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ΔΗΛΩΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 Ο / Η  κάτωκι υπογεγραμμζνοσ / θ …Αμπελιώτης 

Σάββας……………………………………………………………………..,  

του ……Αντωνίου………………………………………, με αρικμό μθτρώου ………39808…………….. 

φοιτθτισ / τρια του Τμιματοσ Μηχανικών Βιομηχανικήσ χεδίαςησ και Παραγωγήσ, του 

Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ πριν αναλάβω τθν εκπόνθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ μου, 

δθλώνω ότι ενθμερώκθκα για τα παρακάτω:  

«Η Πτυχιακι Εργαςία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τόςο του 

ςυγγραφζα, όςο και του Ιδρφματοσ και κα πρζπει να ζχει μοναδικό χαρακτιρα και 

πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Απαγορεφεται αυςτθρά οποιοδιποτε κομμάτι κειμζνου τθσ να εμφανίηεται 

αυτοφςιο ι μεταφραςμζνο από κάποια άλλθ δθμοςιευμζνθ πθγι. Κάκε τζτοια πράξθ 

αποτελεί προϊόν λογοκλοπισ και εγείρει κζμα Ηκικισ Τάξθσ για τα πνευματικά δικαιώματα 

του άλλου ςυγγραφζα. Αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο ςυγγραφζασ τθσ Π.Ε., ο οποίοσ 

φζρει και τθν ευκφνθ των ςυνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτισ τθσ πράξθσ. 

Πζραν των όποιων ποινικών ευκυνών του ςυγγραφζα ςε περίπτωςθ που το Ίδρυμα 

του ζχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Η 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ με νζα απόφαςθσ τθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, του 

ανακζτει εκ νζου τθν εκπόνθςθ τθσ Π.Ε.  με άλλο κζμα και διαφορετικό επιβλζποντα 

κακθγθτι. Η εκπόνθςθ τθσ εν λόγω Π.Ε. πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ τουλάχιςτον ενόσ 

θμερολογιακοφ 6μινου από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18, παρ. 5 του ιςχφοντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ.» 

 

Ο Δθλών      Ημερομθνία 
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ΔΗΛΩΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 Ο / Η  κάτωκι υπογεγραμμζνοσ / θ ……………Δημητρόπουλος 

Γεώργιος…………………………………………………………..,  

του ………………………Ελισσαίου……………………, με αρικμό μθτρώου ……………39793……….. 

φοιτθτισ / τρια του Τμιματοσ Μηχανικών Βιομηχανικήσ χεδίαςησ και Παραγωγήσ, του 

Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ πριν αναλάβω τθν εκπόνθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ μου, 

δθλώνω ότι ενθμερώκθκα για τα παρακάτω:  

«Η Πτυχιακι Εργαςία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τόςο του 

ςυγγραφζα, όςο και του Ιδρφματοσ και κα πρζπει να ζχει μοναδικό χαρακτιρα και 

πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Απαγορεφεται αυςτθρά οποιοδιποτε κομμάτι κειμζνου τθσ να εμφανίηεται 

αυτοφςιο ι μεταφραςμζνο από κάποια άλλθ δθμοςιευμζνθ πθγι. Κάκε τζτοια πράξθ 

αποτελεί προϊόν λογοκλοπισ και εγείρει κζμα Ηκικισ Τάξθσ για τα πνευματικά δικαιώματα 

του άλλου ςυγγραφζα. Αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο ςυγγραφζασ τθσ Π.Ε., ο οποίοσ 

φζρει και τθν ευκφνθ των ςυνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτισ τθσ πράξθσ. 

Πζραν των όποιων ποινικών ευκυνών του ςυγγραφζα ςε περίπτωςθ που το Ίδρυμα 

του ζχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Η 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ με νζα απόφαςθσ τθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, του 

ανακζτει εκ νζου τθν εκπόνθςθ τθσ Π.Ε.  με άλλο κζμα και διαφορετικό επιβλζποντα 

κακθγθτι. Η εκπόνθςθ τθσ εν λόγω Π.Ε. πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ τουλάχιςτον ενόσ 

θμερολογιακοφ 6μινου από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18, παρ. 5 του ιςχφοντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ.» 

 

Ο Δθλών      Ημερομθνία 
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Κεφάλαιο 1ο Η Ζννοια του αυτοματιςμοφ 

Ο αυτοματιςμόσ ζχει να κάνει με δφο ζννοιεσ που αλλθλοςχετίηονται. 

Συγκεκριμζνα  από τθ μια αναφζρεται ςτθν τυποποίθςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ 

διαδικαςίασ μζςα από τθν εφρεςθ καλά οργανωμζνων βθμάτων που είναι 

ςκόπιμο να ακολουκθκοφν προκειμζνου να παραχκεί ζνα επικυμθτό 

αποτζλεςμα και από τθν άλλθ με τθν εξαγωγι ςχετικϊν με αυτι τθ διαδικαςία 

αποφάςεων. Ο αυτοματιςμόσ δεν είναι τίποτα άλλο παρά θ εφρεςθ ενόσ 

αλγορίκμου για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, ι θ δθμιουργία ενόσ 

αυτοματοποιθμζνου μθχανιςμοφ που πραγματοποιεί τον εν λόγω τον 

αλγόρικμο για κάποια είςοδο χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ (Βλαχογιάννθ κα, 

2009). Ο αυτοματιςμόσ ςτθρίηεται ςτθ κεωρία ελζγχου και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

ανάδραςθσ και διακζτει αυςτθρά χαρακτιρα και πρακτικά καταβάλει ποικιλία 

εξειδικευμζνων θλεκτρικϊν τεχνολογικϊν προϊόντων θλεκτρονικισ. Γενικότερα 

οι αυτοματιςμοί χρθςιμοποιοφνται για τα εξισ: 

1. τθν αντικατάςταςθ του ανκρϊπου ςε επαναλαμβανόμενεσ ι επικίνδυνεσ 

εργαςίεσ, 

2. τθ καλυτζρευςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ απόδοςθσ 

τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 

3. τθ καλυτζρευςθ τθσ αςφάλειασ του προςωπικοφ, τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ,τθ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ 

Τα ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου ζχουν αυξανόμενο ρόλο ςτθ ςφγχρονθ 

ηωι (Βλαχογιάννθ κα, 2009) 

 

1.1 Ιςτορικι αναδρομι 

Η χριςθ των αυτοματιςμϊν χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Από τθ 

μελζτθ παλιϊν ιςτορικϊν κειμζνων εξάγεται ότι πρϊτοι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 
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χρθςιμοποίθςαν ζνα μθχανιςμό οφτωσ ϊςτε να ελζγχουν τθ ςτάκμθ νεροφ ςε 

δεξαμενι (Patil, 2017). 

Με τθν άνοδο των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τα ςυςτιματα αυτόματου 

ελζγχου ζχουν εξελιχκεί ςθμαντικά, οφτωσ ϊςτε θ εκάςτοτε απόκλιςθ από τθν 

κανονικι λειτουργία του ςυςτιματοσ να γίνεται άμεςα αντιλθπτι και θ 

διόρκωςθ τθσ να γίνεται πολφ ςφντομα (Βλαχογιάννθ κα, 2009). Οριςμζνοι από 

τουσ αυτοματιςμοφσ που διζκετε το πλοίο ςτο μθχανοςτάςιο ιταν οι κάτωκι:  

– ανίχνευςθ πυρκαγιά, 

– διαχωριςτιρασ του νεροφ των υδροςυλλεκτϊν  

Νζεσ κεωρίεσ ςθμειϊκθκαν όπωσ τισ εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ και τθν 

τεχνολογία των ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου ζωσ ςιμερα(Βλαχογιάννθ κα, 

2009).: 

– κεωρία άριςτου ελζγχου, 

– πλιρωςθ ςυςτθμάτων  

– αναπροςαρμοηόμενοσ ζλεγχοσ, 

– ψθφιακόσ ζλεγχοσ, 

– ςχεδιαςμόσ προγραμματιηόμενων ελεγκτϊν  (Βλαχογιάννθ κα, 2009). 

Τα PLC αναπτφχκθκαν για πρϊτθ φορά ςτον κλάδο τθσ 

αυτοκινθτοβιομθχανίασ για τθν παροχι ευζλικτων, ανκεκτικϊν και εφκολα 

προγραμματιηόμενων ελεγκτϊν για τθν αντικατάςταςθ ςυςτθμάτων λογικισ 

ρελζ . Ζκτοτε, ζχουν υιοκετθκεί ευρζωσ ωσ ελεγκτζσ αυτοματιςμοφ υψθλισ 

αξιοπιςτίασ κατάλλθλοι για ςκλθρά περιβάλλοντα.   

 

1.2 Βαςικζσ αρχζσ ςτα ςυςτιματα ανοικτοφ και κλειςτοφ βρόγχου 

Υφίςτανται παράγοντεσ που επθρεάηουν το ςφςτθμα διαταράςςοντασ τθ 
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λειτουργία του. Εάν οι διαταραχζσ αυτζσ ςτο ςφςτθμα είναι ςυχνζσ πρζπει να 

παρακολουκείται θ μεταβολι τθσ πραγματικισ τιμισ ςτθν ζξοδο του και 

προκειμζνου να μθν επθρεάηεται θ ςωςτι λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ 

είναι απαραίτθτθ και θ ανάδραςθ του ςυςτιματοσ. 

Τα ανοικτά ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου πραγματοποιοφνται όταν οι 

μεταβολζσ των διαταραχϊν που παρουςιάηονται είναι πολφ μικρζσ προκειμζνου 

να επθρεάςουν τθν ζξοδο του ςυςτιματοσ. Επίςθσ χρθςιμοποιοφνται όταν ςτο 

ςφςτθμα επιδρά μόνο ζνασ κακοριςμζνοσ τφποσ διαταραχισ γνωςτόσ 

αναφορικά με το είδοσ και τθν πορεία του (Ιωαννίδθσ 1990). 

 

 

 

Σχιμα 1.1 Ανοικτό ςφςτθμα αυτόματου ελζγχουΠθγι: Βλαχογιάννθ Ι. Γ., 

Παπαχριςτου Δ. Α., Χαμθλοκϊρθ Γ. Ε., (2009) 

"Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο Αυτοματιςμοί Πλοίων", Ακινα 

Τα κλειςτά ςυςτιματα ζχουν πολλζσ διαφορζσ ςτο μζγεκοσ και το είδοσ 

και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και θ κερμοκραςία. 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 1.2 Σφςτθμα κλειςτοφ ελζγχου 

Είζοδορ 

Ελεγκηήρ Εγκαηάζηαζη 

Έξοδορ 

Ελεγκηήρ Εγκαηάζηαζη 

Έξοδορ 

Μονάδα μεηπήζεωρ 

ηηρ εξόδος 

Είζοδορ 

Σήμα ηος ζθάλμαηορ 

8



 6 

Πθγι: Βλαχογιάννθ Ι. Γ., Παπαχριςτου Δ. Α., Χαμθλοκϊρθ Γ. Ε., (2009) 

"Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο Αυτοματιςμοί Πλοίων", Ακινα 

Στα ςυςτιματα ανοικτοφ βρόχου υπάρχει διεφκυνςθ ωσ διαδικαςία 

ελζγχου. Το πόριςμα που εξάγεται από τθ διεφκυνςθ μετριζται και ςυγκρίνεται 

με τθν επικυμθτι είςοδο αναφοράσ. (Ιωαννίδθσ 1990). 

 

1.3 Συςκευζσ και ςτοιχεία του ςυςτιματοσ ελζγχου 

Οι βαςικότερεσ ςυςκευζσ αυτομάτου ελζγχου είναι οι παρακάτω: 

 Ο ςυγκριτισ μζτρθςθσ του ςφάλματοσ. 

Προςφζρει ςτθν ζξοδό του ζνα ςιμα που αναλογεί προσ τθ διαφορά των 

δφο ςθμάτων που δζχεται ςτθν είςοδο του. 

Είναι τελεςτικόσ ενιςχυτισ ι ζνα απλό ποτενςιόμετρο. 

 Τα ςτοιχεία ανατροφοδότθςθσ. Αφορά μετατροπείσ οι οποίοι 

υπολογίηουν το ςιμα εξόδου και το τροποποιοφν ςε αντίςτοιχο 

θλεκτρικό ςιμα.  

 Οι μονάδεσ ενίςχυςθσ των αςκενϊν ςθμάτων, προκφπτουν από τθν 

ζξοδο του ςυγκριτι. 

 Οι ελεγκτζσ επικοινωνοφν με το ελεγχόμενο ςφςτθμα και του 

κακιερϊνουν τισ μεταβολζσ ςτθ ςυμπεριφορά λειτουργίασ του 

 Ωσ παραδείγματα ςυςκευϊν ελζγχου είναι δυνατόν να αναφερκοφν: 

 Συςκευζσ που ελζγχουν τθ ροι  

 Συςκευζσ που ελζγχουν τθ ςτάκμθ   

 Συςκευζσ που ελζγχουν τθν υγραςία του αζρα  

 Συςκευζσ που ελζγχουν παροχι υγροφ (Ιωαννίδθσ 1990). 
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1.4 Αντικείμενο και εφαρμογζσ του Αυτοματιςμοφ 

 Συχνά γίνεται αναφορά ςε μια «αυτόματθ» ςυςκευι όπωσ για 

παράδειγμα μια φωτογραφικι μθχανι, που ζχει τθ δυνατότθτα προεπιλογισ 

του χρόνου ζκκεςθσ και το διάφραγμα, δίχωσ να πρζπει να γίνει ρφκμιςθ από το 

φωτογράφο ι όπωσ οι ταχφτθτεσ ενόσ αυτοκινιτου που αλλάηει ςχζςθ 

μετάδοςθσ, δίχωσ να χρειαςτεί να κινθκεί ο  μοχλόσ ταχυτιτων (Ιωαννίδθσ 

1990). 

 Επιπλζον, ςυχνά εμφανίηεται θ αίςκθςθ ρίγουσ ςτο ςϊμα ωσ 

αντανακλαςτικι κίνθςθ κατόπιν εςωτερικισ οργανικισ εντολισ, δίχωσ να 

προζρχεται από βοφλθςθ . 

