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Περίληψη 
 

Η διπλωµατική εργασία συνίσταται στην κατασκευή και λειτουργία, µέσω 
προγραµµατισµού, µιας πειραµατικής διάταξης αυτοµατισµού που περιλαµβάνει 
εξοπλισµό όπως πνευµατικά έµβολα κλατικού τύπου ή τύπου µυών, αισθητήρες θέσης 
κλπ - είτε ανεξάρτητα είτε συνδυασµός αυτών - και έναν Προγραµµατιζόµενo Λογικό 
Ελεγκτή (PLC) που ελέγχει τη λειτουργία της διάταξης. Το κοµµάτι του προγραµµατισµού 
αναφέρεται στο PLC. 

Η πειραµατική διάταξη αυτοµατισµού που κατασκευάστηκε είναι ένας µηχανικός 
αναρριχητής. Η διάταξη αναρρίχησης αποτελείται απο 4 έµβολα / τεχνητούς µύες 
πεπιεσµένου αέρα προσαρµοσµένα στο ένα τους άκρο σε µια κοινή βάση (σώµα του 
αναρριχητή). Στο άλλο άκρο υπάρχει κατάλληλος µηχανισµός ολίσθησης που τους 
επιτρέπει να κινηθούν πάνω στην επιφάνεια των κάθετων δοκών αλουµινίου που 
συνθέτουν τη διαταξη προς αναρρίχηση.  Κάθε µηχανισµός ολίσθησης διαθέτει µικρό 
έµβολο πεπιεσµένου αέρα µε χρήση του οποίου επιτυγχάνουµε την παύση της ολίσθησης 
του άκρου. Η συνδυασµένη και διαδοχική έκταση-συστολή των εµβόλων προκαλεί την 
κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω του σώµατος, το οποίο µιµείται κατά έναν τρόπο την 
αναρρίχηση του ανθρώπου σε σκάλα. Η λειτουργια της διάταξης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
ο αναρριχητής να φθάνει στο επιθυµητό ύψος το οποίο και θα ορίζεται απο τον χρήστη. 

Η αναρρίχηση στο επιθυµητό σηµείο µπορεί να εκτελεστεί µε τέσσερις (4) 
διαφορετικους τροπους: 

1) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των άνω άκρων 
2) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των κάτω άκρων 
3) Αναρρίχηση µε ταυτόχρονη λειτουργία των άνω και κάτω άκρων 
4) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει το επιθυµητό σηµείο θέσης και να διαλέξει ένα 

από τα τέσσερα µοτίβα ανάβασης. Στα τρία πρώτα µοτίβα η έκταση και συστολή των µυών 
γίνεται µε χρήση προκαθορισµένων τιµών πίεσης. Με αυτό το τρόπο για τα τρία αυτά 
σενάρια κίνησης ο έλεγχος θέσης προσεγγίζει τη διακοπτική ON/OFF θεωρία ελέγχου. Στο 
τέταρτο σενάριο, η ανάβαση πραγµατοποιείται επίσης µε το διακοπτικό ON/OFF τρόπο, ο 
τελικός όµως έλεγχος θέσης επιτυγχάνεται µε χρήση PID ελεγκτή. Μετά την ολοκλήρωση ή 
και κατά την διάρκεια εκτέλεσης του εκάστοτε µοτίβου κίνησης, ο χρήστης έχει επίσης την 
δυνατότητα ενεργοποίησης της ρουτίνας κατάβασης που επιστρέφει τον αναρριχητή στην 
αρχική του θέση. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

Η διπλωµατική εργασία συνίσταται στην κατασκευή και λειτουργία, µέσω 
προγραµµατισµού, µιας πειραµατικής διάταξης αυτοµατισµού που περιλαµβάνει 
εξοπλισµό όπως πνευµατικά έµβολα κλατικού τύπου ή τύπου µυών, αισθητήρες 
θέσης κλπ - είτε ανεξάρτητα είτε συνδυασµός αυτών - και έναν Προγραµµατιζόµενo 
Λογικό Ελεγκτή (PLC) που ελέγχει τη λειτουργία της διάταξης. Το κοµµάτι του 
προγραµµατισµού αναφέρεται στο PLC. 
 

Η πειραµατική διάταξη αυτοµατισµού που κατασκευάστηκε είναι ένας µηχανικός 
αναρριχητής. Η διάταξη αναρρίχησης αποτελείται απο 4 έµβολα / τεχνητούς µύες 
πεπιεσµένου αέρα προσαρµοσµένα στο ένα τους άκρο σε µια κοινή βάση (σώµα του 
αναρριχητή). Στο άλλο άκρο υπάρχει κατάλληλος µηχανισµός ολίσθησης που τους 
επιτρέπει να κινηθούν πάνω στην επιφάνεια των κάθετων δοκών αλουµινίου που 
συνθέτουν τη βάση αναρρίχησης.  Κάθε µηχανισµός ολίσθησης διαθέτει µικρό 
έµβολο πεπιεσµένου αέρα µε χρήση του οποίου επιτυγχάνουµε την παύση της 
ολίσθησης του άκρου. Η συνδυασµένη και διαδοχική έκταση-συστολή των εµβόλων 
προκαλεί την κίνηση του σώµατος προς τα πάνω ή προς τα κάτω, το οποίο µιµείται 
κατά έναν τρόπο την αναρρίχηση του ανθρώπου σε σκάλα. Η λειτουργια της διάταξης 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο αναρριχητής να φθάνει στο επιθυµητό ύψος το οποίο και 
θα ορίζεται απο τον χρήστη. 

 

 
Σχήµα 1.1. Απλοποιηµένη γραφική αναπαράσταση της δοµής του 

αναρριχητή. 

 
Η αναρρίχηση στο επιθυµητό σηµείο µπορεί να εκτελεστεί µε τέσσερις (4) 

διαφορετικους τροπους: 
5) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των άνω άκρων 
6) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των κάτω άκρων 
7) Αναρρίχηση µε ταυτόχρονη λειτουργία των άνω και κάτω άκρων 
8) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης 
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Κεφάλαιο 2. Πειραµατική διάταξη 
 

2.1. Αναλυτική περιγραφή πειραµατικής διάταξης 
 

H πειραµατική διάταξη αποτελείται απο επιµέρους εξοπλισµό ο οποίος και θα 
παρουσιαστεί παρακάτω. 

 

2.1.1. Βάση αναρρίχησης  
 

 
 

Ακόµα, οι δύο κάθετοι δοκοί διατηρούνται σε σταθερή και ακριβή απόσταση 40cm 
µεταξύ τους µε τη βοήθεια τεσσάρων οριζόντιων συµπαγών δοκών (διαστάσεων 
480mm x 10mm x 100mm). Οι τελευταίες χρησιµοποιήθηκαν και για τη στερέωση 
του αισθητήρα µήκους, των βαλβίδων και άλλων µικροεξαρτηµάτων. 

 

Σχήµα 2.1.1.1. ∆ιάταξη αναρρίχησης. 

 
Τη βάση αναρρίχησης συνιστούν δύο δοκοί 
αλουµινίου ύψους 3 µέτρων και πλάτους 40 
χιλιοστών, οι οποίες είναι τοποθετηµένες σε 
απόσταση 40 εκατοστών η µία απο την άλλη. 
 
Ως δοκοί χρησιµοποιήθηκαν τα “Module 40 
groove 8 – Center hole for M8” της εταιρείας 
Paletti. Οι συγκεκριµένες δοκοί έχουν ιδιαίτερη 
µορφή η οποία φαίνεται στο παραπάνω σχήµα.  
 
Με βάση την µορφή αυτή κατασκευάστηκαν οι 
µηχανισµοί ολίσθησης που επιτρέπουν την 
κατακόρυφη κίνηση των άκρων του αναρριχητή. 
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2.1.2. Έµβολα 
 

2.1.2.1. Έµβολα/Μύες 
 

 

Ο τεχνητός µύς πεπιεσµένου αέρα αποτελεί έναν πνευµατικό ενεργοποιητή 
(actuator) µε µια εκτεταµένη ιστορία εφαρµογών στον βιοµηχανικο τοµέα απο τα 
τέλη του 1950. Αναπτύχθηκε στο Cleveland το 1955 απο τον Richard H. Gaylord o 
οποίος και περιέγραψε τον τεχνητό µυ ως ένα επιµήκη λαστιχένιο σωλήνα 
τοποθετηµένο µέσα σε εύκαµπτο τεχνητό δικτύωµα, όπως το Kevlar, σε 
προκαθορισµένη γωνία.  Το δικτύωµα µε τη σειρά του καλύπτεται απο λαστιχένιο 
περίβληµα (συνήθως από καουτσούκ) ενώ κατάλληλα µεταλλικά εξαρτήµατα 
προσαρµόζονται στα δύο του άκρα. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
      
 
 

 

 

 

Σχήµα 2.1.2.1.1.  Πορεία κατασκευής τεχνητού µυ. Τοποθέτηση λαστιχένιου 
σωλήνα µέσα σε τεχνητό δικτύωµα τύπου Kevlar, εκ νέου τοποθέτηση αυτών µέσα 
σε λαστιχένιο περίβληµα (συνήθως από καουτσούκ) και προσαρµογή ειδικών 
µεταλλικών εξαρτηµάτων στα δύο άκρα. 

                
 

Όταν διοχετευθεί πεπιεσµένος αέρας στο εσωτερικό του, ο σωλήνας «φουσκώνει» 
και συστέλλεται κατά µήκος. Κατά την έξοδο του αέρα, διαστέλλεται και το 
εσωτερικο δικτύωµα δρά ώς ελατήριο επαναφέροντας τον τεχνητό µυ στην αρχική 
του µορφή. Η λειτουργία του θυµίζει λοιπόν αυτήν του πνευµατικού κυλίνδρου απλής 
δράσης µε αυτόµατη επαναφορά. Το σύστηµα αυτό ακολουθεί τη φιλοσοφία 
λειτουργίας του ανθρώπινου µυ γι’ αυτό και του δόθηκε το όνοµα «τεχνητός µυς». 

 
 

 

 
 

 
Σχήµα 2.1.2.1.2. Τεχνητός µύς κατά την επιµήκη συστολή. 
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Σχήµα 2.1.2.1.3. Γραφική αναπαράσταση του δικτυώµατος και της 

παραµόρφωσης του κατά τη συστολή του µύ. 

 
Η αντιστρεπτή υλική παραµόρφωση κατά τη συστολή και διαστολή του µυ οδηγεί 

σε µια ελεγχόµενη γραµµική κίνηση. Η λειτουργία αυτή παρέχει στους 
κατασκευαστές µια αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε βιοµηχανικές εφαρµογές οι 
οποίες µέχρι τώρα έκαναν χρήση κλασικών πνευµατικών κυλίνδρων. 

 
Ωστόσο, αν και η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί εδώ και 50 χρόνια, οι τεχνητοί 

µύες στερούνται ευρείας χρήσης σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Όµως την τελευταία 
δεκαετία παρατηρείται αύξηση της χρήσης και της διευρεύνησης των δυνατοτήτων 
τους σε βιοµηχανικούς κλάδους όπως αυτόν της ροµποτικής και του ελέγχου κίνησης 
(motion control). 
 

        
 

 

Σχήµα 2.1.2.1.4. Χρήση τεχνητών µυών στη βιοµηχανία 

 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα του τεχνητού µυ σε σύγκριση µε τον κλασικό 

πνευµατικό κύλινδρο συνοψίζονται παρακάτω: 
 

• Μικρό βάρος, µια ιδιότητα ιδιαίτερα χρήσιµη όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε 
εφαρµογές που θέτουν περιορισµούς στο βάρος του εξοπλισµού π.χ. σε κινητές 
(mobile) εφαρµογές. 

 

• Μικρότερο κόστος αγοράς και εγκατάστασης απο αυτό των πνευµατικών 
κυλίνδρων και άλλων, γενικά, ενεργοποιητών. 

 

• Οµαλή, ακριβής και γρήγορη απόκριση/κίνηση επειδή στους τεχνητούς µύες δεν 
παρουσιάζεται στατική τριβή. Ο τεχνητός µυς µπορεί να επιτύχει τιµές 
επιτάχυνσης έως και 100m/s2 και ταχύτητας κίνησης έως και 3m/s. 

 

• Ευελιξία λόγω του ότι ο µυς είναι εύκαµπτος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
γραµµικά ή υπό γωνία χωρίς να χρειάζεται ειδική ευθυγράµµιση. 

 

• Παράγει πολύ µεγάλη δύναµη ειδικά όταν βρίσκεται σε πλήρη συστολή. Κατά τη 
γραµµική κίνηση του τεχνητού µυ, η δύναµη που παράγεται µπορεί να είναι έως 
10 φορές µεγαλύτερη απο αυτήν του κλασικού πνευµατικού εµβόλου. 
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Ενδεικτικά αναφέρω πως ένας µικρός τεχνητός µυς, διαµέτρου µόλις 6 χιλιοστών, έχει την 

δύναµη και την ταχύτητα ενός ανθρώπινου δακτυλικού µυ. Ένας µυς διαµέτρου 30 χιλιοστών 

είναι ικανός να σηκώσει βάρος 70 κιλών µε µία σχετικά µικρή πίεση των 4 bar ενώ ένας µυς 

διαµέτρου 50mm είναι ικανός να ρίξει έναν τοίχο απο τούβλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 2.1.2.1.5. Τεχνητός µύς «εν δράσει». Η δύναµη που αναπτύσσεται κατά 

την συστολή του είναι αρκετή ώστε να λυγίσει την µεταλλική ράβδο. 

 

• Υψηλή αντοχή σε εργασίες µεγάλης διάρκειας.  
 

• Μειωµένη κατανάλωση πεπιεσµένου αέρα. 
 

• Aπουσία µηχανικών µερών.  
 

• Το βασικότερο πλεονέκτηµα των µυών έναντι των κλασικών εµβόλων είναι το 
γεγονός ότι η επιµήκυνση ελέγχεται µε µία µεταβλητή εισόδου ενώ το αντίστοιχο 
κλασικό έµβολο διπλής δράσης απαιτεί δύο µεταβλητές εισόδου. 

 
Από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, στην παρούσα διάταξη του αναρριχητή, 

σηµαντικό ρόλο έπαιξαν αυτά του µικρού βάρους και της µεγάλης δύναµης. Καθ’ ότι 
έχουµε κατακόρυφη κίνηση, γίνεται αντιληπτό πως εισάγονται περιορισµοί ως προς 
το βάρος του αναρριχητή αναλογικά πάντα µε την αντοχή του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται.  

 
Για να κρατήσουµε τη µηχανική καταπόνηση των µηχανισµών ολίσθησης σε 

χαµηλά επίπεδα αλλά και για να αποφύγουµε την οποιαδήποτε ανεπιθύµητη 
ολίσθηση των άκρων κατα την κίνηση, το βάρος των άκρων έπρεπε να είναι το 
µικρότερο δυνατό, ενώ η δύναµη των άκρων έπρεπε να είναι η µεγαλύτερη δυνατή. 
Με αυτά τα κριτήρια, η επιλογή των τεχνητών µυών για τα άκρα του αναρριχητή 
αποδείχθηκε καλή λύση. 
 

Βέβαια η επιλογή των µυών έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα. Αναφέρω τα 
βασικά: 

 

• Μικρότερο µήκος γραµµικής κίνησης κατα την έκταση σε σχέση µε αυτη του 
κλασικού πνευµατικού κυλίνδρου. Οι µύες κατα την ολική σύσπαση µεταβάλλουν 
το µήκος τους γύρω στο 25% του ονοµαστικού τους µήκους κάτι που 
µεταφράζεται σε µία γραµµική κίνηση µερικών εκατοστών ενώ οι πνευµατικοί 
κύλινδροι κατά την πλήρη έκταση τους εκτελούν κίνηση όσο και το µήκος του 
εµβόλου. 
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• Αυξηµένη ελαστική καταπόνηση των άκρων καθώς στην περίπτωση των µυών 
έχουµε να κάνουµε µε εύκαµπτο υλικό και όχι µε µεταλλικό περίβληµα όπως 
στους πνευµατικούς κυλίνδρους. 

 
Στην διάταξη του αναρριχητή χρησιµοποιήθηκαν 4 τεχνητοί µύες της εταιρείας 

Festo. Tο µοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεχνητού µυ που επιλέχθηκε 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Κατασκευαστής: Festo AG & Co. KG 
Μοντέλο: ΜΧΑΜ-20-ΑΑ-DSMP-20-305N-(AM-CM) 
 

 
Σχήµα 2.1.2.1.6. Τεχνητός µύς της εταιρείας Festo 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Τυπος λειτουργίας: µονής δράσης DMSP (Single-acting, pulling) 

• Εσωτερικη διάµετρος (internal diameter): 20mm 

• Ονοµαστικό µήκος (Μήκος ελαστικού µέρους - nominal length):  305mm 

• Συνδέσεις τύπου Press-fitted Connections: 

Μια σύνδεση τύπου AM (Pneumatic connection – axial – male thread) 

Μια σύνδεση τύπου CM (No pneumatic connection – male thread)  

• Μέσο λειτουργίας: Φιλτραρισµένος πεπιεσµένος αέρας 

• Επιτρεπόµενες πιέσεις λειτουργίας: 0 έως 6 bar 

• Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος πρόσθετου φορτίου: 80kg 

• Επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας:  –5 έως +60
ο
C 

• Μέγιστη επιτρεπόµενη έκταση σε ήρεµια (υπό µέγιστο φορτίο): έως 4% του 

ονοµαστικού µήκους 

• Μέγιστη επιτρεπόµενη συστολή: έως 25% του ονοµαστικού µήκους 

• Θεωρητική τιµή δύναµης υπό µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση: 1500Ν 

• Βάρος: 189g 
 
Συνδέσεις: 
 

Το ένα άκρο του τεχνητού µυ και συγκέκριµένα η πνευµατική σύνδεση τύπου AM 
συνδέεται στο «σώµα» του αναρριχητή και µέσω µικρού πλαστικού σωλήνα Ø6mm 
τροφοδοτείται µε πεπιεσµένο αέρα απο την αντίστοιχη αναλογική βαλβίδα.  

Το άλλο άκρο του, δηλαδή η µή πνευµατική σύνδεση τύπου CM, συνδέεται 
κατάλληλα σε µηχανισµό ολίσθησης ο οποίος τοποθετείται πάνω στην δοκό 
αναρρίχησης. Η σύνδεση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς επιτρέπει την κίνηση 
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του άξονα του µυ στο επίπεδο προσοµοιώνοντας τη λειτουργία και συµπεριφορά της 
ανθρώπινης άρθρωσης. Έτσι, αποφεύγεται η καταπόνηση των µυών λόγω 
µετατόπισης του άξονα τους κατά τη συστολή και έκταση αυτών. 

Όµως, στην παρούσα διάταξη παρατηρήθηκε πως οι αξονικές µετατοπίσεις των 
µυών είναι µικρές και απορροφούνται απο το ελαστικό περίβληµα τους. Επίσης, το 
γεγονός οτι έχουµε κατακόρυφη κίνηση, συνεπάγεται την ανάγκη στοιβαρότητας και 
ελαχιστοποίησης των αξονικών µετατοπίσεων ώστε οι µύες να µπορούν να 
εκτελέσουν γραµµική κίνηση και να «σηκώσουν» το βάρος του αναρριχητή µε 
επιτυχία. Γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν πακτωµένες συνδέσεις οι οποίες δεν 
επιτρέπουν την αξονική κίνηση των µυών. 

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες των συνδέσεων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω: 
 

 
 

Σχήµα 2.1.2.1.7. Σύνδεση των τεσσάρων µυών πάνω στο «σώµα» του αναρριχητή. 

 

 
 

Σχήµα 2.1.2.1.8. Σύνδεση του µύ στο µηχανισµό ολίσθησης του αντίστοιχου άκρου. 
 

Οι ίδιες συνδέσεις έγιναν προφανώς και για τους 4 τεχνητούς µύες. Οι 2 µύες που 

τοποθετήθηκαν στο πάνω µέρος του «σώµατος» θα παίξουν το ρόλο των «χεριών» του 
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αναρριχητή, ενώ οι 2 µύες που τοποθετήθηκαν στο κάτω µέρος του θα παίξουν το ρόλο 

των «ποδιών». 
 

Ενδεικτικά, η µορφή του µύ της διάταξης όταν τροφοδοτείται µε αέρα πίεσης ενός 
και πέντε bar φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Σε αυτές γίνεται αντιληπτό και 
το µειονέκτηµα που αναφέρθηκε προηγουµένως, δηλαδή το αρκετά µικρό µήκος 
γραµµικής κίνησης κατά τη συστολή του µύ. 

 

 

 
 

Σχήµα 2.1.2.1.9. Η µορφή του µύ της διάταξης όταν τροφοδοτείται 
µε αέρα πίεσης 1 bar και 5 bar αντίστοιχα. 

 

2.1.2.2. Έµβολα/Φρένα  
 

Τον ρόλο των φρένων παίζουν 4 πνευµατικά έµβολα κάθενα από τα οποία έχει 
τοποθετηθεί πάνω σε έναν απο τους 4 µηχανισµούς ολίσθησης του αναρριχητή. 

Οι πνευµατικοί κύλινδροι που χρησιµοποιήθηκαν είναι απλής δράσης µε 
αυτόµατη επαναφορά. Καθένας απο αυτούς τροφοδοτείται µε πεπιεσµένο αέρα απο 
ψηφιακη βαλβίδα µέσω πλαστικού σωλήνα Ø4mm. Οι βαλβίδες τροφοδοτούν τα 
έµβολα µε αέρα πίεσης 0 ή 6 bar (που είναι και η µέγιστη πίεση του εργαστηριακού 
πνευµατικού δικτύου). Η λειτουργία των φρένων ακολουθεί λοιπόν την ON-OFF 
φιλοσοφία. Με µηδενική παροχή αέρα το φρένο ειναι απενεργοποιηµένο και 
επιτρέπεται έτσι η κίνηση του άκρου. Με 6 bar το φρένο ενεργοποιείται και προκαλεί 
πάυση της κίνησης του αντίστοιχου άκρου. 

Η πάυση της κίνησης επιτυγχάνεται µε µεταλλικό κυκλικό εξάρτηµα το οποίο 
είναι τοποθετηµένο στο άκρο του εµβόλου. Πάνω στο µεταλλικό εξάρτηµα έχει 
τοποθετηθεί ειδικό ανθεκτικό ελαστικό υλικό το οποίο έρχεται σε επαφή µε τη δοκό 
όταν το φρένο ενεργοποιηθεί. Έτσι, µε τη µεγάλη δύναµη του εµβόλου κατά την 
έκταση του, αναπτύσσεται τριβή ανάµεσα στη δοκό και το ελαστικό υλικό η οποία 
και προκαλεί την παύση της κίνησης του άκρου. 
 

 
 

Σχήµα 2.1.2.2.1. Μηχανισµός εµβόλου/φρένου. 
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2.1.3. Μηχανισµός ολίσθησης  
 

Το κάθε άκρο του αναρριχητή καταλήγει σε ένα µηχανισµό ολίσθησης ο οποίος 
συνδέει το άκρο µε τη βάση αναρρίχησης και του επιτρέπει την ολίσθηση του πάνω 
σε αυτή. Πάνω σε κάθε µηχανισµό τοποθετείται και το αντίστοιχο έµβολο/φρένο. 
 
 

Σχήµα 2.1.3.1. Μηχανισµός ολίσθησης του αντίστοιχου άκρου. 

 
Ο µηχανισµός κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να ολισθαίνει ελεύθερα 

πάνω στην δοκό. Στις κορυφές του τετράγωνου περιγράµµατος του µεταλλικού 
µηχανισµού έχουν τοποθετηθεί 4 κωνικές ρόδες κύλισης κατασκευασµένες απο 
Ertalon. Το σχήµα τους ειναι κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να εφάπτονται στις 
πλαινές εσοχές της δοκού ενώ ο έκκεντρος µηχανισµός περιστροφής τους 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή επαφή αυτών πάνω στην δοκό. 
 
 

2.1.4. Βαλβίδες  
 
2.1.4.1. Αναλογικές βαλβίδες εµβόλων/µυών  

 
Οι τεχνητοί µύες της πειραµατικής διάταξης τροφοδοτούνται µε πεπιεσµένο αέρα 

ο οποίος παρέχεται απο το εργαστηριακό πνευµατικό δίκτυο και του οποίου η παροχή 
και πίεση ρυθµίζεται µέσω αναλογικών βαλβίδων. 

Στην διάταξη του αναρριχητή χρησιµοποιήθηκαν 4 αναλογικοί ρυθµιστές πίεσης 
της εταιρείας Festo. Οι ρυθµιστές τοποθετήθηκαν στην διάταξη αναρρίχησης πάνω σε 
ειδικό µεταλλικό στήριγµα. Tο µοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παρουσιάζονται παρακάτω:  
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Σχήµα 2.1.4.1.1. Οι τέσσερις αναλογικές βαλβίδες της διάταξης. 

 
Κατασκευαστής: Festo AG & Co. KG 
Μοντέλο: VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Αναλογικός ρυθµιστής πίεσης τύπου VPPM 3-δρόµων µε ηλεκτρική ενεργοποίηση. 

• Ονοµαστική διάµετρος εισόδου 6 [mm] / εξόδου 4.5 [mm]. 

• Βαλβίδα τύπου F (Flange). 

• Dynamics τύπου L (Low). 

• Λειτουργία βαλβίδας τύπου 1 (3-way ρυθµιστής πίεσης, normally closed). 

• Πνευµατική σύνδεση τύπου Flange/Sub-base (F). 

• Μέσο λειτουργίας: φιλτραρισµένος πεπιεσµένος αέρας µε πίεση ασφαλούς 

λειτουργίας απο 0 Bar έως 6 Bar. 

• Μέγιστη επιτρεπόµενη πίεση 8 Bar. 

• Γενική ακρίβεια ελέγχου 2% (απόκλιση της τάξης των 0.045 Bar) 

• Καθορισµός setpoint µεταβλητής σε τάση V1 (0 έως 10V). 

• ∆ιακοπτική έξοδος τύπου N (NPN). 

• Ένδειξη λειτουργίας τύπου LED. 

• Τάση λειτουργίας 21.6 έως 26.4V DC. 

• Επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας 0 έως +60 
o
C. 

• Βάρος 400g. 
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Η βαλβίδα τύπου VPPM έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ρυθµίζει αναλογικά την 
πίεση σε σχέση µε µια καθορισµένη ονοµαστική (setpoint) τιµή. Ένας 
ενσωµατωµενος αισθητήρας καταγράφει την πίεση εισόδου και συγκρίνει την τιµή 
εξόδου µε την setpoint τιµή. Στην περίπτωση αποκλίσεων µεταξύ των δύο τιµών, ο 
ρυθµιστής ενεργοποιείται µέχρις ότου η πίεση να φθάσει την setpoint τιµή. 

Σχήµα 2.1.4.1.4. Γραφική απεικόνιση της εσωτερικής διάταξης της βαλβίδας. Με 1,2,3, 
σηµειώνονται οι πνευµατικές είσοδοι/εξοδοι. Με +W,-W σηµειώνονται οι ακροδέκτες 
καθορισµού της setpoint τιµής σε Volt. Με Χ σηµειώνεται η setpoint τιµή σε bar. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πνευµατικές είσοδοι/έξοδοι και τα βασικά στοιχεία 
σύνδεσης και χειρισµού της αναλογικής βαλβίδας: 
 

 
Σχήµα 2.1.4.1.3. Γραφική απεικόνιση των πνευµατικών εισόδων/εξόδων και των 

βασικών στοιχείων σύνδεσης και χειρισµού της αναλογικής βαλβίδας. 
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[1] Εξάρτηµα ηλεκτρικής σύνδεσης (8-pin)  
 

[2] LED ένδειξης λειτουργίας και κατάστασης 
 

[3] Μπουτόν DOWN 
 

[4] Μπουτόν EDIT  
 

[5] Μπουτόν UP  
 

[6] Πνευµατικό κανάλι τροφοδοσίας (1) 
 

[7] Πνευµατικό κανάλι εξόδου (2) 
 

[8] Πνευµατικό κανάλι εκτόνωσης (3) 
 

Στην πρόσοψη της βαλβίδας έχουν τοποθετηθεί βοηθητικά LED ένδειξης 
λειτουργίας και τύπου συµπεριφοράς ελέγχου. Η βαλβίδα µας προσφέρει τη 
δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τρείς συµπεριφορές ελέγχου: 
 
[1] Fast control behaviour 
 
[2] Universal control behaviour  
 
[3] Precise control behaviour 
 
 
 
 

Η πρώτη επιλογή µας προσφέρει γρήγορη απόκριση όµως µε µεγαλύτερο χρόνο 
αποκατάστασης της πίεσης του αέρα εξόδου λόγω εµφάνισης υπερύψωσης. Η 
δέυτερη επιλογή αποτελεί την προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση και προσφέρει 
συνδιασµό µικρού χρόνου αποκατάστασης και χρόνου υπερύψωσης. Η τρίτη επιλογή 
προσφέρει µεγάλη ακρίβεια στην τελική τιµή της πίεσης όµως µε αυξηµένο χρόνο 
αποκατάστασης. Στην περίπτωση του αναρριχητή, µας ενδιαφέρει η γρήγορη 
απόκριση των µυών, γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε η συµπεριφορά Fast control και για 
τους 4 µύες. 

