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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ηδίσο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε ρξφλσλ
πεξίπνπ, έρνπλ επηβάιεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
ζην πεδίν ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. Ο ηνκέαο ησλ
ζπζηεκάησλ αλαπηχζζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπο,
είηε πξφθεηηαη γηα απιά πδξαπιηθά θπθιψκαηα είηε γηα ζχγρξνλα πδξαπιηθά
θπθιψκαηα
απηνκαηηζκνχ.
ηνλ
ηνκέα
ησλ
ζπζηεκάησλ
κε
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ν θιάδνο ησλ ζπζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα
ελφο Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθoχ Διεγθηή κφιηο πξφζθαηα έρεη μεθηλήζεη
λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε κειέηε
πινπνίεζεο ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ PLC, κε ζθνπφ
ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αθξίβεηα
ζέζεο δχν πδξαπιηθψλ εκβφισλ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα δνκηθά ηνπ κεραληθά κέξε θαζψο θαη ε
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή.
Σέινο ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ
έρεη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νινθιεξσκέλνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο.
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ABSTRACT
The requirements of modern times and particularly the last five years or so, have
imposed a rapidly developing technology in the field of hydraulic automation
systems. The systems sector increasingly develop their fields of application, be it
simple or hydraulic circuits for modern hydraulic automation circuits. In the systems
with automated processes, the systems industry with the help of a Programmable
Logical Controller only recently has begun to make its appearance. In this thesis, the
feasibility study shows a hydraulic system with the aid of the PLC, in order to
optimize the automatic control system and the position accuracy of two hydraulic
pistons. Moreover, it describes the properties of the hydraulic system, its structural
components and the detailed functional description of Programmable Logic
Controller. Finally, the work ends with the recording of the findings of the use of this
integrated hydraulic circuit.