 Ο Αυτοματιςμόσ κρίνεται ωσ το τεχνολογικό πεδίο τθσ επιςτιμθσ που 

ςχετίηεται με ανάλογα  φαινόμενα. Πιο αναλυτικά, ο Αυτοματιςμόσ αφορά:  

 τθν μελζτθ των μθχανιςμϊν ςε ςχζςθ με το πϊσ ζνα φαινόμενο οδθγείται 

ςτο να ζχει τθ μια ι τθν άλλθ ςυμπεριφορά.  

 τον ζλεγχο, ςτα φαινόμενα τθσ ηθτοφμενθσ ςυμπεριφοράσ (Ιωαννίδθσ 

1990). 

 

 Οι ανωτζρω διαςτάςεισ αλλθλοςυνδζονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται. 

Όπωσ και υπόλοιπα πεδία τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ο αυτοματιςμόσ 

εμπεριζχει όλεσ τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, δθλαδι:  

 τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να αναλυκοφν τα 

ςυςτιματα με μακθματικζσ ι άλλεσ μεκόδουσ,  

 τισ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ που ζχουν χριςθ υποβοικθςθσ ςτθν 

εφαρμογι των μεκόδων του αυτοματιςμοφ  (Ιωαννίδθσ 1990). 
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 Οι εν λόγω περιοχζσ απαρτίηουν τθν «φλθ» του Αυτοματιςμοφ και το 

αντικείμενο εργαςίασ των τεχνικϊν που απαςχολοφνται ςε αυτόν τον τομζα (οι 

Τεχνικοί Αυτοματιςμοφ) (Ιωαννίδθσ 1990). 

 

Εικόνα 3.1: διατάξεισ αυτοματιςμοφ ςε: Φρυγανιζρα και ςε Θερμοςίφωνα 

Πθγι: Ιωαννίδθσ Ι., (1990) "Βοθκιματα μακιματοσ 'Ειδικά ςυςτιματα 

ελζγχου πλοίου'- Τθλεχειριςμόσ, Αυτοματιςμόσ, Παρακολοφκθςθ" 
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Εικόνα 3.2: διατάξεισ αυτοματιςμϊν: Πθδάλιο 

Πθγι: Ιωαννίδθσ Ι., (1990) "Βοθκιματα μακιματοσ 'Ειδικά ςυςτιματα 

ελζγχου πλοίου'- Τθλεχειριςμόσ, Αυτοματιςμόσ, Παρακολοφκθςθ" 

 Ο αυτοματιςμόσ ζχει πολφπλευρθ διάςταςθ. Οι εκτελζςεισ του είναι 

πολυάρικμεσ  ςε κάκε περιοχι τεχνολογικισ άποψθσ. Πολλζσ εφαρμογζσ του 

αυτοματιςμοφ ελζγχουν τθ λειτουργία ςε απλζσ ςυςκευζσ, που 

χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ. Μια διάταξθ αυτοματιςμοφ, για 

παράδειγμα, εξαςφαλίηει ότι ο κερμοςίφωνασ κα λειτουργεί ακριβϊσ όπωσ ζχει 

προγραμματιςτεί, διατθρϊντασ το νερό ςτθν ςωςτι κερμοκραςία για τθ χριςθ 

που προορίηεται. Επιπλζον, χάρθ ςτον ςωςτό αυτοματιςμό θ φρυγανιζρα παφει 

τθ κζρμανςθ απομακρφνει το ψωμί, όταν αυτό ψθκεί, όταν δθλαδι αποκτιςει 

τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ (Ιωαννίδθσ 1990). 

 Πάρα πολλζσ εφαρμογζσ του αυτοματιςμοφ υφίςτανται ςε κάκε ςφγχρονθ 

τεχνολογικι εγκατάςταςθ, ςυςκευζσ, διατάξεισ, μθχανζσ κλπ. που υφίςτανται 

ςτο κλάδο τθσ βιομθχανίασ και τισ μεταφορζσ (Ιωαννίδθσ 1990). 
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 Το παρακάτω ςχιμα εκφράηει το ρόλο μιασ διάταξθσ αυτοματιςμοφ, ςτο 

πθδάλιο ενόσ πλοίου. Η διάταξθ επιβάλλει ςτο πθδάλιο τθν ηθτοφμενθ 

ςυμπεριφορά, κακορίηοντασ και εξαςφαλίηοντασ  τθ κίνθςθ του, ακολουκεί 

τροχοφ πθδαλιοφχθςθσ. 

 Μια επιπλζον διάταξθ αυτοματιςμοφ ορίηει τισ μθχανικζσ κινιςεισ το πωσ 

απεικονίηεται παρακάτω προκειμζνου τα δοχεία να ςυςκευάηονται όπωσ ζχει 

οριςτεί και να τοποκετοφνται ςε χάρτινα  κιβϊτια ςφμφωνα με τθν αρχικι 

εντολι . 

 

Εικόνα 3.3: Απλζσ διατάξεισ αυτοματιςμϊν ςε μθχάνθμα ςυςκευαςίασ  

Πθγι: Ιωαννίδθσ Ι., (1990) "Βοθκιματα μακιματοσ 'Ειδικά ςυςτιματα 

ελζγχου πλοίου'- Τθλεχειριςμόσ, Αυτοματιςμόσ, Παρακολοφκθςθ" 

 Οι εφαρμογζσ του αυτοματιςμοφ δεν αφοροφν μόνο τον τεχνικό τομζα 

αλλά και τθ διερεφνθςθ του τρόπου με τον οποίο οι αγορζσ τροποποιοφν τισ 

τιμζσ των αγακϊν μζςα από χριςθ και  ανάλυςθ για τθ μελζτθ των φαινομζνων 

τθσ οικονομίασ. Επιπρόςκετα, ο αυτοματιςμόσ μελετά τθν επίπτωςθ που 

υπάρχει ςτουσ ποικίλουσ αναπτυξιακοφσ παράγοντεσ ςτουσ ζμβιουσ 

πλθκυςμοφσ και τουσ νόμουσ που ςχετίηονται με τθν εξζλιξθ των 
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οικοςυςτθμάτων.  

 Το ςϊμα του ανκρϊπου, διακζτει πάρα πολλζσ "αυτόματεσ" διαδικαςίεσ 

που κακορίηουν τθν ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ ωσ εξισ:  

 εφόςον ζνα ςυγκεκριμζνο όργανο του ςϊματοσ ζχει ανάγκθ από 

οξυγόνο, θ καρδιά ζχει περιςςότερεσ τισ ςφίξεισ και ζτςι επιταχφνει τθν 

κυκλοφορία του αίματοσ, που μεταφζρει το οξυγόνο ςε όλο το ςϊμα . 

 εφόςον θ ζνταςθ του φωτόσ αυξάνεται, θ κόρθ επιδζχεται ςυςτολι και 

περιορίηει τθν ζκκεςθ του εςωτερικοφ οφκαλμοφ ςτο φωσ, 

προςτατεφοντασ ζτςι τθν ευαίςκθτθ ωχρά κθλίδα από κορεςμό ι βλάβθ . 

 εφόςον θ κερμοκραςία του οργανιςμοφ ςθμειϊςει άνοδο, οι αδζνεσ του 

δζρματοσ εκκρίνουν τον ιδρϊτα με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε νερό, που 

εξατμίηεται και μειϊνει κερμότθτα από τθν επιφάνεια του ςϊματοσ 

(Ιωαννίδθσ 1990). 

 

1.5 Ανάλυςθ Συςτθμάτων Αυτόματου Ελζγχου 

 Ζνασ τρόποσ παράςταςθσ των αυτοματιςμϊν, είναι παράςταςθ με 

«δομικά διαγράμματα», δίχωσ να είναι πάντα ο πιο ςωςτόσ, ζχει τθν 

ανεξαρτθςία από τον κακοριςμζνο τρόπο καταςκευισ των ςτοιχείων που 

απαρτίηουν τον αυτοματιςμό. Στο ςχιμα που ακολουκεί εξθγείται τθν 

παράςταςθ ςε δομικό διάγραμμα ενόσ ολόκλθρου ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ Τ. 

Όλοσ ο Τ εκφράηεται με ζνα ορκογϊνιο (BLOCK) . Τα βζλθ φτάνουν μζχρι το 

BLOCK ι απομακρφνονται από αυτό (Βλαχογιάννθ κα, 2009). 
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Εικόνα 3.4: Το απλοφςτερο δυνατό δομικό διάγραμμα ενόσ αυτοματιςμοφ Τ 

Πθγι: Ιωαννίδθσ Ι., (1990) "Βοθκιματα μακιματοσ 'Ειδικά ςυςτιματα 

ελζγχου πλοίου'- Τθλεχειριςμόσ, Αυτοματιςμόσ, Παρακολοφκθςθ" 

 Η ςυνάρτθςθ αυτι F υφίςταται για κάκε αυτοματιςμό και είναι δυνατό 

να εμπεριζχει φυςικά και παραμζτρουσ, όπωσ οι η1,η2,….,ηκ ςτο ανωτζρω 

παράδειγμα. (Παπαλάμπρου, 2012) 

 Επιπλζον  υφίςτανται ςυχνά και ανεπικφμθτεσ, μεταβολζσ ιδιοτιτων, οι 

λεγόμενεσ διαταραχζσ ξ1,ξ2,…ξλ, (DISTURBANCES) οι οποίεσ μποροφν να 

παραμορφϊςουν τισ εξόδουσ ι και να προξενιςουν τισ αναφερόμενεσ ςαν 

«παραςιτικζσ εξόδουσ» παφοντασ το ςφςτθμα να είναι αυτοματιςμόσ (Ιωαννίδθσ 

1990). 

 

1.6 Ευςτάκεια ςυςτθμάτων αυτόματου ελζγχου  

 Ζνα από τα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τα ςυςτιματα αυτόματου 

ελζγχου που διαδραματίηουν το βαςικότερο ρόλο ςτθ ςυμπεριφορά τουσ είναι θ 

ευςτάκεια, γι’ αυτό κατά τθ δθμιουργικι φάςθ ενόσ ςυςτιματοσ αυτόματου 

ελζγχου κάνει προςπάκεια πρωτίςτωσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ευςτάκειασ. 

Ζπειτα από τθν εξαςφάλιςθ τθσ ευςτάκειασ του ςυςτιματοσ εκφράηεται θ 
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ικανοποίθςθ άλλων ηθτουμζνων ςχεδίαςθσ όπωσ θ ταχφτθτα, το εφροσ ηϊνθσ, το 

ςφάλμα ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ κ.λπ (Bischof et al., 2019).  

 Ζνα ςφςτθμα είναι ευςτακζσ εφόςον ζχει πεπεραςμζνθ απόκριςθ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ ζνα ςφςτθμα καλείται αςτακζσ αν ζςτω και για μια 

πεπεραςμζνθ είςοδο δεν ζχει πεπεραςμζνθ απόκριςθ (Χατηθλάου κα, 2006). 

 

1.7 Ελεγκτζσ ςυςτιματοσ 

 Στα ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου χρθςιμοποιοφνται ςυνδεςμολογίεσ 

ελεγκτϊν που ζχουν ςτόχο τθ καλυτζρευςθ ςτθ καλυτζρευςθ των ςτοιχείων του 

ςυςτιματοσ που μελετάμε. Με τθ χριςθ ελεγκτϊν επιτυγχάνονται ιδανικότερεσ 

επιδόςεισ του ςυςτιματοσ (Chen, Yin & Liu, 2018). 

 Η μζκοδοσ με τθ βοικεια τθσ οποίασ οι ελεγκτζσ πετυχαίνουν το ςτόχο 

τουσ είναι θ ειςαγωγι πόλων ι μθδενικϊν ςτθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του 

ςυςτιματοσ ανοιχτοφ βρόγχου. 

 Η ςτάςθ ενόσ ελεγκτι ς' ζνα ςφςτθμα ελζγχου αυτοματιςμοφ  καλφπτει 

τουσ παρακάτω ςτόχουσ:  

 Ικανοποίθςθ προδιαγραφϊν απόκριςθσ 

 Ικανοποίθςθ προδιαγραφϊν ευςτάκειασ 

 Στιβαρότθτα ελεγκτι.  

 

Πλεονεκτιματα ςυςτθμάτων 

 Τα πλεονεκτιματα των ςυςτθμάτων αφοροφν τθ υλοποίθςθ κακοριςμζνων 

εργαςιϊν δίχωσ  να απαιτοφνται ανκρϊπινοι χειριςμοί αλλά και  ιδανικότερθ 

αξιοποίθςθ χρόνου ανκρϊπινθσ εργαςίασ, κακϊσ με τθ χριςθ αυτοματιςμϊν 

μθδενίηεται θ ανάγκθ για  επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ. Εκμθδζνιςθ 
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ςφαλμάτων που οφείλονται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα (κοφραςθ , λάκοσ 

υπολογιςμόσ , αμζλεια κ.λπ.) Επιπλζον πλεονζκτθμα αποτελεί  θ παραγωγι 

τυποποιθμζνων αποτελεςμάτων , θ αςφάλεια κατά τθν εργαςία και θ ποικιλία 

των παροχϊν που διακζτουν τα ςυςτιματα αυτοματιςμϊν (Χατηθλάου και 

λοιποί 2006).  Στθ ςυνζχεια καταρτίηονται οι βαςικότερεσ κατθγορίεσ 

ςυςτθμάτων αυτοματιςμϊν τα οποία μποροφν και να ςυνδυαςτοφν μεταξφ τουσ 

(Ιωαννίδθσ 1990). 

 

1.8 Είδθ αυτοματιςμοφ  

 Τα είδθ αναφορικά με τθν φφςθ τθσ ςχζςθσ ειςόδου και εξόδου, 

διακρίνονται ςε «ςυςτιματα αυτοματιςμοφ ανοικτοφ και κλειςτοφ κυκλϊματοσ»  

(Nauticast GmbH,2015). Το μετζπειτα είδοσ των αυτοματιςμϊν είναι γνωςτό και 

με τθν ονομαςία «Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου» ι ςυντομογραφικά «Σ.Α.Ε.» - 

FEEDBACK CONTROL SYSTEMS.  