Η επιλογή της συµπεριφοράς ελέγχου γίνεται µε τη βοήθεια των µπουτόν που 
υπάρχουν στην πρόσοψη της βαλβίδας. Συγκεκριµένα, ο χρήστης πρέπει αρχικά να 
πατήσει και να κρατήσει πατηµένο το µπουτόν EDIT µέχρις ότου το LED της 
παρούσας κατάστασης αρχίσει να αναβοσβήνει. Έπειτα, µε χρήση των µπουτόν UP 
και DOWN ο χρήστης µπορεί να επιλέξει έναν απο τους τρείς τύπους ελέγχου που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τέλος, η επιλογή του καταχωρείται µε στιγµιαίο πάτηµα 
του µπουτόν EDIT. 

Στο παρακάτω σχήµα, παρουσιάζεται το διάγραµµα συνδέσεων της αναλογικής 
βαλβίδας τύπου VPPM-…-V1… : 

 

 
 

Σχήµα 2.1.4.1.4. ∆ιάγραµµα συνδέσεων της αναλογικής βαλβίδας. Παρατηρείται η 
εισαγωγή της setpoint τιµής σε Volt (0…10V) µέσω των ακροδεκτών 3(W+) και 4(W-). 
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2.1.4.2. Ψηφιακές βαλβίδες εµβόλων/φρένων  
 

Τα έµβολα της πειραµατικής διάταξης που παίζουν το ρόλο των φρένων 
τροφοδοτούνται µε πεπιεσµένο αέρα ο οποίος παρέχεται απο το εργαστηριακό 
πνευµατικό δίκτυο και του οποίου η παροχή ρυθµίζεται µέσω ψηφιακών βαλβίδων. 

Στην διάταξη του αναρριχητή χρησιµοποιήθηκαν 4 ψηφιακοί ρυθµιστές πίεσης 
της εταιρείας CEME. Οι ρυθµιστές τοποθετήθηκαν στη διάταξη αναρρίχησης πάνω 
σε ειδικό µεταλλικό στήριγµα. Tα τεχνικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
 

 
 

Σχήµα 2.1.4.2.1. Οι τέσσερις ψηφιακές βαλβίδες της διάταξης. 

 

• Ψηφιακός ρυθµιστής πίεσης τύπου 2/2 δρόµων Normally Closed µε ηλεκτρική 

ενεργοποίηση. 

• Τάση λειτουργίας 24V DC. 
 
 

2.1.5. Αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λειτουργια της διάταξης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο 
αναρριχητής να φθάνει στο επιθυµητό ύψος το οποίο και θα ορίζεται απο το χρήστη. 
Ως σηµείο αναφοράς της κατακόρυφης θέσης του, καθορίστηκε το κέντρο της 
κυκλικής κατασκευής που συνθέτει το σώµα του αναρριχητή. 

Η ανίχνευση της κατακόρυφης θέσης του αναρριχητή γίνεται µε τη χρήση ενός 
αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης. Ο αισθητήρας διαθέτει ένα λεπτό 
συρµατόσχοινο από ανοξείδωτο υλικό το οποίο είναι τυλιγµένο στο εσωτερικο του. 
Όσο το συρµατόσχοινο ξετυλίγεται, ο εσωτερικός περιστροφικός µηχανισµός του 
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καταλήγει σ΄ενα µικρό ποτενσιόµετρο, το οποίο, ανάλογα µε τις στροφές του 
µηχανισµού, µεταβάλλει αναλογικά την τάση εξόδου απο 0 έως 10V. Με αυτό το 
τρόπο, το µήκος του συρµατόσχοινου που ξετυλίγεται «µεταφράζεται» σε µια τιµή 
τάσης. Την τιµή αυτή περνάµε ως αναλογική είσοδο στον Προγραµµατιζόµενο 
Λογικό Ελεγκτή (PLC) και τη «µεταφράζουµε» εκ νέου σε τιµή µήκους.  

Το τέλος του συρµατόσχοινου του αισθητήρα τοποθετήθηκε σε σηµείο του 
σώµατος του αναρριχητή. Έτσι, µπορούµε ανά πάσα στιγµή να γνωρίζουµε τη 
κατακόρυφη θέση της διάταξης κατά την αναρρίχηση. 

Tο µοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 

 
 

Σχήµα 2.1.5.1. Ο αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης της διάταξης του αναρριχητή. 

 
Κατασκευαστής: ASM 
Μοντέλο: WS12-3000-10V-L10-M4-D8 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης τύπου WS12 µε αναλογική έξοδο. 

• Εµβέλεια µέτρησης: 3000 χιλιοστά (mm). 

• Αναλογική έξοδος τάσης: 0 έως 10V. 

• Γραµµικότητα: ±0.10%. 

• Απόληξη καλωδίου µέτρησης τύπου M4. 

• Εξάρτηµα σύνδεσης τύπου D8 (8 pin socket DIN 45326). 

• Τάση τροφοδοσίας: +18 έως +27 DC. 

• Μέγιστο ρεύµα τροφοδοσίας: 20mA. 

• Mέγιστο ρεύµα εξόδου: 2mA. 

• Ελάχιστο φορτίο εξόδου: 5kΩ. 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: -20 έως +85
ο
C. 
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2.1.6. Λοιπός εξοπλισµός 
 
Εκτός απο το βασικό εξοπλισµό που αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιµοποιήθηκαν 
ακόµα: 
 

Σχήµα 2.1.6.1. Λυχνία η οποία τοποθετήθηκε 
στο σώµα του αναρριχητή και η οποία 
αναβοσβήνει όταν ο αναρριχητής φθάνει το 
επιθυµητό ύψος. Η ενεργοποίηση της λυχνίας 
σηµαίνει κάθε φορά και την ολοκλήρωση του 
εκάστοτε µοτίβου ανάβασης. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 2.1.6.2. Υψοµετρική ταινία η οποία 
τοποθετήθηκε κατά µήκος των δοκών της 
διάταξης και βοηθητικός δείκτης ο οποίος 
τοποθετήθηκε στο σώµα του αναρριχητή και 
συγκεκριµένα στο σηµείο αναφοράς της 
κατακόρυφης θέσης. Με αυτό το τρόπο θα 
µπορούµε να ελέγχουµε οπτικά τη 
κατακόρυφη θέση του αναρριχητή κατά την 
εκτέλεση του εκάστοτε µοτίβου ανάβασης. 
 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 2.6.1.3. Μπουτόν χειρισµού του 
αναρριχητή τα οποία µας δίνουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουµε χειροκίνητα 
ανάµεσα στα 4 µοτίβα ανάβασης και να 
ενεργοποιήσουµε τη κατάβαση του 
αναρριχητή όταν η ανάβαση ολοκληρωθεί. 
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Σχήµα 2.6.1.4. Μανόµετρα ένδειξης της 
πίεσης του αέρα που διοχετεύεται στα 
έµβολα/µύες απο τις αντίστοιχες βαλβίδες. 
Χρησιµοποιήθηκαν 4 µανόµετρα της 
εταιρείας WIKA µε εύρος ένδειξης απο 0 έως 
6 bar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.6.1.5. Εύκαµπτο κανάλι (Easy 
Triflex τύπου 2D και µοντέλο Ε332.50) µέσα 
στο οποίο τοποθετήθηκαν οι σωλήνες 
πεπιεσµένου αέρα και οι απαιτούµενοι 
ηλεκτρικοί αγωγοί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 3. Προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC)  
 

3.1. Σύντοµη αναφορά στη χρήση του PLC 
 

Ο προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC) έκανε την εµφάνιση του στο 
τέλος της δεκαετίας του 1960 για τις ανάγκες αυτοµατοποίησης της αµερικάνικης 
βιοµηχανίας αυτοκινήτων. Από εκείνη την εποχή µέχρι σήµερα έχει αναπτυχθεί τόσο 
πολύ, έτσι ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε µορφής βιοµηχανίας και να 
χρησιµοποιείται στον ευρύτερο και πολυσύνθετο χώρο της.  

Ο προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής ανήκει στην κατηγορία των 
υπολογιστών. Αποτελεί µια πολύ διαδεδοµένη µορφή εξειδικευµένου 
«βιοµηχανικού» υπολογιστή κατάλληλα σχεδιασµένου για εφαρµογές 
αυτοµατοποιηµένου ελέγχου. Συνοπτικά, το PLC είναι ένα σύστηµα ελέγχου το 
οποίο επεξεργάζεται σήµατα εισόδου και µε συγκεκριµένο προγραµµατισµό, 
ενεργοποιεί στοιχεία εξόδου.  
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Η λειτουργία του βιοµηχανικού αυτού ελεγκτή βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή 
και προσεγγίζει τη λειτουργία και συµπεριφορά των κοινών υπολογιστών, είναι όµως 
πιο εξειδικευµένος σε εργασίες ελέγχου και καλύτερα προσαρµοσµένος στο 
βιοµηχανικό περιβάλλον. 

Ο αρχικός προορισµός του PLC ήταν η αντικατάσταση των κυκλωµάτων 
εντολοδότησης του κλασσικού αυτοµατισµού (ρελέ) και των πολύπλοκων συνδέσεων 
τους. Το PLC πλεονεκτεί σε πολλά σηµεία έναντι του κλασικού αυτοµατισµού, τα 
κυριότερα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω: 
 

• ∆υνατότητα αλλαγής των καταστάσεων εξόδου µε επαναπρογραµµατισµό χωρίς 
αλλαγή στην καλωδίωση της εγκατάστασης. 

 

• Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος µέσω Η/Υ. 
 

• Καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο σε σχέση µε τον αντίστοιχο πίνακα κλασσικού 
αυτοµατισµού. 

 

• Γρήγορη και εύκολη υλοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών. 
 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και υλοποίησης του αυτοµατισµού. 
 

• ∆ιαχείρηση ψηφιακών και αναλογικών σηµάτων. 
 

• Μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα ελέγχου. 
 

Το PLC που χρησιµοποιήθηκε στην διάταξη του αναρριχητή είναι το µοντέλο 
“SIMATIC S7-300” της εταιρείας Siemens.  
 

 
 

Σχήµα 3.1.1. Το “SIMATIC S7-300” µοντέλο της SIEMENS 
 

Οι βαθµίδες που το συγκροτούν καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά στην επόµενη ενότητα. 
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3.2. ∆οµή και λειτουργία του PLC 

 
Τα PLC λειτουργούν µε τη µέθοδο της επεξεργασίας πληροφοριών και η δοµή 

τους βασίζεται στις ίδιες αρχές µε αυτές που εφαρµόζονται στην αρχιτεκτονική των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι βασικές βαθµίδες που συγκροτούν ένα PLC 
φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 

 

                          
Σχήµα 3.2.1. Βαθµίδες που συγκροτούν ένα  PLC. 

 

 
 

Σχήµα 3.2.2. Γραφική απεικόνιση της δοµής του SIMATIC S7-300 PLC της διάταξης. 
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Στη συνέχεια, οι βασικές αυτές βαθµίδες θα αναλυθούν και θα παρατεθούν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των βαθµίδων του PLC που χρησιµοποιείται στην 
πειραµατική διάταξη του αναρριχητή. 

 
Τροφοδοτικό: Παρέχει τις κατάλληλες τάσεις για την ορθή λειτουργία των 

διαφόρων κυκλωµάτων του PLC.  
 

� To SIMATIC S7-300 διαθέτει το τροφοδοτικό PS 307 Power Supply Module 

(2A) το οποίο µετατρέπει την τάση του δικτύου (120/230V AC) στην τάση 
λειτουργίας 24VDC του PLC. Εδώ θέτουµε τον επιλογέα τάσης δικτύου στα 230V. 
 

 
 

Σχήµα 3.2.3. Γραφική απεικόνιση του PS 307 Power 
Supply Module (2 A) 

 
Μονάδες εισόδου: Λαµβάνει τα σήµατα απο τα εξωτερικά στοιχεία εισόδου 

(µπουτόν, διακόπτες ΟN-OFF, αισθητήρες κ.α.), τα προσαρµόζει σε σήµατα που 
δέχεται η µονάδα ελέγχου (CPU) και ενεργοποιεί το αντίστοιχο LED εισόδου στην 
πρόσοψη του PLC. Τα σήµατα αυτά αποθηκεύονται πρώτα σε συγκεκριµένες θέσεις 
µνήµης και απο εκεί µεταφέρονται προς επεξεργασία. 

Οι είσοδοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις ψηφιακές και τις αναλογικές. Οι 
ψηφιακές είσοδοι δέχονται σήµατα δύο καταστάσεων, το λογικό 0 ή το λογικό 1, 
δηλαδή τη «χαµηλή» και την «υψηλή» τάση αντίστοιχα. Στα περισσότερα PLC η 
ελεγχόµενη τάση δίνεται απο το τροφοδοτικό και έχει την τιµή 24V DC. Οι 
αναλογικές είσοδοι δέχονται σήµατα που συνήθως προέρχονται απο αισθητήρες 
(µήκους, πίεσης, θερµοκρασίας κ.α.) οι οποίοι µετατρέπουν την τιµή του φυσικού 
µεγέθους σε πρότυπα σήµατα τάσης (0~10V ή –10~10V) ή ρεύµατος (0~20mA ή 
4~20mA). 

 

� To SIMATIC S7-300 PLC της πειραµατικής διάταξης διαθέτει:  
 

• Μια µονάδα ψηφιακών εισόδων τύπου SM321 – DI 16xDC24V η οποία παρέχει 16 
ψηφιακές εισόδους, αποµονωµένες σε οµάδες των 8, µε τάση λειτουργίας 24VDC. 
Παρακάτω ακολουθεί η γραφική απεικόνιση και το block διάγραµµα της µονάδας: 
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Σχήµα 3.2.4. Γραφική απεικόνιση και block διάγραµµα του Digital Input 
Module SM 321; DI16xDC24V 

 

• Μια µονάδα αναλογικών εισόδων τύπου SM331 – AI 8x12BIT η οποία παρέχει 8 
αναλογικές εισόδους σε 4 οµάδες καναλιών. Κάθε είσοδος είναι των 12 Bit. ∆ίνει 
ακόµα τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 4 µεθόδους µέτρησης (τάση, ρεύµα, 
αντίσταση, θερµοκρασία). Στη συγκεκριµένη περίπτωση θέτουµε τη µονάδα στην 
αναγνώριση και µέτρηση σήµατος τάσης. Παρακάτω ακολουθεί η γραφική 
απεικόνιση και το block διάγραµµα της µονάδας: 

 

 
 

Σχήµα 3.2.5. Γραφική απεικόνιση και block διάγραµµα του Analog Input 
Module SM 331; AI8x12Bit 
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Μονάδες εξόδου: Είναι η µονάδα η οποία µεταφέρει τα σήµατα εξόδου απο τον 
επεξεργαστή (CPU), στους ακροδέκτες όπου συνδέονται τα εξωτερικά στοιχεία 
εξόδου (ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτροβάνες, ρελέ κ.α.) και ενεργοποιεί το αντίστοιχο 
LED στην πρόσοψη του PLC. Οι έξοδοι διακρίνονται οµοίως σε ψηφιακές και 
αναλογικές. 

 

� To SIMATIC S7-300 PLC της πειραµατικής διάταξης διαθέτει: 

• Μια µονάδα 16 ψηφιακών εξόδων τύπου SM322 – DΟ 16xDC24V/0.5A η οποία 
παρέχει 16 ψηφιακές εξόδους, αποµονωµένες σε οµάδες των 8, µε τάση φορτίου 
24V DC και ρεύµα εξόδου 0.5Α. Παρακάτω ακολουθεί η γραφική απεικόνιση και 
το block διάγραµµα της µονάδας: 

 

 
 

Σχήµα 3.2.6. Γραφική απεικόνιση και block διάγραµµα του Digital Output 
Module SM 322; DO16xDC24V/0.5A 

 

• Μια µονάδα αναλογικών εξόδων τύπου SM332 – AΟ 8x12BIT η οποία παρέχει 8 
αναλογικές εξόδους σε 8 οµάδες καναλιών. Κάθε έξοδος είναι των 12 Bit. ∆ίνει 
ακόµα τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 τύπους σηµάτων εξόδου (τάση, 
ρεύµα). Στην συγκεκριµένη περίπτωση θέτουµε τη µονάδα στην έξοδο σήµατος 
τάσης. Η µετατρόπή των ψηφιακών σηµάτων σε αναλογικά σήµατα εξόδου γίνεται 
µε χρήση µετατροπέων DAC (Digital to Analog Converter). Παρακάτω ακολουθεί 
η γραφική απεικόνιση και το block διάγραµµα της µονάδας: 
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Σχήµα 3.2.7. Γραφική απεικόνιση και block διάγραµµα του Analog 
Output Module SM 332; AO8x12Bit 

 
Σηµείωση: Οι µονάδες εισόδου και εξόδου είναι ηλεκτρικά µονωµένες ως προς την 
µονάδα ελέγχου (CPU), δηλαδή είναι γαλβανικά αποµονωµένες. 
 

Μονάδα ελέγχου (CPU): Είναι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του PLC που 
λαµβάνει τα σήµατα εισόδου και τα επεξεργάζεται µε λογική σειρά, ακολουθώντας  
επακριβώς της εντολές του προγράµµατος που έχουµε κάθε φορά συνθέσει για την 
εκάστοτε εφαρµογή. Mε τον κατάλληλο κάθε φορά προγραµµατισµό o 
µικροεπεξεργαστής µπορεί να συµπεριφέρεται διαφορετικά και να εκτελεί µια 
ποικιλία λειτουργιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προβλήµατος που έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε. Σε αυτή την ιδιότητα, δηλαδή το ότι µπορεί κάθε φορά να 
προγραµµατίζεται διαφορετικά, οφείλει και την ονοµασία του “Programmable”.  

Ο µικροεπεξεργαστής της CPU επικοινωνεί µε τη µνήµη και τα ενδιάµεσα 
κυκλώµατα εισόδου-εξόδου µέσω ενός συστήµατος αγωγών που ονοµάζεται δίαυλος 
(bus). Στο S7-300 PLC η CPU παρέχει στον δίαυλο την τάση λειτουργίας των 5V. 

 

� To SIMATIC S7-300 PLC της πειραµατικής διάταξης διαθέτει την CPU313. Τα 
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης CPU συνοψίζονται παρακάτω: 
 
 

 
 

Οργάνωση Προγράµµατος 
 

 

Linear, structured 
 

Τυποι των Blocks 
 

 

• Organization blocks (OΒs) 

• Function blocks (FBs) 

• Functions (FC) 

• Data blocks (DBs) 

• System functions (SFBs, SFCs) 
 

 

Υποστηριζόµενη γλώσσα προγραµµατισµού 
 

 

STEP 7 V5.0 
 



  

  26 

 
 
 
 

 

Αριθµός/µεθεθος των block δεδοµένων 

• ΟΒ 

• FB 

• FC 

• DB 
 

 
 

 
128 / max 8 KBs 
128 / max 8 KBs 
128 / max 8 KBs 
127 / max 8 KBs 
 

 

Εκτέλεση προγράµµατος 
 

 

• Free cycle (OB 1) 

• Time driven (OB 35) 

• Real-time controlled (OB 10) 

• Interrupt-driven (OB 40) 

• Start (OB 100) 
 

 

Χρόνοι εκτέλεσης 

• Bit operations 

• Word operations 

• Timer/Counter operations 

• Fixed-point addition 

• Floating point addition 
 

 

 
0.6 µs to 1.2 µs 
2 µs 
15 µs 
3 µs 
60 µs 

 

Cycle time monitoring 
 

 

preset τιµή στα 150 ms 
προγραµµατιζόµενος απο 1 σε 6000ms 
 

 
 

RAM (1 statement αντιστοιχεί σε ένα µέσο χώρο 
των 3 byte) 
 
 

 
 

12 KB / 4 K statement RAM (built-in) 
 

 

Memory Backup  

• Χωρίς µπαταρία 

• Με µπαταρία 
 

 

 
72 Byte 
Όλα τα Blocks 
 

 

Load memory 

• Ενσωµατωµένη 

• Αποσπώµενη MC (memory card) 
 

 

 
20 KB RAM 
4 MB flash EPROM 
 

 

Τάση τροφοδοσίας 

• Μέση τιµή 

• Επιτρεπόµενες τιµές 
 

 

 
24 V DC 
20.4 έως 28.8 V 
 

 

 
 

Σχήµα 3.2.8. Γραφική απεικόνιση της CPU 313 
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Μνήµες: Οι µνήµες του PLC διακρίνονται σε τρείς τύπους: RAM – ROM – 
EPROM ή FLASH EPROM.  

Στην µνήµη RAM αποθηκεύουµε προσωρινά δεδοµένα και προγράµµατα που 
επεξεργαζόµαστε. Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας το πρόγραµµα παραµένει 
στη µνήµη µε τη βοήθεια µπαταρίας. 

Στην µνήµη ROM είναι αποθηκευµένο απο τον κατασκευαστή το λογισµικό 
ανάπτυξης του PLC, δηλαδή οι βασικές οδηγίες που είναι απαραίτητες για τη 
λειτουργία του. Η µνήµη αυτή διατηρεί το περιεχόµενο της όταν διακοπεί η 
τροφοδοσία του PLC και δεν απαιτείται η υποστήριξη απο µπαταρία. 

Η EPROM – FLASH EPROM µνήµη είναι ηλεκτρικά διαγραφόµενη και 
επαναπρογραµµατιζόµενη µνήµη η οποία χρησιµοποιείται για αποθήκευση ή 
µεταφορά ενός προγράµµατος. 

 

Όπως αναφέρθηκε και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της CPU, το S7-300 PLC της 
διάταξης διαθέτει: 

 
RAM (1 statement αντιστοιχεί σε ένα µέσο 
χώρο των 3 byte) 

12 KB / 4 K statement 
RAM (built-in) 

Load memory 

• Ενσωµατωµένη 

• Αποσπώµενη MC (memory card) 

 
20 KB RAM 
4 MB flash EPROM 

Backup 

• Χωρίς µπαταρία 

• Με µπαταρία 

 
72 Byte 
Όλα τα Blocks 

 
Nα σηµειωθεί πως στο PLC της διάταξης δεν χρησιµοποιήθηκε η αποσπώµενη 

flash-EPROM memory card αλλά µόνο η ενσωµατωµένη RΑΜ µνήµη. 

Επίσης το PLC της διάταξης διαθέτει backup µπαταρία διαφύλαξης των δεδοµένων 

της RAM µνήµης. 

 
Μονάδα προγραµµατισµού: Το PLC προγραµµατίζεται είτε µέσω ειδικού 

λογισµικού απο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) είτε απ’ ευθείας µέσω 
ενσωµατωµένης ή αποσπώµενης ειδικής µονάδας προγραµµατισµού (PG).  Με αυτό 
το τρόπο µας δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και τροποποίησης του προγράµµατος 
στη µνήµη του PLC. 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας ως µονάδα προγραµµατισµού 
χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής µε λειτουργικό Windows XP και ως 
εφαρµογή προγραµµατισµού η SIMATIC STEP 7 Version 5.3 SP1 της Siemens. 

Η σύνδεση του PLC µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή έγινε µέσω του MPI 
(Multipoint Interface) καλωδίου και του απαραίτητου αντάπτορα “PC ADAPTER 
USB” της Siemens. 
 
 

Όσον αφορά τη λειτουργία του PLC, στους Προγραµµατιζόµενους Λογικούς 
Ελεγκτές η εκτέλεση των διάφορων ενεργειών είναι κυκλική και γίνεται µε 
συγκεκριµένη σειρά. Η όλη ακολουθία περιλαµβάνει τρεις φάσεις που 
επαναλαµβάνονται κυκλικά καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του PLC. 

 

Σάρωση εισόδων ���� Εκτέλεση προγράµµατος. ���� Ενηµέρωση εξόδων 
 

Αρχικά, πρίν την έναρξη της κυκλικής εκτελεστικής πορείας, γίνεται µηδενισµός 
των µνηµών των εξόδων. Σε κάθε κύκλο γίνεται αναγνώριση της κατάστασης των 
εισόδων και µετατροπή των λαµβανόµενων σηµάτων σε ψηφιακή πληροφορία η 
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οποία αποθηκεύεται σε τµήµα της µνήµης αφιερωµένο ειδικά στις µονάδες εισόδου. 
Έπειτα ο µικροεπεξεργαστής διαβάζει την πληροφορία αυτή από τη µνήµη και 
εκτελεί το πρόγραµµα «βήµα-βήµα». Ανάλογα µε το πρόγραµµα και την κατάσταση 
των εισόδων ενεργοποιούνται από τη CPU θέσεις µνήµης που είναι αφιερωµένες στις 
µονάδες εξόδου. Τέλος οι µονάδες εξόδου διαβάζουν τη µνήµη και δηµιουργούν τα 
ανάλογα σήµατα ενεργοποίησης των συσκευών εξόδου. 

 
Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση µιας απλής εντολής του 

προγράµµατος ονοµάζεται Scan Time. 
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός «κύκλου», δηλαδή την 

αναγνώριση των εισόδων, την εκτέλεση του προγράµµατος και τη µεταφορά των 
αποτελεσµάτων στις εξόδους ονοµάζεται Cycle Time και ειναι της τάξης των msec. 

 

 
 

Σχήµα 3.2.9. Λειτουργία του PLC 
 

 

3.3. ∆ήλωση του Hardware στο PLC 
 

Μια απαραίτητη εργασία που πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει το κοµµάτι του 
προγραµµατισµού, είναι ο καθορισµός του hardware, δηλαδή η δήλωση της CPU και 
των µονάδων εισόδου/εξόδου στην εφαρµογή προγραµµατισµού που στην περίπτωση 
αυτή είναι η STEP 7 Version 5.3 SP1.  

Το πρόγραµµα της STEP 7 διαθέτει κατάλογο µε τις συµβατές µονάδες hardware, 
απο όπου και επιλέγουµε τη κάθε µονάδα που αποτελει το PLC που θα 
χρησιµοποιήσουµε. Στον πίνακα διαµόρφωσης (configuration table) του hardware, η 
STEP 7 αναθέτει αυτόµατα διευθύνσεις σε κάθε βαθµίδα. Είναι σηµαντική η σωστή 
ανάγνωση του configuration table καθώς µε βάση τις διευθύνσεις που θα αναθέσει η 
STEP 7 σε κάθε µονάδα, θα συνταχθεί και το τελικό πρόγραµµα της εφαρµογής του 
αναρριχητή.  

H δήλωση του hardware και το configuration table της STEP 7 φαίνονται στο 
παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 3.3.1. Hardware Configuration Table της STEP 7 και γραφική 
αντιστοίχηση των µονάδων του πίνακα µε τις µονάδες του PLC. 

 
Κατά τη διαδικασία αυτή, πρώτα δηλώνεται το τροφοδοτικό, µετά η CPU και 

τέλος οι µονάδες εισόδου/εξόδου. Η θέση 3 παραµένει κενή, καθώς είναι αφιερωµένη 
στη µονάδα διασύνδεσης ΙΜ (Interface Module). 

 
Απο τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε πως για κάθε µονάδα δηλώνεται το µοντέλο 

και ο κωδικός αριθµός της. Για την CPU ανατίθεται επίσης και η MPI address, µια 
διεύθυνση απαραίτητη για τη διασύνδεση και επικοινωνία αυτής µε το PC, ενώ για 
τις µονάδες εισόδου και εξόδου καθορίζεται το εύρος των διευθύνσεων Ι και Q 
αντίστοιχα. Συγκεκριµένα ανατέθηκαν: 

 

• Για την CPU η MPI διεύθυνση 2. 
 

• Για τη µονάδα ψηφιακών εισόδων DI το εύρος διευθύνσεων Ι 0 ... 1, δηλαδή οι 
διευθύνσεις 0.0 έως 0.7 και 1.0 έως 1.7. 

 

• Για τη µονάδα ψηφιακών εξόδων DO το εύρος διευθύνσεων Q 4 ... 5, δηλαδή οι 
διευθύνσεις 4.0 έως 4.7 και 5.0 έως 5.7. 

 

• Για τη µονάδα αναλογικών εισόδων AI το εύρος διευθύνσεων Ι 288 ... 303. 
 

• Για τν µονάδα αναλογικών εξόδων AΟ το εύρος διευθύνσεων Ι 304 ... 319. 
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Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που απαρτίζουν το Hardware window 
βρίσκονται στα Object Properties του καθενός. Μέσα απο τα Properties, ο χρήστης  
µπορεί να δεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε µονάδας του PLC και να αλλάξει 
την τιµή αρκετών απο τις παραµέτρους που καθορίζουν την λειτουργία τους. 

 

Τα Properties του τροφοδοτικού παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα: 
 

 
 

Σχήµα 3.3.2. Object Properties του τροφοδοτικού του 
Προγραµµατιζόµενου Ελεγκτή της διάταξης. 

 
Τα Properties της CPU περιλαµβάνουν εν συντοµία τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

της καθώς και σηµαντικές παραµέτρους που µπορούν να καθοριστούν και απο το 
χρήστη, όπως ο χρόνος κυκλικής σάρωσης (scan cycle monitoring time), ο χρόνoς 
κυκλικής χρονικής διακοπής (cyclic interrupt), η retentive µνήµη κ.α. Η παράµετρος 
της retentive µνήµης παρουσιάζει πολύ µεγάλη σηµασία και χρειάζεται να ληφθεί 
υπόψη στο κοµµάτι του προγραµµατισµού.  