KEYWORDS
Hydraulic systems, hydraulic cylinders, hydraulic valves, hydraulic pumps, hydraulic
actuators, phototransistor, programmable logic controller, reflected light beam,
pressure gauge, LED, programming language, digital logic algebra, limit switches.
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Πρόλογος
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη κηα λέα άπνςε ζηα πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, ε νπνία ζα είλαη ρξήζηκε ηφζν ζηνπο ζπνπδαζηέο, φζν θαη
ζηνπο κεραληθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο εθαξκνγέο ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ
απηνκαηηζκνχ.
Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο
ζηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο. ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ πςειά εμεηδηθεπκέλεο
εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ηα ζρεηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ
αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ.
Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο πηέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα
ππφινηπα ζπζηήκαηα θαη ζπλεπψο γηα εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη λα εμαζθεζνχλ
κεγάιεο δπλάκεηο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 600 bar. Αθφκα
επεηδή ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν είλαη αζπκπίεζην ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο φπσο ζηελ θίλεζε ελφο
εκβφινπ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε κεγάιε ηνπο
ηζρχο. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο κεγάισλ θνξηίσλ, νη
νπνίεο απαηηνχλ κεγάιε επηηάρπλζε. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ θφζηνο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ.
Ζ εξγαζία απηή είλαη δνκεκέλε ζε 4 θεθάιαηα. θνπφο ηνπο είλαη λα παξνπζηάζνπλ
ηε ζεσξία, ηε ζρεδίαζε θαη ηε κνληεινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πδξαπιηθνχ
θπθιψκαηνο απηνκαηηζκνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο είλαη ε αλάιπζε, ε
ιεπηνκεξήο ιεηηνπξγία, ηα αηζζεηήξηα ησλ πδξαπιηθψλ δνκηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ν
αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ LOGO P.L.C. ηα νπνία ζπληεινχλ ζε έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.
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Κεθάλαιο 1:
Διζαγφγικά ζηοιτεία και αναδρομή τρήζης ζσζηημάηφν
1.1: Ηζηορική αναδρομή
Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλα ζηo βηνκεραληθφ ρψξν
εξγαζίαο σο πξνο ην ηξφπν ιεηηνπξγηάο ηνπο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πξνυπνζέηεη ζεσξεηηθέο θαη
θαηαζθεπαζηηθέο γλψζεηο.
Σα πξψηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ήηαλ
κεραλνινγηθά - κεραληθά ζπζηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχζαλ δνκηθά
ζηνηρεία απφ ζηεξεά εμαξηήκαηα φπσο: ηκάληεο θαη ειαηήξηα ηα νπνία είραλ ζαλ
απνηέιεζκα λα έρνπλ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απίζηεπηεο δπλαηφηεηεο.
Κπξηάξρεζαλ κέρξη θαη ηνλ ηέηαξην αηψλα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ απηνκαηηζκνχ [1].
Σνλ εηθνζηφ αηψλα εκθαλίζηεθαλ νη απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαιεηνκεραλέο θαη
δεκηνπξγνχζαλ φηη θαη νη ζεκεξηλέο πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαιεηνκεραλέο, αιιά κε
κεραληθά εμαξηήκαηα. Πνιιέο απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηε
βηνκεραλία [1].
ην ζεκεξηλφ βηνκεραληθφ ρψξν εξγαζίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη νη πδξαπιηθνί
απηνκαηηζκνί. Οη πδξαπιηθνί απηνκαηηζκνί είλαη κεραληζκνί, νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ
άληιεζε ξεπζηνχ γηα ηελ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο θαη κεηαθνξάο ηζρχνο ζε κεγάια
θνξηία [1].
Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ είλαη πην αμηφπηζηα θαη έρνπλ ζπγθξηηηθή
δηαθνξά θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
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1.2 : Οριζμός και ιδιόηηηες ηοσ σδρασλικού ζσζηήμαηος
Χο Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ νξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ηζρχνο,
ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο, πδξαπιηθέο αληιίεο,
πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο θαη πδξαπιηθά έκβνια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
δεκηνπξγία δχλακεο ή ξνπήο ξεπζηνχ [1].
Με ηνλ φξν ξνή ησλ ξεπζηψλ θαιείηαη εηδηθφηεξα ε θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ
ξεπζηψλ, επεηδή ξένπλ, ε νπνία φκσο θίλεζε πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο δχλακεο
πνπ πξνθαιεί ηελ θίλεζε, ηεο ηαρχηεηαο θαζψο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ξεπζηνχ.
ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ε κεηάδνζε ηεο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε
θπξίσο αζπκπίεζησλ ξεπζηψλ, φπσο ιάδηα [1], [2].
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληεινχλ έλα νινθιεξσκέλν πδξαπιηθφ ζχζηεκα
απηνκαηηζκνχ είλαη:
 Μεγάιεο δπλάκεηο παξά ην κηθξφ κέγεζνο
 Έρνπλ κεγάιε αθξίβεηα ζέζεο
 Μπνξεί λα είλαη επαίζζεηα ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζεξκνθξαζηψλ
 Πηζαλή ηνμηθφηεηα ηνπ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ
Γηα ηε κνληεινπνίεζε πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ, ηελ αλάιπζή ηνπο
θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε
ησλ λφκσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ξνή ησλ ξεπζηψλ ζε πδξαπιηθά
έκβνια, πδξαπιηθέο βαιβίδεο θαη γεληθά ζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο
ελέξγεηαο [1], [2]..
Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ζε έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα είλαη νη
αθφινπζεο:


Ππθλφηεηα ξεπζηψλ:

Ζ ππθλφηεηα ελφο ξεπζηνχ εθθξάδεη ηε κάδα ηνπ ξεπζηνχ αλά κνλάδα φγθνπ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ ξεπζηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ην ξεπζηφ είλαη αζπκπίεζην ε
ππθλφηεηα παξακέλεη ε ίδηα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ξεπζηνχ θαη ηζρχεη:
p=m/v
Όπνπ:
m είλαη ε κάδα ηνπ ξεπζηνχ
v ν φγθνο ηνπ ξεπζηνχ
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Δηδηθφ βάξνο:

Σν εηδηθφ βάξνο ελφο ξεπζηνχ εθθξάδεη ην βάξνο ηνπ ξεπζηνχ αλά κνλάδα φγθνπ θαη
ηζρχεη:
Γ=B/v=mg/v=p*g
Όπνπ:
B είλαη ην βάξνο ηνπ ξεπζηνχ
g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο


Δηδηθή πίεζε:

Ζ πίεζε νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην ξεπζηφ ζε κηα επηθάλεηα πξνο
ην εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο απηήο.
Έηζη, ε πίεζε δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε
P=F/A
Όπνπ:
F είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ζην έκβνιν
Α είλαη ε επηθάλεηα ηνπ εκβφινπ


Τδξαπιηθή ρσξεηηθφηεηα:

Ζ πδξαπιηθή ρσξεηηθφηεηα είλαη έλα πδξαπιηθφ κέγεζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ηνπ ξεπζηνχ
ζε κηα πδξαπιηθή δηάηαμε πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο πίεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πδξαπιηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα παξαρζεί ε ζρέζε ηεο πίεζεο κε ηε ξνή
ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.