 Αναφορικά με τισ ικανότθτεσ μνιμθσ που ζχουν, τα ςυςτιματα 

αυτοματιςμοφ τμθματοποιοφνται ςε «Αναλογικά» (ANALOG SYSTEMS), ςε 

«Ψθφιακά» (DIGITAL SYSTEMS) και ςε «Υβριδικά» (HYBRID SYSTEMS) (Weintrit 

2011). 

 Διακρίνονται και ςε ςχζςθ  με τθν φφςθ των μζςων που χρθςιμοποιοφν, 

τα ςυςτιματα ςε «Υδραυλικά», ςε «Πνευματικά» «Ηλεκτρικά», και 

«Ηλεκτρονικά». Οι προαναφερόμενοι τρόποι διάκριςθσ είναι απόλυτα 

ανεξάρτθτοι όπωσ για παράδειγμα ζνα ςφςτθμα είναι δυνατόν να είναι 

υδραυλικό ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου υβριδικό με μνιμθ.  Ζνα άλλο είναι 

δυνατόν να είναι πνευματικό ςφςτθμα ανοικτοφ κυκλϊματοσ ψθφιακό απλό, 

κ.ο.κ.. Χρθςιμοποιοφνται και μικτοί τφποι, ψθφιακό απλό κ.λπ. (Ιωαννίδθσ 

1990). 
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Κεφάλαιο 2ο Προγραμματιηόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτισ 

Ζνασ προγραμματιηόμενοσ ελεγκτισ λογικισ  ι ζνασ προγραμματιηόμενοσ 

ελεγκτισ είναι βιομθχανικόσ ψθφιακόσ υπολογιςτισ που ζχει ανκεκτικοφσ και 

προςαρμοςμζνουσ για τον ζλεγχο διαδικαςιϊν καταςκευισ, όπωσ γραμμζσ 

ςυναρμολόγθςθσ ι ρομποτικζσ ςυςκευζσ ι οποιαδιποτε δραςτθριότθτα που 

απαιτεί υψθλι αξιοπιςτία, ευκολία προγραμματιςμοφ και διαδικαςία διάγνωςθ 

ςφάλματοσ.    Τα PLC μποροφν να κυμαίνονται από μικρζσ αρκρωτζσ ςυςκευζσ 

με δεκάδεσ ειςόδουσ και εξόδουσ (I / O) , ςε ζνα περίβλθμα ενςωματωμζνο με 

τον επεξεργαςτι, ζωσ και μεγάλεσ αρκρωτζσ ςυςκευζσ που τοποκετοφνται ςε 

rack με αρικμό χιλιάδων I / O και οι οποίεσ ςυχνά ςυνδζονται ςε άλλα 

ςυςτιματα PLC και SCADA (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 2016).  

Μποροφν να ςχεδιαςτοφν για πολλζσ ρυκμίςεισ ψθφιακοφ και 

αναλογικοφ I / O, εκτεταμζνων ορίων κερμοκραςίασ, αςυλίασ ςτον θλεκτρικό 

κόρυβο και αντίςταςθσ ςε κραδαςμοφσ και κροφςεισ. Τα προγράμματα για τον 

ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ ςυνικωσ αποκθκεφονται ςε εφεδρικι 

μπαταρία ι μθ πτθτικι μνιμθ .  Ζνα PLC είναι ζνα παράδειγμα ενόσ «ςκλθροφ» 

ςυςτιματοσ ςε πραγματικό χρόνο , κακϊσ τα αποτελζςματα εξόδου πρζπει να 

παραχκοφν ςε απόκριςθ ςε ςυνκικεσ ειςόδου εντόσ περιοριςμζνου χρόνου, 

διαφορετικά κα προκφψει ακοφςια λειτουργία.   

 

 

2.1 Εφεφρεςθ και πρώιμθ ανάπτυξθ 

Τα PLC δθμιουργικθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 ςτθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία ςτισ ΗΠΑ και ςχεδιάςτθκαν για να αντικαταςτιςουν τα 

ςυςτιματα ρελζ.  Πριν, θ λογικι ελζγχου για τθν καταςκευι αποτελείτο κυρίωσ 

από θλεκτρονόμουσ , χρονόμετρα cam , sequencers τφμπανο , και ελεγκτζσ 
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κλειςτοφ βρόχου.     

Η ενςφρματθ φφςθ ζκανε δφςκολο για τουσ μθχανικοφσ ςχεδιαςμοφσ να 

αλλάξουν τθ διαδικαςία. Οι αλλαγζσ κα απαιτοφςαν επαναςφρματθ ςφνδεςθ 

και προςεκτικι ενθμζρωςθ τθσ τεκμθρίωςθσ. Εάν ακόμθ και ζνα καλϊδιο δεν 

ιταν ςτθ κζςθ του, ι ζνα ρελζ αποτφγχανε, ολόκλθρο το ςφςτθμα κα ιταν 

ελαττωματικό. Συχνά οι τεχνικοί αφιερϊνουν ϊρεσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων 

εξετάηοντασ τα ςχιματα και ςυγκρίνοντάσ τα με τθν υπάρχουςα 

καλωδίωςθ.  Όταν οι υπολογιςτζσ γενικισ χριςθσ ιταν διακζςιμοι, 

εφαρμόςτθκαν ςφντομα για τον ζλεγχο τθσ λογικισ ςε βιομθχανικζσ 

διαδικαςίεσ. Αυτοί οι πρϊτοι υπολογιςτζσ ιταν αναξιόπιςτοι και απαιτοφςαν 

ειδικοφσ προγραμματιςτζσ και αυςτθρό ζλεγχο των ςυνκθκϊν εργαςίασ, όπωσ θ 

κερμοκραςία, θ κακαριότθτα και θ ποιότθτα ιςχφοσ (Henry & Thubert, 2018).  

Το PLC αναπτφχκθκε με πολλά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με προθγοφμενα 

ςχζδια. Ανζφερε το βιομθχανικό περιβάλλον καλφτερα από τουσ υπολογιςτζσ 

και ιταν πιο αξιόπιςτο, ςυμπαγζσ και απαιτοφςε λιγότερθ ςυντιρθςθ από τα 

ςυςτιματα ρελζ. Ήταν εφκολα επεκτάςιμο με πρόςκετεσ μονάδεσ I / O, ενϊ τα 

ςυςτιματα ρελζ απαιτοφςαν πολφπλοκεσ αλλαγζσ υλικοφ ςε περίπτωςθ 

αναδιάρκρωςθσ. Αυτό επζτρεψε τθν ευκολότερθ επανάλθψθ του ςχεδιαςμοφ 

τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ. Σε ςφγκριςθ με ζναν υπολογιςτι, το PLC ςε μορφι 

rack μπορεί να επεκτακεί ευκολότερα με επιπλζον I / O με τθ μορφι καρτϊν I / 

O.  

Με απλι γλϊςςα προγραμματιςμοφ επικεντρωμζνθ ςτθ λογικι και τισ 

λειτουργίεσ εναλλαγισ, ιταν πιο φιλικι προσ τον χριςτθ από τουσ υπολογιςτζσ 

που χρθςιμοποιοφν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ γενικισ χριςθσ . Επιτρζπει 

επίςθσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του.  Τα πρϊτα PLC 

προγραμματίςτθκαν με λογικι κλίμακασ , που μοιάηει ζντονα με ζνα ςχθματικό 

διάγραμμα τθσ λογικισ του ρελζ. Αυτι θ ςθμείωςθ προγράμματοσ επιλζχκθκε 
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για να μειϊςει τισ απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ για τουσ υπάρχοντεσ τεχνικοφσ. Άλλα 

PLC χρθςιμοποίθςαν μια μορφι προγραμματιςμοφ λίςτασ οδθγιϊν , βαςιςμζνθ 

ςε λογικι επίλυςθ ςτοίβασ (Seppala et al., 2019).      

 

2.2 Modicon 

Το 1968, θ GM Hydramatic (το τμιμα αυτόματου κιβωτίου 

ταχυτιτων τθσ General Motors ) εξζδωςε αίτθμα για υποβολι προτάςεων για 

θλεκτρονικι αντικατάςταςθ ςυςτθμάτων ρελζ με ενςφρματθ ςφνδεςθ με βάςθ 

μια λευκι βίβλο που γράφτθκε από τον μθχανικό Edward R. Clark. Η πρόταςθ 

που κζρδιςε προιλκε από τουσ Bedford Associates από το Bedford τθσ 

Μαςαχουςζτθσ . Το αποτζλεςμα ιταν το πρϊτο PLC - δθμιουργικθκε το 1969 - . 

Η Bedford Associates ξεκίνθςε μια εταιρεία αφιερωμζνθ ςτθν ανάπτυξθ, 

καταςκευι, πϊλθςθ και ςυντιρθςθ αυτοφ του νζου προϊόντοσ, το οποίο 

ονόμαςαν Modicon (αντιπροςωπεφει τον αρκρωτό ψθφιακό ελεγκτι).Ζνασ από 

τουσ ανκρϊπουσ που εργάςτθκαν ςε αυτό το ζργο ιταν ο Dick Morley , ο οποίοσ 

κεωρείται ο «πατζρασ» του PLC.  Η μάρκα Modicon πωλικθκε το 1977 

ςτθν Gould Electronics και αργότερα ςτθν Schneider Electric , τον τρζχοντα 

ιδιοκτιτθ.     

Ζνα από τα πρϊτα μοντζλα που καταςκευάςτθκε εκτίκεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Schneider Electric ςτο North Andover τθσ 

Μαςαχουςζτθσ . Παρουςιάςτθκε ςτθ Modicon από τθν GM , όταν θ μονάδα 

αποςφρκθκε μετά από ςχεδόν είκοςι χρόνια αδιάλειπτθσ υπθρεςίασ. Η Modicon 

χρθςιμοποίθςε το 84 moniker ςτο τζλοσ τθσ γκάμασ προϊόντων του μζχρι το 984 

να εμφανιςτεί (DuFour & Reeves, 2016).   
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2.3 Άλεν-Μπράντλεϊ 

Σε μια παράλλθλθ εξζλιξθ, ο Odo Josef Struger είναι μερικζσ φορζσ 

γνωςτόσ ωσ «πατζρασ του προγραμματιηόμενου ελεγκτι λογικισ». Συμμετείχε 

ςτθν εφεφρεςθ του προγραμματιηόμενου ελεγκτι λογικισ Allen -Bradley από 

το 1958 ζωσ το 1960 και πιςτϊνεται με τθν επινόθςθ του PLC.  Ο Allen-Bradley 

ζγινε ζνασ ςθμαντικόσ καταςκευαςτισ PLC ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του. Ο Struger διαδραμάτιςε θγετικό ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ προτφπων γλϊςςασ προγραμματιςμοφ IEC 61131-3 PLC.      

 

2.4 Πρώιμεσ μζκοδοι προγραμματιςμοφ 

Πολλά πρϊιμα PLC δεν ιταν ικανά για γραφικι αναπαράςταςθ τθσ 

λογικισ, και ωσ εκ τοφτου αντιπροςωπεφονταν ωσ μια ςειρά λογικϊν 

εκφράςεων ςε κάποιο είδοσ μορφισ Boolean, παρόμοια με τθν άλγεβρα 

Boolean. Κακϊσ εξελίχκθκαν τα τερματικά προγραμματιςμοφ, ζγινε πιο 

ςυνθκιςμζνο να χρθςιμοποιείται θ λογικι τθσ ςκάλασ, επειδι ιταν μια οικεία 

μορφι που χρθςιμοποιείται για θλεκτρομθχανικοφσ πίνακεσ ελζγχου. Υπάρχουν 

νεότερεσ μορφζσ, όπωσ θ λογικι κατάςταςθσ και το Function Block (το οποίο 

είναι παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο απεικονίηεται θ λογικι κατά τθ χριςθ 

ψθφιακϊν ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων λογικισ), αλλά εξακολουκοφν να μθν 

είναι τόςο δθμοφιλι όςο θ λογικι τθσ κλίμακασ. Ζνασ πρωταρχικόσ λόγοσ για 

αυτό είναι ότι τα PLC επιλφουν τθ λογικι ςε μια προβλζψιμθ και 

επαναλαμβανόμενθ ακολουκία, και θ λογικι τθσ ςκάλασ επιτρζπει ςτο άτομο 

που γράφει τθ λογικι να βλζπει τυχόν προβλιματα με το χρονοδιάγραμμα τθσ 

λογικισ ακολουκίασ πιο εφκολα από ό, τι κα ιταν δυνατό ςε άλλεσ μορφζσ 

(Silaban & Rizal, 2020).   

Μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, τα PLC προγραμματίςτθκαν 

χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά πάνελ προγραμματιςμοφ 
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ι τερματικά προγραμματιςμοφ ειδικοφ ςκοποφ , τα οποία ςυχνά είχαν 

αποκλειςτικά πλικτρα λειτουργίασ που αντιπροςωπεφουν τα διάφορα λογικά 

ςτοιχεία των προγραμμάτων PLC.  Οριςμζνα αποκλειςτικά τερματικά 

προγραμματιςμοφ εμφάνιςαν τα ςτοιχεία των προγραμμάτων PLC ωσ γραφικά 

ςφμβολα, αλλά οι απλζσ αναπαραςτάςεισ χαρακτιρων ASCII των επαφϊν, 

πθνίων και καλωδίων ιταν κοινζσ. Τα προγράμματα αποκθκεφτθκαν 

ςε καςζτεσ. Οι εγκαταςτάςεισ για εκτφπωςθ και τεκμθρίωςθ ιταν ελάχιςτεσ 

λόγω ζλλειψθσ χωρθτικότθτασ μνιμθσ. Τα παλαιότερα PLC χρθςιμοποίθςαν μθ 

πτθτικι μνιμθ μαγνθτικοφ πυρινα .      