Η CPU της διάταξης διαθέτη backup µπαταρία η οποία παρέχει την δυνατότητα 
να διατηρεί τις τιµές των κελιών της µνήµης όταν συµβεί διακοπή της τροφοδοσίας. 
Η µνήµη που διαθέτει αυτή τη δυνατότητα ονοµάζεται retentive. Κελιά retentive 
µνήµης διατηρούν την τιµή που απέκτησαν π.χ. απο εκτέλεση κάποιου προγράµµατος 
µέχρι να τους δωθεί νέα τιµή ή γίνει hardware reset της µνήµης. Είναι σηµαντικό να 
γνωρίζουµε το µέγεθος της µνήµης αυτής καθώς εάν δεν λάβουµε υπόψη την 
ιδιοτητά της να µην µηδενίζεται µε το κλείσιµο του PLC, η χρήση της σε πρόγραµµα 
µπορεί να προκαλέσει εκτελεστικό και λογικό σφάλµα. Το µέγεθος της retentive 
µνήµης µπορεί να καθοριστεί µέσα απο το αντίστοιχο tab των Properties.  

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα των Properties της CPU: 
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Σχήµα 3.3.3. General Properties της CPU του Προγραµµατιζόµενου Ελεγκτή 
της διάταξης. 

 

 
 

Σχήµα 3.3.4. Cycle/Clock Memory Properties της CPU του 
Προγραµµατιζόµενου Ελεγκτή της διάταξης. 
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Σχήµα 3.3.5. Retentive Memory Properties της CPU του 
Προγραµµατιζόµενου Ελεγκτή της διάταξης. 

 

 
 

Σχήµα 3.3.6. Retentive Memory Properties της CPU του 
Προγραµµατιζόµενου Ελεγκτή της διάταξης. 
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Τα Properties των µονάδων εισόδου/εξόδου περιλαµβάνουν εν συντοµία τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της κάθε µιας µονάδας καθώς και σηµαντικές παραµέτρους που 
µπορούν να καθοριστούν απο το χρήστη όπως ο τύπος και το έυρος εισόδου της 
µονάδας αναλογικών εισόδων, καθώς επίσης ο τύπος και το έυρος εξόδου της 
µονάδας αναλογικών εξόδων. 
 

 
 

Σχήµα 3.3.7. General Properties της µονάδας DI του Προγραµµατιζόµενου 
Ελεγκτή της διάταξης. 

 

 
 

Σχήµα 3.3.8. General Properties της µονάδας DO του Προγραµµατιζόµενου 
Ελεγκτή της διάταξης. 
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Σχήµα 3.3.9. Input Properties της µονάδας AI του Προγραµµατιζόµενου 
Ελεγκτή της διάταξης. Φαίνεται ο καθορισµός του τύπου εισόδου (Ε – τάση) 

και του εύρους (+/- 10V). 

 

 
 

Σχήµα 3.3.10. Output Properties της µονάδας AΟ του Προγραµµατιζόµενου 
Ελεγκτή της διάταξης. Φαίνεται ο καθορισµός του τύπου εξόδου (Ε – τάση) 

και του εύρους (+/- 10V). 



  

  35 

 
 
 
 

3.4. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα της διάταξης 
 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε τη διασύνδεση των εξωτερικών 
στοιχείων εισόδου και εξόδου µε το PLC, που είναι και το τελευταίο βήµα πριν 
ξεκινήσει το κοµµάτι του προγραµµατισµού.  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ο Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής είναι 
η µονάδα ελέγχου της πειραµατικής διάταξης. Ο έλεγχος της λειτουργίας του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θα γίνεται πάντα µε βάση τις «οδηγίες» που του έχουµε 
δώσει εµείς, µέσα απο το πρόγραµµα που συνθέσαµε. Για να γίνει δυνατός όµως ο 
έλεγχος αυτός, θα πρέπει κάθε στοιχείο του εξοπλισµού να συνδεθεί µε τις 
κατάλληλες µονάδες εισόδου/εξόδου του PLC.  

 
Τα εξωτερικά στοιχεία στην περίπτωση της διάταξης του αναρριχητή είναι: 
 

• Ο αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης. 
 

• Οι αναλογικές βαλβίδες των εµβόλων/µυών. 
 

• Οι ψηφιακές βαλβίδες των  εµβόλων/φρένων. 
 

• Τα µπουτόν χειρισµού του αναρριχητή. 
 

• Η βοηθητική λυχνία. 
 

Τα στοιχεία αυτά θα συνδεθούν µε το PLC λαµβάνοντας υπόψη τις 
εργοστασιακές προδιαγραφές του καθενός και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας των 
αντίστοιχων µονάδων εισόδου/εξόδου τα οποία και δόθηκαν στην ενότητα 3.3..  

 

Με βάση την λειτουργία των εξωτερικών στοιχείων γίνεται αντιληπτό σε ποιά 
µονάδα θα συνδεθεί το κάθε στοιχειο. Συγκεκριµένα: 

 

• Ο αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης παρέχει στο PLC την αναλογική τιµή 
της κατακόρυφης θέσης του αναρριχητή και εποµένως θα συνδεθεί στη µονάδα 
αναλογικών εισόδων. 

 

• Οι αναλογικές βαλβίδες των εµβόλων/µυών λαµβάνουν απο το PLC την 
αναλογική setpoint τιµή της πίεσης του αέρα που θα τροφοδοτήσουν τους µύες 
και εποµένως θα συνδεθούν στη µονάδα αναλογικών εξόδων. 

 

• Οι ψηφιακές βαλβίδες των  εµβόλων/φρένων λαµβάνουν απο το PLC τη δυαδική 
εντολή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τους και εποµένως θα συνδεθούν στη 
µονάδα ψηφιακών εξόδων. 

 

• Τα µπουτόν χειρισµού του αναρριχητή στέλνουν στο PLC το σήµα 
ενεργοποίησης τους και εποµένως θα συνδεθούν στη µονάδα ψηφιακών εισόδων. 

 

• Η βοηθητική λυχνία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται απο το PLC και εποµένως 
θα συνδεθεί στην µονάδα ψηφιακών εξόδων. 

 
Οι συνδέσεις αυτές φαίνονται στο παρακάτω απλοποιηµένο ηλεκτρολογικό 
διάγραµµα: 
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Σχήµα 3.4.1. Απλοποιηµένο ηλεκτρολογικό διάγραµµα της διάταξης. 
 

Παρακάτω θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των συνδέσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν και εµφανίζονται απλοποιηµένα στο σχήµα 3.4.1.. 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως η τροφοδοσία της CPU, των µονάδων 
εισόδου/εξόδου και εποµένως των εξωτερικών στοιχείων γίνεται απο το τροφοδοτικό 
του ίδιου του PLC. Εποµένως, η πρώτη σύνδεση που πραγµατοποιήθηκε ήταν αυτή 
της CPU και των µονάδων εισόδου/εξόδου µε το τροφοδοτικό του PLC. 
 

 
 

Σχήµα 3.4.2. Γραφική απεικόνιση σύνδεσης του τροφοδοτικού µε την CPU 
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Σχήµα 3.4.2. Φωτογραφία των συνδέσεων του τροφοδοτικού και της CPU της διάταξης 
 
Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται το εξάρτηµα τροφοδοσίας της CPU το οποίο 
συνδέει τις L+, M υποδοχές του τροφοδοτικού µε τις L+, M της CPU. Στις δύο 
πλεονάζουσες L+, M υποδοχές του τροφοδοτικού συνδέονται τα καλώδια 
τροφοδοσίας των µονάδων εισόδου/εξόδου. Συγκεκριµένα το κόκκινο καλώδιο 
συνδέεται µε την L+ υποδοχή της πρώτης µονάδας (DI), απο την υποδοχή L+ της 
µονάδας αυτής µε νέο κόκκινο καλώδιο συνδέουµε την L+ υποδοχή της επόµενης 
(DO) κ.ο.κ.. Το ίδιο γινεται και για το κίτρινο καλώδιο το οποίο συνδέει τις M 
υποδοχές των µονάδων. Με αυτό το τρόπο γίνεται η τροφοδοσία των βαθµίδων του 
PLC. Οι συνδέσεις αυτές φαίνονται γραφικά και στο παρακάτω σχήµα: 
 

 
Σχήµα 3.4.3. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα των συνδέσεων τροφοδοσίας. 
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Στην περίπτωση των µονάδων ψηφιακών εισόδών και ψηφιακών εξόδων 
υπάρχουν δύο υποδοχές L+ (1L+ και 2L+) και δύο Ν σε κάθε µία. Αυτό συµβαίνει 
καθώς οι 16 είσοδοι και οι 16 έξοδοι είναι αποµονωµένες σε οµάδες των 8. Στην 
περίπτωση αυτή για να έχουµε τροφοδοσία όλων των υποδοχών θα χρειαστεί να 
τοποθετήσουµε άλλο ένα καλώδιο το οποίο θα συνδέει την 1L+ υποδοχή µε την 2L+ 
της ίδιας µονάδας. Οµοίως πρέπει να συνδέσουµε και τις Ν µεταξύ τους. Όµως στη 
διάταξη του αναρριχητή δεν χρειάστηκε να χρησιµοποιήσουµε παραπάνω απο 8 
ψηφιακές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους εποµένως οι συνδέσεις αυτές δεν 
κρίθηκαν απαραίτητες να πραγµατοποιηθούν. 

 

Σηµείωση: Για την απλοποίηση των επόµενων σχηµάτων που απεικονίζουν τις 

συνδέσεις των εξωτερικών στοιχείων µε τις µονάδες εισόδου/εξόδου, οι συνδέσεις 

τροφοδοσίας παραλήφθηκαν. Ακόµα, στα σχήµατα των µονάδων θα σηµειώνονται 

και οι διευθύνσεις που δόθηκαν απο το PLC κατά του δήλωση του hardware καθώς µε 

βάση αυτές συντάχθηκε το πρόγραµµα. 

 
Τα µπουτόν χειρισµού του αναρριχητή συνδέθηκαν στη µονάδα ψηφιακών 

εισόδων. Η σύνδεση τους φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω σχήµα: 
 

 
Σχήµα 3.4.4. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα των συνδέσεων των µπουτών 

χειρισµού του αναρριχητή µε την µονάδα ψηφιακών εισόδων. 
 
Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα: 
 

• Το πράσινο καλώδιο αντιστοιχεί στο πρώτο µπουτόν («χέρια») και συνδέθηκε 
στην υποδοχή 4 µε διεύθυνση την I 0.2.  

• Το άσπρο καλώδιο αντιστοιχεί στο δεύτερο µπουτόν («πόδια») και συνδέθηκε 
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στην υποδοχή 5 µε διεύθυνση την I 0.3.  

• Το πορτοκαλί καλώδιο αντιστοιχεί στο τρίτο µπουτόν («χέρια πόδια») και 
συνδέθηκε στην υποδοχή 8 µε διεύθυνση την I 0.6.  

• Το κόκκινο καλώδιο αντιστοιχεί στο τέταρτο µπουτόν («χέρια πόδια PID») και 
συνδέθηκε στην υποδοχή 9 µε διεύθυνση την I 0.7.  

• Το µπλέ καλώδιο αντιστοιχεί στο πέµπτο µπουτόν («κατέβασµα») και συνδέθηκε 
στην υποδοχή 7 µε διεύθυνση την I 0.5. 

• Το µαύρο καλώδιο, που είναι το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέθηκε στην υποδοχή 
1 (1L+).  

 
 

Η λυχνία και οι βαλβίδες εµβόλων/φρένων συνδέθηκαν στη µονάδα ψηφιακών 
εξόδων. Η σύνδεση τους φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 3.4.5. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα των συνδέσεων της λυχνίας και των 
βαλβίδων εµβόλων/φρένων του αναρριχητή µε την µονάδα ψηφιακών εξόδων. 

 
Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα, απο κάθε βαλβίδα εξέρχονται 3 καλώδια:  
 

• Το καφέ καλώδιο της κάθε βαλβίδας συνδέθηκε στην επόµενη της κ.ο.κ.. Το 
τελικό καφέ καλώδιο συνδέθηκε στην υποδοχή Ν της πρώτης οκτάδας ψηφιακών 
εξόδων. 
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• Το γκρί καλώδιο της κάθε βαλβίδας συνδέθηκε στην επόµενη της κ.ο.κ.. Το 
τελικό γκρί καλώδιο συνδέθηκε στην γείωση της βάσης στήριξης του PLC. 

 

• Τα 4 κόκκινα καλώδια συνδέονται στις υποδοχές 3, 4, 5, 6 οι οποίες έχουν ως 
διευθύνσεις στο PLC τις Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 αντίστοιχα. 

 
 

Απο την λυχνία εξέρχονται δύο καλώδια:  
 

• Το κόκκινο του σήµατος συνδέθηκε στην υποδοχή 9 µε διεύθυνση την Q4.7. 
 

• Το µάυρο της γείωσης συνδέθηκε στην υποδοχή 10 (N) της πρώτης οκτάδας 
ψηφιακών εξόδων. 
 
Ο αισθητήρας µήκους γραµµικής κίνησης συνδέθηκε στην µονάδα αναλογικών 

εισόδων. Η σύνδεση τους φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω σχήµα: 
 

 
Σχήµα 3.4.6. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα των συνδέσεων του αισθητήρα µήκους 

γραµµικής κίνησης µε την µονάδα αναλογικών εισόδων. 
 
Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα απο τον ειδικό σύνδεσµο του αισθητήρα 

εξέρχονται 8 καλώδια απο τα οποία χρησιµοποιήσαµε τα 4 ακόλουθα: 
 
 
 

• Το µπλέ καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 1 της εξόδου του αισθητήρα, 
αποτελεί το καλώδιο τροφοδοσίας (Excitation +) και συνδέθηκε στην υποδοχή 1 
(L+) της µονάδας. 
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• Το µάυρο καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 2 της εξόδου του αισθητήρα, 
αποτελεί το καλώδιο γείωσης της τροφοδοσίας (Excitation GND) και συνδέθηκε 
στην υποδοχή Ν. Στην περίπτωση αυτή συνδέθηκε στην υποδοχή 10 (Ν) της 

διπλανής µονάδας ψηφιακών εξόδων.  
 

• Το καφέ καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 3 της εξόδου του αισθητήρα, 
αποτελεί το καλώδιο σήµατος (Signal +) και συνδέθηκε στην υποδοχή 2 της 
µονάδας µε διεύθυνση στο PLC την I 288. 

 

• Το κόκκινο καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 4 της εξόδου του αισθητήρα, 
αποτελεί το καλώδιο γείωσης σήµατος (Signal GND) και συνδέθηκε στην 
υποδοχή 3 της µονάδας. 

 

Σηµείωση: Στη µονάδα αναλογικών εισόδων οι υποδοχές που δεν 

χρησιµοποιήθηκαν βραχυκυκλώθηκαν µεταξύ τους (βλέπε πράσινα καλώδια στο 

σχήµα). 

 
Τέλος, οι βαλβίδες εµβόλων/µυών συνδέθηκαν στη µονάδα αναλογικών εξόδων. 

Η σύνδεση τους φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω σχήµα: 
 

Σχήµα 3.4.7. Ηλεκτρολογικό διάγραµµα των συνδέσεων των βαλβίδων 
εµβόλων/µυών µε την µονάδα αναλογικών εξόδων. 

 
Χρησιµοποιήσαµε µόνο τις 4 απο τις 8 αναλογικές εξόδους γι’ αυτό και στο 

σχήµα συµπεριλήφθηκαν µόνο αυτές.  
Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα απο τον ειδικό σύνδεσµο του αισθητήρα 

εξέρχονται 8 καλώδια απο τα οποία χρησιµοποιήσαµε τα 4 ακόλουθα: 
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• Tο καφέ καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 2 της εξόδου της βαλβίδας και 
αποτελεί το καλώδιο τροφοδοσίας (+24V DC power supply). Τα καφέ καλώδια 
και των τεσσάρων βαλβίδων συνδέθηκαν στην υποδοχή 1 (L+) της µονάδας 
(βλέπε ένωση αυτών µε το κόκκινο καλώδιο του σχήµατος). 

 

• Tο πράσινο καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 3 της εξόδου της βαλβίδας και 
αποτελεί το καλώδιο εισόδου W- (Analogue input W- (-setpoint value)). Τα 
πράσινα καλώδια των τεσσάρων βαλβίδων συνδέθηκαν αντίστοιχα στις υποδοχές 
6, 10, 14, 18 της µονάδας. 

 

• Tο κίτρινο καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 2 της εξόδου της βαλβίδας και 
αποτελεί το καλώδιο τροφοδοσίας (+24V DC power supply). Τα κίτρινα καλώδια 
των τεσσάρων βαλβίδων συνδέθηκαν αντίστοιχα στις υποδοχές 3, 7, 11, 15 της 
µονάδας που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις Q 304, Q 306, Q 308, Q310. 

 

• Tο µπλέ καλώδιο αντιστοιχεί στον ακροδέκτη 7 της εξόδου της βαλβίδας και 
αποτελεί το καλώδιο γείωσης (0V DC or GND). Τα µπλέ καλώδια και των 
τεσσάρων βαλβίδων συνδέθηκαν στην υποδοχή 20 (M) της µονάδας (βλέπε 
ένωση αυτών µε το κίτρινο καλώδιο του σχήµατος). 

 
 

3.5. Σύντοµη αναφορά στο προγραµµατισµό του PLC 
 

Ο όρος προγραµµατισµός στην περίπτωση των PLC αναφέρεται σε ένα σύνολο 
εντολών που ορίζουν το πώς πρέπει να συµπεριφερθεί ο προγραµµατιζόµενος 
ελεγκτής προκειµένου να επιλύσει ένα πρόβληµα αυτοµατισµού. Το πρόγραµµα 
δηµιουργείται από το χρήστη, µε τη βοήθεία µιας µονάδας προγραµµατισµού. Η 
κύρια αποστολή του είναι να καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες για την ενεργοποίηση 
(ή ρύθµιση) κάθε εξόδου του ελεγκτή. 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού των PLC είναι τρείς: 
 

1. Σχέδιο επαφών LAD (Ladder Diagram) που είναι η πρώτη γλώσσα που 
αναπτύχθηκε και επιτρέπει τη µεταφορά του ηλεκτρολογικού σχεδίου µέσω της 
συσκευής προγραµµατισµού. 

 

2. Γλώσσα λογικών γραφικών FBD (Function Block Diagram) ή λογικού 
διαγράµµατος. Σε αυτή αντί του ηλεκτρολογικού σχεδίου χρησιµοποιείται το 
αντίστοιχο λογικό κύκλωµα. 

 

3. Γλώσσα STL (Statement List). Περιέχει εντολές προγράµµατος που 
αντιστοιχούν στις λογικές πύλες (AND, OR, NOT κλπ). Σήµερα έχει εµπλουτιστεί µε 
στοιχεία της γλώσσας assembly και απαιτεί από τον ηλεκτρολόγο να έχει έστω 
στοιχειώδεις γνώσεις προγραµµατισµού. 
 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού των PLC µπορούν να ταξινοµηθούν σε γραφικές 
και µη γραφικές ανάλογα µε το είδος των στοιχείων που χρησιµοποιούν. Η LAD και 
FBD χρησιµοποιούν γραφικά στοιχεία που µοιάζουν αρκετά στα σύµβολα που 
χρησιµοποιούνται στον κλασικό αυτοµατισµό και επίσης σύµβολα λογικών πυλών. H 
STL χρησιµοποιεί εντολές που η κάθε µία αντιστοιχεί σε µία εντολή της γλώσσας 
µηχανής.  

Η επιλογή της γλώσσας προγραµµατισµού εξαρτάται από την εµπειρία και τη 
γνώση του χρήστη σε ψηφιακά ηλεκτρονικά, σε υπολογιστές, σε συστήµατα 
αυτοµατισµού που λειτουργούν µε κλασικό τρόπο και φυσικά εξαρτάται από τη φύση 
του προβλήµατος που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. 
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Ο κάθε κατασκευαστής PLC εµπλουτίζει τη συσκευή του µε ποικίλες δυνατότητες 
όπως χρονικά, απαριθµητές, αναλογικές και ψηφιακές εισόδους/εξόδους κ.λ.π. Άρα ο 
προγραµµατισµός των PLC αλλάζει από µοντέλο σε µοντέλο αλλά και από 
κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η γλώσσα 
προγραµµατισµού. 

 
Για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε εύκολα τον τρόπο προγραµµατισµού του 

PLC, πρέπει να κατανοήσουµε τη «φιλοσοφία» στην οποία στηρίζεται η λειτουργία 
του. Κάθε ενέργεια του PLC υπαγορεύεται από εµάς µε τις εντολές που του δίνουµε. 
Φυσικά, δεν µπορούµε να του δώσουµε οποιαδήποτε εντολή, αλλά µόνο αυτές που 
είναι σε θέση να «κατανοήσει» και να εκτελέσει. 

Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε πως το πρόγραµµα εφαρµογής αποτελείται 
από σειρά οδηγιών που εκτελούνται διαδοχικά (η µία µετά την άλλη) και κυκλικά 
(µετά την τελευταία οδηγία εκτελείται πάλι η πρώτη κ.ο.κ). Η κυκλική σάρωση του 
προγράµµατος απο την CPU καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα συντάξουµε τον 
κώδικα του και τη λογική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουµε ώστε το 
πρόγραµµα να οδηγήσει στον επιθυµητό έλεγχο της εκάστοτε εφαρµογής.  

 
Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες ενότητες, στα πλαίσια αυτής της 

διπλωµατικής εργασίας ως µονάδα προγραµµατισµού χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικός 
υπολογιστής µε λειτουργικό Windows XP και ως εφαρµογή προγραµµατισµού η 
SIMATIC STEP 7 Version 5.3 SP1 της Siemens. 

Η εφαρµογή STEP 7 περιλαµβάνεται µέσα στην πλατφόρµα εργαλείων ελέγχου 
του PLC, το Simatic Manager. Το Simatic Manager οργανώνει και διαχειρίζεται όλα 
τα δεδοµένα και τις ρυθµίσεις, που είναι απαραίτητα για µία εφαρµογή 
αυτοµατισµού, σε ένα Project. Μέσα σε ένα Project βρίσκονται οι ρυθµίσεις του 
Hardware του PLC και ότι συνοδεύει αυτό καθώς και το πρόγραµµα το οποίο 
φορτώνεται στο PLC. 

 
Το πρόγραµµα που φορτώνεται στο PLC αποτελείται από επιµέρους στοιχεία τα 

οποία το καθένα έχει διαφορετική λειτουργία και χρήση. Η εφαρµογή STEP 7 
προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας της δοµής του προγράµµατος, η οποία µπορεί 
να είναι διαιρούµενη, δηλαδή ανεξάρτητα προγράµµατα τα οποία εσωκλείονται στο 
κύριο πρόγραµµα. Αυτός ο τρόπος σύνταξης προγράµµατος ονοµάζεται δοµικός 
προγραµµατισµός. 

Ο δοµικός προγραµµατισµός έχει αρκετά πλεονεκτήµατα τα βασικότερα των 
οποίων είναι: 

• Απλούστερη οργάνωση του προγράµµατος. 

• Πιό έυκολη υλοποίηση εκτεταµένων προγραµµάτων. 

• Πιό εύκολη πραγµατοποίηση τυχόν αλλαγών στο πρόγραµµα. 

• Ευκολότερη επιθεώρηση του προγράµµατος. 
 

Τα διαφορετικά στοιχεία του προγράµµατος που είναι και τα βασικά στοιχεία του 
δοµικού προγραµµατισµού ονοµάζονται Blocks. Υπάρχουν πολλών ειδών Block, τα 
οποία παρουσιάζονται εν συντοµία παρακάτω: 
 

• Organization Block (OB): Καθορίζει τη δοµή του κυρίου προγράµµατος. Απο 
αυτό το block ξεκινά η σάρωση των εντολών και σε αυτό το block επιστρέφει η 
εκτέλεση του προγράµµατος κάθε φορά που η CPU σαρώνει µία απο τις εντολές 
τέλους προγράµµατος (BE, BEU, BEC κ.α.). Υπάρχουν αρκετά είδη ΟΒ καθένα 
απο τα οποία παρουσιάζει ειδική συµπεριφορά κατά την εκτέλεση (π.χ. Free cycle 
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OB1, Time driven OB35, Real-time controlled OB10, Interrupt-driven OB40, 
Start OB100). 

• Function Block (FB): Τα FB είναι στοιχεία µε µνήµη, τα οποία µπορούν να 
προγραµµατιστούν απο τον χρήστη. 

• Function (FC): Σε FC συντάσσονται ρουτίνες προγράµµατος που προορίζονται 
για συχνή εκτέλεση. 

• Data Block (DB): Τα DB αποτελούν περιοχές δεδοµένων όπου αποθηκεύονται τα 
δεδοµένα του προγράµµατος. 

• Instant Data Block (Instant DB): Τα Instant DB προσαρτώνται στα στοιχεία 
FB/SFB που δηµιουργούνται αυτόµατα µε την µετάφραση (compile) του 
προγράµµατος 

• System function Block (SFB) & System function (SFC): Τα SFB και τα SFC 
βρίσκονται στη CPU του S7 και ελέγχουν σηµαντικές λειτουργίες του 
συστήµατος. 

 
Σηµείωση: Η περαιτέρω ανάλυση του περιβάλλοντος του Simatic Manager και του 

προγραµµατισµού σε Step 7 δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας και γι’ αυτό το λόγο δεν θα συµπεριληφθεί. 

 
 

3.6. Περιγραφή PID ελεγκτή της διάταξης 

 
Ένα σηµαντικό κοµµάτι του ελέγχου της διάταξης του αναρριχητή είναι ο έλεγχος 

θέσης µε χρήση PID ελεγκτή. Όπως θα αναφερθεί αναλυτικά και στο επόµενο 
κεφάλαιο, τα διαθέσιµα µοτίβα ανάβασης χρησιµοποιούν κυρίως την ΟΝ/OFF 
φιλοσοφία ελέγχου καθώς η έκταση και συστολή των µυών του αναρριχητή γίνεται 
µε εφαρµογή καθορισµένων τιµών µέγιστης και έλαχιστης πίεσης αντίστοιχα. Με 
αυτό το τρόπο η ανάβαση επιτυγχάνεται µε µία επαναληπτική ακολουθία 
«ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης» της λειτουργίας των µυών. Όµως, ο ΟΝ/ΟFF 
έλεγχος προσφέρει περιορισµένη ακρίβεια στον έλεγχο του ύψους καθώς ο 
αναρριχητής καταλήγει να ξεπερνά την επιθυµητή θέση ανάβασης κατά κάποια 
εκατοστά. Για να αυξήσουµε την ακρίβεια του ελέγχου, στο µοτίβο ανάβασης όπου ο 
αναρριχητής χρησιµοποιεί τα «χέρια» και τα «πόδια» του, ενσωµατώσαµε PID 
ελεγκτή ο οποίος αναλαµβάνει τον τελικό έλεγχο του ύψους. 

 
Από θεωρητικής πλευράς, ο PID ελεγκτής ή αλλίως ελεγκτής τριών όρων, είναι 

ένας αντισταθµιστής σειράς που επεµβαίνει στον απ' ευθείας κλάδο του κλειστού 
συστήµατος και ρυθµίζει το σήµα που οδηγεί τον ενεργοποιητή σε ένα σύστηµα 
λαµβάνοντας υπ' όψη την απόκλιση (σφάλµα) της εισόδου απο την έξοδο. Η τιµή του 
σφάλµατος θα σταλεί στον PID Controller, ο οποίος θα υπολογίσει τόσο την 
παράγωγο όσο και το ολοκλήρωµα αυτού του σήµατος. Το σήµα που δίνει ο έλεγκτης 
σαν είσοδο στο σύστηµα, θα είναι ίσο µε το αναλογικό κέρδος Kp επι την τιµή του 
σφάλµατος, συν το ολοκληρωτικό κέρδος Ki επι το ολοκλήρωµα του σφάλµατος, συν 
το διαφορικό κέρδος Kd επι την παράγωγο του σφάλµατος.  

p i d

de
U K e K edt K

dt
= + +∫  

Το σήµα αυτό θα σταλεί στο σύστηµα προς έλεγχο και στη συνέχεια θα λάβουµε 
ένα νέο σήµα εξόδου. Η νέα έξοδος θα σταλεί ξανά πίσω στο αισθητήριο για να 
ανιχνεύσει και αυτό µε τη σειρά του το νέο σήµα σφάλµατος. Ο ελεγκτής θα πάρει 
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αυτό το νέο σήµα σφάλµατος και θα υπολογίσει ξανά την παράγωγο και το 
ολοκλήρωµα και η ίδια διαδικασία θα επαναλαµβάνεται συνέχεια. 

Για τη συνάρτηση µεταφοράς του ελεγκτή τριών όρων έχουµε ότι: 

1
( ) [1 ]i

c p d p d

i

K
G s K K s K r s

s r s
= + + = + +

 

όπου οι διάφορες σταθερές ορίζονται σαν: 
 

Kp=Σταθερά δράσης αναλόγου ελέγχου, έχει σχέση µε την απολαβή του ανοικτού 
βρόχου. 
Κi=Σταθερά δράσης ελέγχου ολοκληρώµατος, έχει σχέση µε τη κλίση που δηµιουργεί 
η ολοκλήρωση. 
Kd=Σταθερά δράσης ελέγχου παραγώγου. 
ri=Χρόνος επαναφοράς (reset time) σε mins ή secs. 
rd=Χρόνος ρυθµού (rate time) σε mins ή secs. 
 

Κάθε όρος της παραπάνω συνάρτησης µεταφοράς προσφέρει και διαφορετικές 
ιδιότητες. Συγκεκριµένα: 

Η χρήση αναλογικού ελέγχου Kp έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του χρόνου 
ανύψωσης (κάνει το σύστηµα πιό γρήγορο). Επίσης ρυθµιζει το µόνιµο σφάλµα και 
τείνει να το µηδενίσει αλλά ποτέ δεν το µηδενίζει, παραµένει ένα µόνιµο σφάλµα 
ανάλογα µε το τύπο του συστήµατος.  