Τδξαπιηθή αδξάλεηα:

Ζ πδξαπιηθή αδξάλεηα νθείιεηαη ζηελ αδξάλεηα πνπ παξνπζηάδεη έλα ξεπζηφ ζηηο
κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηα ηνπ. Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο δηαθνξάο πίεζεο πξνο ηελ
ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηεο ξνήο.


Τδξαπιηθή αληίζηαζε:
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Ζ πδξαπιηθή αληίζηαζε είλαη ε αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ην ξεπζηφ θαηά ηελ θίλεζε
ηνπ ζε αγσγνχο. Δθθξάδεη ην ιφγν ηεο δηαθνξάο πίεζεο πξνο ηελ παξνρή φγθνπ. Ζ
πδξαπιηθή αληίζηαζε εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ηεο ξνήο ηνπ ξεπζηνχ.
1.3 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα σδρασλικού ζσζηήμαηος
Πιενλεθηήκαηα πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ είλαη ηα εμήο:








Δίλαη ειαζηηθά θαη άθακπηα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επθνιία ζηε
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ κε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
Γπλαηφηεηα αληηζηξνθήο ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ή ηεο θίλεζεο δειαδή ν
πδξαπιηθφο θχιηλδξνο θαη ν πδξαπιηθφο θηλεηήξαο κπνξνχλ λα αληηζηξέςνπλ
ηελ πεξηζηξνθή ζρεδφλ αθαξηαία ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα.
Μεγάιε πνηθηιία βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ. Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη ν
έιεγρνο κπνξεί λα είλαη απηφκαηνο, κε PLC ή κε ζεξβνπδξαπιηθνχο
κεραληζκνχο.
Απαηηείηαη κηθξφο φγθνο θαη κάδα ησλ πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ
Έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα αληίδξαζεο, ζηελ νπνία ζπληειεί ε κεγάιε αθακςία
θαη νη κηθξέο κάδεο
Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο ρξήζηκεο ξνπήο ζηξέςεο ή ηεο
δχλακεο, κε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
Γελ απαηηνχλ μερσξηζηφ θχθισκα ςχμεο – ιίπαλζεο δηφηη ην ιάδη
αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ιηπαληηθνχ αιιά θαη ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ζηηο
δηάθνξεο επηθάλεηαο εξγαζίαο [2].

Μεηνλεθηήκαηα πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο
Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ είλαη ηα εμήο:





Μηθξέο αλνρέο δειαδή νη θαηαζθεπέο κεγάιεο αθξίβεηαο πνπ απαηηνχλ
πδξαπιηθά εμαξηήκαηα δεκηνπξγνχλ απαγνξεπηηθφ θφζηνο.
Τπνινγηζηηθέο δπζθνιίεο επνκέλσο φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη λφκνη
γηα ηε ζρεδίαζε πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ.
Έθιπζε ζεξκφηεηαο: H ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη ιφγσ εζσηεξηθψλ δηαξξνψλ
απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ φξην γηα νπνηαδήπνηε κεραλή.
Τπάξρεη πάληα ν θίλδπλνο δηαξξνήο θαη επεηδή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ξεπζηά
ξππαίλνπλ θαη δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ξππαξφ
πεξηβάιινλ.
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Τπάξρεη ζρεηηθφο θίλδπλνο δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο πνιχ
κεγάιεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο θαη ε δηάξξεμε ίζσο ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο [2].