   

2.5 Αρχιτεκτονικι 

Ο κανονικόσ προγραμματιηόμενοσ ελεγκτισ λογικισ αποτελείται από 

(Gonzalez et al., 2018): 

 Μια μονάδα επεξεργαςτι (CPU) που ερμθνεφει ειςόδουσ, εκτελεί το 

πρόγραμμα ελζγχου που είναι αποκθκευμζνο ςτθ μνιμθ και ςτζλνει ςιματα 

εξόδου, 

 Μονάδα τροφοδοςίασ που μετατρζπει τθν τάςθ AC ςε DC, 

 Μονάδα μνιμθσ που αποκθκεφει δεδομζνα από ειςόδουσ και πρόγραμμα 

που κα εκτελεςτεί από τον επεξεργαςτι, 

  Διεπαφζσ ειςόδου και εξόδου, όπου ο ελεγκτισ λαμβάνει και ςτζλνει 

δεδομζνα από / προσ εξωτερικζσ ςυςκευζσ, 

 Μια διεπαφι επικοινωνίασ για τθ λιψθ και τθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε 

δίκτυα επικοινωνίασ από / ςε απομακρυςμζνα PLC.  

Τα PLC απαιτοφν μια ςυςκευι προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιείται 

για τθν ανάπτυξθ και αργότερα τθ λιψθ του δθμιουργθμζνου προγράμματοσ 

ςτθ μνιμθ του ελεγκτι. Τα ςφγχρονα PLC περιζχουν γενικά ζνα λειτουργικό 
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ςφςτθμα ςε πραγματικό χρόνο , όπωσ το OS-9 ι το VxWorks .  

 

2.6 Μθχανικόσ ςχεδιαςμόσ 

Υπάρχουν δφο τφποι μθχανικοφ ςχεδιαςμοφ για ςυςτιματα 

PLC. Ζνα μονό κουτί ι ζνα τοφβλο είναι ζνασ μικρόσ προγραμματιηόμενοσ 

ελεγκτισ που χωρά όλεσ τισ μονάδεσ και τισ διεπαφζσ ςε ζνα ςυμπαγζσ 

περίβλθμα, αν και, ςυνικωσ, διατίκενται πρόςκετεσ μονάδεσ επζκταςθσ για 

ειςόδουσ και εξόδουσ. Ο δεφτεροσ τφποσ ςχεδιαςμοφ - ζνα αρθρωτό PLC - ζχει 

ζνα πλαίςιο (που ονομάηεται επίςθσ ράφι ) που παρζχει χϊρο για μονάδεσ με 

διαφορετικζσ λειτουργίεσ, όπωσ τροφοδοςία, επεξεργαςτι, επιλογι μονάδων I / 

O και διαςυνδζςεισ επικοινωνίασ - τα οποία όλα μποροφν να προςαρμοςτοφν 

για ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Πολλά ράφια μποροφν να διαχειριςτοφν από ζναν 

μόνο επεξεργαςτι και μπορεί να ζχουν χιλιάδεσ ειςόδουσ και 

εξόδουσ. Χρθςιμοποιείται είτε ζνασ ειδικόσ ςειριακόσ ςφνδεςμοσ ειςόδου / 

εξόδου υψθλισ ταχφτθτασ είτε μια παρόμοια μζκοδοσ επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε 

τα ράφια να μποροφν να διανζμονται μακριά από τον επεξεργαςτι, μειϊνοντασ 

το κόςτοσ καλωδίωςθσ για μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ. Υπάρχουν επίςθσ διακζςιμεσ 

επιλογζσ για τθν τοποκζτθςθ ςθμείων ειςόδου / εξόδου απευκείασ ςτο 

μθχάνθμα και χριςθ καλωδίων γριγορθσ αποςφνδεςθσ ςε αιςκθτιρεσ και 

βαλβίδεσ, εξοικονομϊντασ χρόνο για τθν καλωδίωςθ και αντικατάςταςθ 

εξαρτθμάτων (Fang, 2017).        

 

2.7 Διακριτά και αναλογικά ςιματα 

Διακριτά (ψθφιακά) ςιματα μπορεί να γίνει μόνο ςε ι από τθν αξία (1 ι 

0, αληθινόσ ι ψευδήσ ). Παραδείγματα ςυςκευϊν που παρζχουν διακριτό ςιμα 

περιλαμβάνουν διακόπτεσ ορίου , φωτοθλεκτρικοφσ αιςκθτιρεσ και 

κωδικοποιθτζσ .  Διακριτά ςιματα αποςτζλλονται χρθςιμοποιϊντασ 
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είτε τάςθ είτε ρεφμα , όπου ςυγκεκριμζνεσ ακραίεσ περιοχζσ ορίηονται ωσ 

on και off . Για παράδειγμα, ζνασ ελεγκτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει είςοδο DC 

24 V με τιμζσ άνω των 22 V DC που αντιπροςωπεφουν on , τιμζσ κάτω από 2 V 

DC που αντιπροςωπεφουν off και ενδιάμεςεσ τιμζσ που δεν είναι κακοριςμζνεσ 

(Silaban & Rizal, 2020).                  

Τα αναλογικά ςιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφν τάςθ ι ρεφμα ανάλογο 

με το μζγεκοσ τθσ παρακολουκοφμενθσ μεταβλθτισ και μποροφν να πάρουν 

οποιαδιποτε τιμι εντόσ τθσ κλίμακασ τουσ. Η πίεςθ, θ κερμοκραςία, θ ροι και 

το βάροσ αντιπροςωπεφονται ςυχνά από αναλογικά ςιματα. Αυτά 

ερμθνεφονται ςυνικωσ ωσ ακζραιεσ τιμζσ με διάφορα εφρθ ακρίβειασ ανάλογα 

με τθ ςυςκευι και τον αρικμό των διακζςιμων bits για τθν αποκικευςθ των 

δεδομζνων. Για παράδειγμα, μια αναλογικι είςοδοσ 0 ζωσ 10 V ι 4-20 

mA κα μετατραπεί ςε ακζραια τιμι από 0 ζωσ 32.767. Το PLC κα λάβει αυτιν 

τθν τιμι και κα τθ μεταφζρει ςτισ επικυμθτζσ μονάδεσ τθσ διαδικαςίασ, ϊςτε ο 

χειριςτισ ι το πρόγραμμα να μπορεί να τθν διαβάςει.  

Η ςωςτι ενςωμάτωςθ κα περιλαμβάνει επίςθσ χρόνουσ φίλτρου για τθ 

μείωςθ του κορφβου, κακϊσ και υψθλά και χαμθλά όρια για τθν αναφορά 

ςφαλμάτων. Οι τρζχουςεσ είςοδοι είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ ςτον θλεκτρικό 

κόρυβο (π.χ. από ςυγκολλθτζσ ι εκκινιςεισ θλεκτροκινθτιρων) από τισ ειςόδουσ 

τάςθσ. Η απόςταςθ από τθ ςυςκευι και τον ελεγκτι είναι επίςθσ ανθςυχθτικι, 

κακϊσ θ μζγιςτθ απόςταςθ ταξιδιοφ καλισ ποιότθτασ ςιματοσ 0-10V είναι πολφ 

μικρι ςε ςφγκριςθ με το ςιμα 4-20 mA. Το ςιμα 4-20 mA μπορεί επίςθσ να 

αναφζρει εάν το καλϊδιο αποςυνδεκεί κατά μικοσ τθσ διαδρομισ κακϊσ κα 

επιςτρζψει ζνα ςιμα 0 mA (Legat & Vogel-Heuser, 2017).         

Οριςμζνεσ ειδικζσ διαδικαςίεσ πρζπει να λειτουργοφν μόνιμα με 

ελάχιςτο ανεπικφμθτο χρόνο διακοπισ. Επομζνωσ, είναι απαραίτθτο να 

ςχεδιαςτεί ζνα ςφςτθμα που είναι ανεκτικό ςε ςφάλματα και ικανό να χειριςτεί 
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τθ διαδικαςία με ελαττωματικζσ μονάδεσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, για να 

αυξθκεί θ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του 

εξαρτιματοσ υλικοφ, μποροφν να προςτεκοφν περιττζσ μονάδεσ CPU ι I / O με 

τθν ίδια λειτουργικότθτα ςτθ διαμόρφωςθ του υλικοφ για τθν αποτροπι ολικισ 

ι μερικισ διακοπισ τθσ διαδικαςίασ λόγω βλάβθσ του υλικοφ. Άλλα ςενάρια 

πλεοναςμοφ κα μποροφςαν να ςχετίηονται με κρίςιμεσ διαδικαςίεσ αςφαλείασ, 

για παράδειγμα μεγάλεσ υδραυλικζσ πρζςεσ κα μποροφςαν να απαιτιςουν και 

τα δφο PLC να ενεργοποιιςουν μια ζξοδο πριν θ πρζςα κατζβει ςε περίπτωςθ 

που μία ζξοδοσ δεν απενεργοποιθκεί ςωςτά. 

 

2.8 Προγραμματιςμόσ 

 

Παράδειγμα λογικισ διαγράμματοσ ςκάλασ. 

Οι προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ λογικισ προορίηονται να 

χρθςιμοποιθκοφν από μθχανικοφσ χωρίσ φόντο προγραμματιςμοφ. Για το λόγο 

αυτό, αναπτφχκθκε για πρϊτθ φορά μια γραφικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

που ονομάηεται Ladder Diagram (LD, LAD) που μοιάηει με το ςχθματικό 

διάγραμμα ενόσ ςυςτιματοσ που ζχει καταςκευαςτεί με θλεκτρομθχανικά 

ρελζ. Υιοκετικθκε από πολλοφσ καταςκευαςτζσ και αργότερα τυποποιικθκε 
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ςτο πρότυπο προγραμματιςμοφ ςυςτθμάτων ελζγχου IEC 61131-3 . Από το 2015, 

εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ευρζωσ, χάρθ ςτθν απλότθτά του (Hudedmani 

et al., 2017).  

Από το 2015, θ πλειονότθτα των ςυςτθμάτων PLC ςυμμορφϊνονται με 

το πρότυπο IEC 61131-3 που κακορίηει 2 γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 

κειμζνου: Δομθμζνο κείμενο (ST, παρόμοιο με Pascal ) και Λίςτα 

οδθγιϊν(IL). κακϊσ και 3 γραφικζσ γλϊςςεσ: Ladder διάγραμμα , Function Block 

διάγραμμα (FBD) και Διάγραμμα λειτουργίασ Sequential (ΜΔΕ).  Ο Κατάλογοσ 

οδθγιϊν (IL) καταργικθκε ςτθν τρίτθ ζκδοςθ του προτφπου (Silaban & Rizal, 

2020).    

Ενϊ οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ PLC είναι κοινζσ ςε 

όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ, οι διαφορζσ ςτθ διεφκυνςθ ειςόδου / εξόδου, ςτθν 

οργάνωςθ μνιμθσ και ςτα ςφνολα οδθγιϊν ςθμαίνουν ότι τα προγράμματα PLC 

δεν είναι ποτζ απόλυτα εναλλάξιμα μεταξφ διαφορετικϊν 

καταςκευαςτϊν. Ακόμθ και ςτθν ίδια ςειρά προϊόντων ενόσ μόνο καταςκευαςτι, 

διαφορετικά μοντζλα ενδζχεται να μθν είναι άμεςα ςυμβατά. 

Τα προγράμματα PLC είναι ςυνικωσ γραμμζνα ςε μια ςυςκευι 

προγραμματιςμοφ που μπορεί να ζχει τθ μορφι μιασ κονςόλασ επιτραπζηιου 

υπολογιςτι, ενόσ ειδικοφ λογιςμικοφ ςε ζναν προςωπικό υπολογιςτι ι μιασ 

φορθτισ ςυςκευισ προγραμματιςμοφ. Στθ ςυνζχεια, το πρόγραμμα 

μεταφορτϊνεται απευκείασ ςτο PLC ι μζςω δικτφου. Μπορεί να αποκθκευκοφν 

είτε ςε μθ πτθτικι μνιμθ flash ι υποςτιριξθ μπαταρίασ-up RAM . Σε οριςμζνουσ 

προγραμματιηόμενουσ ελεγκτζσ, το πρόγραμμα μεταφζρεται από ζναν 

προςωπικό υπολογιςτι ςτο PLC μζςω μιασ πλακζτασ προγραμματιςμοφ που 

γράφει το πρόγραμμα ςε ζνα αφαιροφμενο τςιπ, όπωσ το EPROM (Silaban & 

Rizal, 2020).       

Το πρόγραμμα που γράφεται ςτον προςωπικό υπολογιςτι μπορεί 
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εφκολα να αντιγραφεί και να δθμιουργθκεί αντίγραφο αςφαλείασ ςε εξωτερικό 

χϊρο αποκικευςθσ. Οι καταςκευαςτζσ αναπτφςςουν λογιςμικό 

προγραμματιςμοφ για τουσ ελεγκτζσ τουσ. Εκτόσ από το ότι μποροφν να 

προγραμματίςουν PLC ςε πολλζσ γλϊςςεσ, παρζχουν κοινζσ δυνατότθτεσ, όπωσ 

διαγνωςτικά και ςυντιρθςθ υλικοφ, εντοπιςμό ςφαλμάτων λογιςμικοφ και 

προςομοίωςθ εκτόσ ςφνδεςθσ. Το πρόγραμμα μπορεί να φορτωκεί για λόγουσ 

δθμιουργίασ αντιγράφων αςφαλείασ και αποκατάςταςθσ (Wang et al., 2018). 

 

2.9 Προςομοίωςθ 

Για να κατανοθκεί ςωςτά θ λειτουργία ενόσ PLC, είναι απαραίτθτο να 

αφιερωκεί ςθμαντικόσ χρόνοσ προγραμματιςμοφ , δοκιμϊν και εντοπιςμοφ 

ςφαλμάτων προγραμμάτων PLC. Τα ςυςτιματα PLC είναι εγγενϊσ ακριβά και ο 

χρόνοσ διακοπισ είναι ςυχνά πολφ δαπανθρόσ. Επιπλζον, εάν ζνα PLC δεν ζχει 

προγραμματιςτεί ςωςτά, μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια παραγωγικότθτασ και 

επικίνδυνεσ ςυνκικεσ. Το λογιςμικό προςομοίωςθσ PLC όπωσ το PLC Logix 

μπορεί να εξοικονομιςει χρόνο ςτο ςχεδιαςμό των αυτοματοποιθμζνων 

εφαρμογϊν ελζγχου και μπορεί επίςθσ να αυξιςει το επίπεδο αςφάλειασ που 

ςχετίηεται με τον εξοπλιςμό, κακϊσ πολλά ςενάρια μποροφν να δοκιμαςτοφν και 

να δοκιμαςτοφν πριν ενεργοποιθκεί το ςφςτθμα (Silaban & Rizal, 2020).   

