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Περίληψη  

   O σκοπός μας στο Κεφάλαιο 1, είναι να κάνουμε μία γενική ανασκόπηση για τις 

ηλεκτρικές μηχανές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και για τον 

τρόπο λειτουργίας τους υπό διάφορες συνθήκες ανάλογα τις απαιτήσεις που έχουμε 

κάθε φορά. Θα κάνουμε μία συνοπτική ιστορική ανασκόπηση, και κατόπιν θα 

μιλήσουμε για τους ηλεκτρικούς κινητήρες και τις γεννήτριες, αναφέροντας τις 

διαφορές τους, τον τρόπο σύνδεσής τους, τους φυσικούς νόμους που τους 

χαρακτηρίζουν και τους μαθηματικούς τύπους με τους οποίους τους προσεγγίζει η 

επιστήμη για να τους διαχειριστεί. 

         Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στην έννοια του 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή PLC. Αναλυτική αναφορά της μονάδας, πως 

είναι εσωτερικά, τα εξαρτήματα που την αποτελούν όπως και η λειτουργία του κάθε 

εξαρτήματος θα ακολουθήσει στο παρόν κεφάλαιο. Ακόµη πως λειτουργεί ο 

προγραμματισμός και ποιές είναι οι γλώσσες προγραμματισμού. 

      Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η παρουσίαση των βασικών δυνατοτήτων των 

επιμέρους προγραμμάτων που περιλαμβάνει το λογισμικό πακέτο TIA 

PORTAL V15 της Siemens. Μέσω των παραπάνω προγραμμάτων, ο χρήστης 

έχει την δυνατότητα να γνωρίσει τα PLCs (Programmable Logic Controllers – 

Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές) και να εξοικειωθεί με τον 

προγραμματισμό τους 

Με σκοπό να παρουσιαστεί ένα τμήμα των δυνατοτήτων που προσφέρει 

το λογισμικό πακέτο TIA PORTAL αρχικά θα περιγραφεί η ανάπτυξη του 

προγράμματος ενός PLC που ελέγχει την εκκίνηση ενός κινητήρα με ζεύξη 

Υ_Δ(1ο πρόβλημα) και τον έλεγχο στάθμης μίας δεξαμενής νερού(πρόβλημα 

2ο ). Ο έλεγχος της λειτουργίας του προγράμματος του PLC θα 

πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τα εργαλεία προσομοίωσης που διαθέτει το 

TIA Portal. 
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