Κεθάλαιο 2:
Μέρη και λειηοσργία σδρασλικών ζσζηημάηφν
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε κεηάδνζε θηλήζεσο θαη κεηαθνξάο ηζρχνο κεγάισλ θνξηίσλ θπξίσο ζε
βηνκεραληθνχο ρψξνπο.
Σα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ πςειφηεξεο πηέζεηο ζε ζχγθξηζε κε άιια
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Ζ πίεζε
ιεηηνπξγίαο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 300 bar.
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εμαξηεκάησλ
( δειαδή: θχιηλδξνη, βαιβίδεο, ζσιελψζεηο θαη αληιίεο) πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ
ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Όια ηα εμαξηήκαηα απηά είλαη
πδξαπιηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία ρεηξίδνληαη έλα πδξαπιηθφ ξεπζηφ ππφ πίεζε, πνπ
νλνκάδεηαη εξγαδφκελν κέζν [3].
Έλα νινθιεξσκέλν πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηα εμήο
δνκηθά κέξε:
 Τδξαπιηθνί θχιηλδξνη
 Τδξαπιηθέο βαιβίδεο
 Τδξαπιηθέο αληιίεο
 Τδξαπιηθνί ελεξγνπνηεηέο
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2.1: Τδρασλικοί κύλινδροι
Οη πδξαπιηθνί θχιηλδξνη ιέγνληαη θαη πδξαπιηθά έκβνια.
Οη πδξαπιηθνί θχιηλδξνη είλαη κεραληθά πδξαπιηθά ζηνηρεία πνπ ηα νπνία παξέρνπλ
ηε δπλαηφηεηα γξακκηθήο θίλεζεο. Σν απνηέιεζκα κηαο πδξαπιηθήο δξάζεο ζε έλα
θχιηλδξν είλαη ε επζχγξακκε θίλεζε ηνπ εκβφινπ ηνπ.
Ζ επηινγή ηνπ θπιίλδξνπ γίλεηαη αλαιφγσο κε ηελ απαηηνχκελε πίεζε, δχλακε θαη
ηαρχηεηα ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ [3], [4].
Οη πδξαπιηθνί θχιηλδξνη δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο :
 Τδξαπιηθά έκβνια απιήο ελέξγεηαο:
Σν ξεπζηφ δξα ζην πδξαπιηθφ έκβνιν απφ κηα θαηεχζπλζε.


Τδξαπιηθά έκβνια δηπιήο ελέξγεηαο:

Σν ξεπζηφ δξα ζην πδξαπιηθφ έκβνιν θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
Τδξαπιηθά έκβνια απιήο ελέξγεηαο:
Έλαο πδξαπιηθφο θχιηλδξνο απιήο ελέξγεηαο είλαη ν θχιηλδξνο πνπ δηαζέηεη κφλν κηα
είζνδν ξεπζηνχ απφ ηελ νπνία ην ίδην ξεπζηφ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη δειαδή έρεη
κφλν κηα θαηεχζπλζε.
Ζ απινχζηεξε κνξθή ελφο πδξαπιηθνχ εκβφινπ απιήο ελέξγεηαο θαίλεηαη ζηε εηθφλα
1 [3], [4]..
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Δηθφλα 1: χκβνιν εκβφινπ απιήο ελέξγεηαο

Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Σν πηζηφλη δηαξξέεη ην πδξαπιηθφ έκβνιν ζε δχν δηαθνξεηηθέο θνηιφηεηεο, ε κηα
γεκίδεη κε πδξαπιηθφ ιάδη θαη ε άιιε γεκίδεη κε αέξα. ηε ζπλέρεηα, θαζψο ην
έκβνιν θηλείηαη εκπξφο θαη πίζσ ν αέξαο δηαθεχγεη θαη επηζηξέθεη κέζσ κηαο νπήο
εμαεξηζκνχ. Γηα ηελ εηζφδνπ απνθπγή ξχπαλζεο κε ηνλ αέξα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα
δνκηθφ ζηνηρείν πνπ ιέγεηαη πνξψδεο θίιηξν. Ζ δηαξξνή πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ απφ ηε
πιεπξά ηεο πίεζεο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αέξα ειέγρεηαη απφ έλαλ ζηεγαλνπνηεηηθφ
δαθηχιην. Ζ εηζαγσγή ξχπαλζεο θαζψο επηζηξέθεη ην έκβνιν ειέγρεηαη απφ έλαλ
δαθηχιην απφμεζεο. ηελ εηθφλα 2 δηαθξίλνληαη ηα κέξε ηνπ εκβφινπ πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ [3], [4].
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Δηθφλα 2 :Γνκή εκβφινπ απιήο ελέξγεηαο

Σα έκβνια απιήο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
 Έκβνιν κε ηειεζθνπηθφ θχιηλδξν
 Έκβνιν κε βπζηδφκελν βάθηξν
Έκβνιν κε ηειεζθνπηθφ θχιηλδξν: ν πδξαπιηθφο θχιηλδξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ην κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ ζε ζέζε εξεκίαο πξέπεη λα είλαη πνιχ πην
κηθξφ απφ ην κήθνο ηνπ ζε ζέζε δξάζεο. Σν έκβνιν απηφ είλαη πηπζζφκελν φπσο
παξαηεξείηαη ζηε εηθφλα 3 [3], [4].