Ο έλεγχος ολοκληρώµατος Κi/s αυξάνει το τύπο του συστήµατος µε συνέπεια να 
µηδενίζει το µόνιµο σφάλµα αλλά µεταβάλλει προς το χειρότερο τη µεταβατική 
συµπεριφορά καθώς προκαλεί την εµφάνιση ταλαντώσεων. 

Ο έλεγχος παραγώγου Κds βελτιώνει τη µεταβατική συµπεριφορά 
αποµακρύνοντας τους επικρατούντες πόλους απο τον φανταστικό άξονα, όµως 
χειροτερεύει την µόνιµη συµπεριφορα. 
 

Στήν διάταξη του αναρριχητή χρησιµοποιήθηκε ο PID ελεγκτής συνεχούς χρόνου 
που συµπεριλαµβάνεται στην εφαρµογή STEP 7 της Siemens. Έγινε, δηλαδή, χρήση 
ενός λογισµικού PID ελεγκτή του οποίου οι παράµετροι ορίστηκαν µέσω της 
εφαρµογής προγραµµατισµού και ο οποίος ενσωµατώθηκε ώς κοµµάτι κώδικα µέσα 
στο πρόγραµµα της εφαρµογής.  
 

Η ρύθµιση και χρήση του PID της STEP 7 δεν είναι τόσο απλή όσο φάνηκε στην 

παραπάνω θεωρητική ανάλυση, καθώς στη πράξη οι παράµετροι του συγκεκριµένου 

ελεγκτή είναι σαφώς περισσότερες και η δοµή του πιό πολύπλοκη απο αυτή που συχνά 

αναφέρουµε στην θεωρία. 

 

Οι PID ελεγκτές που περιλαµβάνονται στην εφαρµογή της STEP 7 οργανώνονται 
σε Function Blocks (FB) και ανάλογα µε την λειτουργία τους χωρίζονται σε Blocks 
για έλεγχο συνεχούς χρόνου (FB CONT_C), για βηµατικό έλεγχο (FB CONT_S) και 
για διαµόρφωση παλµικής διάρκειας (FB PULSEGEN). Tα συγκεκριµένα Blocks 
υλοποιούν έναν καθαρά software ελεγκτή µε το κάθε Block να ελέγχει την συνολική 
λειτουργία του ελεγκτή αυτού. Τα δεδοµένα που χρειάζονται για τον υπολογισµό των 
παραµέτρων του PID σε κάθε κύκλο εκτέλεσης του αποθηκεύονται σε Data Blocks 
(DB) τα οποία ανατίθενται απο το PLC στα αντίστοιχα FB. Αυτό επιτρέπει την κλήση 
των FB όσο πιό συχνά απαιτείται. Το FB PULSEGEN χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε το FB41 CONT_C για την δηµιουργία ενός ελεγκτή µε παλµική έξοδο για χρήση 
σε αναλογικούς ενεργοποιητές. 
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Ο ελεγκτής που προκύπτει µε την χρήση αυτών των FB περιλαµβάνει µια σειρά 
απο υπολειτουργίες που µπορούν κατ’ επιλογή του χρήστη να ενεργοποιηθούν ή να 
απενεργοποιηθούν. Επίσης, εκτός απο τον PID αλγόριθµό περιλαµβάνονται 
λειτουργίες για την επεξεργασία της setpoint και process µεταβλητής καθώς και για 
την προσαρµογή της υπολογιζόµενης manipulated µεταβλητής. 

 
Η στατική συµπεριφορά (gain) και τα δυναµικά χαρακτηριστικά (time lag, reset 

time, dead time κ.α.) της εφαρµογής προς έλεγχο παίζουν σηµαντικό ρόλο στην δοµή 
και τον σχεδιασµό του ελεγκτή καθώς και στην τελική επιλογή των τιµών των 
στατικών (P) και δυναµικών (Ι και D) παραµέτρων. Για τον καθορισµό αυτών των 
παραµέτρων, πολύ µεγάλη σηµασία έχει η γνώση του τύπου και των 
χαρακτηριστικών της εφαρµογής. 

Οι παράµετροι των βρόχων ελέγχου καθορίζονται µε βάση τα φυσικά 
χαρακτηριστικά της εφαρµογής προς έλεγχο και µπορούν να µεταβληθούν µόνο σε 
µικρό βαθµό. Η καλή ποιότητα ελέγχου είναι δυνατή µόνο µε την επιλογή του 
ελεγκτή που ταιριάζει περισσότερο στη συγκεκριµένη εφαρµογή και µπορεί να 
προσαρµοστεί στο χρόνο απόκρισης της. 

 
Στην περίπτωση της διάταξης του αναρριχητή, λαµβάνοντας υπόψη το κύριο 

χαρακτηριστικό της εφαρµογής, που είναι ο χειρισµός πεπιεσµένου αέρα µε χρήση 

αναλογικών βαλβίδων σε συνθήκες πραγµατικού χρόνου, η πιό κατάλληλη επιλογή 

ελεγκτή ήταν ο PID για έλεγχο συνεχούς χρόνου (FB41 CONT_C).  

Ακόµα, στις πνευµατικές εφαρµογές όπου η πίεση του πεπιεσµένου αέρα αποτελεί 

και το αντικείµενο ελέγχου, η εισαγωγή ελέγχου παραγώγου (Kds) δεν οδηγεί σε 

σηµαντικές µεταβολές της απόκρισης και δεν επηρρεάζει τόσο την ποιότητα του τελικού 

ελέγχου όσο ο αναλογικός και ο έλεγχος ολοκληρώµατος. Εποµένως, σε τέτοιου είδους 

εφαρµογές ο D όρος συνήθως κρίνεται ως µη αναγκαίος, γι’ αυτό και στη διάταξη του 

αναρριχητή ο D όρος απαλήφθηκε και στην ουσία πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µε PI 

ελεγκτή.  

 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η δοµή του PID συνεχούς χρόνου 
(FB41 CONT_C). Tο διάγραµµα Block του σχήµατος 3.6.1. παρουσιάζει µε σαφήνεια 
το πώς λειτουργεί ο ελεγκτής, πως επηρρεάζεται η λειτουργία του απο κάθε 
παράµετρο και σε πιό σηµείο της διαδικασίας ελέγχου επιδρά η εκάστοτε 
παράµετρος. Η δοµή αυτή είναι σίγουρα πιό πολύπλοκη απο τη δοµή του θεωρητικού 
PID και για την επίτευξη καλής ποιότητας ελέγχου και σωστής λειτουργίας του 
ελεγκτή χρειάζεται καλή κατανόηση της λειτουργίας κάθε στοιχείου και ιδίως των 
τιµών που δέχεται η κάθε παράµετρος.  

Ακολούθως θα παρουσιαστεί ο πίνακας των παραµέτρων του ελεγκτή όπου για 
κάθε παράµετρο αναγράφεται η περιγραφή της λειτουργίας, η default τιµή που της 
δίνεται απο το PLC και κυρίως ο τύπος και το εύρος των τιµών που µπορεί να δεχθεί. 
Είναι σηµαντικό να προσέξουµε πως κάθε µία παράµετρος µπορεί να δεχθεί τιµές 
τύπου Bool, Real, Real (Percentage), Word και Time. Οι τιµές αυτές συντάσσονται µε 
συγκεκριµένο τρόπο ανάλογα το τύπο τους ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις 
παραµέτρων το PLC «δέχεται» τις τιµές που του δίνουµε µόνο όταν αυτές βρίσκονται 
αποθηκευµένες σε θέσεις µνήµής και όχι αν του τις δώσουµε απευθείας.  

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έγινε ή σύνταξη του κώδικα του PID ελεγκτή, ο 
οποίος θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 
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Σχήµα 3.6.1. Το διάγραµµα Block του PID ελεγκτή συνεχούς χρόνου (FB41 CONT_C) 
 

Ακολουθεί ο πίνακας παραµέτρων του FB CONT_C: 
 

Παράµετρος 
Τύπος 

∆εδοµένων 

Εύρος 

Τιµών 

Default 

Τιµή 
Περιγραφή 

SP_INT REAL 

-100.0 … 
100.0 (%) 
or phys. 

value 

0.0 

Internal setpoint � H είσοδος αυτή 
χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της 
τιµής setpoint. Στην περίπτωση του 

αναρριχητή αναφέρεται στο επιθυµητό 
ύψος αναρρίχησης. 

PV_IN REAL 

-100.0 … 
100.0 (%) 
or phys. 

value 

0.0 

Process variable in � Αποτελεί τη 
µεταβλητή προς έλεγχο. Στην περίπτωση 

της διάταξης είναι το ύψος του 
αναρριχητή. Στη µεταβλητή αυτή µπορεί 
να τεθεί µια αρχική τιµή ή µια εξωτερική 
µεταβλητή της διεργασίας σε floating 

point. 

PV_PER WORD  
W#16#0

000 

Process variable in peripheral � Η 
µεταβλητή προς έλεγχο σε µορφή I/O 
συνδέεται µε τον ελεγκτή στην είσοδο 

αυτή. 

CRP_IN    
Μετατροπή της τιµής εισόδου σε τιµή 

ποσοστού % 
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PV_FAC REAL  1.0 

Process variable factor � 
Πολλαπλασιάζεται µε τη µεταβλητή προς 
έλεγχο PV_PER και χρησιµοποιείται για 

τη προσαρµογή του εύρους της 
µεταβλητής αυτής. 

PV_OFF REAL  0.0 

Process variable offset � Αθροίζεται στη 
µεταβλητή προς έλεγχο PV_PER και 
χρησιµοποιείται για προσαρµογή του 

εύρους της µεταβλητής αυτής.  

PVPER_ON BOOL  FALSE 

Process variable peripheral on � Είσοδος 
διακοπτικής λειτουργίας. Οταν έχει τιµή 0 
περνά η PV_IN ενώ οταν είναι 1 περνά η 

PV_PER.  

PV REAL  0.0 

Process variable � Η έξοδος του 
PVPER_ON διακόπτη που αποτελεί την 
τελική επιλογή της µεταβλητής  προς 

έλεγχο. 

DEADB_W REAL 
>= 0.0 (%) 

or phys. 
value 

0.0 

Dead band width � Το σήµα προς έλεγχο 
(PV) αφαιρείται απο την set point τιµή 

(SP_INT) και προκύπτει η τιµή του 
σφάλµατος. Στο σφάλµα εφαρµόζεται ένα 
φίλτρο νεκρής ζώνης. Αν η απόλυτη τιµή 
του σφάλµατος είναι µικρότερη απο το 
απόλυτο φάσµα της νεκρής ζώνης, τοτε 
το σφάλµα (ER) προκύπτει µηδέν. 

ER REAL  0.0 
Error signal � Έξοδος που µας δίνει την 
τιµή του σφάλµατος µετά την επίδραση 

του φίλτρου νεκρής ζώνης. 

GAIN REAL  2.0 
Proportional gain � η είσοδος αυτή 
καθορίζει την τιµή του αναλογικού 

κέρδους του ελεγκτή. 

P_SEL BOOL  TRUE 

Proportional  action on � Είσοδος 
διακοπτικής λειτουργίας. Όταν έχει την 
τιµή 1 ενεργοποείται ο αναλογικός P όρος 
του PID ελεγκτή. Όταν είναι µηδέν ο 

όρος απενεργοποιείται. 

LMN_P REAL  0.0 

Proportional component � Έξοδος του 
επιλογέα P_SEL και εποµένως έξοδος 
που περιλαµβάνει τον αναλογικό όρο της 
ελεγχόµενης µεταβλητής (LMN). Στην 
περίπτωση αυτή, ελεγχόµενη µεταβλητή 
είναι η πίεση του πεπιεσµένου αέρα. 

TI ΤΙΜΕ >=Cycle Τ#20s 
Reset time � Είσοδος που καθορίζει την 
απόκριση του όρου παραγώγισης Ι στον 

χρόνο. 

INT_HOLD BOOL  FALSE 
Integral action on � Η έξοδος του όρου 
παραγώγισης  µπορεί να «παγώσει» 

θέτοντας την παράµετρο αυτή σε TRUE. 

I_ITL_ON BOOL  FALSE 

Initialization of the integral action � H 
έξοδος του όρου παραγώγισης µπορεί να 

συνδεθεί στην είσοδο Ι_ΙTLVAL 
θέτοντας την παράµετρο αυτή σε TRUE. 

I_ITLVAL BOOL 
>= 0.0 (%) 

or phys. 
FALSE 

Initialization value of the integral action 
� Στην είσοδο αυτή τίθεται η τιµή 
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value αρχικοποίησης. H έξοδος του όρου 
παραγώγισης µπορεί να τεθεί ώς έισοδος 

στην παράµετρο I_ITL_ON.  

I_SEL BOOL  TRUE 

Integral action on � Είσοδος διακοπτικής 
λειτουργίας. Όταν έχει την τιµή 1 

ενεργοποείται ο Ι όρος του PID ελεγκτή. 
Όταν είναι µηδέν ο όρος προφανώς 

απενεργοποιείται. 

LMN_I REAL  0.0 

Integral component � Έξοδος του 
επιλογέα Ι_SEL και εποµένως έξοδος που 
περιλαµβάνει τον όρο παραγώγισης της 

ελεγχόµενης µεταβλητής (LMN). 

TD TIME >=Cycle T#10s 
Derivative time � Είσοδος που καθορίζει 
την απόκριση του όρου ολοκήρωσης D 

στον χρόνο. 

TM_LAG ΤΙΜΕ >=Cycle T#2s 

Time lag of the derivative action � Ο 
αλγόριθµος του D όρου περιλαµβάνει µια 
χρονική καθυστέρηση (time lag) που 
µπορεί να τεθεί στην είσοδο αυτή. 

D_SEL BOOL  FALSE 

Derivative action on � Είσοδος 
διακοπτικής λειτουργίας. Όταν έχει την 
τιµή 1 ενεργοποείται ο D όρος του PID 
ελεγκτή. Όταν είναι µηδέν ο όρος 
προφανώς απενεργοποιείται. 

LMN_D REAL  0.0 

Derivative component � Έξοδος του 
επιλογέα D_SEL και εποµένως έξοδος 
που περιλαµβάνει τον όρο ολοκλήρωσης 
της ελεγχόµενης µεταβλητής (LMN). 

DISV REAL 
>= 0.0 (%) 

or phys. 
value 

0.0 
Disturbance variable � Είσοδος στην 

οποία συνδέεται η µεταβλητή διαταραχής 
στον feedforward έλεγχο. 

MAN REAL 

-100.0 … 
100.0 (%) 
or phys. 

value 

0.0 

Manual value � Είσοδος που 
χρησιµοποιείται για να τεθεί χειροκίνητα 

τιµή στην ελεγχόµενη µεταβλητή 
χρησιµοποιώντας τα operator interface 

functions. 

MAN_ON BOOL  TRUE 

Manual value on � Είσοδος διακοπτικής 
λειτουργίας. Όταν έχει την τιµή 1 

ενεργοποιείται η χειροκίνητη εισαγωγή 
τιµής. 

LMN_HLM REAL 

LMN_LLM 
… 100.0 
(%) or 

phys. value 

100.0 

Manipulated value high limit � Η έξοδος 
του επιλογέα ΜΑΝ_ΟΝ, δηλαδή η 
ελεγχόµενη µεταβλητή, περιορίζεται 
πάντα απο ένα άνω και κάτω όριο. Η 
είσοδος LMN_HLM καθορίζει το άνω 

όριο. 

LMN_LLM REAL 

-100.0 … 
LMN_HLM 

(%) or 
phys. value 

0.0 

Manipulated value low limit � Η έξοδος 
του επιλογέα ΜΑΝ_ΟΝ, δηλαδή η 
ελεγχόµενη µεταβλητή, περιορίζεται 
πάντα απο ένα άνω και κάτω όριο. Η 
είσοδος LMN_LLM καθορίζει το κάτω 

όριο. 

QLMN_HLM BOOL  FALSE 
High limit of manipulated value reached 
� Η έξοδος του επιλογέα ΜΑΝ_ΟΝ, 
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δηλαδή η ελεγχόµενη µεταβλητή, 
περιορίζεται πάντα απο ένα άνω και κάτω 
όριο. Η έξοδος QLMN_HLM υποδηλώνει 
πώς η ελεγχόµενη µεταβλητή έχει υπερβεί 

το άνω όριο. 

QLMN_LLM BOOL  FALSE 

Low limit of manipulated value reached 
� Η έξοδος του επιλογέα ΜΑΝ_ΟΝ, 
δηλαδή η ελεγχόµενη µεταβλητή, 

περιορίζεται πάντα απο ένα άνω και κάτω 
όριο. Η έξοδος QLMN_LLM υποδηλώνει 
πώς η ελεγχόµενη µεταβλητή έχει υπερβεί 

το κάτω όριο. 

LMN_FAC REAL  1.0 

Manipulated value factor  � Η είσοδος 
αυτή πολλαπλασιάζεται µε την 
ελεγχόµενη µεταβλητή και 

χρησιµοποιείται για τη προσαρµογή του 
εύρους της µεταβλητής αυτής. 

LMN_OFF REAL  0.0 

Manipulated value offset � Η είσοδος 
αυτή προστίθεται στην ελεγχόµενη 
µεταβλητή και χρησιµοποιείται για τη 
προσαρµογή του εύρους της µεταβλητής 

αυτής. 

LMN REAL  0.0 

Manipulated value � Η ελεγχόµενη 
µεταβλητή της διάταξης που στην 
περίπτωση µας είναι η πίεση του 

πεπιεσµένου αέρα που τροφοδοτεί τους 
άνω µύες. 

CRP_OUT    
Μετατροπή της τιµής εισόδου απο 

ποσοστό % σε τιµή κλίµακας του PLC  
(0-27648) 

LMN_PER WORD  
W#16#0

000 

Manipulated value peripheral � H 
ελεγχόµενη τιµή σε φορµάτ Ι/Ο συνδέεται 

µε τον ελεγκτή στην έξοδο αυτή. 

CYCLE TIME >=1ms T#1s 
Sampling time � Ο χρόνος µεταξύ των 
κλήσεων των Block. Ο χρόνος αυτός 

πρέπει να είναι σταθερός. 

COM_RST BOOL  FALSE 
Complete restart � Όταν η παράµετρος 
αυτή τίθεται TRUE, το block υφίσταται 

ολική επανεκκίνηση. 

 
Παρατήρηση: Ο χρόνος µεταξύ των κλήσεων του Operation Block (OB1) του 

προγράµµατος διαφέρει και καθορίζεται κάθε φορά απο το µέγεθος του, τον 
απαιτούµενο χρόνο εκτέλεσης της κάθε εντολής που το απαρτίζει καθώς και απο τη 
λογική που ακολουθείται κατά την εκτέλεση του. Για τη σωστή λειτουργία του PID 
αλγορίθµου θα πρέπει να καθοριστεί κατάλληλα η µεταβλητή Cycle, δηλαδή ο 
χρόνος µεταξύ των κλήσεων των Block. Ο χρόνος αυτός σχετίζεται άµεσα µε το 
χρόνο εκτέλεσης του OB, ο οποίος στην περίπτωση του OB1 δεν διατηρείται 
σταθερός, κάτι που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην εκτέλεση των Block του 
PID. Γι’ αυτό το λόγο, στο πρόγραµµα γίνεται χρήση ενός εξειδικευµένου time-
driven ΟΒ, του ΟΒ35 το οποίο εισάγει χρονοκαθυστέρηση 100ms σε κάθε εκτέλεση 
του. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε το σταθερό χρόνο εκτέλεσης των Βlock σε 
κάθε κύκλο σάρωσης και τη σωστή λειτουργία του PID, θέτωντας παράλληλα το 
χρόνο δειγµατοληψίας Cycle στα 100ms (T#100ms). 
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Κεφάλαιο 4. Προγραµµατισµός και ανάλυση σεναρίων κίνησης 
 

4.1. Ανάλυση των µοτίβων κίνησης  

 
Το πρόγραµµα που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει το 

επιθυµητό ύψος αναρρίχησης, να επιλέξει ένα απο τα τέσσερα διαφορετικά µοτίβα 
κίνησης του αναρριχητή και αφού ολοκληρωθεί η αναρρίχηση να ενεργοποιήσει τη 
ρουτίνα «κατάβασης» η οποία τον επιστρέφει στην αρχική του θέση.  

 

Η επιθηµητή θέση αναρρίχησης που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης κυµαίνεται απο 
600mm (0.6m) έως 2400mm (2.4mm) και παρέχει ακρίβεια χιλιοστού. Οι ακραίες 
αυτές τιµές καθορίστηκαν για λόγους ασφάλειας λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις 
των µεταλλικών δοκών της διάταξης και τις διαστάσεις του αναρριχητή µε τους µύες 
σε ηρεµία.  

Η επιθυµητή θέση καθορίζεται απο το χρήστη µέσω του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και του προγράµµατος που ελέγχει τη διάταξη. Επίσης, η θέση αυτή 
µπορεί να καθοριστεί ακόµα και σε πραγµατικό χρόνο δηλαδή ενώ ο αναρριχητής 
εκτελεί κάποιο απο τα µοτίβα κίνησης (µε την προυπόθεση πως το PLC λειτουργεί µε 
το διακόπτη λειτουργίας στην θέση RUN-P ώστε να επιτρέπει το “real time download 
and run” του προγράµµατος). 

 
Η αναρρίχηση στο επιθυµητό σηµείο µπορεί να εκτελεστεί µε τέσσερις (4) 

διαφορετικους τροπους: 
 

1) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των άνω άκρων 
 

2) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των κάτω άκρων 
 

3) Αναρρίχηση µε ταυτόχρονη λειτουργία των άνω & κάτω άκρων 
 

4) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης 
 

Πριν γίνει ανάλυση των τεσσάρων µοτίβων ανάβασης, πρέπει να σηµειωθεί πως 
στα τρία πρώτα µοτίβα η έκταση και συστολή των µυών γίνεται µε την τροφοδοσία 
πεπιεσµένου αέρα µέγιστης και ελάχιστης πίεσης αντίστοιχα. Η µέγιστη πίεση 
καθορίστηκε στα 5 bar λαµβάνοντας υπόψη τη µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση που 
µπορούν να δεχθούν οι µύες (που είναι 6 bar) καθώς και τη µέγιστη πίεση που µπορεί 
να παρέχει το πνευµατικό δίκτυο του εργαστηρίου (επίσης 6 bar). Η ελάχιστη πίεση 
καθορίστηκε στο 1 bar και όχι στο 0 όπως θα αναµενόταν καθώς οι µύες 
καταπονούνται λιγότερο και είναι πιό στιβαροί όταν τροφοδοτούνται µε αέρα έστω 
και µικρής πίεσης.  

Η χρήση προκαθορισµένων τιµών πίεσης για την έκταση και συστολή των µυών, 
οδηγεί στη σηµαντική παρατήρηση πως και στα τρία πρώτα µοτίβα ανάβασης ο 
έλεγχος της θέσης του αναρριχητή προσεγγίζει την διακοπτική ON/OFF θεωρία 
ελέγχου. 

Στο τέταρτο µοτίβο, η ανάβαση πραγµατοποιείται µε τον ίδιο διακοπτικό ON/OFF 
τρόπο µέχρι όµως ένα ορισµένο ύψος, ενώ ο τελικός έλεγχος θέσης επιτυγχάνεται µε 
χρήση PID ελεγκτή. Η µετάβαση απο τον ένα τύπο ελέγχου στον άλλο θα αναλυθεί 
παρακάτω. 
 
 

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των τεσσάρων µοτίβων ανάβασης:  
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1) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των άνω άκρων:  
 
 

Σε αυτή τη περίπτωση, ο αναρριχητής κάνει χρήση µόνο των πάνω δύο 
εµβόλων/µυών για να αναρριχηθεί πάνω στις δοκούς της διάταξης. Η ανοδική του 
κίνηση επιτυγχάνεται µε την επαναλαµβανόµενη εναλλαγή συστολής και έκτασης 
των άνω µυών και µε κατάλληλη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των πάνω και 
κάτω εµβόλων φρένων.  

Με το σκεπτικό της µικρότερης καταπόνησης των µυών και της µεγαλύτερης τους 
στιβαρότητας, οι κάτω µύες καθόλη τη διάρκεια της ανάβασης δεν παραµένουν 
ανενεργοί αλλά τροφοδοτούνται µε τη σταθερή πίεση των 2 bar. 

Η εκτέλεση της ρουτίνας περιλαµβάνει µια σειρά απο ενεργοποιήσεις και 
απενεργοποιήσεις των βαλβίδων/µυών και βαλβίδων φρένων, η οποία 
επαναλαµβάνεται «κυκλικά» εώς ότου ο αναρριχητής φθάσει το επιθυµητό ύψος.  

Η σειρά «υπο-κινήσεων» που εκτελείται και αποτελεί έναν «κύκλο» του µοτίβου 
ανάβασης «µόνο χέρια» είναι: 
 

• ενεργοποίηση και των τεσσάρων φρένων 
 

• απενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• συστολή πάνω µυών µε αέρα πίεσης 5 bar 
 

• συστολή κάτω µυών µε αέρα πίεσης 2 bar 
 

• ενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• απενεργοποίηση πάνω φρένων 
 

• έκταση άνω µυών µε µείωση της πίεσης στο 1 bar  
 

Όπως θα αναλυθεί και στο αντίστοιχο κοµµάτι του κώδικα η εκτέλεση των βηµάτων 
αυτών έγινε δυνατή µε χρήση χρονικών κάθε ένα απο τα οποία παρέχει τον 
απαραίτητο χρόνο για την εκτέλεση του αντίστοιχου βήµατος. Τα βήµατα αυτά 
εκτελούνται πάντα µε τη σειρά καθώς η ενεργοποίηση του κάθε αντίστοιχου χρονικού 
εξαρτάται µόνο απο την ενεργοποίηση του προηγούµενου του. Έτσι εξασφαλίζεται η 
σειριακή εκτέλεση των βηµάτων.  
 
2) Αναρρίχηση µε λειτουργία µόνο των κάτω άκρων. 
 

Σε αυτό το µοτίβο κίνησης, ο αναρριχητής κάνει χρήση µόνο των κάτω δύο 
εµβόλων/µυών για να αναρριχηθεί πάνω στις δοκούς της διάταξης. Η ανοδική του 
κίνηση επιτυγχάνεται µε την επαναλαµβανόµενη εναλλαγή συστολής και έκτασης 
των κάτω µυών και µε κατάλληλη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των άνω και 
κάτω εµβόλων φρένων.  

Με το σκεπτικό της µικρότερης καταπόνησης των µυών και της µεγαλύτερης τους 
στιβαρότητας, οι πάνω µύες καθόλη τη διάρκεια της ανάβασης δεν παραµένουν 
ανενεργοί αλλά τροφοδοτούνται µε τη σταθερή πίεση των 2 bar. 

Η εκτέλεση της ρουτίνας περιλαµβάνει µια σειρά απο ενεργοποιήσεις και 
απενεργοποιήσεις των βαλβίδων/µυών και βαλβίδων φρένων, η οποία 
επαναλαµβάνεται «κυκλικά» εώς ότου ο αναρριχητής φθάσει το επιθυµητό ύψος.  

Η σειρά «υπο-κινήσεων» / «βηµάτων» που εκτελείται και αποτελεί έναn «κύκλο» 
του µοτίβου ανάβασης «µόνο πόδια» είναι: 

 

• ενεργοποίηση και των τεσσάρων φρένων 
 

• απενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• συστολή κάτω µυών µε αέρα πίεσης 5 bar 
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• συστολή πάνω µυών µε αέρα πίεσης 2 bar 
 

• ενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• απενεργοποίηση άνω φρένων 
 

• έκταση κάτω µυών µε µείωση της πίεσης στο 1 bar 
 
3) Αναρρίχηση µε ταυτόχρονη λειτουργία των άνω και κάτω άκρων. 
 

Σε αυτό το µοτίβο κίνησης, ο αναρριχητής κάνει χρήση και των τεσσάρων 
εµβόλων/µυών για να αναρριχηθεί πάνω στις δοκούς της διάταξης. Η ανοδική του 
κίνηση επιτυγχάνεται µε την επαναλαµβανόµενη εναλλαγή συστολής και έκτασης 
των τεσσάρων µυών και µε κατάλληλη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των άνω 
και κάτω εµβόλων φρένων.  

Η εκτέλεση της ρουτίνας περιλαµβάνει µια σειρά απο ενεργοποιήσεις και 
απενεργοποιήσεις των βαλβίδων/µυών και βαλβίδων φρένων, η οποία σειρά 
επαναλαµβάνεται «κυκλικά» εώς ότου ο αναρριχητής φθάσει το επιθυµητό ύψος.  

Η σειρά «υπο-κινήσεων» / «βηµάτων» που εκτελείται και αποτελεί έναν «κύκλο» 
του µοτίβου ανάβασης «µόνο πόδια» είναι: 
 

• ενεργοποίηση και των τεσσάρων φρένων 
 

• απενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• συστολή κάτω µυών µε αέρα πίεσης 5 bar 
 

• συστολή πάνω µυών µε αέρα πίεσης 5 bar 
 

• ενεργοποίηση κάτω φρένων 
 

• απενεργοποίηση άνω φρένων 
 

• έκταση πάνω και κάτω µυών µε µείωση της πίεσης στο 1 bar 
 
4) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης. 
 