 

2.10 Παράδειγμα ελζγχου που φαίνεται ςτο διάγραμμα ςκάλασ 

Αφορά ζνα παράδειγμα προγραμματιςμοφ ςτο διάγραμμα ςκάλασ που 

δείχνει το ςφςτθμα ελζγχου. Ζνα διάγραμμα ςκάλασ είναι μια μζκοδοσ 

ςχεδίαςθσ κυκλωμάτων ελζγχου που προ-χρονολογοφνται PLC. Το διάγραμμα 

ςκάλασ μοιάηει με το ςχθματικό διάγραμμα ενόσ ςυςτιματοσ χτιςμζνου με 

θλεκτρομθχανικά ρελζ.   
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Για παράδειγμα, μια εγκατάςταςθ πρζπει να αποκθκεφει νερό ςε μια 

δεξαμενι. Το νερό αντλείται από τθ δεξαμενι από ζνα άλλο ςφςτθμα, όπωσ 

απαιτείται, και το ςφςτθμα του παραδείγματοσ πρζπει να διαχειριςτεί τθ 

ςτάκμθ του νεροφ ςτθ δεξαμενι ελζγχοντασ τθ βαλβίδα που γεμίηει τθ 

δεξαμενι. Εμφανίηονται (Antoine, Gharsa & Boucly, 2018): 

  Δφο είςοδοι (από τουσ διακόπτεσ χαμθλοφ και υψθλοφ επιπζδου) που 

αντιπροςωπεφονται από επαφζσ των πλωτϊν διακοπτϊν 

 Μια ζξοδοσ ςτθ βαλβίδα πλιρωςθσ, που ονομάηεται βαλβίδα πλιρωςθσ που 

ελζγχει 

 Μια "εςωτερικι" επαφι, που αντιπροςωπεφει το ςιμα εξόδου ςτθ βαλβίδα 

πλιρωςθσ που δθμιουργείται ςτο πρόγραμμα. 

 Ζνα λογικό ςχιμα ελζγχου που δθμιουργικθκε από τθ διαςφνδεςθ αυτϊν των 

ςτοιχείων ςτο λογιςμικό 

Στο διάγραμμα ςκάλασ, τα ςφμβολα επαφισ αντιπροςωπεφουν τθν 

κατάςταςθ των bit ςτθ μνιμθ του επεξεργαςτι, θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν 

κατάςταςθ των φυςικϊν ειςόδων ςτο ςφςτθμα. Εάν μια διακριτι είςοδοσ 

ενεργοποιθκεί, το bit μνιμθσ είναι 1 και μια "κανονικά ανοιχτι" επαφι που 

ελζγχεται από αυτό το bit κα μεταδϊςει ζνα λογικό "αλθκινό" ςιμα ςτο 

επόμενο ςτοιχείο τθσ ςκάλασ. Επομζνωσ, οι επαφζσ ςτο πρόγραμμα PLC που 

"διαβάηουν" ι βλζπουν τισ επαφζσ φυςικοφ διακόπτθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 

πρζπει να είναι "αντίκετεσ" ι ανοιχτζσ για να επιςτρζψουν για τουσ κλειςτοφσ 

φυςικοφσ διακόπτεσ. Εςωτερικά bits κατάςταςθσ, που αντιςτοιχοφν ςτθν 

κατάςταςθ των διακριτϊν εξόδων, είναι επίςθσ διακζςιμα ςτο πρόγραμμα. 

Στο παράδειγμα, θ φυςικι κατάςταςθ των επαφϊν του πλωτιρα πρζπει 

να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν επιλογι ςυμβόλων "κανονικά ανοιχτοφ" ι 

"κανονικά κλειςτοφ" ςτο διάγραμμα ςκάλασ. Το PLC ζχει δφο διακριτζσ ειςόδουσ 

από πλωτιρεσ (Χαμθλό επίπεδο και Υψθλό Επίπεδο). Και οι δφο πλωτιρεσ 
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(ςυνικωσ κλειςτοί) ανοίγουν τισ επαφζσ τουσ όταν θ ςτάκμθ του νεροφ ςτθ 

δεξαμενι είναι πάνω από τθ φυςικι κζςθ του διακόπτθ (DuFour & Reeves, 

2016).   

Όταν θ ςτάκμθ του νεροφ είναι κάτω από τουσ δφο διακόπτεσ, οι φυςικζσ 

επαφζσ του πλωτιρα διακόπτονται και οι δφο, και μια πραγματικι (λογικι 1) 

τιμι μεταβιβάηεται ςτθν ζξοδο βαλβίδασ πλιρωςθσ. Το νερό αρχίηει να γεμίηει 

τθ δεξαμενι. Η εςωτερικι επαφι "Fill Valve" αςφαλίηει το κφκλωμα ζτςι ϊςτε 

ακόμθ και όταν ανοίγει θ επαφι "Low Level" (κακϊσ το νερό περνάει τον κάτω 

διακόπτθ), θ βαλβίδα πλιρωςθσ παραμζνει αναμμζνθ. Δεδομζνου ότι το υψθλό 

επίπεδο είναι επίςθσ ςυνικωσ κλειςτό, το νερό ςυνεχίηει να ρζει κακϊσ θ 

ςτάκμθ του νεροφ παραμζνει μεταξφ των δφο επιπζδων του διακόπτθ. Μόλισ θ 

ςτάκμθ του νεροφ αυξθκεί αρκετά ζτςι ϊςτε ο διακόπτθσ "High Level" να είναι 

απενεργοποιθμζνοσ (ανοιχτόσ), το PLC κα κλείςει τθν είςοδο για να ςταματιςει 

θ υπερχείλιςθ του νεροφ. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα λογικισ ςφράγιςθσ 

(μανδάλωςθσ). Η ζξοδοσ ςφραγίηεται ζωσ ότου μια κατάςταςθ υψθλοφ 

επιπζδου ςπάςει το κφκλωμα. Μετά από αυτό, θ βαλβίδα πλιρωςθσ παραμζνει 

κλειςτι ζωσ ότου θ ςτάκμθ πζςει τόςο χαμθλά ϊςτε να ενεργοποιθκεί ο 

διακόπτθσ χαμθλοφ επιπζδου και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ξανά (Silaban 

& Rizal, 2020). 

Ζνα πλιρεσ πρόγραμμα μπορεί να περιζχει χιλιάδεσ βακμίδεσ, που 

αξιολογοφνται διαδοχικά. Συνικωσ, ο επεξεργαςτισ PLC κα ςαρϊςει εναλλάξ 

όλεσ τισ ειςόδουσ του και κα ενθμερϊςει τισ εξόδουσ και, ςτθ ςυνζχεια, κα 

αξιολογιςει τθ λογικι τθσ ςκάλασ. Οι αλλαγζσ ειςόδου κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςάρωςθσ προγράμματοσ δεν κα είναι αποτελεςματικζσ ζωσ τθν επόμενθ 

ενθμζρωςθ ειςόδου / εξόδου. Μια πλιρθσ ςάρωςθ προγράμματοσ μπορεί να 

διαρκζςει μόνο μερικά χιλιοςτά του δευτερολζπτου, πολφ πιο γριγορα από τισ 

αλλαγζσ ςτθν ελεγχόμενθ διαδικαςία (DuFour & Reeves, 2016). 
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Οι προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ ποικίλλουν ςτισ δυνατότθτζσ τουσ για 

ζνα "ςκαλοπάτι" ενόσ διαγράμματοσ ςκάλασ. Οριςμζνα επιτρζπουν μόνο ζνα bit 

εξόδου. Υπάρχουν ςυνικωσ όρια ςτον αρικμό των επαφϊν ςτθ ςειρά και ςτον 

αρικμό των κλάδων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Κάκε ςτοιχείο του 

ςκαλοπατιοφ αξιολογείται διαδοχικά. Εάν τα ςτοιχεία αλλάξουν τθν κατάςταςι 

τουσ κατά τθν αξιολόγθςθ ενόσ ςκαλοπατιοφ, μπορεί να προκφψουν ςφάλματα 

δυςδιάκριτα, αν και μερικζσ φορζσ (όπωσ παραπάνω) θ τεχνικι είναι 

χριςιμθ. Οριςμζνεσ εφαρμογζσ ανάγκαςαν τθν αξιολόγθςθ από αριςτερά προσ 

τα δεξιά και δεν επζτρεψαν ςτθν αντίςτροφθ ροι ενόσ λογικοφ ςιματοσ (ςε 

πολλαπλά διακλαδιςμζνα ςκαλοπάτια) να επθρεάςει τθν ζξοδο (Seppala et al., 

2019). 

 

2.11 Λειτουργικότθτα 

Η κφρια διαφορά από τισ περιςςότερεσ άλλεσ υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ 

είναι ότι τα PLC προορίηονται –και επομζνωσ είναι ανεκτικά– με πιο ςοβαρζσ 

ςυνκικεσ (όπωσ ςκόνθ, υγραςία, κερμότθτα, κρφο), ενϊ προςφζρουν 

εκτεταμζνθ είςοδο / ζξοδο (I / O) για τθ ςφνδεςθ του PLC ςτουσ αιςκθτιρεσ και 

τουσ ενεργοποιθτζσ . Η είςοδοσ PLC μπορεί να περιλαμβάνει απλά ψθφιακά 

ςτοιχεία όπωσ οριακοφσ διακόπτεσ , αναλογικζσ μεταβλθτζσ από αιςκθτιρεσ 

διεργαςίασ (όπωσ κερμοκραςία και πίεςθ) και πιο περίπλοκα δεδομζνα όπωσ 

ςυςτιματα εντοπιςμοφ κζςθσ ι μθχανικισ όραςθσ .  

Η ζξοδοσ PLC μπορεί να περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ ενδεικτικζσ λυχνίεσ, 

ςειρινεσ, θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ, πνευματικοφσ ι υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ, 

μαγνθτικά ρελζ, ςωλθνοειδι ι αναλογικζσ εξόδουσ. Οι ρυκμίςεισ ειςόδου / 

εξόδου μποροφν να ενςωματωκοφν ςε ζνα απλό PLC ι το PLC μπορεί να ζχει 

εξωτερικζσ μονάδεσ I / O ςυνδεδεμζνεσ ςε ζνα fieldbus ι δίκτυο υπολογιςτϊν 

που ςυνδζονται ςτο PLC (DuFour & Reeves, 2016).                     

31

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller%23cite_note-23#cite_note-23


 29 

Η λειτουργικότθτα του PLC ζχει εξελιχκεί με τθν πάροδο των ετϊν για να 

περιλαμβάνει διαδοχικό ζλεγχο ρελζ, ζλεγχο κίνθςθσ, 

ζλεγχο διαδικαςίασ , κατανεμθμζνα ςυςτιματα ελζγχου και δικτφωςθ . Ο 

χειριςμόσ δεδομζνων, θ αποκικευςθ, θ ιςχφσ επεξεργαςίασ και οι δυνατότθτεσ 

επικοινωνίασ οριςμζνων ςφγχρονων PLC είναι περίπου ιςοδφναμεσ με 

τουσ επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ . Ο προγραμματιςμόσ τφπου PLC ςε ςυνδυαςμό 

με απομακρυςμζνο υλικό I / O, επιτρζπει ςε ζναν επιτραπζηιο υπολογιςτι 

γενικισ χριςθσ να επικαλφπτει οριςμζνα PLC ςε οριςμζνεσ εφαρμογζσ. Οι 

ελεγκτζσ επιτραπζηιων υπολογιςτϊν δεν ζχουν γίνει γενικά αποδεκτοί ςτθ βαριά 

βιομθχανία επειδι οι επιτραπζηιοι υπολογιςτζσ λειτουργοφν ςε λιγότερο 

ςτακερά λειτουργικά ςυςτιματα από τα PLC και επειδι το υλικό του 

επιτραπζηιου υπολογιςτι ςυνικωσ δεν ζχει ςχεδιαςτεί με τα ίδια επίπεδα 

ανοχισ ςτθ κερμοκραςία, τθν υγραςία, τουσ κραδαςμοφσ και τθ 

μακροηωία. Λειτουργικά ςυςτιματα όπωσ τα Windows δεν προςφζρονται για 

ντετερμινιςτικι εκτζλεςθ λογικισ, με αποτζλεςμα ο ελεγκτισ να μθν 

ανταποκρίνεται πάντοτε ςτισ αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ ειςόδου με τθ ςυνζπεια 

ςτον χρονιςμό που αναμζνεται από τα PLC. Οι εφαρμογζσ λογικισ επιφάνειασ 

εργαςίασ βρίςκουν χριςθ ςε λιγότερο κρίςιμεσ καταςτάςεισ, όπωσ 

αυτοματοποίθςθ εργαςτθρίου και χριςθ ςε μικρζσ εγκαταςτάςεισ όπου θ 

εφαρμογι είναι λιγότερο απαιτθτικι και κρίςιμθ (Seppala et al., 2019).     

 

2.12 Βαςικζσ λειτουργίεσ 

Η πιο βαςικι λειτουργία ενόσ προγραμματιηόμενου ελεγκτι είναι θ 

προςομοίωςθ των λειτουργιϊν των θλεκτρομθχανικϊν ρελζ. Σε ςυγκεκριμζνεσ 

ειςόδουσ δίνεται μια μοναδικι διεφκυνςθ και μια εντολι PLC μπορεί να ελζγξει 

εάν θ κατάςταςθ ειςαγωγισ είναι ενεργοποιθμζνθ ι απενεργοποιθμζνθ.  