Δηθφλα 3: Έκβνιν κε ηειεζθνπηθφ θχιηλδξν
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Έκβνιν κε βπζηδφκελν βάθηξν: ζην έκβνιν κε βπζηδφκελν βάθηξν ην πηζηφλη θαη ε
νπή εμαεξηζκνχ έρνπλ θχγεη θαη ην έκβνιν έρεη κεγάιε δηαδξνκή. Σν έκβνιν κε
βπζηδφκελν βάθηξν παξαηεξείηαη ζηε εηθφλα 4 [3], [4].

Δηθφλα 4: Έκβνιν κε βπζηδφκελν βάθηξν

Τδξαπιηθά έκβνια δηπιήο ελέξγεηαο:
Οη πδξαπιηθνί θχιηλδξνη δηπιήο ελέξγεηαο δέρνληαη πδξαπιηθφ ξεπζηφ απφ ηα δχν
άθξα ηνπο θαη κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ απινχζηεξε
κνξθή ελφο πδξαπιηθνχ εκβφινπ δηπιήο ελέξγεηαο θαίλεηαη ζηε εηθφλα 5 [3], [4]..
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Δηθφλα 5: χκβνιν εκβφινπ δηπιήο ελέξγεηαο

Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Όηαλ παξέρεηαη πδξαπιηθφ ξεπζηφ ζηε κηα είζνδν απφ ηελ αληίζεηε είζνδν
επηζηξέθεη ξεπζηφ ζηε δεμακελή. Γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη
δνκηθά ζηνηρεία πνπ ιέγνληαη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη θαη ζην έκβνιν θαη ζην
βάθηξν. ηε εηθφλα 6 παξαηεξνχληαη ηα κέξε ηνπ εκβφινπ δηπιήο ελέξγεηαο [3], [4].

Δηθφλα 6: Γνκή εκβφινπ δηπιήο ελέξγεηαο

Σα έκβνια δηπιήο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
 Έκβνια δνξπθνξηθνχ ηχπνπ
 Έκβνια κε δνξπθνξηθνχ ηχπνπ
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Έκβνια δνξπθνξηθνχ ηχπνπ: ε ζθαηξηθή επηθάλεηα θαη ε νιηθή δχλακε δηαθέξνπλ
ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πηζηνληνχ. Ζ δξαζηηθή επηθάλεηα ζηε πιεπξά ηνπ βάθηξνπ είλαη
κηθξφηεξε απφ ην κέγεζνο ηνπ βάθηξνπ [3], [4].
Έκβνια κε δνξπθνξηθνχ ηχπνπ: ε δξαζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ
πηζηνληνχ δηφηη ην βάθηξν εθηείλεηαη θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
Σα έκβνια δνξπθνξηθνχ θαη κε δνξπθνξηθνχ ηχπνπ δειαδή ην αξηζηεξφ είλαη
έκβνιν δνξπθνξηθνχ ηχπνπ, ελψ ην δεμηά είλαη έκβνιν κε δνξπθνξηθνχ ηχπνπ
θαίλεηαη ζηε εηθφλα 7 [3], [4]..

Δηθφλα 7 :Δίδε εκβφισλ δηπιήο ελέξγεηαο

2.2: Τδρασλικές βαλβίδες
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ είλαη πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ξνή ηνπ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ ζε
πδξαπιηθά θπθιψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έμνδν ηεο βαιβίδαο. Αθφκα, νη
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πδξαπιηθέο αληιίεο είλαη ζηνηρεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθθίλεζε, ην
ζηακάηεκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο ξνήο θαη έηζη βγήθε ν νξηζκφο ηεο πδξαπιηθήο
βαιβίδαο ζε έλα νινθιεξσκέλν πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ.
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο απνηεινχληαη απφ έλα ζηαζεξφ κέξνο θαη έλα θηλεηφ κέξνο
πνπ απηέο θαηεπζχλνπλ ηε ξνή ζηα δηάθνξα θαλάιηα εμφδνπ ηεο βαιβίδαο. Ζ θίλεζε
ηνπ κεραληθνχ κέξνπο κπνξεί λα γίλεη κε ρεηξνθίλεην, κεραληθφ, πδξαπιηθφ ή θαη
απηφκαην ηξφπν [3], [4]..
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξφηππα, πνπ ηα νπνία πξφηππα είλαη
θαηά ISO.
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο
πδξαπιηθέο βαιβίδεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ηεο ξνήο ηνπο θαη ζηηο πδξαπιηθέο
βαιβίδεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο [3], [4]..
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ηεο ξνήο ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
 Βαιβίδεο ηχπνπ εκβφινπ:
Δδψ ζηηο πδξαπιηθέο βαιβίδεο ε ξχζκηζε ηεο ξνήο επηηπγράλεηαη κε ηελ θίλεζε ελφο
εκβφινπ πνπ επηηξέπεη ηε δίνδν ή ηε δηαθνπή ηνπ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ απφ ηα ζηφκηα
ηεο βαιβίδαο [3], [4].
 Βαιβίδεο ηχπνπ πηεξπγίνπ αθξνθπζίνπ:
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο κεηαβαιιφκελεο δηαξξνήο πνπ
απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θίλεζε ελφο πηεξπγίνπ [3], [4].
Δθηφο απφ ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ηεο ξνήο νη πδξαπιηθέο βαιβίδεο ζε έλα πδξαπιηθφ
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ δηαθξίλνληαη θαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θαηεγνξίεο
σο πξνο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο είλαη νη εμήο:
 Βαιβίδεο θαηεχζπλζεο ή βαιβίδεο νδήγεζεο
 Βαιβίδεο ειέγρνπ πίεζεο
 Βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο
 Βαιβίδεο ξχζκηζεο