Αυτό το µοτίβο κίνησης περιλαµβάνει 3 στάδια: 
 

 

4.1.) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων µε µεγάλο βήµα κίνησης 
 

Στο στάδιο αυτό ο αναρριχητής κάνει χρήση και των τεσσάρων εµβόλων/µυών 
για να αναρριχηθεί πάνω στις δοκούς της διάταξης. Η ανοδική του κίνηση 
επιτυγχάνεται µε την επαναλαµβανόµενη εναλλαγή συστολής και έκτασης των πάνω 
και κάτω µυών και µε κατάλληλη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των άνω και 
κάτω εµβόλων φρένων.  

Έχει την ίδια σειρά βηµάτων µε το τρίτο µοτίβο και η µόνη διαφορά απο αυτό 
είναι καθαρά οπτική καθώς η συστολή/έκταση των µυών δεν γίνεται ταυτόχρονα και 
για τους τέσσερις µύες, αλλά µε µία χρονική καθυστέρηση µεταξύ συστολής/έκτασης 
πάνω µυών και συστολής/έκτασης κάτω µυών. Έτσι µε αυτό το τρόπο φαίνεται πιό 
καθαρά η διαδικασία αναρρίχησης η οποία προσεγγίζει περισσότερο τη «φυσική» 
αναρρίχηση. 

∆ιατηρώντας τις ίδιες ακραίες τιµές πίεσης για την συστολή (5bar) και έκταση 
(1bar) µε κάθε ολοκλήρωση ενός «κύκλου» της κίνησης αυτής ο αναρριχητής διανύει 
µια απόσταση περίπου 10 εκατοστών. Αυτό ονοµάζουµε «µεγάλο βήµα» κίνησης.  

Το στάδιο αυτό ενεργοποιείται µε την επιλογή του αντίστοιχου µπουτόν και 
ολοκληρώνεται 12 εκατοστά πρίν απο την τελική επιθυµητή θέση αναρρίχησης. 
Για να γίνει κατανοητή η επιλογή των 12 εκατοστών θα πρέπει να αναλυθούν και τα 

υπόλοιπα δύο στάδια. 
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4.2.) Αναρρίχηση µε λειτουργία των άνω & κάτω άκρων µε µικρό βήµα κίνησης 
 

Η µόνη διαφορά απο το πρώτο στάδιο έγκειται στις ακραίες τιµές πίεσης που 
πλέον είναι maximum 2bar και minimum 1bar. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνουµε 
«µικρό βήµα» κίνησης καθώς µε την ολοκλήρωση του κάθε «κύκλου» ο αναρριχητής 
διανύει πλέον απόσταση περίπου 5 εκατοστών. 

Το στάδιο αυτό ενεργοποιείται µε την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου 
και ολοκληρώνεται 3 εκατοστά πρίν απο την τελική επιθυµητή θέση αναρρίχησης. 
 

Για να γίνει κατανοητή η ύπαρξη του σταδίου αυτού και συγκεκριµένα η ανάγκη να 

µικρύνει το βήµα της κίνησης καθώς και η επιλογή των 3 εκατοστών, θα πρέπει να 

αναλυθεί και ο PID έλεγχος. 
 
 

4.3.) PID έλεγχος τελικής θέσης  
 

Στο τρίτο στάδιο πραγµατοποιείται ο τελικός έλεγχος θέσης µε χρήση του 
software PID ελεγκτή συνεχούς χρόνου που περιλαµβάνεται ώς function block (FB41 
CONT_C)  στην εφαρµογή προγραµµατισµού STEP 7.  

Η µεταβλητή προς έλεγχο (process variable) είναι η θέση του αναρριχητή, η 
setpoint τιµή είναι η επιθυµητή θέση αναρρίχησης και η ελεγχόµενη τιµή 
(manipulated value) είναι η πίεση του αέρα τροφοδοσίας των άνω άκρων/µυών. 

Ο PID ελεγκτής ελέγχει και καθορίζει την πίεση των άνω άκρων µε βάση το 
σφάλµα δηλαδή τη διαφορά της θέσης του αναρριχητή απο την επιθυµητή θέση. 
Συγκεκριµένα ο PID αλλάζει την πίεση των πάνω µυών οι οποίοι 
συστέλλονται/εκτείνονται ανάλογα µε την άυξηση/µείωση της πίεσης αντίστοιχα, 
προκαλώντας έτσι µετατόπιση της θέσης του αναρριχητή.  
Για να είναι δυνατή η µετατόπιση αυτή, θα πρέπει µε την ενεργοποίηση του PID 

ελεγκτή να απενεργοποιούνται τα κάτω φρένα ώστε αλλαγή της πίεσης των πάνω µυών 

να οδηγεί σε αλλαγή της θέσης του σηµείου αναφοράς. 

Η ρουτίνα του PID σταµατά όταν ο ελεγκτής καταλήξει σε µία τιµή πίεσης που να 
προκαλεί τέτοια µετατόπιση της θέσης ώστε το σφάλµα να µηδενίζεται. Η απόκριση 
και συµπεριφορά του PID µέχρι να καταλήξει στην κατάλληλη τιµή πίεσης, 
καθορίζεται απο τις παραµέτρους που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
Οι τιµές των παραµέτρων που επιλέχθηκαν θα παρουσιαστούν στην επόµενη ενότητα. 

 

Η µέγιστη µετατόπιση της θέσης που µπορεί να προκαλέσει η µέγιστη συστολή 
των µυών (προφανώς µέγιστη συστολή συµβαίνει κατά την µετάβαση της πίεσης απο 
την ελάχιστη στην µέγιστη τιµή) είναι περίπου 4 εκατοστά. Αυτό σηµαίνει πως άν ο 

PID ενεργοποιηθεί σε απόσταση µεγαλύτερη απο ±4 εκατοστά απο την setpoint τιµή, 
δεν θα µπορέσει ποτέ να οδηγήσει το σφάλµα στο µηδέν και ο έλεγχος θα έχει 
αποτύχει.  

Για να διασφαλίσουµε την ενεργοποίηση του PID ελέγχου µέσα στην απόσταση 
σωστής λειτουργίας, επιλέγουµε το δεύτερο στάδιο της αναρρίχησης µε µικρό βήµα 
να ολοκληρωθεί σε απόσταση 3 εκατοστών απο την setpoint τιµή. Το µικρό βήµα του 
δεύτερου σταδίου διασφαλίζει την ολοκλήρωση του µέσα σε αυτή την απόσταση και 
αποκλείει την πιθανότητα ο αναρριχητής να ξεπεράσει την setpoint τιµή σε σηµείο 
όπου ο έλεγχος θέσης είναι ανέφικτος.  

Για να αποκλειστεί και η περίπτωση να ξεπεραστεί η απόσταση σωστής 
λειτουργιας του PID ελέγχου κατά την εκτέλεση του πρώτου σταδίου όπου το βήµα 
είναι αρκετά µεγάλο, επιλέγουµε το στάδιο αυτό να ολοκληρωθεί σε απόσταση 12 
εκατοστών απο την setpoint τιµή. Έτσι, στην «χειρότερη» περίπτωση το πρώτο 
στάδιο µας οδηγεί σε απόσταση µικρότερη απο 3 εκατοστά απο την setpoint τιµή και 
ενεργοποιείται απ’ ευθείας το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου.  
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Όπως γίνεται αντιληπτό, τα στάδια και οι τιµές των αποστάσεων καθορίστηκαν 

έπειτα απο πολλές trial and error εκτελέσεις του µοτίβου αυτού ώστε να διασφαλιστεί η 

γρηγορότερη δυνατή αναρρίχηση και ο καλύτερος δυνατός έλεγχος. Το πρώτο στάδιο 

συµβάλλει στην γρήγορη αναρρίχηση λόγω του µεγάλου βήµατος, ενώ το δεύτερο στάδιο 

συµβάλλει στον καλύτερο έλεγχο λόγω του µικρού βήµατος. 

 
Η ρουτίνα της κατάβασης αναλαµβάνει να επιστρέψει τον αναρριχητή στην 

αρχική του θέση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διαδοχική απενεργοποίηση και 
ενεργοποίηση και των τεσσάρων φρένων. Η εναλλαγή αυτή γίνεται όσο το δυνατό πιο 
γρήγορα για να αποφευχθεί η απότοµη κατάβαση του αναρριχητή αλλά και για να 
πετύχουµε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο θέσης κατά την κατάβαση. Έτσι ο 
αναρριχητής ολισθαίνει στις δοκούς κάθε φορά που απενεργοποιούνται τα φρένα και 
η ολίσθηση του θυµίζει αρκετά την ελεγχόµενη κατάβαση του ορειβάτη ή του 
πυροσβέστη.  

Ακόµα, παράλληλα µε την εκτέλεση της ρουτίνας, ελέγχεται τη θέση του 
αναρριχητή ώστε όταν περάσει τη τιµή του ύψους που έχει οριστεί ώς αρχική θέση, 
τα φρένα να ενεργοποιηθούν σταθερά και η κατάβαση να σταµατήσει. Ο έλεγχος 
αυτός δεν είναι αρκετά ακριβής, καθώς η ολίσθηση του αναρριχητή είναι αρκετά 
γρήγορη και απότοµη, µε αποτέλεσµα η κάθοδος να σταµατάει κάποια εκατοστά πιό 
κάτω απο τη θέση που ορίσαµε ως αρχική. Γι’ αυτό και η αρχική θέση επιλέχθηκε σε 
σηµείο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παύση της κατάβασης.  

Λαµβάνοντας υπόψη το ότι ο ακριβής έλεγχος ύψους κατά την κατάβαση δεν 
ήταν ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας, η ρουτίνα κατάβασης κρίθηκε ώς 
ικανοποιητική καθώς είναι πολύ σύντοµη και φέρνει γρήγορα τον αναρριχητή στην 
κατάσταση εκτέλεσης νέας ρουτίνας αναρρίχησης.  

 

Σηµείωση: Το πρόγραµµα έχει συνταχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 

ενεργοποίηση της κατάβασης του αναρριχητή στην αρχική θέση ενώ εκτελείται µιας 

ρουτίνα αναρρίχησης. 
 
 

4.2. Αναλυτική παρουσίαση προγράµµατος 
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει η παρουσίαση και ανάλυση του κώδικα του 
προγράµµατος. Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε κάνοντας χρήση της γλώσσας 
προγραµµατισµού STL (Statement List). Για την ανάπτυξη του έγινε προσεκτική 
µελέτη της λίστας εντολών της CPU του PLC. Καθοριστική αποδείχθηκε, επίσης, η 
κατανόηση του σειριακού τρόπου εκτέλεσης των εντολών και του κυκλικού τρόπου 
σάρωσης του προγράµµατος απο την CPU, καθώς επηρρέασε σηµαντικά τη δοµή και 
τη στρατηγική γραφής του προγράµµατος. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η εφαρµογή STEP 7 προσφέρει 
τη δυνατότητα δηµιουργίας της δοµή του προγράµµατος, η οποία µπορεί να είναι 
διαιρούµενη, δηλαδή ανεξάρτητα προγράµµατα τα οποία εσωκλείονται στο κύριο 
πρόγραµµα. Εκµεταλλευόµενοι αυτή την ιδιότητα έγινε σύνταξη του προγράµµατος 
µε βάση την τεχνική του δοµικού προγραµµατισµού και τη χρήση των διαφορετικών 
Βlock που µας παρέχει η STEP 7. 

 

Με µία σύντοµη επισκόπηση του προγράµµατος, το δοµικό Block το οποίο 
καθορίζει τη δοµή του κυρίου προγράµµατος είναι το Οrganization Block (ΟΒ). Απο 
αυτό το block ξεκινά η σάρωση των εντολών και σε αυτό το block επιστρέφει η 
εκτέλεση του προγράµµατος κάθε φορά που η CPU σαρώνει µία απο τις εντολές 



  

  56 

 
 
 
 

τέλους προγράµµατος (BE, BEU, BEC κ.α.). Υπάρχουν αρκετά είδη ΟΒ καθένα απο 
τα οποία παρουσιάζει ειδική συµπεριφορά κατά την εκτέλεση (π.χ. Free cycle OB1, 
Time driven OB35, Real-time controlled OB10, Interrupt-driven OB40, Start OB100).  

Το ΟΒ περιέχει τη βασική δοµή του προγράµµατος και µε χρήση εντολών 
άλµατος υπό συνθήκη µας µεταφέρει στα κατάλληλα κάθε φορά Function (FC) στα 
οποία έχουν συνταχθεί οι διάφορες υπορουτίνες του προγράµµατος (π.χ. ρουτίνες 
αναρρίχησης, βοηθητικές υπορουτίνες)  

O PID ελεγκτής συνεχούς χρόνου (FB41) που χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση 
του αναρριχητή αναθέτει την συλλογή των δεδοµένων σε ένα Data Block (DB41) που 
δηµιουργεί αυτόµατα. Ο κώδικας που ενεργοποιεί τον PID ελεγκτή και καθορίζει τις 
παραµέτρους του µε βάση τις τιµές που δίνει ο χρήστης, τοποθετήθηκε στο FC 
εκτέλεσης του αντίστοιχου µοτίβου κίνησης. Ακόµα, ο ελεγκτής απαιτεί τη χρήση 
ενός συγκεκριµένου OB, του time-driven OB35 το οποίο εισάγει µια χρονική 
καθυστέρηση των 100ms πριν την κάθε εκτέλεση του. Η καθυστέρηση αυτή είναι 
απαραίτητη για τη σωστή εκτέλεση και λειτουργία του PID. 

 
Το πρόγραµµα που προέκυψε περιλαµβάνει το OB35, τα FB41 και DB41 του PID 

ελεγκτή και 13 FC’s που περιέχουν τις διάφορες υπορουτίνες του προγράµµατος. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνεται το πρόγραµµα του αναρριχητή το οποίο συντάχθηκε ώς 
Project στη STEP 7 µε το όνοµα “Anarrixitis”. 

 

 
 

Σχήµα 4.2.1. Προεσκόπιση του Project που δηµιουργήθηκε για την διάταξη του 
αναρριχητή. Στα δεξιά παρουσιάζονται, µε το κωδικό τους όνοµα, τα Blocks που 

αποτελούν το πρόγραµµα. 

 
Ακολούθως, θα παρουσιαστεί ο κώδικας που περιέχει το κάθε Block µαζί µε τα 

απαραίτητα σχόλια ώστε να γίνει κατανοητός: 
 
Σηµείωση: Σε κάθε ένα απο τα FCs του προγράµµατος έχει δωθεί ένα σύντοµο όνοµα 

ώστε να γίνεται απ’ευθείας κατανοητή η βασική λειτουργία του. 
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• OB35: "Main Program Sweep (Cycle) - Εισαγωγή" 

 

Ανάπτυξη κώδικα: Ανδρικόπουλος Γεώργιος Α.Μ.5581 
 
Σενάρια κίνησης – χειρισµός αναρριχητή: 
 

Μπουτόν 1: Σενάριο κίνησης "Ανάβαση µόνο µε άνω άκρα/µύες".  
 

Μπουτόν 2: Σενάριο κίνησης "Ανάβαση µόνο µε κάτω  άκρα/µύες".  
 

Μπουτόν 3: Σενάριο κίνησης "Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες".  
 

Μπουτόν 4: Σενάριο κίνησης "Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες και PID έλεγχός ύψους" 
που χωρίζεται σε τρία στάδια: 
α) "Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες και µεγάλο βήµα κίνησης" 
β) "Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες και µικρό βήµα κίνησης" 
γ) "Έλεγχος PID" 
 

Μπουτόν 5: Κατάβαση αναρριχητή. 

 
Network 1: Αρχικοποιήσεις ύψους ανάβασης και κατάβασης (σε χιλιοστά (mm)) 
 

Αρχικοποιήσεις ύψους ανάβασης και κατάβασης (σε χιλιοστά (mm)) 

 
// Επιθυµητό ύψος ανάβασης (ίδιο για όλα τα σενάρια κίνησης) (mm) 
      L     1000                        // Προσοχη! Ελάχιστη τιµή 600mm - Μέγιστη 2400mm 
      T     MD    40 
 
// Ύψος κατάβασης (mm) 
      L     800 
      T     MD    44 
 
// Ύψος ολοκλήρωσης σταδίου  " Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες και µεγάλο βήµα 
// κίνησης" (mm) 
      L     MD    40 
      L     120 
      -D     
      T     MD    48 
 
// Ύψος ολοκλήρωσης σταδίου  " Ανάβαση µε άνω & κάτω  άκρα/µύες και µικρό βήµα   
// κίνησης" (mm) 
      L     MD    40 
      L     30 
      -D     

T     MD    52 
 
Network 2: Αρχικοποιήσεις πιέσεων (σε bar x 10) 
 

Αρχικοποιήσεις πιέσεων (σε bar x 10 κλίµακα τιµών) 

 
// Μηδενική πίεση (Zero pressure) 
      L     0 
      T     MD    56 
 
// Χαµηλή πίεση (Low pressure) 
      L     10 
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      T     MD    64 
 
// Μεσαία χαµηλή πίεση (Medium-low pressure) 
      L     20 
      T     MD    60 
 
// Μεσαία υψηλή πίεση (Medium-high pressure) 
      L     40 
      T     MD    68 
 
// Υψηλή πίεση (High pressure) 
      L     55 
      T     MD    72 

 
Network 3: Μετατροπή των τιµών πίεσης σε τιµές του έυρους τιµών του PLC  
 

Μετατροπή των τιµών πίεσης σε τιµές του αριθµητικού έυρους του PLC 0-27648. Οι τιµές 
των πιέσεων απο 0 έως 6 bar «µεταφράζονται» σε τιµές του PLC απο 0 έως 27648. Η 
διαδικασία αυτη ονοµάζεται Scaling. 

 
// Μετατροπή χαµηλής πίεσης (Low pressure scaling) 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      L     MD    64 
      *D     
      L     60 
      /D     
      T     MD    64 
 
// Μετατροπή µεσαίας χαµηλής πίεσης (Medium-low pressure scaling) 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      L     MD    60 
      *D     
      L     60 
      /D     
      T     MD    60 
 
// Μετατροπή µεσαίας υψηλής πίεσης (Medium-high pressure scaling) 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      L     MD    68 
      *D     
      L     60 
      /D     
      T     MD    68 
 
// Μετατροπή υψηλής πίεσης (High pressure scaling) 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
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      L     MD    72 
      *D     
      L     60 
      /D     
      T     MD    72 

 
Network 4: Menu κινήσεων  
 

∆ροµολόγηση των µπουρών χειρισµού στα αντίστοιχα σενάρια κίνησης/Functions. Το 
πάτηµα κάθε µπουτόν αυτοσυγκρατείται κάνοντας Set το αντίστοιχο βοηθητικό memory bit. 
To set ενός memory bit οδηγεί στην κλήση του αντίστοιχου Function. Σε κάθε FC δώθηκε 
κατάλληλο συµβολικό όνοµα (π.χ. ΟNLYHANDS, STOP) ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η 
βασική λειτουργία του.  

 
// Μπουτόν 1 "ΧΕΡΙΑ" 
      A     I      0.2 
      AN    I      0.3 
      AN    I      0.4 
      AN    I      0.5 
      AN    I      0.6 
      AN    I      0.7 
      S     M     18.0 
 
// Μπουτόν 2 "ΠΟ∆ΙΑ" 
      A     I      0.3 
      AN    I      0.2 
      AN    I      0.4 
      AN    I      0.5 
      AN    I      0.6 
      AN    I      0.7 
      S     M     18.1 
 
// Μπουτόν 3 "ΧΕΡΙΑ-ΠΟ∆ΙΑ" 
      A     I      0.6 
      AN    I      0.2 
      AN    I      0.3 
      AN    I      0.4 
      AN    I      0.5 
      AN    I      0.7 
      S     M     19.7 
 
// Μπουτόν 4 "ΧΕΡΙΑ-ΠΟ∆ΙΑ PID" 
      A     I      0.7 
      AN    I      0.2 
      AN    I      0.3 
      AN    I      0.4 
      AN    I      0.5 
      AN    I      0.6 
      S     M     18.2 
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// Μπουτόν 5 "Κατέβασµα" 
      A     I      0.5 
      AN    I      0.2 
      AN    I      0.3 
      AN    I      0.4 
      AN    I      0.6 
      AN    I      0.7 
      S     M     18.3 

  
      AN    M     18.0 
      AN    M     18.1 
      AN    M     18.2 
      AN    M     18.3 
      AN    M     18.4 
      AN    M     18.5 
      AN    M     18.6 
      AN    M     18.7 
      AN    M     19.7 
      S     Q      4.3 
      S     Q      4.4 
      S     Q      4.1 
      S     Q      4.2 
 
// Οι εντολές άλµατος (JC – conditional jump) στα tags (SC1,SC2,...) τοποθετήθηκαν µε  
// την κατάλληλη σειρά ανάλογα µε την προτεραιότητα εκτέλεσης των FCs. 
// Παρατηρούµε πως το FC STOP (tag SC6) που σταµατάει τις λειτουργίες του  
// αναρριχητή έχει τη µεγαλύτερη προτεραιότητα εκτέλεσης. Με αυτό το τρόπο 
// διασφαλίζουµε την εκτέλεση του FC STOP, όποτε αυτή χρειάζεται, ανεξάρτητα απο το  
// σενάριο κίνησης που µπορεί να βρίσκεται υπό εκτέλεση. 
 
      A     M     18.5 
      JC    SC6 
 
      A     M     18.3 
      JC    SC5 
 
      A     M     18.4 
      JC    SC4 
 
      A     M     18.7 
      JC    SC8 
 
      A     M     18.6 
      JC    SC7 
 
      A     M     18.2 
      JC    SC3 
 
      A     M     19.7 
      JC    SC9 
 
      A     M     18.1 
      JC    SC2 
 
      A     M     18.0 
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      JC    SC1 
 
      BEU   
  
// Κλήσεις Function. O ρόλος και η λειτουργία καθενός απο τα παρακάτω θα εξηγηθεί 
// αναλυτικά µέσα στο κάθε αντίστοιχο Function. 
 
SC1:   CALL  "ONLYHANDS"  // 1o σενάριο κίνησης 
 
        BEU    
 
SC2:   CALL  "ONLYLEGS"  // 2o σενάριο κίνησης 
 
        BEU    
 
SC3:   CALL  "HANDSLEGS1" // 4o σενάριο κίνησης – 1ο 

στάδιο 
 
        BEU    
 
SC4:   CALL  "PAUSE"  // Κατάσταση παύσης (Λειτουργία λυχνιας) 
 
        BEU    
 
SC5:   CALL  "FALL"   // Κατάβασης 
 
        BEU    
 
SC6:   CALL  "STOP"   // Κατάσταση STOP 
 
        BEU    
 
SC7:   CALL  "HANDSLEGS2" // 4o σενάριο κίνησης – 2ο 

στάδιο 
 
        BEU    
 
SC8:   CALL  "PID"   // 4o σενάριο κίνησης – 3ο 

στάδιο 
 
        BEU    
 
SC9:   CALL  "HANDSLEGS3" // 3o σενάριο κίνησης  
 
        BΕ 
 
// Τέλος OB35 
 
 

• FC1: “ONLYHANDS” 
 

Σενάριο κίνησης 1 «αναρρίχηση µε χρήση µόνο των άνω άκρων» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 2 «ΧΕΡΙΑ». 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το σενάριο κίνησης του αναρριχητή µε 
έκταση και συστολή µόνο των άνω άκρων του. Στα κάτω άκρα εφαρµόζεται µικρή σταθερή 
πίεση για να µειωθεί η καταπόνηση των µυών κατά την αναρρίχηση.  
Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού αισθητήρα, ώστε να πάρουµε 
πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του προγράµµατος PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Βασική δοµή 
 

Στον παρακάτω κώδικα έγινε χρήση on-delay µε αυτοσυγκράτηση ώστε να χωρίσουµε 
χρονικά τις ενέργειες/βήµατα που συνθέτουν ένα «κύκλο» της κίνησης µόνο µε άνω άκρα. Η 
επαναληπτική εκτέλεση των βηµάτων αυτών οδηγεί τελικώς στην ανάβαση του αναρριχητή. 
Η επιλογή του χρόνου κάθε χρονικού δεν έγινε τυχαία αλλά λήφθηκε υπόψη ο χρόνος που 
χρειάζεται κάθε µια ενέργεια για να εκτελεστεί. Αυτό έγινε ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση  
της επόµενης ενέργειας πρίν εκτελεστεί πλήρως η προηγούµενη (π.χ. συστολή των 
εµβόλων/φρένων πρίν προλάβουν οι µύες να εκταθούν πλήρως).  
Επίσης οι χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν µετά απο δοκιµές ως οι µικρότεροι δυνατοί ώστε η 
ανάβαση του αναρριχητή να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 
      AN    M     19.0 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      1 
 
      A     T      1 
      L     S5T#10MS 
      SD    T      2 
 
      A     T      2 
      L     S5T#500MS 
      SD    T      3 
 
      A     T      3 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      4 
 
      A     T      4 
      L     S5T#500MS 
      SD    T      5 
 

Network 2: Μέτρηση του ύψους 
 

Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης για περαιτέρω πρόσβαση 
στα δεδοµένα του προγράµµατος PLC-Analyzer. Ο κώδικας χρησιµοποιείται και στο function 
“HEIGHTCHECK» όπου και εξηγείται αναλυτικά. 

 
L     PIW  288 

      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
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      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25                           
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80                           
      +D     
      T     MD    80 
 

Network 3: ∆οµή ενεργειών που συνθέτουν την κίνηση µόνο µε άνω άκρα 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή των βηµάτων, η επανάληψη των οποίων οδηγεί στην 
αναρρίχηση µόνο µε άνω άκρα. Η ενεργοποίηση κάθε χρονικού on-delay οδηγεί σε «άλµα» 
(Jump) υπό συνθήκη στην αντίστοιχη ενέργεια/βήµα. Τα βήµατα εκτελούνται µεν σειριακά 
αλλά µε χρονική διαφορά η οποία και έχει οριστεί παραπάνω στην αρχικοποίηση των on-
delay. 
 

Σηµείωση 1: Όπως θα παρατηρήσουµε, πρώτα εκτελείται το FC “HEIGHTCHECK” στο 
οποίο ελεγχεται αν ο αναρριχητής έχει φθάσει το επιθυµητό ύψος και αν έχει, η κίνηση 
τερµατίζεται. Παρατηρούµε πως αυτή η function ελέγχου του ύψους θα εκτελείται στην αρχή 
της εκτέλεσης των βηµάτων και όχι σε κάθε βήµα. Αυτό προσδίδει κάποιο µικρό σφάλµα 
στην τελική θέση (µιας και έτσι τις περισσότερες φορές ο αναρριχητής ολοκληρώνει την 
σειρά των βηµάτων έχοντας ξεπεράσει το επιθυµητό ύψος κατά κάποια εκατοστά) όµως µας 
προσφέρει οµοιόµορφη παρουσίαση της κίνησης µιας και αυτή θα τερµατίζεται ενώ ο 
αναρριχητής βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (Αρχική κατάσταση: Όλα τα φρένα 
κλειστά και οι τέσσερις µύες υπό µικρή σταθερή πίεση). 
 

Σηµείωση 2: Στα κάτω άκρα εφαρµόζεται µικρή σταθερή πίεση καθόλη την διάρκεια της 
κίνησης για να µειωθεί η καταπόνηση τους και να αυξηθεί η στιβαρότητα τους. 
 

Σηµείωση 3: Reset των εµβόλων/φρένων σηµαίνει συστολή/απενεργοποίηση ενώ Set 
σηµαίνει έκταση/ενεργοποίηση. 

 
      A       T      1 
      AN    T      2 
      JC    M1 
 
      A       T      2 
      AN    T      3 
      JC    M2 
 
      A       T      3 
      AN    T      4 
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      JC    M3 
 

      A       T      4 
      AN    T      5 
      JC    M4 
 
      A       T      5 
      JC    M5 
 

AN    M     19.1                  // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                 // εκτέλεσης βηµάτων 

      R       M     19.0 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 10ms) 

M1:    S     Q      4.3                  // Έκταση των εµβόλων/φρένων (ενεργοποίηση φρένων)  
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      CALL  "HEIGHTCHECK"               // Έλεγχος άφιξης στην επιθυµητή θέση  
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 500ms) 

M2:    S     Q      4.1                   // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S      Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    72                // Συστολή άνω µυών µε πίεση 5 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      L     MD    60                 // Συστολή κάτω µυών µε πίεση 2 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M3:    S     Q      4.3           // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 500ms) 

M4:    S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
       R     Q      4.1        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
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      L     MD    64                // Έκταση άνω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar  
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M5:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 

AN    M     19.1              // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      S     M     19.0 
 
      BE    
 
// Τέλος FC1 
 
 

• FC2: “ONLYLEGS”  

 

Σενάριο κίνησης 2 «αναρρίχηση µε χρήση µόνο των κάτω άκρων» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 2 «ΠΟ∆ΙΑ». 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το σενάριο κίνησης του αναρριχητή µε 
έκταση και συστολή µόνο των κάτω άκρων του. Στα άνω άκρα εφαρµόζεται µικρή σταθερή 
πίεση για να µειωθεί η καταπόνηση των µυών κατά την αναρρίχηση.  
Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού αισθητήρα, ώστε να πάρουµε 
πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του προγράµµατος PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Βασική δοµή 
 

Στον παρακάτω κώδικα έγινε χρήση on-delay µε αυτοσυγκράτηση ώστε να χωρίσουµε 
χρονικά τις ενέργειες/βήµατα που συνθέτουν ένα «κύκλο» της κίνησης µόνο µε άνω άκρα. Η 
επαναληπτική εκτέλεση των βηµάτων αυτών οδηγεί τελικώς στην ανάβαση του αναρριχητή. 
Η επιλογή του χρόνου κάθε χρονικού δεν έγινε τυχαία αλλά λήφθηκε υπόψη ο χρόνος που 
χρειάζεται κάθε µια ενέργεια για να εκτελεστεί. Αυτό έγινε ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση  
της επόµενης ενέργειας πρίν εκτελεστεί πλήρως η προηγούµενη (π.χ. συστολή των 
εµβόλων/φρένων πρίν προλάβουν οι µύες να εκταθούν πλήρως).  
Επίσης οι χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν µετά απο δοκιµές ως οι µικρότεροι δυνατοί ώστε η 
ανάβαση του αναρριχητή να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 
      AN    M     19.0 
      L     S5T#100MS 
      SD    T      1 
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      A     T      1 
      L     S5T#10MS 
      SD    T      2 
 
      A     T      2 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      3 
 
      A     T      3 
      L     S5T#200MS 
      SD    T      4 
 
      A     T      4 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      5 
 

Network 2: Μέτρηση του ύψους 
 

Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης για περαιτέρω πρόσβαση 
στα δεδοµένα του προγράµµατος PLC-Analyzer. Ο κώδικας χρησιµοποιείται και στο function 
“HEIGHTCHECK» όπου και εξηγείται αναλυτικά. 