Ακριβϊσ όπωσ μια ςειρά επαφϊν ρελζ εκτελεί μια λογικι ςυνάρτθςθ, 
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χωρίσ να επιτρζπεται θ διζλευςθ ρεφματοσ εκτόσ εάν όλεσ οι επαφζσ είναι 

κλειςτζσ, ζτςι μια ςειρά εντολϊν κα ενεργοποιιςει το bit αποκικευςθσ εξόδου 

εάν όλα τα bit ειςαγωγισ είναι ενεργοποιθμζνα.  Σε ζνα θλεκτρομθχανικό 

διάγραμμα καλωδίωςθσ ρελζ, μια ομάδα επαφϊν που ελζγχουν ζνα πθνίο 

ονομάηεται "ςκαλοπάτι" ενόσ "διαγράμματοσ ςκάλασ" και αυτι θ ιδζα 

χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν περιγραφι τθσ λογικισ PLC. Οριςμζνα μοντζλα 

PLC περιορίηουν τον αρικμό των ςειρϊν και των παράλλθλων οδθγιϊν ςε ζνα 

"ςκαλοπάτι" λογικισ. Η ζξοδοσ κάκε ςκαλοπατιοφ ρυκμίηει ι διαγράφει ζνα bit 

αποκικευςθσ, το οποίο μπορεί να ςχετίηεται με μια φυςικι διεφκυνςθ εξόδου ι 

μπορεί να είναι ζνα "εςωτερικό πθνίο" χωρίσ φυςικι ςφνδεςθ. Τζτοια 

εςωτερικά πθνία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, για παράδειγμα, ωσ κοινό 

ςτοιχείο ςε πολλαπλά ξεχωριςτά ςκαλοπάτια. Σε αντίκεςθ με τα φυςικά ρελζ, 

ςυνικωσ δεν υπάρχει όριο ςτον αρικμό των φορϊν που μπορεί να αναφζρεται 

μια είςοδοσ, ζξοδοσ ι ζνα εςωτερικό πθνίο ςε ζνα πρόγραμμα PLC (DuFour & 

Reeves, 2016). 

Οριςμζνα PLC επιβάλλουν μια αυςτθρι εντολι εκτζλεςθσ από αριςτερά 

προσ τα δεξιά, από πάνω προσ τα κάτω για τθν αξιολόγθςθ τθσ λογικισ του 

rung. Αυτό διαφζρει από τισ θλεκτρομθχανικζσ επαφζσ ρελζ, οι οποίεσ ςε ζνα 

αρκετά περίπλοκο κφκλωμα μποροφν είτε να περάςουν το ρεφμα από αριςτερά 

προσ τα δεξιά είτε από τα δεξιά προσ τα αριςτερά, ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ 

των γφρω επαφϊν. Η εξάλειψθ αυτϊν των "sneak paths" είναι είτε ζνα ςφάλμα 

είτε ζνα χαρακτθριςτικό, ανάλογα με το ςτυλ προγραμματιςμοφ (Silaban & Rizal, 

2020). Πιο προθγμζνεσ οδθγίεσ του PLC μποροφν να εφαρμοςτοφν ωσ 

λειτουργικά μπλοκ, τα οποία εκτελοφν κάποια λειτουργία όταν ενεργοποιείται 

από μια λογικι είςοδο και τα οποία παράγουν εξόδουσ για ςιμα, για 

παράδειγμα, ολοκλιρωςθ ι ςφάλματα, ενϊ χειρίηονται μεταβλθτζσ εςωτερικά 

που μπορεί να μθν αντιςτοιχοφν ςε διακριτι λογικι (Jernigan, Ransbotham & 

Kiron, 2016). 
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2.13 Επικοινωνία 

Τα PLC χρθςιμοποιοφν ενςωματωμζνεσ κφρεσ, όπωσ USB , Ethernet , RS-

232 , RS-485 ι RS-422 για επικοινωνία με εξωτερικζσ ςυςκευζσ (αιςκθτιρεσ, 

ενεργοποιθτζσ) και ςυςτιματα (λογιςμικό προγραμματιςμοφ,SCADA , HMI ). Η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μζςω διαφόρων πρωτοκόλλων βιομθχανικοφ 

δικτφου, όπωσ Modbus ι EtherNet / IP . Πολλά από αυτά τα πρωτόκολλα είναι 

ειδικά για προμθκευτζσ.  Τα PLC που χρθςιμοποιοφνται ςε μεγαλφτερα 

ςυςτιματα I / O ενδζχεται να ζχουν επικοινωνία peer-to-peer (P2P) μεταξφ 

επεξεργαςτϊν. Αυτό επιτρζπει ςε ξεχωριςτά μζρθ μιασ ςφνκετθσ διαδικαςίασ να 

ζχουν ατομικό ζλεγχο, ενϊ επιτρζπει ςτα υποςυςτιματα να ςυντονίηονται μζςω 

του ςυνδζςμου επικοινωνίασ. Αυτοί οι ςφνδεςμοι επικοινωνίασ 

χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςυχνά για ςυςκευζσ HMI όπωσ πλθκτρολόγια 

ι ςτακμοφσ εργαςίασ τφπου PC .    Παλαιότερα, οριςμζνοι καταςκευαςτζσ 

προςζφεραν ειδικζσ ενότθτεσ επικοινωνίασ ωσ πρόςκετθ λειτουργία, όπου ο 

επεξεργαςτισ δεν είχε ενςωματωμζνθ ςφνδεςθ δικτφου (Seppala et al., 2019). 

 

2.14 Διεπαφι χριςτθ 

Τα PLC ενδζχεται να χρειαςτεί να αλλθλεπιδράςουν με άτομα για 

ςκοποφσ διαμόρφωςθσ, αναφοράσ ςυναγερμοφ ι κακθμερινοφ ελζγχου. Για το 

ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται μια διεπαφι ανκρϊπου-μθχανισ (HMI). Τα HMI 

αναφζρονται επίςθσ ωσ διεπαφζσ ανκρϊπου-μθχανισ (MMIs) και γραφικζσ 

διεπαφζσ χριςτθ (GUI). Ζνα απλό ςφςτθμα μπορεί να χρθςιμοποιεί κουμπιά και 

φϊτα για να αλλθλεπιδράςει με τον χριςτθ. Διατίκενται οκόνεσ κειμζνου, 

κακϊσ και γραφικζσ οκόνεσ αφισ. Τα πιο περίπλοκα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν 

λογιςμικό προγραμματιςμοφ και παρακολοφκθςθσ εγκατεςτθμζνο ςε 

υπολογιςτι, με το PLC ςυνδεδεμζνο μζςω διεπαφισ επικοινωνίασ (Henry & 

Thubert, 2018).   
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2.15 Διαδικαςία ενόσ κφκλου ςάρωςθσ 

Ζνα PLC λειτουργεί ςε ζναν κφκλο ςάρωςθσ προγράμματοσ, όπου εκτελεί 

το πρόγραμμά του επανειλθμμζνα. Ο απλοφςτεροσ κφκλοσ ςάρωςθσ 

αποτελείται από 3 βιματα (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 2016): 

1.   ανάγνωςθ ειςόδων, 

2.   εκτζλεςθ προγράμματοσ, 

3.   εγγραφι εξόδων.  

Το πρόγραμμα ακολουκεί τθν ακολουκία οδθγιϊν. Απαιτείται ςυνικωσ 

ζνα χρονικό διάςτθμα δεκάδων χιλιοςτϊν του δευτερολζπτου για τον 

επεξεργαςτι να αξιολογιςει όλεσ τισ οδθγίεσ και να ενθμερϊςει τθν κατάςταςθ 

όλων των εξόδων.  Εάν το ςφςτθμα περιζχει απομακρυςμζνο I / O - για 

παράδειγμα, ζνα εξωτερικό ράφι με μονάδεσ I / O - τότε αυτό ειςάγει πρόςκετθ 

αβεβαιότθτα ςτο χρόνο απόκριςθσ του ςυςτιματοσ PLC.  

Κακϊσ τα PLC ζγιναν πιο προχωρθμζνα, αναπτφχκθκαν μζκοδοι για τθν 

αλλαγι τθσ ακολουκίασ εκτζλεςθσ τθσ ςκάλασ και εφαρμόςτθκαν 

υπορουτίνεσ. Αυτόσ ο βελτιωμζνοσ προγραμματιςμόσ κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί για εξοικονόμθςθ χρόνου ςάρωςθσ για διαδικαςίεσ υψθλισ 

ταχφτθτασ. Για παράδειγμα, τμιματα του προγράμματοσ που χρθςιμοποιοφνται 

μόνο για τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ κα μποροφςαν να διαχωριςτοφν 

από εκείνα τα εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ λειτουργία με υψθλότερθ 

ταχφτθτα. Τα νεότερα PLC ζχουν τϊρα τθν επιλογι να τρζχουν το λογικό 

πρόγραμμα ςυγχρονιςμζνα με τθ ςάρωςθ IO. Αυτό ςθμαίνει ότι το IO 

ενθμερϊνεται ςτο παραςκινιο και θ λογικι διαβάηει και γράφει τιμζσ όπωσ 

απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ λογικισ ςάρωςθσ.   

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ μονάδεσ I / O όπου ο χρόνοσ 

ςάρωςθσ του PLC είναι πολφ μεγάλοσ για να επιτρζψει προβλζψιμθ 
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απόδοςθ. Χρθςιμοποιοφνται μονάδεσ χρονιςμοφ ακριβείασ ι μονάδεσ μετρθτι 

για χριςθ με κωδικοποιθτζσ άξονα , όπου ο χρόνοσ ςάρωςθσ κα ιταν πολφ 

μεγάλοσ για να μετριςει αξιόπιςτα τουσ παλμοφσ ι να ανιχνεφςει τθν αίςκθςθ 

περιςτροφισ ενόσ κωδικοποιθτι. Αυτό επιτρζπει ακόμθ και ζνα ςχετικά αργό 

PLC να εξακολουκεί να ερμθνεφει τισ μετρθμζνεσ τιμζσ για τον ζλεγχο μιασ 

μθχανισ, κακϊσ θ ςυςςϊρευςθ παλμϊν γίνεται από μια ειδικι μονάδα που δεν 

επθρεάηεται από τθν ταχφτθτα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (Henry & Thubert, 

2018).  

 

2.16 Αςφάλεια 

Στο βιβλίο του από το 1998, ο EA Parr επεςιμανε ότι παρόλο που οι 

περιςςότεροι προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ απαιτοφν φυςικά κλειδιά και 

κωδικοφσ πρόςβαςθσ, θ ζλλειψθ αυςτθροφ ςυςτιματοσ ελζγχου πρόςβαςθσ και 

ελζγχου εκδόςεων, κακϊσ και μια κατανοθτι γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

κακιςτοφν πικανό ότι οι μθ εξουςιοδοτθμζνεσ αλλαγζσ ςτα προγράμματα κα 

ςυμβοφν και κα παραμείνουν απαρατιρθτεσ (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 

2016).  

Πριν από τθν ανακάλυψθ του υπολογιςτι τφπου worm Stuxnet τον Ιοφνιο 

του 2010, θ αςφάλεια των PLC ζλαβε λίγθ προςοχι. Οι ςφγχρονοι 

προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ περιζχουν γενικά λειτουργικά ςυςτιματα ςε 

πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορεί να είναι ευάλωτα ςε εκμεταλλεφςεισ με 

παρόμοιο τρόπο όπωσ τα λειτουργικά ςυςτιματα επιτραπζηιων υπολογιςτϊν, 

τα Microsoft Windows . Τα PLC μποροφν επίςθσ να επιτεκοφν αποκτϊντασ τον 

ζλεγχο ενόσ υπολογιςτι με τον οποίο επικοινωνοφν.  Από το 2011, οι ανθςυχίεσ 

αυτζσ αυξάνονται κακϊσ θ δικτφωςθ γίνεται πιο ςυνθκιςμζνθ ςτο περιβάλλον 

PLC που ςυνδζει τα προθγουμζνωσ ξεχωριςτά δίκτυα εργοςταςίων και δίκτυα 

γραφείων (Seppala et al., 2019).  
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2.16.1 Αςφάλεια PLC 

Τα τελευταία χρόνια, τα PLC "αςφάλειασ" ζχουν αρχίςει να γίνονται 

δθμοφιλι, είτε ωσ αυτόνομα μοντζλα είτε ωσ λειτουργικά με αξιολόγθςθ 

αςφαλείασ που ζχουν προςτεκεί ςτισ υπάρχουςεσ αρχιτεκτονικζσ ελεγκτϊν 

( Allen-Bradley Guardlogix, Siemens F-series κ.λπ.). Αυτά διαφζρουν από τουσ 

ςυμβατικοφσ τφπουσ PLC κακϊσ είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε κρίςιμεσ για τθν 

αςφάλεια εφαρμογζσ για τισ οποίεσ τα PLC παραδοςιακά ςυμπλθρϊκθκαν με 

ενςφρματα ρελζ αςφαλείασ . Για παράδειγμα, ζνα PLC αςφαλείασ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ ςε ζνα κελί ρομπότ με πρόςβαςθ 

παγιδευμζνου κλειδιοφ , ι ίςωσ για τθ διαχείριςθ τθσ απόκριςθσ τερματιςμοφ 

ςε μια ςτάςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε μια γραμμι παραγωγισ μεταφορζων. Τζτοια 

PLC ζχουν ςυνικωσ ζνα περιοριςμζνο ςφνολο τακτικϊν οδθγιϊν, επαυξθμζνο με 

οδθγίεσ αςφαλείασ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για διαςφνδεςθ με ςτάςεισ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, φωτεινζσ οκόνεσ και οφτω κακεξισ. Η ευελιξία που προςφζρουν 

τζτοια ςυςτιματα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ταχεία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 

αυτοφσ τουσ ελεγκτζσ (Henry & Thubert, 2018).      

Τα PLC είναι καλά προςαρμοςμζνα ςε μια 

ςειρά εργαςιϊν αυτοματιςμοφ . Πρόκειται ςυνικωσ για βιομθχανικζσ 

διαδικαςίεσ ςτθν καταςκευι όπου το κόςτοσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του 

ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ είναι υψθλό ςε ςχζςθ με το ςυνολικό κόςτοσ του 

αυτοματιςμοφ και όπου αναμζνονται αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα κατά τθ διάρκεια 

τθσ λειτουργίασ του. Τα PLC περιζχουν ςυςκευζσ ειςόδου και εξόδου ςυμβατζσ 

με βιομθχανικζσ πιλοτικζσ ςυςκευζσ και χειριςτιρια. Απαιτείται λίγοσ 

θλεκτρικόσ ςχεδιαςμόσ και το πρόβλθμα ςχεδιαςμοφ επικεντρϊνεται ςτθν 

ζκφραςθ τθσ επικυμθτισ ακολουκίασ λειτουργιϊν. Οι εφαρμογζσ PLC είναι 

ςυνικωσ εξαιρετικά προςαρμοςμζνα ςυςτιματα, επομζνωσ το κόςτοσ ενόσ 
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πακεταριςμζνου PLC είναι χαμθλό ςε ςφγκριςθ με το κόςτοσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου προςαρμοςμζνου ςχεδιαςμοφ ελεγκτι. Από τθν άλλθ πλευρά, 

ςτθν περίπτωςθ μαηικϊν προϊόντων, τα προςαρμοςμζνα ςυςτιματα ελζγχου 

είναι οικονομικά. Αυτό οφείλεται ςτο χαμθλότερο κόςτοσ των εξαρτθμάτων, τα 

οποία μποροφν να επιλεχκοφν βζλτιςτα αντί μιασ «γενικισ» λφςθσ, και όπου οι 

μθ επαναλαμβανόμενεσ χρεϊςεισ μθχανικισ κατανζμονται ςε χιλιάδεσ ι 

εκατομμφρια μονάδεσ.   

