκά 
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