 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
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Network 3: ∆οµή ενεργειών που συνθέτουν την κίνηση µόνο µε κάτω άκρα 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή των βηµάτων, η επανάληψη των οποίων οδηγεί στην 
αναρρίχηση µόνο µε άνω άκρα. Η ενεργοποίηση κάθε χρονικού on-delay οδηγεί σε «άλµα» 
(Jump) υπό συνθήκη στην αντίστοιχη ενέργεια/βήµα. Τα βήµατα εκτελούνται µεν σειριακά 
αλλά µε χρονική διαφορά η οποία και έχει οριστεί παραπάνω στην αρχικοποίηση των on-
delay. 
 

Σηµείωση 1: Όπως θα παρατηρήσουµε, πρώτα εκτελείται το FC “HEIGHTCHECK” στο 
οποίο ελεγχεται αν ο αναρριχητής έχει φθάσει το επιθυµητό ύψος και αν έχει, η κίνηση 
τερµατίζεται. Παρατηρούµε πως αυτή η function ελέγχου του ύψους θα εκτελείται στην αρχή 
της εκτέλεσης των βηµάτων και όχι σε κάθε βήµα. Αυτό προσδίδει κάποιο µικρό σφάλµα 
στην τελική θέση (µιας και έτσι τις περισσότερες φορές ο αναρριχητής ολοκληρώνει την 
σειρά των βηµάτων έχοντας ξεπεράσει το επιθυµητό ύψος κατά κάποια εκατοστά) όµως µας 
προσφέρει οµοιόµορφη παρουσίαση της κίνησης µιας και αυτή θα τερµατίζεται ενώ ο 
αναρριχητής βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (Αρχική κατάσταση: Όλα τα φρένα 
κλειστά και οι τέσσερις µύες υπό µικρή σταθερή πίεση). 
 

Σηµείωση 2: Στα κάτω άκρα εφαρµόζεται µικρή σταθερή πίεση καθόλη την διάρκεια της 
κίνησης για να µειωθεί η καταπόνηση τους και να αυξηθεί η στιβαρότητα τους. 
 

Σηµείωση 3: Reset των εµβόλων/φρένων σηµαίνει συστολή/απενεργοποίηση ενώ Set 
σηµαίνει έκταση/ενεργοποίηση. 

 
      A       T      1 
      AN    T      2 
      JC    M1 
 
      A       T      2 
      AN    T      3 
      JC    M2 
 
      A       T      3 
      AN    T      4 
      JC    M3 
 
      A       T      4 
      AN    T      5 
      JC    M4 
 
      A       T      5 
      JC    M5 
 

AN    M     19.1                  // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                 // εκτέλεσης βηµάτων 

      R       M     19.0 
 
      BEU 
 
//(Εκτελείται για 10ms) 

M1:    S     Q      4.3                  // Έκταση των εµβόλων/φρένων (ενεργοποίηση φρένων)  
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      CALL  "HEIGHTCHECK"               // Έλεγχος άφιξης στην επιθυµητή θέση 
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      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M2:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
 
      L     MD    72                // Συστολή κάτω µυών µε πίεση 5 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 

 
      L     MD    60                 // Συστολή άνω µυών µε πίεση 2 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 200ms) 

M3:    S     Q      4.3           // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 600ms) 

M4:    S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
       R     Q      4.1        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
 
      L     MD    60                // Συστολή άνω µυών µε 2 bar πίεση  
      T     PQW  306 
      T     PQW  308 
 

      L     MD    64                // Έκταση κάτω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar  
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 

      BEU    
 
//(Εκτελείται για 100ms) 

M5:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 

AN    M     19.1              // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      S     M     19.0 
 

      BE    
 

// Τέλος FC2 
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• FC3: “HANDSLEGS3”  
 

Σενάριο κίνησης 3 «αναρρίχηση µε χρήση άνω και κάτω άκρων» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 3 «ΧΕΡΙΑ-ΠΟ∆ΙΑ». 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το σενάριο κίνησης του αναρριχητή µε 
έκταση και συστολή των άνω και κάτω άκρων του.  
Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού αισθητήρα, ώστε να πάρουµε 
πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του προγράµµατος PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Βασική δοµή 

 

Στον παρακάτω κώδικα έγινε χρήση on-delay µε αυτοσυγκράτηση ώστε να χωρίσουµε 
χρονικά τις ενέργειες/βήµατα που συνθέτουν ένα «κύκλο» της κίνησης µε άνω και κάτω 
άκρα. Η επαναληπτική εκτέλεση των βηµάτων αυτών οδηγεί τελικώς στην ανάβαση του 
αναρριχητή. Η επιλογή του χρόνου κάθε χρονικού δεν έγινε τυχαία αλλά λήφθηκε υπόψη ο 
χρόνος που χρειάζεται κάθε µια ενέργεια για να εκτελεστεί. Αυτό έγινε ώστε να αποφευχθεί η 
εκτέλεση  της επόµενης ενέργειας πρίν εκτελεστεί πλήρως η προηγούµενη (π.χ. συστολή των 
εµβόλων/φρένων πρίν προλάβουν οι µύες να εκταθούν πλήρως).  
Επίσης οι χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν µετά απο δοκιµές ως οι µικρότεροι δυνατοί ώστε η 
ανάβαση του αναρριχητή να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 
      AN    M     19.0 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      1 
 
      A     T      1 
      L     S5T#10MS 
      SD    T      2 
 
      A     T      2 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      3 
 
      A     T      3 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      4 
 
      A     T      4 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      5 
 

Network 2: Μέτρηση του ύψους 
 

Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης για περαιτέρω πρόσβαση 
στα δεδοµένα του προγράµµατος PLC-Analyzer. Ο κώδικας χρησιµοποιείται και στο function 
“HEIGHTCHECK» όπου και εξηγείται αναλυτικά. 

 
   L     PIW  288 
      T     MD    76 
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      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
 

Network 3: ∆οµή ενεργειών που συνθέτουν την κίνηση µε άνω και κάτω άκρα 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή των βηµάτων, η επανάληψη των οποίων οδηγεί στην 
αναρρίχηση µε άνω και κάτω άκρα. Η ενεργοποίηση κάθε χρονικού on-delay οδηγεί σε 
«άλµα» (Jump) υπό συνθήκη στην αντίστοιχη ενέργεια/βήµα. Τα βήµατα εκτελούνται µεν 
σειριακά αλλά µε χρονική διαφορά η οποία και έχει οριστεί παραπάνω στην αρχικοποίηση 
των on-delay. 
 

Σηµείωση 1: Όπως θα παρατηρήσουµε, πρώτα εκτελείται το FC “HEIGHTCHECK” στο 
οποίο ελεγχεται αν ο αναρριχητής έχει φθάσει το επιθυµητό ύψος και αν έχει, η κίνηση 
τερµατίζεται. Παρατηρούµε πως αυτή η function ελέγχου του ύψους θα εκτελείται στην αρχή 
της εκτέλεσης των βηµάτων και όχι σε κάθε βήµα. Αυτό προσδίδει κάποιο µικρό σφάλµα 
στην τελική θέση (µιας και έτσι τις περισσότερες φορές ο αναρριχητής ολοκληρώνει την 
σειρά των βηµάτων έχοντας ξεπεράσει το επιθυµητό ύψος κατά κάποια εκατοστά) όµως µας 
προσφέρει οµοιόµορφη παρουσίαση της κίνησης µιας και αυτή θα τερµατίζεται ενώ ο 
αναρριχητής βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (Αρχική κατάσταση: Όλα τα φρένα 
κλειστά και οι τέσσερις µύες υπό µικρή σταθερή πίεση). 
 

Σηµείωση 2: Reset των εµβόλων/φρένων σηµαίνει συστολή/απενεργοποίηση ενώ Set 
σηµαίνει έκταση/ενεργοποίηση. 

  
      A       T      1 
      AN    T      2 
      JC    M1 
 
      A       T      2 
      AN    T      3 
      JC    M2 
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      A       T      3 
      AN    T      4 
      JC    M3 
 
      A       T      4 
      AN    T      5 
      JC    M4 
 
      A      T      5 
      JC    M5 
 

AN    M     19.1  // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      R       M     19.0 
 
      BEU   
 
//(Εκτελείται για 10ms) 

M1:    S     Q      4.1  // Έκταση των εµβόλων/φρένων (ενεργοποίηση φρένων) 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 
      CALL  "HEIGHTCHECK"               // Έλεγχος άφιξης στην επιθυµητή θέση 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M2:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    72  // Συστολή µυών µε πίεση 5 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M3:    S     Q      4.3           // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M4:    R     Q      4.1        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
       S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
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      L     MD    64                // Έκταση µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M5:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 

      AN    M     19.1       // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      S     M     19.0 
 
      BE   
 
// Τέλος FC3 
 
 

• FC4: “HANDSLEGS1”   

 
Σενάριο κίνησης 4 «αναρρίχηση µε χρήση άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης» 
Στάδιο 1 «αναρρίχηση µε χρήση άνω & κάτω άκρων και µεγάλο βήµα κίνησης» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 4. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το πρώτο στάδιο του σεναρίου κίνησης 
«αναρρίχηση µε χρήση άνω των κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης». Το στάδιο αυτό 
περιγράφεται ώς «αναρρίχηση µε χρήση άνω των κάτω άκρων και µεγάλο βήµα κίνησης». 
Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού αισθητήρα, ώστε να πάρουµε 
πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του προγράµµατος PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Βασική δοµή 
 

Στον παρακάτω κώδικα έγινε χρήση on-delay µε αυτοσυγκράτηση ώστε να χωρίσουµε 
χρονικά τις ενέργειες/βήµατα που συνθέτουν ένα «κύκλο» της κίνησης µε άνω και κάτω άκρα 
µε µεγάλο βήµα κίνησης. Η επαναληπτική εκτέλεση των βηµάτων αυτών οδηγεί τελικώς 
στην ανάβαση του αναρριχητή. Η επιλογή του χρόνου κάθε χρονικού δεν έγινε τυχαία αλλά 
λήφθηκε υπόψη ο χρόνος που χρειάζεται κάθε µια ενέργεια για να εκτελεστεί. Αυτό έγινε 
ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση  της επόµενης ενέργειας πρίν εκτελεστεί πλήρως η 
προηγούµενη (π.χ. συστολή των εµβόλων/φρένων πρίν προλάβουν οι µύες να εκταθούν 
πλήρως).  
Επίσης οι χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν µετά απο δοκιµές ως οι µικρότεροι δυνατοί ώστε η 
ανάβαση του αναρριχητή να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 
      AN    M     19.0 
      L     S5T#50MS 
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      SD    T      1 
 
      A     T       1 
      L     S5T#10MS 
      SD    T      2 
 
      A     T       2 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      3 
 
      A     T       3 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      4 
 
      A     T       4 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      5 
 
      A     T       5 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      6 
 
      A     T       6 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      7 
 

Network 2: Μέτρηση του ύψους 
 

Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης για περαιτέρω πρόσβαση 
στα δεδοµένα του προγράµµατος PLC-Analyzer. Ο κώδικας χρησιµοποιείται και στο function 
“HEIGHTCHECK» όπου και εξηγείται αναλυτικά. 

 
   L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
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      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
 

Network 3: ∆οµή ενεργειών που συνθέτουν την κίνηση µε άνω και κάτω άκρα και µεγάλο 
βήµα κίνησης. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή των βηµάτων, η επανάληψη των οποίων οδηγεί στην 
αναρρίχηση µε άνω και κάτω άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης. Η ενεργοποίηση κάθε χρονικού 
on-delay οδηγεί σε «άλµα» (Jump) υπό συνθήκη στην αντίστοιχη ενέργεια/βήµα. Τα βήµατα 
εκτελούνται µεν σειριακά αλλά µε χρονική διαφορά η οποία και έχει οριστεί παραπάνω στην 
αρχικοποίηση των on-delay. 
 

Σηµείωση 1: Όπως θα παρατηρήσουµε, πρώτα εκτελείται το FC “HEIGHT1” στο οποίο 
ελεγχεται αν ο αναρριχητής έχει φθάσει το επιθυµητό ύψος (12 εκατοστά πρίν την τελική 
θέση αναρρίχησης) και αν έχει, η κίνηση τερµατίζεται και ξεκινά η εκτέλεση του Σταδίου 2 
«αναρρίχηση µε άνω και κάτω άκρα και µικρό βήµα κίνησης».  
Παρατηρούµε πως αυτή η function ελέγχου θα εκτελείται στην αρχή της εκτέλεσης των 
βηµάτων και όχι σε κάθε βήµα. Αυτό προσδίδει κάποιο µικρό σφάλµα στην τελική θέση (µιας 
και έτσι τις περισσότερες φορές ο αναρριχητής ολοκληρώνει την σειρά των βηµάτων έχοντας 
ξεπεράσει το επιθυµητό ύψος κατά κάποια εκατοστά) όµως µας προσφέρει οµοιόµορφη 
παρουσίαση της κίνησης µιας και αυτή θα τερµατίζεται ενώ ο αναρριχητής βρίσκεται στην 
αρχική του κατάσταση (Αρχική κατάσταση: Όλα τα φρένα κλειστά και οι τέσσερις µύες υπό 
µικρή σταθερή πίεση). 
 

Σηµείωση 2: H µόνη διαφορά στο κώδικα απο το Σενάριο 3 που αναλύθηκε παραπάνω, είναι 
ότι οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων δεν εκτελούνται ταυτόχρονα αλλά µε κάποια 
χρονική καθυστέρηση µεταξύ τους. Αυτή η αλλαγή δίνει µεγαλύτερη φυσικότητα στην 
κίνηση. 
 

Σηµείωση 3: Reset των εµβόλων/φρένων σηµαίνει συστολή/απενεργοποίηση ενώ Set 
σηµαίνει έκταση/ενεργοποίηση. 

 
      A       T      1 
      AN    T      2 
      JC    M1 
 
      A       T      2 
      AN    T      3 
      JC    M2 
 
      A       T      3 
      AN    T      4 
      JC    M3 
 
      A       T      4 
      AN    T      5 
      JC    M4 
 
 
      A       T      5 
      AN    T      6 
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      JC    M5 
 
      A       T      6 
      AN    T      7 
      JC    M6 
 
      A       T      7 
      JC    M7 
 
     AN    M     19.1  // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      R       M     19.0 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 10ms) 

M1:    S     Q      4.1  // Έκταση των εµβόλων/φρένων (ενεργοποίηση φρένων) 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 
      CALL  "HEIGHT1"  // Έλεγχος άφιξης στην επιθυµητή θέση 
    // (12 εκατοστά πριν την τελική θέση αναρρίχησης) 

 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M2:  S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    72  // Συστολή κάτω µυών µε πίεση 5 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M3:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    72  // Συστολή άνω µυών µε πίεση 5 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M4:    S     Q      4.3           // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
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       S     Q      4.2 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M5:    R     Q      4.1        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
       S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
 
      L     MD    64                // Έκταση άνω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M6:    R     Q      4.11        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
       S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
 
      L     MD    64                // Έκταση κάτω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M7:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 
      AN    M     19.1       // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      S     M     19.0 
 
      BE     
 
Τέλος FC4 

 

 

• FC5: “HANDSLEGS2”   

 
Σενάριο κίνησης 4 «αναρρίχηση µε χρήση άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης» 
Στάδιο 2 «αναρρίχηση µε χρήση άνω & κάτω άκρων και µικρό βήµα κίνησης» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 4 και ολοκληρωθεί το 
πρώτο στάδιο κίνησης. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το δεύτερο στάδιο του σεναρίου 
κίνησης «αναρρίχηση µε χρήση άνω των κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης». Το στάδιο 
αυτό περιγράφεται ώς «αναρρίχηση µε χρήση άνω των κάτω άκρων και µικρό βήµα 
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κίνησης». Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού αισθητήρα, ώστε κατά την 
αναρρίχηση να πάρουµε πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του προγράµµατος 
PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Βασική δοµή 
 

Στον παρακάτω κώδικα έγινε χρήση on-delay µε αυτοσυγκράτηση ώστε να χωρίσουµε 
χρονικά τις ενέργειες/βήµατα που συνθέτουν ένα «κύκλο» της κίνησης µε άνω και κάτω άκρα 
µε µικρό βήµα κίνησης. Η επαναληπτική εκτέλεση των βηµάτων αυτών οδηγεί τελικώς στην 
ανάβαση του αναρριχητή. Η επιλογή του χρόνου κάθε χρονικού δεν έγινε τυχαία αλλά 
λήφθηκε υπόψη ο χρόνος που χρειάζεται κάθε µια ενέργεια για να εκτελεστεί. Αυτό έγινε 
ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση  της επόµενης ενέργειας πρίν εκτελεστεί πλήρως η 
προηγούµενη (π.χ. συστολή των εµβόλων/φρένων πρίν προλάβουν οι µύες να εκταθούν 
πλήρως).  
Επίσης οι χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν µετά απο δοκιµές ως οι µικρότεροι δυνατοί ώστε η 
ανάβαση του αναρριχητή να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 
      AN    M     19.0 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      1 
 
      A     T       1 
      L     S5T#10MS 
      SD    T      2 
 
      A     T       2 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      3 
 
      A     T       3 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      4 
 
      A     T       4 
      L     S5T#50MS 
      SD    T      5 
 
      A     T       5 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      6 
 
      A     T       6 
      L     S5T#650MS 
      SD    T      7 
 

Network 2: Μέτρηση του ύψους 
 

Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα µήκους γραµµικής κίνησης για περαιτέρω πρόσβαση 
στα δεδοµένα του προγράµµατος PLC-Analyzer. Ο κώδικας χρησιµοποιείται και στο function 
“HEIGHTCHECK» όπου και εξηγείται αναλυτικά. 

 
   L     PIW  288 



  

  78 

 
 
 
 

      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 

       L     MD    76 
L     MD    80 

      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
 

Network 3: ∆οµή ενεργειών που συνθέτουν την κίνηση µε άνω και κάτω άκρα και µικρό 
βήµα κίνησης. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή των βηµάτων, η επανάληψη των οποίων οδηγεί στην 
αναρρίχηση µε άνω και κάτω άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης. Η ενεργοποίηση κάθε χρονικού 
on-delay οδηγεί σε «άλµα» (Jump) υπό συνθήκη στην αντίστοιχη ενέργεια/βήµα. Τα βήµατα 
εκτελούνται µεν σειριακά αλλά µε χρονική διαφορά η οποία και έχει οριστεί παραπάνω στην 
αρχικοποίηση των on-delay. 
 

Σηµείωση 1: Όπως θα παρατηρήσουµε, πρώτα εκτελείται το FC “HEIGHT2” στο οποίο 
ελεγχεται αν ο αναρριχητής έχει φθάσει το επιθυµητό ύψος (3 εκατοστά πρίν την τελική θέση 
αναρρίχησης) και αν έχει, η κίνηση τερµατίζεται και ξεκινά η εκτέλεση του Σταδίου 3 «PID 
έλεγχος θέσης».  
Παρατηρούµε πως αυτή η function ελέγχου θα εκτελείται στην αρχή της εκτέλεσης των 
βηµάτων και όχι σε κάθε βήµα. Αυτό προσδίδει κάποιο µικρό σφάλµα στην τελική θέση (µιας 
και έτσι τις περισσότερες φορές ο αναρριχητής ολοκληρώνει την σειρά των βηµάτων έχοντας 
ξεπεράσει το επιθυµητό ύψος κατά κάποια εκατοστά) όµως µας προσφέρει οµοιόµορφη 
παρουσίαση της κίνησης µιας και αυτή θα τερµατίζεται ενώ ο αναρριχητής βρίσκεται στην 
αρχική του κατάσταση (Αρχική κατάσταση: Όλα τα φρένα κλειστά και οι τέσσερις µύες υπό 
µικρή σταθερή πίεση). 
 

Σηµείωση 2: H µόνη διαφορά στο κώδικα απο το Σταδιο 1 που αναλύθηκε παραπάνω, είναι 
ότι οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων εκτελούνται µε µέγιστη πίεση 2 bar και ελάχιστη 1 
bar. Αυτή η αλλαγή οδηγεί στο µικρό βήµα κίνησης. 
 

Σηµείωση 3: Reset των εµβόλων/φρένων σηµαίνει συστολή/απενεργοποίηση ενώ Set 
σηµαίνει έκταση/ενεργοποίηση. 
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      A       T      1 
      AN    T      2 
      JC    M1 
 
      A       T      2 
      AN    T      3 
      JC    M2 
 
      A       T      3 
      AN    T      4 
      JC    M3 
 
      A       T      4 
      AN    T      5 
      JC    M4 
 
 
      A       T      5 
      AN    T      6 
      JC    M5 
 
      A       T      6 
      AN    T      7 
      JC    M6 
 
      A       T      7 
      JC    M7 
 
     AN    M     19.1  // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
      R       M     19.0 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 10ms) 

M1:    S     Q      4.1  // Έκταση των εµβόλων/φρένων (ενεργοποίηση φρένων) 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 
      CALL  "HEIGHT2"  // Έλεγχος άφιξης στην επιθυµητή θέση 
    // (3 εκατοστά πριν την τελική θέση αναρρίχησης) 

 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M2:  S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    60  // Συστολή κάτω µυών µε πίεση 2 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
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      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M3:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων 
       S     Q      4.2 
       R     Q      4.3                // Απενεργοποίηση κάτω φρένων 
       R     Q      4.4 
 
      L     MD    60  // Συστολή άνω µυών µε πίεση 2 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
BEU    
 
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M4:    S     Q      4.3           // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.4 
       S     Q      4.1 
       S     Q      4.2 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M5:    R     Q      4.1        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
       S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
 
      L     MD    64                // Έκταση άνω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 650ms) 

M6:    R     Q      4.11        // Απενεργοποίηση άνω φρένων 
       R     Q      4.2 
       S     Q      4.3     // Ενεργοποίηση κάτω φρένων 
       S     Q      4.4 
 
      L     MD    64                // Έκταση κάτω µυών µε µείωση πίεσης στο 1 bar 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      BEU    
 
//(Εκτελείται για 50ms) 

M7:    S     Q      4.1                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S     Q      4.2 
       S     Q      4.3 
       S     Q      4.4 
 
      AN    M     19.1       // Βοηθητικό Memory bit για επίτευξη επαναληπτικής  
                    // εκτέλεσης βηµάτων 
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      S     M     19.0 
 
      BE     
 
Τέλος FC5 
 
 

• FC6: “PID”   

 
Σενάριο κίνησης 4 «αναρρίχηση µε χρήση άνω & κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης» 
Στάδιο 3 «PID έλεγχος θέσης» 
 
Το Function αυτό εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 4 και εκτελεστούν τα δύο 
πρώτα στάδια. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που υλοποιεί το τρίτο στάδιο του σεναρίου κίνησης 
«αναρρίχηση µε χρήση άνω των κάτω άκρων και PID έλεγχο θέσης». Το στάδιο αυτό 
περιγράφεται ώς «PID έλεγχος θέσης». Παράλληλα διαβάζεται η ένδειξη του υψοµετρικού 
αισθητήρα, ώστε να πάρουµε πληροφορίες για τη µεταβολή του ύψους µέσω του 
προγράµµατος PLC-analyzer. 
To πρόγραµµα PLC-analyzer και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
Network 1: Μετατροπές και καθορισµός βασικών παραµέτρων του PID. 
 

Σε αυτό το κοµµάτι του κώδικα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες µετατροπες και ο 
καθορισµός βασικών παραµέτρων του PID σύµφωνα µε τις µονάδες και τον τύπο τιµών που 
έχει καθοριστεί απο τον κατασκευαστη.  

 
// Μετατροπη του MD40 (τελικό επιθυµητό ύψος) σε πραγµατικό αριθµό (Real) και  
// αναγωγή του σε ποσοστό *.*%  
      L     1.000000e+002 
      L     0 
      -R     
      L     MD    40 
      ITD      // Μετατροπή σε Double 
      DTR      // Μετατροπή σε Real 
      *R     
      L     3.000000e+003 
      /R     
      T     MD    88               // Μετατροπη σε Real ποσοστό *.*% 
 
// Καθορισµός του Dead Bandwidth (DEADB_W) που εισάγται στο σφάλµα σε χιλιοστά  
// (mm) και αναγωγή του σε ποσοστό *.*% 
      L     1.000000e+002 
      L     0.000000e+000 
      -R     
      L     3.000000e+000      // Το Dead Bandwidth σε χιλιοστα (mm) και Real  

// φορµατ επιλέγεται ίσο µε 3mm 
      *R     
      L     3.000000e+003 
      /R     
      T     MD   170              // Μετατροπή σε ποσοστό *.*% 
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// Καθορισµός της ελεγχόµενης µεγιστης τιµής Manipulated value high limit  
// (LMN_HLM) σε bar και αναγωγή του σε ποσοστό *.*% 
      L     1.000000e+002 
      L     0.000000e+000 
      -R     
      L     5.000000e+000     // To High limit σε bar και φορµατ Real ορίζεται στα 5bar 
      *R     
      L     6.000000e+000 
      /R     
      T     MD   174              // Μετατροπή σε ποσοστό *.*%  
 
// Καθορισµός της ελεγχόµενης ελάχιστης τιµής (Manipulated value low limit  
// LMN_LLM) se bar  και αναγωγή του σε ποσοστό *.*% 
      L     1.000000e+002 
      L     0.000000e+000 
      -R     
      L     3.000000e-001        // To Low limit σε bar και φορµατ Real ορίζεται στα 0.3bar 
      *R     
      L     6.000000e+000 
      /R     
      T     MD   178                 // Μετατροπή σε ποσοστό *.*% 
 
// Μετατροπή ένδειξης του αισθητήρα PIW 288 µε προσθήκη offset για την διόρθωση της  
// τιµής. Ο κώδικας θα αναλυθεί στο FC “HEIGHTCHECK” 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80                           
      +D     
      T     MD    80 
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// Μετατροπής της τιµής του ύψους σε τιµή εύρους 0-27648 
      L     MD    80 
      L     0 
      -D     
      L     27648 
      *D     
      T     MD    84 
      L     3000 
      L     0 
      -D     
      T     MD   100 
      L     MD    84 
      L     MD   100 
      /D     
      T     MW   100 
 

Network 2: Κώδικας ενεργοποίησης του PID και καθορισµού των παραµέτρων του. 
 

Ακολουθεί ο κώδικας ενεργοποίησης του PID και καθορισµού των παραµέτρων του. Οι τιµές 
των παραµέτρων αποθηκεύονται σε κάθε εκτέλεση στο DB41 και µε βάση αυτές τις τιµές 
εκτελείται κάθε φορά ο αλγόριθµος του ελεγκτή στο FB41. To αποτέλεσµα που προκύπτει 
είναι η ελεγχόµενη τιµή της πίεσης των άνω άκρων η οποία µε την εφαρµογή της στους µύες 
συνεπάγεται τη µεταβολή της θέσης του αναρριχητή. Παράλληλα υπολογίζεται το σφάλµα 
δηλαδή η διαφορά της θέσης του αναρριχητή απο την επιθυµητή θέση. Όταν το σφάλµα 
µηδενιστεί, ο PID έλεγχος σταµατά και εκτελείται το FC PAUSE. 
Να σηµειωθεί πως καθόλη την διάρκεια του PID ελέγχου, τα πάνω φρένα παραµένουν 
ενεργοποιηµένα κρατώντας τον αναρριχητή στη θέση του, τα κάτω φρένα απενεργοποιούνται 
γιανα επιτρέπουν την κίνηση απο την αλλαγή της πίεσης των άνω µυών και οι κάτω µύες 
τροφοδοτούνται µε µικρή σταθερή πίεση ενός bar. 
Απο τις παραµέτρους του PID οι σηµαντικότερες είναι το Gain, το ΤΙ και το TD. Αυτές 
καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την συµπεριφορά των P, I, D όρων. Στην περίπτωση του 
αναρριχητή όπου εκτελείται στην ουσία PI έλεγχος και οι τιµές που έχουν τεθεί στον κώδικα 
είναι Gain=60 και ΤΙ=2s. Οι τιµές αυτές οδηγούν σε ικανοποιητικό έλεγχο θέσης µε 
εµφάνιση φθίνουσας ταλάντωσης µικρού αριθµού υπερυψώσεων. 