Οι προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτον ζλεγχο 

κίνθςθσ, τοποκζτθςθσ ι ροπισ. Οριςμζνοι καταςκευαςτζσ παράγουν μονάδεσ 

ελζγχου κίνθςθσ για ενςωμάτωςθ με PLC ζτςι ϊςτε ο κϊδικασ G(που 

περιλαμβάνει μθχανι CNC ) να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να κακοδθγιςει 

τισ κινιςεισ του μθχανιματοσ (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 2016). 

 

2.17 Χρονόμετρα κάμερασ 

Για εργαςίεσ μεγάλου όγκου ι πολφ απλζσ εργαςίεσ αυτοματοποίθςθσ, 

χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ τεχνικζσ. Για παράδειγμα, ζνα φτθνό πλυντιριο 

πιάτων  κα ελζγχεται από ζνα θλεκτρομθχανικό χρονόμετρο ζκκεντρου 

που κοςτίηει μόνο μερικά δολάρια ςε ποςότθτεσ παραγωγισ (Seppala et al., 

2019).     

 

2.18 Υπολογιςτζσ μονισ πλακζτασ 

Πολφ περίπλοκοσ ζλεγχοσ διεργαςιϊν, όπωσ χρθςιμοποιείται ςτθ χθμικι 

βιομθχανία, μπορεί να απαιτεί αλγόρικμουσ και απόδοςθ πζρα από τθν 

ικανότθτα ακόμθ και PLC υψθλισ απόδοςθσ. Οι ζλεγχοι πολφ υψθλισ ταχφτθτασ 

ι ακριβείασ ενδζχεται επίςθσ να απαιτοφν προςαρμοςμζνεσ λφςεισ. Για 

παράδειγμα, ζλεγχοι πτιςθσ αεροςκαφϊν. Οι υπολογιςτζσ μιασ πλακζτασ 
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που χρθςιμοποιοφν θμι-προςαρμοςμζνο ι πλιρωσ ιδιόκτθτο υλικό μποροφν να 

επιλεγοφν για πολφ απαιτθτικζσ εφαρμογζσ ελζγχου, όπου μπορεί να 

υποςτθριχκεί το υψθλό κόςτοσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ. Τα "Soft PLC" που 

εκτελοφνται ςε επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ μποροφν να διαςυνδεκοφν με 

βιομθχανικό υλικό I / O κατά τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων ςε μια ζκδοςθ 

εμπορικϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων προςαρμοςμζνων για ανάγκεσ ελζγχου 

διεργαςιϊν (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 2016).  

Η αυξανόμενθ δθμοτικότθτα των υπολογιςτϊν μονισ πλακζτασ είχε 

επίςθσ επιρροι ςτθν ανάπτυξθ PLC. Τα παραδοςιακά PLC είναι γενικά κλειςτζσ 

πλατφόρμεσ , αλλά μερικά νεότερα PLC (π.χ. ctrlX από τθ Bosch Rexroth , PFC200 

από το Wago , PLC επόμενο από το Phoenix Contact και Revolution Pi από το 

Kunbus) παρζχουν τα χαρακτθριςτικά των παραδοςιακϊν PLC ςε μια ανοιχτι 

πλατφόρμα .        

 

2.19 Ελεγκτζσ PID 

Τα PLC μπορεί να περιλαμβάνουν λογικι για ζναν αναλογικό βρόχο 

ελζγχου ανατροφοδότθςθσ μίασ μεταβλθτισ, ζναν ελεγκτι PID . Ζνασ βρόχοσ PID 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ μιασ 

διαδικαςίασ καταςκευισ, για παράδειγμα. Ιςτορικά τα PLC ςυνικωσ είχαν 

διαμορφωκεί με λίγουσ αναλογικοφσ βρόχουσ ελζγχου, όπου οι διαδικαςίεσ 

απαιτοφςαν εκατοντάδεσ ι χιλιάδεσ βρόχουσ (Seppala et al., 2019).    

 

2.20 Προγραμματιηόμενα ρελζ λογικισ (PLR) 

Τα τελευταία χρόνια, μικρά προϊόντα που ονομάηονται 

προγραμματιηόμενα λογικά ρελζ (PLR) ι ζξυπνα ρελζ, ζχουν γίνει πιο κοινά και 

αποδεκτά. Αυτά είναι παρόμοια με τα PLC και χρθςιμοποιοφνται ςτθν ελαφριά 
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βιομθχανία όπου χρειάηονται μόνο λίγα ςθμεία I / O και επικυμείται χαμθλό 

κόςτοσ. Αυτζσ οι μικρζσ ςυςκευζσ καταςκευάηονται ςυνικωσ ςε ζνα κοινό 

φυςικό μζγεκοσ και ςχιμα από διάφορουσ καταςκευαςτζσ και φζρουν τθν 

επωνυμία των καταςκευαςτϊν μεγαλφτερων PLC για να ςυμπλθρϊςουν τθ 

χαμθλι γκάμα προϊόντων τουσ. Τα περιςςότερα από αυτά ζχουν 8 ζωσ 12 

διακριτζσ ειςόδουσ, 4 ζωσ 8 διακριτζσ εξόδουσ και ζωσ και 2 αναλογικζσ 

ειςόδουσ. Οι περιςςότερεσ τζτοιεσ ςυςκευζσ περιλαμβάνουν μια μικρι οκόνθ 

LCD μεγζκουσ γραμματοςιμου για προβολι απλοποιθμζνθσ λογικισ ςκάλασ 

(μόνο ζνα πολφ μικρό τμιμα του προγράμματοσ είναι ορατό ςε μια δεδομζνθ 

ςτιγμι) και τθν κατάςταςθ των ςθμείων ειςόδου / εξόδου, και ςυνικωσ αυτζσ οι 

οκόνεσ ςυνοδεφονται από ζνα Κουμπί rocker 4 κατευκφνςεων ςυν τζςςερα 

ακόμθ ξεχωριςτά κουμπιά, παρόμοια με τα κουμπιά πλικτρων ςτο 

τθλεχειριςτιριο VCR και χρθςιμοποιοφνται για πλοιγθςθ και επεξεργαςία τθσ 

λογικισ.  

Τα περιςςότερα διακζτουν ζνα μικρό βφςμα για ςφνδεςθ μζςω RS-232 ι 

RS-485 ςε ζναν προςωπικό υπολογιςτι, ζτςι ϊςτε οι προγραμματιςτζσ να 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν απλζσ εφαρμογζσ Windows για προγραμματιςμό 

αντί να υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν το μικροςκοπικό LCD και το μπουτόν 

για αυτό το ςκοπό. Σε αντίκεςθ με τα κανονικά PLC που είναι ςυνικωσ αρκρωτά 

και πολφ επεκτάςιμα, τα PLR ςυνικωσ δεν είναι αρκρωτά ι επεκτάςιμα, αλλά θ 

τιμι τουσ μπορεί να είναι δφο τάξεισ μεγζκουσ μικρότερθ από ζνα PLC και 

εξακολουκοφν να προςφζρουν ςτιβαρό ςχεδιαςμό και ντετερμινιςτικι εκτζλεςθ 

των λογικϊν (Henry & Thubert, 2018).    

Μια παραλλαγι PLC, που χρθςιμοποιείται ςε απομακρυςμζνεσ 

τοποκεςίεσ είναι θ απομακρυςμζνθ τερματικι μονάδα ι RTU. Ζνα RTU είναι 

ςυνικωσ χαμθλισ ιςχφοσ, ανκεκτικό PLC του οποίου θ βαςικι λειτουργία είναι 

να διαχειρίηεται τουσ ςυνδζςμουσ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ τοποκεςίασ και του 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου (ςυνικωσ SCADA ) ι ςε οριςμζνα ςφγχρονα 
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ςυςτιματα, "The Cloud". Σε αντίκεςθ με τον εργοςταςιακό αυτοματιςμό που 

χρθςιμοποιεί Ethernet υψθλισ ταχφτθτασ , οι ςφνδεςμοι επικοινωνίασ ςε 

απομακρυςμζνεσ τοποκεςίεσ βαςίηονται ςυχνά ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ και 

είναι λιγότερο αξιόπιςτοι. Για να λθφκεί υπόψθ θ μειωμζνθ αξιοπιςτία, το RTU 

κα αποκθκεφςει προςωρινά μθνφματα ι κα αλλάξει ςε εναλλακτικζσ διαδρομζσ 

επικοινωνίασ. Κατά τθν προςωρινι αποκικευςθ μθνυμάτων, το RTU κα 

ςθμειϊνει χρονικά κάκε μινυμα ζτςι ϊςτε να μπορεί να ανακαταςκευαςτεί ζνα 

πλιρεσ ιςτορικό ςυμβάντων ιςτότοπου. Τα RTUs, που είναι PLC, ζχουν ζνα ευρφ 

φάςμα I / O και είναι πλιρωσ προγραμματιηόμενα, ςυνικωσ με γλϊςςεσ από 

το πρότυπο IEC 61131-3 που είναι κοινό ςε πολλά PLC, RTU και DCS. Σε 

απομακρυςμζνεσ τοποκεςίεσ, είναι ςυνθκιςμζνο να χρθςιμοποιείται ζνα RTU 

ωσ πφλθ για ζνα PLC, όπου το PLC εκτελεί όλο τον ζλεγχο τθσ τοποκεςίασ και το 

RTU διαχειρίηεται επικοινωνίεσ, εκτυπϊςεισ χρόνου και παρακολουκεί τον 

βοθκθτικό εξοπλιςμό. Σε ιςτότοπουσ με λίγα μόνο I / O, το RTU μπορεί επίςθσ 

να είναι το site PLC και κα εκτελεί τόςο επικοινωνίεσ όςο και λειτουργίεσ 

ελζγχου (Jernigan, Ransbotham & Kiron, 2016).       
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Κεφάλαιο 3Ο  Ο ρόλοσ των PLC ςτθν αυτοματοποίθςθ και τισ 

βιομθχανικζσ εφαρμογζσ 

Λόγω τθσ υψθλισ ηιτθςθσ για πιο αποτελεςματικοφσ ελεγκτζσ ςτον 

βιομθχανικό τομζα, υπιρξε ζντονθ πίεςθ ςτισ υπάρχουςεσ ςυςκευζσ και τεχνικζσ 

ελζγχου υψθλισ ποιότθτασ για τθ γενικι διαδικαςία παραγωγισ. Επομζνωσ, 

αυτι θ κατάςταςθ προκάλεςε τθν παραγωγι ειδικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

γνωςτϊν ωσ προγραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ (PLC). Ωσ αποτζλεςμα τθσ 

απλισ καταςκευισ τουσ και τθσ ανκεκτικότθτάσ τουσ, θ παρουςία αυτϊν των 

ςυςκευϊν ςτισ βιομθχανίεσ μείωςε το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αφξθςε ςθμαντικά 

τθν παραγωγικότθτα. Αυτοί οι PLC πραγματοποιοφν ςθμαντικζσ λειτουργίεσ 

ειδικά ςτον αυτοματιςμό και ςε πολλζσ άλλεσ βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ. Αυτι θ 

μελζτθ ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό τθσ χριςθσ των PLC ςτθν αυτοματοποίθςθ και 

επίςθσ ςτθν απαρίκμθςθ των διαφορετικϊν βιομθχανικϊν χριςεων των PLC 

Περιγράφεται ωσ προγραμματιηόμενοσ λογικόσ ελεγκτισ. Ζνασ PLC 

αναφζρεται ςε μια ςτακερι προγραμματιηόμενθ από τον χριςτθ ςυςκευι 

ελζγχου θ οποία ελζγχει τθ λογικι, τον χειριςμό δεδομζνων, τθν αλλθλουχία και 

τισ δυνατότθτεσ καταμζτρθςθσ. Συνοπτικά, ζνασ PLC είναι μία ςυςκευι που 

μπορεί να προγραμματιςτεί από ζναν χριςτθ για να πραγματοποιιςει μια ςειρά 

διαδοχικϊν ςυμβάντων. Τα PLC αποτελοφνται από ζναν αρικμό μονάδων υλικοφ 

ι εξαρτθμάτων που βοθκοφν ςτθν απόδοςθ αυτισ τθσ ακολουκίασ ςυμβάντων. 

Αυτά τα ςτοιχεία είναι το τμιμα ειςόδου και εξόδου, θ κεντρικι μονάδα 

επεξεργαςίασ, θ μνιμθ και το τροφοδοτικό (Kaushal, 2015). Η μονάδα 

επεξεργαςίασ χειρίηεται τθν εκτζλεςθ όλων των κρίςιμων υπολογιςμϊν που 

περιλαμβάνει τθ λιψθ ςτοιχείων ειςόδου και τθν παροχι μιασ κατάλλθλθσ 

παραγωγισ. Το τμιμα ειςόδου λειτουργεί κυρίωσ ςυςκευζσ πεδίου όπωσ 

διακόπτεσ και αιςκθτιρεσ και το τμιμα εξόδου, από τθν άλλθ πλευρά, ελζγχει 

αντλίεσ κινθτιρεσ, θλεκτρομαγνθτικζσ βαλβίδεσ και φϊτα. Το τροφοδοτικό 
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αναφζρεται ςε ζνα ςτοιχείο που παραδίδει τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα ιςχφοσ 

ςε ολόκλθρο το ςφςτθμα. Σφμφωνα με τον Kaushal (2015), αυτι θ τροφοδοςία 

ςε ολόκλθρο το ςφςτθμα επιτυγχάνεται με τθ μετατροπι τθσ ιςχφοσ AC ςε ιςχφ 

DC και ςτθ ςυνζχεια καταναλϊνεται από τα τμιματα ειςόδου και εξόδου κακϊσ 

και από τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ. 