 
       CALL  "CONT_C" , DB41 
       COM_RST :=FALSE 
       MAN_ON  :=FALSE 
       PVPER_ON:=TRUE 
       P_SEL   :=TRUE 
       I_SEL   :=TRUE 
       INT_HOLD:=FALSE 
       I_ITL_ON:=FALSE 
       D_SEL   :=FALSE 
       CYCLE   :=T#100MS 
       SP_INT  :=MD88 
       PV_IN   :=0.000000e+000 
       PV_PER  :=MW100 
       MAN     :=0.000000e+000 
       GAIN    :=6.000000e+001 
       TI      :=T#1S 
       TD      :=T#400MS 
       TM_LAG  :=T#200MS 
       DEADB_W :=MD170 
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       LMN_HLM :=MD174 
       LMN_LLM :=MD178 
       PV_FAC  :=1.000000e+000 
       PV_OFF  :=0.000000e+000 
       LMN_FAC :=1.000000e+000 
       LMN_OFF :=0.000000e+000 
       I_ITLVAL:=1.000000e+000 
       DISV    :=0.000000e+000 
       LMN     :=MD104 
       LMN_PER :=MW108 
       QLMN_HLM:=M132.0 
       QLMN_LLM:=M133.0 
       LMN_P   :=MD112 
       LMN_I   :=MD116 
       LMN_D   :=MD120 
       PV      :=MD124 
       ER      :=MD128 
 
      AN    M     20.0    
      S     Q      4.1  // Ενεργοποίηση πάνω φρένων  
      S     Q      4.2 
      R     Q      4.3 
      R     Q      4.4  // Απενεργοποίηση κάτω φρένων  
 

Network 3: Εφαρµογή και µετατροπή των αποτελεσµάτων. Έλεγχος τέλους PID ελέγχου 
 

Η ελεγχόµενη τιµή της πίεσης εφαρµόζεται στα άνω άκρα, προκαλώντας την µεταβολή της 
θέσης του αναρριχητή.  
Παράλληλα, η πίεση αυτή µετατρέπεται σε bar για την περαιτέρω επεξεργασία των τιµών της 
σε πρόγραµµα όπως το PLC-Analyzer. 
Τέλος, ελέγχεται εάν το σφάλµα έχει µηδενιστεί. Για να εξασφαλίσουµε πως το σφάλµα δεν 
µηδενίστηκε για ένα µόνο κύκλο εκτέλεσης του PID αλγορίθµου (κάτι που θα µπορούσε να 
συµβεί εάν ο αναρριχητής περνούσε απλά απο την επιθυµητή θέση κατά την αλλαγή της 
πίεσης των άνω άκρων οδηγώντας σε εσφαλµένη συµπέρασµα πως ο έλεγχος ολοκληρώθηκε) 
αναγκάζουµε τον έλεγχο να επαναλαµβάνεται κάθε 500ms. Κατά αυτό το τρόπο, εάν το error 
ελεχθεί ώς µηδέν και παραµείνει µηδέν για ένα ικανοποιητικό χρόνο (500ms) σηµαίνει πως ο 
έλεγχος είναι επιτυχής και ο αναρριχητής έφθασε στην επιθυµητή θέση. Τότε ο έλεγχος 
τερµατίζεται και εκτελείται το FC PAUSE το οποίο προκαλεί τερµατισµό της κίνησης και 
ενεργοποίηση του φάρου ολοκλήρωσης του εκάστοτε σεναρίου κίνησης. 

 
L     MD    64 

      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
 
      L     MW   108 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
 
// Μετατροπή σε Bar x10 
      L     MW   108 
      L     0 
      -D     
      L     60 
      *D     
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      T     MD   150 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD   154 
      L     MD   150 
      L     MD   154 
      /D     
      T     MD   154 
 
// Μετατροπή σε Bar και Real (δηλαδή διαίρεση της τιµής µε το 10) 
// για περαιτέρω επεξεργασία των τιµών της πίεσης µέσω του PLC Analyzer 
      L     MD   154 
      ITD    
      DTR    
      L     1.000000e+001 
      /R     
      T     MD   158 
 
// Έλεγχος ολοκλήρωσης ελέγχου PID 
      L     MD   128 
      L     0.000000e+000 
      ==R    
      L     S5T#500MS // ορισµός διάρκειας χρονοκαθυστέρησης ανάµεσα στους  

// ελέγχους του σφάλµατος 
      SD    T     13 
 
      A     T     13 
      JC    W1 
 
      AN    M     19.4 
      JC    W3 
 
      BEU    
 

W3:    L     MD   128 
    L     0.000000e+000 // Έλεγχος αν το σφάλµα ισούται µε µηδέν 
      <>R    
      JC    W2 
 
      BEU    
 

W2:    R     T     13  // Αν το σφάλµα δεν είναι µηδέν τότε µηδένισε το χρονικό 
       R     Q      4.7  // και την λειτουργία της λυχνίας 
 
      BEU    
 

W1:    CALL  "PAUSE" // Αν παραµείνει µηδέν µετά τα 500ms τότε κάλεσε  
// το FC “PAUSE”  

 
      BE  
 
// Τέλος FC6   
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Σηµείωση: Τα FB41 και DB41 του PID ελεγκτή δηµιουργήθηκαν αυτόµατα απο το 

σύστηµα όταν επιλέχθηκε η χρήση του συγκεκριµένου ελεγκτή. Το FB41 περιέχει τον 

κώδικα που υλοποιεί το Block διάγραµµα λειτουργίας που παρουσιάστηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο ενώ το DB41 χρησιµεύει για την αποθήκευση των τιµών των 

παραµέτρων του ελεγκτή µετά απο κάθε εκτέλεση του. Τα Blocks αυτά έχουν ρυθµιστεί 

µε read-protection και γι’ αυτό το περιεχόµενο τους δεν θα παρουσιαστεί στο παρών 

κείµενο. 
 

• FC7: “HEIGHTCHECK”   

 
Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στο επιθυµητό ύψος. 
 

Στο παρόν FC λαµβάνεται η ένδειξη του αισθητήρα ύψους και συγκρίνεται µε το επιθυµητό 
ύψος αναρρίχησης. Αν είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε απο την επιθυµητή θέση τότε 
δροµολογείται η εκτέλεση του FC “PAUSE” το οποίο προκαλεί τερµατισµό της κίνησης και 
ενεργοποίηση του φάρου ολοκλήρωσης του εκάστοτε σεναρίου κίνησης. 

 
Network 1: Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στην επιθυµητή θέση. 
 

Παρακάτω ακολουθεί µέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα, µετατροπή της ένδειξης απο 
κλίµακα εύρους 0-27648 σε κλίµακα χιλιοστών (mm) εύρους 0-3000 και σύγκριση της τιµ΄ς 
µε το επιθυµητό ύψός.  
 
Σηµείωση: Λαµβάνουµε ώς µηδενικό ύψος την αρχή της βοηθητικής υψοµετρικής ταινίας. 
Μετά λοιπόν την µετατροπή της ένδειξης του αισθητήρα σε χιλιοστά, πρέπει να λάβουµε 
υπόψη το offset που εισέρχεται στην µέτρηση του ύψους λόγω της θέσης της βοηθητικής 
υψοµετρικής ταινίας η οποία ξεκινά 25 mm πάνω απο το έδαφος. Εποµένως πρέπει να 
αφαιρεθεί η τιµή αυτή απο την ένδειξη του αισθητήρα. Ακόµα, εισέρχεται offset λόγω της 
απόστασης της άκρης του σύρµατος του αισθητήρα απο το κέντρο αναφοράς της θέσης του 
αναρριχητή, που έχει καθοριστεί στο κέντρο του σώµατος του (που είναι στο ύψος της 
βοηθητικής ενδεικτικής ράβδου). Η απόσταση αυτή υπολογίζεται στα 80 χιλιοστα τα οποία 
πρέπει να προστεθούν στην ένδειξη του αισθητήρα. Τελευταίο offset που εισέρχεται στην 
µέτρηση είναι η απόσταση του µηδενός της µέτρησης του αισθητήρα απο το έδαφος που 
ανέρχεται στα 238 χιλιοστά. Έτσι γιανα δείχνει η ενδεικτική ράβδος την ίδια ένδειξη στην 
υψοµετρική ταινία µε την τιµή που µετράµε µέσω του αισθητήρα, πρέπει να προσθέσουµε και 
τα 238 χιλιοστά στην ένδειξη του. 

 
      AN    M     23.0    // Ενεργοποίηση φρένων 
      S     Q      4.1 
      S     Q      4.2 
      S     Q      4.3 
      S     Q      4.4 
 
// Μέτρηση της ένδειξης του αισθητήρα 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
// Μετατροπή της ένδειξης απο κλίµακα εύρους 0-27648 σε κλίµακα χιλιοστών (mm)  
// εύρους 0-3000 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
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      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
 
// Προσθήκη offset / ∆ιόρθωση της µέτρησης 
      L     MD    80 
      L     238   // Offset λόγω απόστασης αρχής µέτρησης αισθητήρα απο το  

// έδαφος 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25   // Offset λόγω απόστασης αρχής υψοµετρικής ταινίας απο το 

// έδαφος 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80                           // Offset λόγω απόστασης άκρης σύρµατος αισθητήρα απο το 

// κέντρο αναφοράς θέσης αναρριχητή (κέντρο σώµατος του) 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    40 
      L     MD    80 
      >I     
      JC    END                      // Άν το ύψος γίνει µεγαλύτερο απο το επιθυµητό, γίνεται set 

       S     M     18.4                 // το βοηθητικό memory bit που προκαλεί την  
// εκτέλεση του FC "Pause". ∆ιαφορετικά εκτελείται jump  
// στην εντολή τέλους του Block και συνεχίζει η εκτέλεση  
// του εκάστοτε µοτίβου κίνησης 

END:  BE     
 
// Τέλος FC7 
 
 

• FC8: “HEIGHT1”   

 
Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στο επιθυµητό ύψος ολοκλήρωσης του σταδίου 1 
«Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» του σεναρίου κίνησης 
4 «Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης».  
 

Στο παρόν FC λαµβάνεται η ένδειξη του αισθητήρα ύψους και συγκρίνεται µε το ύψος 

αναρρίχησης για την ολοκλήρωση του σταδίου 1.  Το ύψος αυτό ορίζεται ώς το επιθυµητό 
τελικό ύψος αναρρίχησης µείον 12 εκατοστά. Αν η ένδειξη είναι µεγαλύτερη ή ίση απο την 
θέση ολοκλήρωσης του σταδίου 1 τότε δροµολογείται η εκτέλεση του FC “HANDSLEGS2” 
το οποίο αποτελεί το δεύτερο στάδιο «Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και µικρό βήµα 
κίνησης» του σεναρίου 4 «Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης». 

 
Network 1: Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στην θέση ολοκλήρωσης του σταδίου 1. 
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Η µόνη διαφορά απο το FC “HEIGHTCHECK” είναι στη τιµή του επιθυµητού ύψους, γι’ 
αυτό και τα σχόλια θα παραληφθούν καθώς ο κώδικας παραµένει ίδιος. 

 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    48 
      L     MD    80 
      >I     
      JC    END 
 
      S     M     18.6 // Άν το ύψος γίνει µεγαλύτερο απο το επιθυµητό, τότε γίνεται set το  

// βοηθητικό memory bit που οδηγεί στην εκτέλεση του FC  
// “HANDSLEGS2”. 

END:   BEU    
 
// Τέλος FC8 

 
 

• FC9: “HEIGHT2”   

 
Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στο επιθυµητό ύψος ολοκλήρωσης του σταδίου 2 
«Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και µικρό βήµα κίνησης» του σεναρίου κίνησης 4 
«Αναρρίχηση µε άνω & κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης».  
 

Στο παρόν FC λαµβάνεται η ένδειξη του αισθητήρα ύψους και συγκρίνεται µε το ύψος 
αναρρίχησης για την ολοκλήρωση του σταδίου 2.  Το ύψος αυτό ορίζεται ώς το επιθυµητό 
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τελικό ύψος αναρρίχησης µείον 3 εκατοστά. Αν η ένδειξη είναι µεγαλύτερη ή ίση απο την 
θέση ολοκλήρωσης του σταδίου 1 τότε δροµολογείται η εκτέλεση του FC “PID” το οποίο 
αποτελεί το τρίτο στάδιο «PID έλεγχος θέσης» του σεναρίου 4 «Αναρρίχηση µε άνω & κάτω 
άκρα και PID έλεγχο θέσης». 

 
Network 1: Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στην θέση ολοκλήρωσης του σταδίου 2. 

 

Η µόνη διαφορά απο το FC “HEIGHTCHECK” είναι στη τιµή του επιθυµητού ύψους, γι’ 
αυτό και τα σχόλια θα παραληφθούν καθώς ο κώδικας παραµένει ίδιος. 

 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 
 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     238 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    52 
      L     MD    80 
      >I     
      JC    END                        
 
      S     M     18.7 // Άν το ύψος γίνει µεγαλύτερο απο το επιθυµητό, τότε γίνεται set το  

// βοηθητικό memory bit που οδηγεί στην εκτέλεση του FC  
// “PID”. 

END:   BEU    
 
// Τέλος FC9 
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• FC10: “PAUSE”   

 
Ολοκλήρωση σεναρίου κίνησης – Ενεργοποίηση λυχνίας άφιξης  
 

Το Function αυτό εκτελείται όταν ο αναρριχητής φθάσει το επιθυµητό ύψος του εκάστοτε 
σεναρίου κίνησης και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του σεναρίου µε την ενεργοποίηση της 
λυχνίας. 

 
Network 1: Ολοκλήρωση σεναρίου κίνησης – Ενεργοποίηση λυχνίας άφιξης 

 

Όταν ο αναρριχητής φθάσει το επιθυµητό ύψος, η κίνηση του σταµατάει και µπαίνει σε 
αναµονή (Pause). Παράλληλα ενεργοποιείται και αναβοσβίνει η λυχνία άφιξης. Η λυχνία 
παραµένει ενεργοποιηµένη έως ότου πατηθεί απο τον χρήστη το µπουτόν κατάβασης του 
αναρριχητή. 

 
   AN    M     23.0                  // Ενεργοποίηση φρένων 
       S       Q      4.1 
       S       Q      4.2 
       S       Q      4.3 
       S       Q      4.4 
 
// Χρονικό on delay ενεργοποίησης λυχνίας 
      AN    M     24.0 
      L     S5T#300MS 
      SD     T      9 
 
// Χρονικό on delay απενεργοποίησης λυχνίας 
      A      M     24.0 
      L     S5T#300MS 
      SD     T     10 
 
// Ενεργοποίηση λυχνίας 
      A     T     10 
      R     Q      4.7 
      R     M     24.0 
      R     T     10 
 
// Απενεργοποίηση λυχνίας 
      A     T      9 
      S     Q      4.7 
      S     M     24.0 
      R     T      9 
 
      BE     
 
// Τέλος FC10 
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• FC11: “FALL”   

 
Σενάριο κατάβασης αναρριχητή. 
 

Η κατάβαση του αναρριχητή εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το µπουτόν 5 
«ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ». Αυτό σηµαίνει πως η κατάβαση µπορεί να εκτελεστεί αφού φθάσει ο 
αναρριχητής στην επιθυµητή θέση (ενώ, δηλαδή, εκτελείται το Function “PAUSE”) αλλά και 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάποιου σεναρίου κίνησης. 

 
Network 1: ∆οµή σεναρίου κατάβασης 

 

Η κατάβαση του αναρριχητή επιτυγχάνεται µε συνεχές και γρήγορο άνοιγµα/κλείσιµο των 
εµβόλων/φρένων (δηλαδή γρήγορη έκταση/συστολή τους), µια κίνηση που προσεγγίζει τον 
τρόπο κατάβασης του ορειβάτη.  
 

Σηµείωση 1: Η κατάβαση σταµατάει αµέσως όταν το ύψος γίνει ίσο ή µικρότερο απο τιµή 
που ο χρήστης έχει ορίσει στο DB. Default τιµή είναι τα 700mm που διασφαλίζει την έγκαιρη 
διακοπή της κατάβασης πρίν ο αναρριχητής χτυπήσει στη βάση της διάταξης. 
 

Σηµείωση 2: Στα άνω και κάτω άκρα εφαρµόζεται συνεχώς µικρή σταθερή πίεση (2bar) για 
να µειωθεί η καταπόνηση των µυών κατά την απότοµη κατάβαση. 
 

Σηµείωση 3: Ο τρόπος κατάβασης είναι µέν ταχύτερος όµως επειδή η κίνηση είναι απότοµη, 
δεν υπάρχει µεγάλη ακρίβεια ανάµεσα στη θέση που θα του ορίσει ο χρήστης και στη θέση 
στην οποία θα σταµατήσει τελικά ο αναρριχητής. Η κατάβαση θα µπορούσε να γίνει µε 
πολλά διαφορετικά σενάρια κίνησης, επιλέχθηκε όµως αυτό ώς το ταχύτερο, µιας και ο 
ακριβής έλεγχος θέσης κατά την κατάβαση δεν αποτελεί αντικείµενο της διπλωµατικής 
εργασίας. 

 
// Χρονικό on delay ενεργοποίησης φρένων  
      AN    M     19.2 
      L     S5T#50MS 
      SD    T     11 
 
// Χρονικό on delay απενεργοποίησης φρένων 
      A     M     19.2 
      L     S5T#50MS 
      SD    T     12 

 
// Απενεργοποίηση των φρένων 
      A     T     12 
      R     Q      4.7              // Απενεργοποίηση της Λυχνίας 
      R     Q      4.3   
      R     Q      4.4 
      R     Q      4.1 
      R     Q      4.2 
      R     M     19.2            // Βοηθητικό memory bit για την επίτευξη  
                                         // επαναλαµβανόµενης έκτασης/συστολής των εµβόλων/φρένων 
      R     T     12 
 
// Τροφοδοσία των άκρων µε 2 bar για µείωση της καταπόνησης 
      L     MD    60 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
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// Ενεργοποίηση των φρένων 
      A     T     11                  
      S     Q      4.3 
      S     Q      4.4 
      S     Q      4.1 
      S     Q      4.2 
      S     M     19.2            // Βοηθητικό memory bit για την επίτευξη  
                                         // επαναλαµβανόµενης έκτασης/συστολής των εµβόλων/φρένων 
      R     T     11 
 
      CALL  "DOWNCHECK"  // Έλεγχος άφιξης του αναρριχητή στο επιθυµητό  

// ύψος κατάβασης  
 
      BE    
 
// Τέλος FC11 
 
 

• FC12: “DOWNCHECK”   

 
Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στο επιθυµητό ύψος κατάβασης.  
 

Στο παρόν FC λαµβάνεται η ένδειξη του αισθητήρα ύψους και συγκρίνεται µε το επιθυµητό 
ύψος κατάβασης.  Αν η ένδειξη είναι µικρότερη ή ίση απο την θέση ολοκλήρωσης της 
κατάβασης τότε δροµολογείται η εκτέλεση του FC “STOP” το οποίο προκαλεί τερµατισµό 
της κίνησης και επαναφορά του αναρριχητή στην αρχική του κατάσταση (αρχική κατάσταση: 
και τα 4 φρένα ενεργοποιηµένα ενώ και οι 4 µύες τροφοδοτούνται µε µηδενική πίεση). 

 
Network 1: Έλεγχος άφιξης αναρριχητή στο επιθυµητό ύψος κατάβασης. 

 

Η µόνη διαφορά απο το FC “HEIGHTCHECK” είναι στη τιµή του επιθυµητού ύψους και 
στην σύγκριση, γι’ αυτό και τα περισσότερα σχόλια θα παραληφθούν. 

 
      L     PIW  288 
      T     MD    76 

 
      L     MD    76 
      L     0 
      -D     
      L     3000 
      *D     
      T     MD    76 
      L     27648 
      L     0 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    76 
      L     MD    80 
      /D     
      T     MD    80 

 
 

      L     MD    80 
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      L     238                          
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     25 
      -D     
      T     MD    80 
      L     MD    80 
      L     80 
      +D     
      T     MD    80 
      L     MD    44 
      L     MD    80 
      <I                                // Αν το ύψος γίνει µικρότερο απο το επιθυµητό τότε γίνεται Set 
      JC    END 
 
      S     M     18.5            // το βοηθητικό memory bit που προκαλεί την εκτέλεση του FC 

        // "STOP" 
END:   BE     
 

// Τέλος FC12 
 
 

• FC13: “STOP”   

 
Επαναφορά αναρριχητή στην αρχική κατάσταση.  
 

Το παρόν FC εκτελείται µε την ολοκλήρωση της κατάβασης του αναρριχητή και τον 
επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση (αρχική κατάσταση: και τα 4 φρένα ενεργοποιηµένα 
ενώ και οι 4 µύες τροφοδοτούνται µε µηδενική πίεση). 

 
Network 1: Επαναφορά αναρριχητή στην αρχική κατάσταση. 

 

Με το παρακάτω κώδικα επαναφέρουµε τον αναρριχητή στην κατάσταση όπου τα φρένα 
είναι ενεργοποιηµένα και οι µύες διοχετεύονται µε µηδενική πίεση. 
 

Σηµείωση: Το κλείσιµο των κάτω φρένων γίνεται µετά απο ορισµένο χρόνο ώστε να 
προλάβουν οι µύες να εκταθούν λόγω µέιωσης της πίεσης στα 0 bar. 

 
      AN    M     27.0    // Ενεργοποίηση πάνω φρένων  
      S     Q      4.1 
      S     Q      4.2 
 
      AN    M     27.0      // Απενεργοποίηση κάτω φρένων για να είναι δυνατή η  
      R     Q      4.3    // έκταση των µυών λόγω µείωσης της πίεσης στα 0 bar  
      R     Q      4.4                   
 
      AN    M     27.0     // Έκταση των µυών µε µείωση της πίεσης στα 0 bar 
      L     MD    56 
      T     PQW  304 
      T     PQW  306 
      T     PQW  308 
      T     PQW  310 
      AN    M     27.1 
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      L     S5T#50MS 
      SD    T     14 
 
      A     M     27.1 
      L     S5T#500MS 
      SD    T     15 
 
// Εκτελείται για 500ms, για µία µόνο φορά και αποτελεί τον χρόνο που απαιτείται για  
// την έκταση των µυών 
      A     T     14 
      S     M     27.1 
      R     T     14 
 
// Εκτελείται για 50ms, για µία µόνο φορά και αποτελεί τον χρόνο που απαιτείται για  
// την ενεργοποίηση των κάτω φρένων 
      A     T     15  // Ενεργοποίηση κάτω φρένων που σηµαίνει επαναφορά 
      S     Q      4.3  // στην αρχική κατάσταση 
      S     Q      4.4 
 

Network 2: Reset Βοηθητικών Bit. 
 

Σηµείωση 1: Το Function αυτό εκτελείται µέχρι να κλείσουν τα κάτω φρένα. Κάνοντας reset 
το βοηθητικό memory bit του OB35 (δηλαδή το M 18.5) που οδηγεί στην κυκλική εκτέλεση 
του “STOP” εξασφαλίζεται η διακοπή της εκτέλεσης του µετά την πρώτη φορά. Επίσης, 
γίνονται reset και τα υπόλοιπα βοηθητικά memory bits ώστε να µην εκτελεστεί κάποιο άλλο 
Function όταν ο έλεγχος επιστρέψει στο Main Programm (OB35). 
 

Σηµείωση 2: Για να είναι δυνατή η σωστή επανεκτέλεση του προγράµµατος και η εκ νέου 
επιλογή εκτέλεσης κάποιου µοτίβου κίνησης., πρέπει να γίνει reset στα βοηθητικά bit που 
έγιναν set κατά την τελευταία εκτέλεση του προγράµµατος. Τα περισσότερα βοηθητικά bit 
γίνονται reset στο τέλος του κώδικα των Function όπου και χρησιµοποιούνται. Όσα δεν 
γίνονται (δηλαδή τα βοηθητικά bit του OB35), γίνονται reset στο Function αυτό. 

 
      A     T     15 
      R     T     15 
      R     M     27.1 
      R     M     18.5 
 
      AN    M     27.0              // Reset των βοηθητικών bit του Main program (OB35) 
      R     M     19.7 
      R     M     18.7 
      R     M     18.6 
      R     M     18.4 
      R     M     18.3 
      R     M     18.2 
      R     M     18.1 
      R     M     18.0 
 
      AN    M     27.0 
      R     Q      4.7                  // Απενεργοποίηση λυχνίας 
      R     T     13                     // Reset βοηθητικού timer (χρήση στο FC6 “PID”) 
 
      BEU 
 
// Τέλος FC13 
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Σ’ αυτό το σηµείο ολοκληρώνεται η αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος του 
αναρριχητή. Παρακάτω παρατίθεται το δέντρο κλήσεων του προγράµµατος (Program 
Call Tree) απο το οποίο γίνονται κατανοητές οι κλήσεις που πραγµατοποιεί το κάθε 
Block κατά την εκτέλεση του. 

 

 
 

Σχήµα 4.2.1. Παρουσίαση του S7 Program Call Tree (Reference) του 
προγράµµατος του αναρριχητή. 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσµατα εκτέλεσης του προγράµµατος 
 

5.1. Σύντοµη περιγραφή του PLC-Αnalyzer προγράµµατος 
 

 
 

Σχήµα 5.1.1. Αναπαράσταση σηµάτων µε το PLC-Analyzer 

 
Το PLC-Analyzer είναι ένα λογισµικό σύστηµα κατάλληλο για συγκέντρωση και 

λογική ανάλυση δεδοµένων που καταγράφονται κατά τη λειτουργία µίας ελεγχόµενης 
από PLC εγκατάστασης. Το λογισµικό αυτό µας δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης, 
παρουσίασης, αξιολόγησης και περαιτέρω επεξεργασίας σηµάτων του PLC όπως 
inputs, outputs, flags, data words κ.α. Επίσης, η online καταγραφή και απεικόνιση 
καθιστά δυνατή την παρατήρηση της κυµατοµορφής του σήµατος σε πραγµατικό 
χρόνο. Στη διάταξη του αναρριχητή χρησιµοποιήθηκε το PLC-Analyzer Pro 5. 

 
Στο πρόγραµµα του αναρριχητή έχουν τοποθετηθεί κώδικες διαρκής ανάγνωσης 

της ένδειξης του αισθητήρα κατά την εκτέλεση των σεναρίων κίνησης. Η ένδειξη 
αυτή, αφού µετατραπεί σε χιλιοστά και προστεθούν τα κατάλληλα offset, 
αποθηκεύεται κάθε φορά σε µια συγκεκριµένη θέση µνήµης. Η διεύθυνση της θέσης 
µνήµης ορίζεται στο πρόγραµµα του PLC-Analyzer το οποίο αναλαµβάνει την 
συνεχή ανάγνωση της κατά την εκτέλεση του προγράµµατος και των σεναρίων 
κίνησης σε πραγµατικό χρόνο. Οι τιµές της θέσης µνήµης αποθηκεύονται και 
παρουσιάζονται σε µία αναπαράσταση της κυµατοµορφής των τιµών της θέσης του 
αναρριχητή. 

 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι κυµατοµορφές του σήµατος της θέσης του 

αναρριχητή που καταγράφηκαν κατά την εκτέλεση των τεσσάρων µοτίβων κίνησης. 
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Παράλληλα θα σχολιαστούν χαρακτηριστικά των κυµατοµορφών, όπως ο χρόνος 
αναρρίχησης, η ποιότητα του ελέγχου θέσης και ιδιαιτέρως ο PID έλεγχος του 
τελευταίου σεναρίου κίνησης.  

 
Σηµείωση: Η µή συνεχής αναπαράσταση των κυµατοµορφών που θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια οφείλεται στον χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα στις 

εκτελέσεις του κώδικα ανάγνωσης της θέσης.   

 
 

5.2. Παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσµάτων  
 
5.2.1. Αποτελέσµατα εκτέλεσης µοτίβου «ανάβαση µόνο µε άνω άκρα» 

 
Η κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης του αναρριχητή κατά την εκτέλεση του 

µοτίβου κίνησης «ανάβαση µόνο µε άνω άκρα» απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα 
του PLC-Analyzer. 
 

 
Σχήµα 5.2.1.1. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µόνο µε άνω άκρα» 
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Η αναρρίχηση ξεκίνησε µε αρχική θέση τα 640mm και επιθυµητή θέση τα 
1000mm. Παρατηρούµε πως ο αναρριχητής εκτελώντας την κίνηση µόνο µε χρήση 
των άνω άκρων κάλυψε την απόσταση µέσα σε 9 εκτελέσεις του κύκλου της κίνησης, 
σε χρόνο περίπου 13 δευτερολέπτων και ολοκλήρωσε την κίνηση στα 1020mm. Αυτό 
το σφάλµα των 20mm οφείλεται στην περιορισµένη ακρίβεια του ON/OFF ελέγχου 
αλλά και σε λόγους δόµισης του προγράµµατος που εξηγήθηκαν αναλυτικά στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. Ο έλεγχος κρίνεται ικανοποιητικός και αρκετά γρήγορος. 

Στο τέλος της κυµατοµορφής παρατηρείται η εκτέλεση του µοτίβου κατάβασης 
του αναρριχητή στην αρχική του θέση. Η κατάβαση εκτελείται σε πολύ λίγο χρόνο 
(περίπου 2 δευτερόλεπτα) και ο αναρριχητής ολοκληρώνει την κίνηση στα 740mm 
(µε επιθυµητή αρχική θέση τα 750mm).  

Παρατήρηση: Για να καταφέρουν τα άνω άκρα να «τραβήξουν» προς τα πάνω τη 
διάταξη του αναρριχητή κατά τη επιµήκη συστολή τους θα πρέπει να υποστηρίζονται 
απο πολύ σταθερά φρένα ώστε να ελαχιστοποιείται η ολίσθηση των άκρων πάνω στις 
δοκούς. Σε αυτή τη δοκιµασία, η κατασκευή και λειτουργία των φρένων κρίθηκε 
επιτυχής. 

Ακόµα, κατά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κίνησης παρατηρείται µία µικρή 
µείωση του ύψους κατά κάποια χιλιοστά. Αυτό οφείλεται στην υλική παραµόρφωση 
(υλική συστολή λόγω του λαστιχένιου υλικού) των άκρων, στην φάση όπου 
απελευθερώνονται τα πάνω φρένα και οι άνω µύες ετοιµάζονται να εκταθούν κατά 
µήκος. Η απενεργοποίηση των πάνω φρένων οδηγεί στην υλική αυτή συστολή των 
µυών λόγω του βάρους, προκαλώντας µικρή µεταβολή της θέσης του αναρριχητή. 
 
 
5.2.2. Αποτελέσµατα εκτέλεσης µοτίβου «αναβαση µόνο µε κάτω άκρα» 

 
Η κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης του αναρριχητή κατά την εκτέλεση του 

µοτίβου κίνησης «ανάβαση µόνο µε κάτω άκρα» απεικονίζεται στην παρακάτω 
εικόνα του PLC-Analyzer. 

Η αναρρίχηση ξεκίνησε µε αρχική θέση τα 635mm και επιθυµητή θέση τα 
1000mm. Παρατηρούµε πως ο αναρριχητής εκτελώντας την κίνηση µόνο µε χρήση 
των κάτω άκρων κάλυψε την απόσταση µέσα σε 9 εκτελέσεις του κύκλου της 
κίνησης, σε χρόνο περίπου 17 δευτερολέπτων και ολοκλήρωσε την κίνηση στα 
1020mm. Αυτό το σφάλµα των 20mm οφείλεται στην περιορισµένη ακρίβεια του 
ON/OFF ελέγχου αλλά και σε λόγους δόµισης του προγράµµατος που εξηγήθηκαν 
αναλυτικά στα προηγούµενα κεφάλαια. Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός 
καθώς το σφάλµα προκύπτει συγκρίσιµο µε αυτό του πρώτου µοτίβου κίνησης. Ο 
χρόνος παρουσιάζεται µεγαλύτερος απο αυτόν της αναρρίχησης µόνο µε άνω άκρα. 
Αυτή η διαφορά οφείλεται στους αυξηµένους χρόνους που χρειάζονται οι κάτω µύες 
ώστε να εκταθούν και να «σηκώσουν» το βάρος του αναρριχητή, µια κίνηση πίο 
απαιτητική απο το «τράβηγµα» των χεριών του πρώτου µοτίβου. 

Στο τέλος της κυµατοµορφής, παρατηρείται η εκτέλεση του µοτίβου κατάβασης 
του αναρριχητή στην αρχική του θέση. Η κατάβαση εκτελείται σε πολύ λίγο χρόνο 
(περίπου 2 δευτερόλεπτα) και ο αναρριχητής ολοκληρώνει την κίνηση στα 730mm 
(µε επιθυµητή αρχική θέση τα 750mm). Παρατηρούµε πως το σφάλµα του ελέγχου 
του ύψους κατά την κατάβαση ποικίλει λόγω απότοµης κίνησης και λόγω δόµισης 
του προγράµµατος που αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. 

Παρατήρηση: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αυτό είναι και το πιό απαιτητικό 
µοτίβο κίνησης, καθώς οι µύες των ποδιών καταπονούνται παραπάνω τώρα που έχουν 
τον αποκλειστικό ρόλο στο να «σηκώσουν» τη διάταξη του αναρριχητή κατά την 
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επιµήκη έκταση τους. Σε αυτή τη δοκιµασία, οι µύες κρίθηκαν αρκετά δυνατοί και 
ανθεκτικοί.  

Η ύπαρξη τριβής δυσκόλευει κατά πολύ το έργο των κάτω άκρων. Εποµένως, 
σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό το µοτίβο έπαιξε και η ελαχιστοποίηση των τριβών στα µέρη 
του αναρριχητή που έρχονται σε επαφή µε τη διάταξη αναρρίχησης. Για να 
αποφευχθεί το «τσάκισµα» του ελαστικού υλικού των κάτω µυών κατά την επιµήκη 
έκταση τους λόγω της µεγάλης τριβής, τοποθετήθηκαν οι κωνικές ρόδες κύλισης 
στους µηχανισµούς των φρένων και του σώµατος, οι οποίες µείωσαν δραστικά την 
τριβή.  

Ακόµα, κατά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κίνησης, παρατηρείται µία µικρή 
µείωση του ύψους κατά κάποια χιλιοστά. Αυτό οφείλεται στην υλική παραµόρφωση 
(υλική συστολή λόγω του λαστιχένιου υλικού) των άκρων, στην φάση όπου 
απελευθερώνονται τα πάνω φρένα και οι άνω µύες ετοιµάζονται να εκταθούν. Η 
απενεργοποίηση των πάνω φρένων οδηγεί στην υλική αυτή συστολή των µυών λόγω 
του βάρους, προκαλώντας µικρή µεταβολή της θέσης του αναρριχητή. 

 
 

 
Σχήµα 5.2.2.1. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µόνο µε κάτω άκρα» 
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5.2.3. Αποτελέσµατα εκτέλεσης µοτίβου «αναβαση µε άνω&κάτω άκρα» 

 
Η κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης του αναρριχητή κατά την εκτέλεση του 

µοτίβου κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα» απεικονίζεται στη παρακάτω 
εικόνα του PLC-Analyzer. 
 

 
Σχήµα 5.2.3.1. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα» 

 
Η αναρρίχηση ξεκίνησε µε αρχική θέση τα 654mm και επιθυµητή θέση τα 

1000mm. Παρατηρούµε πως ο αναρριχητής εκτελώντας την κίνηση µόνο µε χρήση 
των κάτω άκρων κάλυψε την απόσταση µέσα σε 8 εκτελέσεις του κύκλου της 
κίνησης, στο πολύ µικρότερο χρόνο των περίπου 7 δευτερολέπτων και ολοκλήρωσε 
την κίνηση στα 1070mm. Το σφάλµα βλέπουµε να αυξάνεται σε σχέση µε τα δύο 
προηγούµενα µοτίβα κίνησης και να ανέρχεται στα 70mm. Η αύξηση του σφάλµατος 
οφείλεται στην περιορισµένη ακρίβεια του ON/OFF ελέγχου, σε λόγους δόµισης του 
προγράµµατος αλλά κυρίως στο γεγόνός του µεγάλου βήµατος της κίνησης τώρα που 
ενεργούν ταυτόχρονα τα άνω και κάτω άκρα. Ο χρόνος της κίνησης παρουσιάζεται 
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µικρότερος απο αυτόν της αναρρίχησης µόνο µε άνω/µόνο µε κάτω άκρα. Εποµένως 
παρατηρούµε πώς ενώ το µεγάλο βήµα κίνησης συµβάλλει στη µείωση του χρόνου 
κίνησης, χειροτερεύει την ποιότητα του ελέγχου θέσης.  

Στο τέλος της κυµατοµορφής παρατηρείται η εκτέλεση του µοτίβου κατάβασης 
του αναρριχητή στην αρχική του θέση. Η κατάβαση εκτελείται σε πολύ λίγο χρόνο 
(περίπου 2sec) και ο αναρριχητής ολοκληρώνει την κίνηση στα 730mm (µε 
επιθυµητή αρχική θέση τα 750mm). 

Ακόµα, η υλική συστολή των µυών κατά την απενεργοποίηση των πάνω φρένων 
µειώνεται καθώς στο µοτίβο αυτό και οι τέσσερις µύες συγκρατούν εξίσου το βάρος 
του αναρριχητή. 

 
 
5.2.4. Αποτελέσµατα εκτέλεσης µοτίβου «αναβαση µε άνω&κάτω άκρα και 

έλεγχος PID» 

 
      Οι τιµές που επιλέχθηκαν για τις παραµέτρους του PID (π.χ. Deadband, 
Manipulated value High Limit, Manipulated value Low Limit) παρουσιάστηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο στην ενότητα ανάλυσης του προγράµµατος, Οι µόνες 
παράµετροι που µεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραµατικών δοκιµών για την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού ελέγχου ήταν οι Gain, TI και TD.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις πνευµατικές εφαρµογές όπου η πίεση του 
πεπιεσµένου αέρα αποτελεί και το αντικείµενο ελέγχου, η εισαγωγή ελέγχου 
παραγώγου (Kds) δεν οδηγεί σε σηµαντικές µεταβολές της απόκρισης και δεν 
επηρρεάζει τόσο την ποιότητα του τελικού ελέγχου όσο ο αναλογικός και ο έλεγχος 
ολοκληρώµατος. Εποµένως σε τέτοιου είδους εφαρµογές ο D όρος συνήθως κρίνεται 
ώς µή αναγκαίος, γι’ αυτό και στην διάταξη του αναρριχητή ο D όρος απαλήφθηκε 
και στην ουσία πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µε PI ελεγκτή.  

Εποµένως, οι παράµετροι που µεταβληθηκαν ήταν το Gain και το TI. Οι πρώτες 
δοκιµές έγιναν µόνο µε P ελεγκτή που σηµαίνει πως ο Ι όρος απενεργοποιήθηκε και η 
µόνη παράµετρος προς µεταβολή ήταν το Gain. Ακολούθησαν εκτελέσεις του 
µοτίβου ανάβασης µε διαδοχική αύξηση του Gain για τον καθορισµό των τιµών που 
οδηγούσαν τον έλεγχο σε µικρό µόνιµο σφάλµα. Οι τιµές αυτές ήταν απο 20 έως 60.  

Ακολούθως, έγινε εισαγωγή του Ι όρου µε δοκιµές τιµών για το TI ώστε να 
πετύχουµε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο µε µηδενικό σφάλµα και µε το µικρότερο 
αριθµό ταλαντώσεων. Οι τιµές που οδηγούν σε ικανοποιητικό έλεγχο είναι απο 
100ms έως 2s. 

Nα σηµειωθεί πως η «νεκρή ζώνη» (deadband) του PID ορίστηκε στα 3mm. 

Εποµένως οποιαδήποτε τελική θέση µέσα στο διάστηµα [επιθυµητή θέση ± 3mm] 

αντιστοιχεί σε µηδενικό σφάλµα και ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής. 

Παρακάτω, ακολουθούν κυµατοµορφές του σήµατος της θέσης του αναρριχητή 
κατά την εκτέλεση του µοτίβου κίνησης «ανάβαση µε άνω & κάτω άκρα και PID 
έλεγχο θέσης» όπως µας τις παρουσίασε το PLC-Analyzer. Ακόµα, σηµειώνονται και 
οι τιµές των παραµέτρων Gain και TI που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε εκτέλεση.  
Σε όλα τα παρακάτω σχήµατα παρατηρείται παρατηρούµε µία µικρή µεταβολή και 

συγκεκριµένα µείωση του ύψους κατά κάποια χιλιοστά µε την ολοκλήρωση κάθε κύκλου 

κίνησης. Αυτό οφείλεται στην υλική παραµόρφωση (υλική συστολή λόγω του 

λαστιχένιου υλικού) των άκρων στην φάση όπου απελευθερώνονται τα πάνω φρένα και 

οι άνω µύες ετοιµάζονται να εκταθούν. Η απενεργοποίηση των πάνω φρένων οδηγεί 

στην υλική συστολή των µυών λόγω του βάρους, προκαλώντας µικρή µείωση του 

ύψους.  
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Σχήµα 5.2.4.1. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=20, Ti=100ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.1. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 609mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 6 κύκλους (σε περίπου 9sec) και  
ολοκληρώνεται 58mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 942mm).  

Έπειτα, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα 
και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 2 κύκλους (σε περίπου 3.5sec) και 
ολοκληρώνεται 27mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 973mm).  

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=20 και Ti=100ms. H µικρή 
τιµή του Ti οδηγεί στην εµφάνιση φθίνουσας ταλάντωσης που φθίνει πλήρως µετά 
απο 6 υπερυψώσεις και καταλήγει (σε περίπου 6.5sec) στην τελική θέση των 998mm. 
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Σχήµα 5.2.4.2. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=20, Ti=500ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.2. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 600mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 6 κύκλους (σε περίπου 9sec) και 
ολοκληρώνεται 76mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 924mm).  

Ακολούθως, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 4 κύκλους (σε περίπου 6.5sec) 
και ολοκληρώνεται 15mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 985mm).  

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=20 και Ti=500ms. H 
αύξηση του Ti οδηγεί στην µείωση των ταλαντώσεων. Συγκεκριµένα, βλέπουµε µια 
υπερύψωση και ακολούθως µια µικρή και σχετικά αργή µείωση του ύψους 
καταλήγοντας (σε περίπου 2.5sec) στην τελική θέση των 1003mm. 
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Σχήµα 5.2.4.3. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 
κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=20, Ti=2s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.3. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 600mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 6 κύκλους (σε περίπου 8sec) και 
ολοκληρώνεται 60mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 940mm).  

Ακολούθως, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 4 κύκλους (σε περίπου 4sec) 
και ολοκληρώνεται 5mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 995mm).  

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=20 και Ti=2s. H αύξηση 
του Ti οδηγεί στην αύξηση του χρόνου αποκατάστασης. Συγκεκριµένα, βλέπουµε µια 
αρνητική υπερύψωση και ακολούθως µια µικρή και αρκετά αργή αύξηση του ύψους 
καταλήγοντας (σε περίπου 8.5sec) στην τελική θέση των 997mm. 
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Σχήµα 5.2.4.4. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 
κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=20, Ti=10s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.4. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 600mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στο προηγούµενο σχήµα µε 6 κύκλους και 4 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=20 και Ti=10s. Είναι 
φανερό πως περαιτέρω άυξηση Ti πάνω απο τα 500ms οδηγεί στην αύξηση του 
χρόνου αποκατάστασης και εν τέλει σε πιό αργή απόκριση. Συγκεκριµένα, βλέπουµε 
µια θετική υπερύψωση και ακολούθως µια πολύ αργή αύξηση του ύψους 
καταλήγοντας (σε περίπου 15sec) στην τελική θέση των 1000mm. 
Σηµείωση: H παραπάνω κυµατοµορφή  παρουσιάζει σηµαντική οπτική διαφορά σε 

σχέση µε αυτές των προηγούµενων σχηµάτων. Αυτό συµβαίνει λόγω του διαφορετικού 

Timebase που επιλέχθηκε στο PLC Analyzer ώστε να συµπεριληφθούν και τα τρία 

στάδια στην εικόνα της κυµατοµορφής. 
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Σχήµα 5.2.4.5. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=100ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.5. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 600mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στο προηγούµενο σχήµα µε 6 κύκλους και 4 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=100ms. Η 
αύξηση του Gain µε ταυτόχρονη µείωση του Ti οδήγησε σε µια πιό γρήγορη 
απόκριση µε την εµφάνιση µιας σύντοµη ταλάντωσης. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε 
την εµφάνιση µιας αρκετά υψηλής υπερύψωσης και τη γρήγορη κατάληξη της θέσης 
στα 1003mm. Ο έλεγχος αυτός κρίθηκε ως αρκετά ικανοποιητικός λόγω µικρής 
διάρκειας (περίπου 2sec). 



  

  107 

 
 
 
 

 
Σχήµα 5.2.4.6. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=500ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.6. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 640mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 6 κύκλους και 4 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=500ms. Η 
αύξηση του Ti οδηγεί σε µία ακόµα πιό ικανοποιητική απόκριση µε µείωση της 
ταλάντωσης και κατάληξη στην επιθυµητή θέση 998mm σε πολύ µικρό χρόνο 
(περίπου 1sec). Ο µικρός χρόνος αποκατάστασης δεν οφείλεται µόνο στην αλλαγη 
του Ti αλλά και στο γεγονός ότι το 2ο στάδιο κίνησης σταµατά πολύ κοντά στην 
επιθυµητή θέση (997mm). Έτσι, ο αλγόριθµος του PID καταφέρνει µε µικρές 
προσαρµογές της πίεσης να ολοκληρώσει τον έλεγχο. 
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Σχήµα 5.2.4.7. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 
κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=1s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.7. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 645mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 4 κύκλους και 5 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=1s. Η αύξηση 
του Ti, παρόλο που περιµέναµε να οδηγεί σε µείωση της ταλάντωσης, παρατηρούµε 
πως σε συνδυασµό µε το µεγάλο Gain προκαλεί µια αρκετά µεγάλη σε διάρκεια και 
πλάτος υπερυψώσεων ταλάντωση. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ταλάντωση 7 
υπερυψώσεων και την κατάληξη της θέσης στα 1000mm µετά απο περίπου 5sec. 
Πιθανότερη εξήγηση είναι το φαινόµενο Cycling που εµφανίζεται λόγω του µεγάλου 
Gain σε συνδυασµό µε τις αρκετά µεγάλες τιµές του Ti. 
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Σχήµα 5.2.4.8. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

«ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=2s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.8. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 625mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 6 κύκλους και 2 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=2s. Η αύξηση 
του Ti οδηγεί σε µικρή µείωση του αριθµού των υπερυψώσεων και σε µικρή µείωση 
του πλάτους αυτών. Συγκεκριµένα παρατηρούµε ταλάντωση 5 υπερυψώσεων και την 
κατάληξη της θέσης στα 1002mm µετά απο περίπου 4.5sec.  
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Σχήµα 5.2.4.9. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

«ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=3s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.9. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 615mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 6 κύκλους και 2 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=3s. Η αύξηση 
του Ti οδηγεί σε µικρή µείωση του πλάτους της ταλάντωσης. Συγκεκριµένα, 
παρατηρούµε φθίνουσα ταλάντωση 9 υπερυψώσεων και την κατάληξη της θέσης στα 
997mm µετά απο περίπου 5sec. 
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Σχήµα 5.2.4.10. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

«ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=60, Ti=10s 
 
Στο σχήµα 5.2.4.10. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 665mm και 

τελική επιθυµητή τα 1000mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 4 κύκλους και 6 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=60 και Ti=10s. Η αύξηση 
του Ti οδηγεί σε µείωση της ταλάντωσης και κατάληξη στη θέση 997 σε χρόνο 1sec. 
Η βέλτιστη αυτή συµπεριφορά δεν οφείλεται µόνο στην αύξηση του Ti αλλά και στο 
γεγονός ότι ο έλεγχος ξεκίνησε σε σηµείο πολύ κοντά στην επιθυµητή θέση. Έτσι, ο 
ελεγκτής καταφέρνει µε µικρές προσαρµογές της πίεσης να ολοκληρώσει τον έλεγχο. 
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Σηµείωση: Οι παρακάτω κυµατοµορφές παρουσιάζουν σηµαντική οπτική διαφορά 

σε σχέση µε αυτές των προηγούµενων σχηµάτων. Αυτό συµβαίνει λόγω του 

διαφορετικού Timebase που επιλέχθηκε στο PLC Analyzer ώστε να συµπεριληφθούν 

και τα τρία στάδια στην εικόνα της κυµατοµορφής. 
 

 
Σχήµα 5.2.4.11. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=40, Ti=150ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.11. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 620mm και 

τελική επιθυµητή τα 1400mm. Tο πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 14 κύκλους (σε περίπου 20sec) και 
ολοκληρώνεται 45mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 1355mm). 

Έπειτα, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα 
και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 2 κύκλους (σε περίπου 2.5sec) και 
ολοκληρώνεται 25mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 1375mm). 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=40 και Ti=150ms. H µικρή 
τιµή του Ti οδηγεί σε φθίνουσα ταλάντωση που φθίνει πλήρως µετά απο 6 
υπερυψώσεις και καταλήγει (σε περίπου 4.5sec) στην τελική θέση των 1402mm. 
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Σχήµα 5.2.4.12. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=40, Ti=180ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.12. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 680mm και 

τελική επιθυµητή τα 1400mm. Tο πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 12 κύκλους (σε περίπου 16sec) και 
ολοκληρώνεται 100mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή περίπου στα 1300mm). 

Έπειτα, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα 
και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 6 κύκλους (σε περίπου 8.5sec) και 
ολοκληρώνεται 25mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 1375mm). 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=40 και Ti=180ms. Η 
αύξηση του Ti οδηγεί σε µείωση των υπερυψώσεων της ταλάντωσης. Συγκεκριµένα, 
παρατηρούµε φθίνουσα ταλάντωση που φθίνει πλήρως µετά απο 4 υπερυψώσεις και 
καταλήγει (σε περίπου 3.5sec) στην τελική θέση των 1403mm. 
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Σχήµα 5.2.4.13. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=40, Ti=200ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.13. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 620mm και 

τελική επιθυµητή τα 1400mm. Tο πρώτο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω 
άκρα και µεγάλο βήµα κίνησης» εκτελείται για 14 κύκλους (σε περίπου 22sec) και 
ολοκληρώνεται 50mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 1350mm). 

Έπειτα, εκτελείται το δεύτερο στάδιο κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα 
και µικρό βήµα κίνησης» το οποίο εκτελείται για 2 κύκλους (σε περίπου 3sec) και 
ολοκληρώνεται 23mm πριν την επιθυµητή θέση (δηλαδή στα 1377mm). 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=40 και Ti=200ms. Η 
αύξηση του Ti οδηγεί σε περαιτέρω µείωση των υπερυψώσεων της ταλάντωσης. 
Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ταλάντωση 2 υπερυψώσεων και την κατάληξη της θέσης 
στα 1402mm µετά απο περίπου 2.7sec. 
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Σχήµα 5.2.4.14. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=40, Ti=220ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.14. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 650mm και 

τελική επιθυµητή τα 1400mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στα προηγούµενα σχήµατα µε 14 κύκλους και 2 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών µε Gain=40. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=40 και Ti=220ms. Η 
αύξηση του Ti οδηγεί σε µείωση των υπερυψώσεων της ταλάντωσης. Συγκεκριµένα, 
παρατηρούµε την εµφάνιση φθίνουσας ταλάντωσης 1 υπερύψωσης και την κατάληξη 
της θέσης στα 1401mm µετά απο περίπου 1.5sec. Ο έλεγχος µε αυτές τις τιµές για το 
Gain και Ti κρίθηκε ώς αρκετά ικανοποιητικός. 
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Σχήµα 5.2.4.15. Κυµατοµορφή του σήµατος της θέσης µετά την εκτέλεση του µοτίβου 

κίνησης «ανάβαση µε άνω και κάτω άκρα και PID έλεγχο θέσης» για Gain=40, Ti=300ms 
 
Στο σχήµα 5.2.4.15. εκτελείται το µοτίβο κίνησης µε αρχική θέση 600mm και 

τελική επιθυµητή τα 1400mm. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο κίνησης ακολουθούν 
την ίδια µορφή εκτέλεσης όπως και στο προηγούµενο σχήµα µε 14 κύκλους και 6 
κύκλους εκτέλεσης αντίστοιχα. Οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι παρόµοιοι µε αυτούς 
των προηγούµενων δοκιµών. 

Το τρίτο στάδιο του PID ελέγχου εκτελείται µε Gain=40 και Ti=300ms. Η 
αύξηση του Ti οδηγεί σε µικρή µείωση του πλάτους των υπερυψώσεων της 
ταλάντωσης. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε την εµφάνιση φθίνουσας ταλάντωσης 2 
υπερυψώσεων και την κατάληξη της θέσης στα 1398mm µετά απο περίπου 2sec. Ο 
έλεγχος µε αυτές τις τιµές για το Gain και Ti κρίθηκε ώς αρκετά ικανοποιητικός. 
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5.3. Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 

 
Κατά την διάρκεια των πειραµάτων, παρατηρήθηκε πως η αύξηση του Gain πάνω 

απο την τιµή 60 µε Ti αρκετά µεγάλης τιµής οδηγούσε στην εµφάνιση του 
φαινόµενου Cycling το οποίο µεταφραζόταν στην παρουσία διαρκών ταλαντώσεων 
και, σε µερικές εκτελέσεις, αποτυχίας τελικού ελέγχου του ύψους. Τιµές του Gain 
µικρότερες του 20 δεν αρκούσαν ώστε η πίεση να αυξηθεί στο βαθµό που θα 
µετατόπιζε τον αναρριχητή µέχρι την επιθυµητή τιµή. Εποµένως οι δοκιµές 
επικεντρώθηκαν κυρίως σε τιµές του Gain απο 20 έως 60.  

Επίσης, µε το Ti σε µικρές τιµές και το Gain σε τιµή κοντά στο 20 παρατηρήθηκε 
η αύξηση των ταλαντώσεων, ενώ άυξηση του Ti οδήγησε σε µείωση των 
ταλαντώσεων µε αισθητή αύξηση του χρόνου αποκατάστασης. 
Ο πιό ικανοποιητικός έλεγχος της θέσης, απο άποψη λίγων υπερυψώσεων και 

µικρού χρόνου αποκατάστασης, παρατηρήθηκε µε Gain απο 40 έως 60 και Ti απο 

150ms έως 300ms. 

 
Κατά την διαρκή εκτέλεση του µοτίβου κίνησης, έχοντας το Gain και Τi σε 

κάποια σταθερή τιµή, σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε απόκλιση των 
αποτελεσµάτων απο το θεωρητικά αναµενόµενο και µικρή διαφοροποίηση του 
ελέγχου ανά εκτέλεση. Παρακάτω, φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγµα απόκλισης σε δύο 
εκτελέσεις του PID ελέγχου µε τις ίδιες τιµές για Gain=40 και Ti=1s.  
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Σχήµα 5.2.3.1.(α),(β) Εµφάνιση απόκλισης κατά τον PID έλεγχο σε δύο διαδοχικές 

εκτελέσεις του µοτίβου µε τις ίδιες τιµές για Gain=40 και Ti=1s 
 
Αυτή η απόκλιση οφείλεται σε αρκετούς λόγους, οι κυριότεροι των οποίων θα 

αναφερθούν παρακάτω. 
 
Για τη θεωρητική εξήγηση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνει κατανοητό πως  η 

µορφή της απόκρισης δεν εξαρτάται µονο απο το Gain και το Ti αλλά και απο τη 
θέση στην οποία αρχίζει ο PID έλεγχος σε σχέση πάντα µε την επιθυµητή. Γενικά η 
θέση έναρξης του ελέγχου και εποµένως η αρχική πίεση που θα υπολογίσει ο PID 
αλγόριθµός για να τροφοδοτήσει τα άνω άκρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
απόκριση και στην τελική ποιότητα του ελέγχου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
όπου ο PID έλεγχος ξεκίνησε σε σηµείο πολύ κόντα στην επιθυµητή θέση (δηλαδή, 
απόσταση µικρότερη του 1cm), ο αλγόριθµός κατάφερε να ελέγξει το σύστηµα σε 
πολύ σύντοµο χρόνο χωρίς την εµφάνιση έντονης ταλάντωσης. Αντίθετα, στiς 
περισσότερες των περιπτώσεων όπου ο έλεγχος ξεκίνησε σε σηµείο αρκετά µακριά 
απο την επιθυµητή (δηλαδή, απόσταση από 2cm έως 3cm), ο έλεγχος πήρε 
περισσότερο χρόνο και η παρουσία έντονων ταλαντώσεων ήταν συχνή.  

Επίσης, ο ελεγκτής δεν λαµβάνει υπόψη τη µή γραµµικότητα που εισάγεται απο 
την παραµόρφωση των µυών κατά την κίνηση, λόγω του βάρους της διάταξης. Η 
παραµόρφωση αυτή, αν και φαινοµενικά µικρή, καταλήγει να επηρρεάζει αισθητά 
τον έλεγχο της θέσης. Ακόµα δεν λαµβάνει υπόψη και τη µή γραµµικότητα της 
κίνησης του µύ που παρουσιάζει λόγω της κατασκευής του. Εποµένως, η µη 
γραµµικότητα της κίνησης των µυών καθώς και η µη επαναληψιµότητα των βηµάτων 
που καλύπτουν µε την έκταση/συστολή τους είναι ένας απο τους κύριους λόγους που 
ο έλεγχος µπορεί να διαφέρει σε κάθε εκτέλεση του µοτίβου κίνησης, παρόλο που οι 
τιµές του Gain και Ti παραµένουν ίδιες. 

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο ελεγκτής που χρησιµοποιήθηκε στις 
δοκιµές είναι ο software PID ελεγκτής συνεχούς χρόνου της STEP 7. Όµως η 
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δειγµατοληψία του PID προφανώς δεν γίνεται σε συνεχές χρόνο. Συγκεκριµένα, ο 
κώδικας του PID ελεγκτή δεν εκτελείται συνέχεια αλλά µόνο όταν η κυκλική σάρωση 
του προγράµµατος φθάνει στο σηµείο εκείνο του κώδικα. Αυτό σηµαίνει πως η 
δειγµατοληψία του ελεγκτή περιορίζεται απο τους χρόνους που εισέρχονται απο τις 
χρονοκαθυστερήσεις και την εκτέλεση του βασικού OB35 σε κάθε κύκλο σάρωσης.  

Έτσι µε µεγαλύτερη περίοδο δειγµατοληψίας, ο αλγόριθµος του PID δεν 
πετυχαίνει τον βέλτιστο δυνατό έλεγχο και σε συνδιασµό µε τις παραπάνω 
παρατηρήσεις (µη γραµµική παραµόρφωση των µυών, παραµόρφωση λόγω βάρους, 
µη επαναληψιµότητα στο βήµα της κίνησης των µυών) δικαιολογείται σε µεγάλο 
βαθµό η απόκλιση κατά τον PID έλεγχο ανάµεσα σε εκτελέσεις του µοτίβου 
αναρρίχησης, κρατώντας τα Gain και Τi σταθερά.  
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