Τα PLC αναφζρονται τακτικά ωσ βιομθχανικοί υπολογιςτζσ και 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από τθ βιομθχανία ςε διαδικαςίεσ καταςκευισ. 

Μερικζσ από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ διαδικαςίεσ καταςκευισ ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ είναι οι γραμμζσ ςυναρμολόγθςθσ και ελζγχου ρομπότ και 

ρομποτικϊν ςυςκευϊν. Η κφρια χριςθ των PLC είναι να παρζχει γριγορθ 

παρακολοφκθςθ και επίςθσ ζλεγχο ςε πολλζσ ανεξάρτθτεσ αυτοματοποιθμζνεσ 

εφαρμογζσ. Η εφαρμογι προγραμματιςμοφ του PLC μπορεί να εφαρμοςτεί ςε 

πολλζσ βιομθχανίεσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται οι βιομθχανίεσ τροφίμων, 

εκτυπϊςεων, υφαςμάτων, μεταποίθςθσ και ταξιδιϊν.  

Σφμφωνα με τον Brandley (2017), τα PLC διαφζρουν αιςκθτά από τα 

κανονικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν και τα ζξυπνα τθλζφωνα. Αυτό ςυμβαίνει 

επειδι τα PLC ζχουν πιο ανεπτυγμζνεσ ρυκμίςεισ ειςόδου και εξόδου ςε 

ςφγκριςθ με τουσ υπολογιςτζσ. Ζχουν εξίςου πιο ζξυπνουσ μικροεπεξεργαςτζσ 

που ζχουν διευρυμζνεσ και πιο ανεπτυγμζνεσ διεπαφζσ ειςόδου και εξόδου και 

αυτά με τθ ςειρά τουσ προφζρουν εκτεταμζνθ κατανεμθμζνθ επεξεργαςία. Τα 

PLC είναι επίςθσ εξοπλιςμζνα με γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου 

που προςδίδουν υψθλότερθ ευελιξία προγραμματιςμοφ κατά τον χειριςμό 

δεδομζνων. Λόγω αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν, τα PLC καταςκευάηονται κυρίωσ 

για να είναι πολφ ανκεκτικά και ικανά να αντζχουν ςε ακραίεσ δονιςεισ, 

κερμοκραςίεσ και θλεκτρικό κόρυβο. Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά εξθγοφν 

γιατί αυτζσ οι ςυςκευζσ ζχουν μεγάλθ ηιτθςθ για εφαρμογι ςε διάφορεσ 

βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ (Mouser electronics, 2017). 
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3.1 Ο ρόλοσ των PLC ςτον αυτοματιςμό 

Ο αυτοματιςμόσ είναι θ εφαρμογι μθχανϊν χειριςμοφ πλθροφοριϊν 

κακϊσ και τεχνολογιϊν ςυςτιματοσ (Kaushal, 2015). Τα PLC ζχουν ςυμβάλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ του αυτοματιςμοφ. Ο Raymond εξθγεί ότι θ 

παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν ζχει αυξιςει το κόςτοσ παραγωγισ. Για τθν 

καταςκευι ενόσ εμπορεφματοσ, ςφμφωνα με τον Raymond, υπάρχουν οριςμζνα 

κόςτθ τα οποία ο καταςκευαςτισ δεν μπορεί να ελζγξει, αυτά περιλαμβάνουν το 

κόςτοσ εργαςίασ, το κόςτοσ υλικοφ κ.λπ. Τα PLC βοθκοφν τον αυτοματιςμό 

μειϊνοντασ τθν ποςότθτα ιςχφοσ που καταναλϊνουν οι μθχανζσ εργαςίασ, 

ελζγχοντασ τα ςυςτιματα μζςω τθσ ςωςτισ τιρθςθσ αρχείων και μειϊνοντασ το 

απαιτοφμενο ανκρϊπινο δυναμικό. 

Οι προγραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ (PLC) επίςθσ βοθκοφν ςτθ μείωςθ 

τθσ ςυντιρθςθσ του αυτοματιςμοφ. Συγκεκριμζνα θ Siemens (2017) 

προςφζρκθκε να αναλφςει μια κατάςταςθ κατά τθν οποία μια εταιρεία 

χρθςιμοποιεί αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ για τθ 

διαχείριςθ τθσ αποκικθσ τθσ. Εάν μια επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί ςυρόμενα 

καλϊδια για τθ λειτουργία των αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων αποκικευςθσ 

και ανάκτθςθσ, αυτό κα προκαλζςει ςπατάλθ χρόνου και υψθλότερο κόςτοσ. Το 

υψθλότερο κόςτοσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι αυτά τα καλϊδια χρειάηονται 

ςυχνι ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ. Η εφαρμογι PLC ςτθν αυτοματοποίθςθ 

αυτϊν των ςυςτθμάτων μειϊνει το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και μειϊνει επίςθσ τον 

περιττό χρόνο διακοπισ (Siemens, 2017). 

Τα PLC είναι αποτελεςματικά ςτθ μείωςθ του χρόνου διακοπισ του 

αυτοματιςμοφ. Ο χρόνοσ διακοπισ ςθμαίνει τισ περιόδουσ κατά τισ οποίεσ ζνα 

δίκτυο υπολογιςτι ι διακομιςτισ δεν είναι διακζςιμοσ ςτουσ χριςτεσ (Goel & 

Alok, 2012). Τα PLC γίνονται φκθνότερα και μικρότερα, αλλά ολοζνα και πιο 

ιςχυρά με τθν πάροδο του χρόνου (Kaushal, 2015). Λόγω των δυνατοτιτων τουσ, 
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τα PLC κεωροφνται περιςςότερο ςυγκεκριμζνα από τουσ ςυμβατικοφσ 

προςωπικοφσ υπολογιςτζσ και ςτακμοφσ εργαςίασ. Τα PLC είναι πλζον ςε κζςθ 

να μοιράηονται δεδομζνα γριγορα και εντόσ εταιρειϊν. Αυτι θ ταχεία κοινι 

χριςθ δεδομζνων βοθκά ςτθ μείωςθ του χρόνου διακοπισ, κακϊσ τα PLC είναι 

ικανά να αυτοματοποιιςουν τουσ διακομιςτζσ FTP και Ιςτοφ, τισ διεκνείσ βάςεισ 

δεδομζνων και ακόμθ και τθν αποςτολι email. Ζνα καλό παράδειγμα είναι οι 

διακομιςτζσ ιςτοφ Java που ζχουν επιτφχει υψθλό επίπεδο ευελιξίασ ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ τουσ με τα PLC, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν κοινι χριςθ δεδομζνων 

και μειϊνοντασ τον χρόνο διακοπισ (Automation, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



 43 

Κεφάλαιο 4ο Συμπεράςματα 

Όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, τα PLC είναι βιομθχανικά υπολογιςτικά 

ςυςτιματα τα οποία παρακολουκοφν ςυνεχϊσ τισ ςυςκευζσ ειςόδου και βάςει 

αυτοφ, αποφαςίηουν για τον τρόπο ελζγχου των ςυςκευϊν εξόδου. Πολλζσ 

λειτουργίεσ των μθχανϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ βιομθχανίεσ εφαρμόηουν 

αυτιν τθ μορφι ςυςτιματοσ ελζγχου (Kaushal, 2015).  

Η χριςθ των PLC ςτθ βιομθχανία ςχετίηεται ςυνικωσ ςτθν αντοχι ςε 

ακραίεσ ςυνκικεσ όπωσ ςκόνθ, κερμότθτα κ.λπ. Οι βιομθχανικζσ χριςεισ των 

PLC χαρακτθρίηονται από τισ διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Η ςυνεχισ διαδικαςία 

πλιρωςθσ φιαλϊν είναι εκείνθ όπου θ χριςθ των PLC είναι πολφ ςθμαντικι. Σε 

αυτόν τον κλάδο, οι φιάλεσ πρζπει να γεμίηουν με τα ςωςτά υγρά και να 

μετακινοφνται με τισ μεταφορικζσ ταινίεσ. Τα PLC λειτουργοφν ανιχνεφοντασ 

πρϊτα τισ φιάλεσ και ςτθ ςυνζχεια τισ τοποκετοφν ςε ςειρά ςε ςωςτζσ κζςεισ 

όπου γεμίηουν με τα ςωςτά υγρά. Αυτι θ εφαρμογι των PLC ςυμβάλλει ςτθ 

μείωςθ του χρόνου και των ποςοτικϊν ανιςοτιτων ςε ςφγκριςθ με τθ μθ 

αυτόματθ πλιρωςθ (Goek & Alok, 2012). 

Τα PLC μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υαλουργικι βιομθχανία 

γυαλιοφ. Η εφαρμογι ςχετίηεται με τθ ςυναρμολόγθςθ του γυαλιοφ κομμάτι-

κομμάτι. Είναι μία ςθμαντικι εφαρμογι ςτθ βιομθχανία, κυρίωσ για τον ζλεγχο 

των αναλογιϊν υλικϊν και επίςθσ για τθν παραγωγι επίπεδων γυαλιϊν. 

Επιπλζον, εφαρμόηεται επίςθσ ςτθν παραγωγι επίπεδων γυαλιϊν. Σφμφωνα με 

τον Goek (2012), για τισ εφαρμογζσ τθσ υαλουργίασ, θ τεχνολογία που 

χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραγωγι των μοντζλων PLC είναι θ τεχνολογία 

bus που διακζτει ζνα ςφςτθμα κατανεμθμζνου ελζγχου. Τα PLC που 

εφαρμόηονται ςε αυτόν τον κλάδο βοθκοφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ και τθσ αξιοπιςτίασ του παραγόμενου γυαλιοφ. 

Τα PLC εφαρμόηονται επίςθσ ςτθ βιομθχανία τςιμζντου. Για τθν 
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εξαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ποιότθτασ των πρϊτων υλϊν, απαιτοφνται ιδιαίτερα 

ακριβείσ πλθροφορίεσ. Τα PLC εφαρμόηονται για να βοθκιςουν τθν ανάμειξθ 

μζςα ςτον κλίβανο, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι θ παραγόμενθ ποςότθτα ζχει και 

τθν βζλτιςτθ διακζςιμθ ποιότθτα (Magazine, 2017). Οι διάφορεσ εφαρμογζσ των 

PLC ιςχφουν επίςθσ ςτθ βιομθχανία παραγωγισ τθσ μπαταρίασ μολφβδου οξζοσ 

και επίςθσ ςτο εργοςτάςιο εξϊκθςθσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ελζγχου 

τροφοδοςίασ των ςιλό. Τα PLC χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςτον κλάδο τθσ 

εκτφπωςθσ όπου βοθκοφν ςτθν πολλαπλι ςταδιοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

πλυςίματοσ οκόνθσ και ςτον ζλεγχο του μθτρϊου εκτφπωςθσ (Brandley, 2017). 

Μια άλλθ βιομθχανία όπου χρθςιμοποιοφνται είναι θ βιομθχανία τροφίμων 

όπου βοθκοφν ςτθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου τθσ μθχανισ πλιρωςθσ 

και ελζγχουν επίςθσ το κφριο δίκτυο αντλιϊν τροφοδοςίασ νεροφ των 

εργοςταςίων. 

Μια άλλθ βιομθχανικι εφαρμογι των PLC είναι θ ταξιδιωτικι βιομθχανία 

όπου χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των κυλιόμενων ςκαλϊν. 

Ο κφριοσ ρόλοσ των PLC είναι θ διατιρθςθ ενόσ εποπτευόμενου δικτφου ελζγχου 

αςφάλειασ. Βοθκοφν επίςθσ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ 

διαδικαςίασ ανφψωςθσ. Τα PLC εφαρμόηονται επίςθσ ςτθ γεωργικι βιομθχανία 

όπου χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο του αεριςμοφ, των ςυςτθμάτων 

ποτίςματοσ ςτα κερμοκιπια και επίςθσ ςτθ κζρμανςθ των κερμοκθπίων. Μια 

άλλθ εφαρμογι των PLC αφορά ςτον ζλεγχο των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ όπου 

ζνα βαςικό κλιματιςτικό κα μποροφςε να αποτελείται από ζναν μόνο 

αεροςυμπιεςτι ο οποίοσ απενεργοποιείται αυτόματα ςτισ χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ και ενεργοποιείται ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Μια άλλθ 

βιομθχανικι εφαρμογι είναι ςτθ διαδικαςία ανάμειξθσ παρτίδων. Τα PLC 

ςυμβάλλουν ςτθ διαςφάλιςθ ότι τα δφο υγρά αναμιγνφονται ςτθ ςωςτι 

αναλογία για τθν παραγωγι μιασ παρτίδασ (Brandley, 2017). 

Τα PLC ζχουν περιγραφεί ωσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που εφαρμόηονται ςε 
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βιομθχανίεσ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν 

παραγωγισ. Τα PLC ζχουν αποδειχκεί ότι είναι ιδιαίτερα εφρωςτα ςχεδιαςτικά. 

Αυτό είναι απαραίτθτο κακϊσ πρζπει να αντζχουν ςε ακραίεσ δονιςεισ, υγραςία 

και κερμοκραςίεσ. Τα PLC ςυνζβαλαν επίςθσ ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ, ςτθ 

μείωςθ των υπερωριϊν και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αυτοματοποίθςθσ. Οι διάφορεσ 

βιομθχανικζσ εφαρμογζσ που ζχουν αποφαςιςτεί να χρθςιμοποιοφν PLC είναι θ 

διαδικαςία εμφιάλωςθσ ςτθ βιομθχανία εμφιάλωςθσ, ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ 

ανελκυςτιρων και κυλιόμενων ςκαλϊν ςτον ταξιδιωτικό κλάδο και ςε πολλζσ 

άλλεσ. 
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