Βαιβίδεο θαηεχζπλζεο ή αιιηψο βαιβίδεο νδήγεζεο:
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο θαηεχζπλζεο ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα κε ηελ θαηάιιειε
πδξαπιηθή ελεξγνπνίεζε θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο πξνο έλα έκβνιν.
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Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο νδήγεζεο ή αιιηψο θαηεχζπλζεο ρσξίδνληαη ζε
αληεπίζηξνθήο κνλήο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη βαιβίδεο δχν ή ηξηψλ ή θαη
ηεζζάξσλ νδψλ φπσο θαίλεηαη ζηε εηθφλα 8 [3], [4].

Δηθφλα 8 :πκβνιηζκνί βαιβίδσλ ειέγρνπ θαηεχζπλζεο

Με ηε ιέμε νδφο, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ αξηζκφ ησλ
δηφδσλ ηνπ ξεπζηνχ κέζσ ηεο βαιβίδαο.
Γειαδή, ε βαιβίδα θαηεχζπλζεο ρσξίδεηαη :
 Τδξαπιηθή βαιβίδα 2/2
 Τδξαπιηθή βαιβίδα 3/2
 Τδξαπιηθή βαιβίδα 4/2

Τδξαπιηθή βαιβίδα 2/2:
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Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Απηή είλαη ε βαζηθή βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πδξαπιηθή
ιεηηνπξγία θαη είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ.
ηε ζέζε εξεκίαο ην ειαηήξην ζπγθξαηεί ην έκβνιν ζηελ αθξαία ζέζε ηνπ, νπφηε
ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν αγσγψλ δειαδή ηνπ P θαη A. Αλ ην ρεηξηζηήξην
πηεζζεί πξνο αξηζηεξά ην έκβνιν κεηαθηλείηαη θαη επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ησλ δχν
αγσγψλ δειαδή ηνπ P θαη A.
Οη ζάιακνη ζε θάζε ηέινο ηνπ εκβφινπ ζπλδένληαη εζσηεξηθά κε κηα ζχξα δηαξξνήο,
ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα L, γηα λα απνθχγνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο
ζπγθέληξσζεο πίεζεο κέζα ζηε βαιβίδα [3], [4].

Τδξαπιηθή βαιβίδα 3/2:
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Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Απηή ε βαιβίδα έρεη 3 ζχξεο θαη 2 θαηαζηάζεηο, σο εθ ηνχηνπ θαιείηαη 3 ζπξψλ 2
θαηαζηάζεσλ, ή αιιηψο πην απιά είλαη πδξαπιηθή βαιβίδα 3/2. ηελ ζέζε εξεκίαο
ηεο επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αγσγνχ A κε ηνλ T. Αλ πηεζζεί πξνο αξηζηεξά ην
ρεηξηζηήξην, ην έκβνιν θιείλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ A κε ηνλ T θαη απνθαζηζηά ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ P θαη A [3], [4].
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Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Απηή ε βαιβίδα έρεη 4 ζχξεο θαη 2 θαηαζηάζεηο σο εθ ηνχηνπ θαινχληαη 4 ζπξψλ 2
θαηαζηάζεσλ βαιβίδεο, ή αιιηψο πην απιά είλαη πδξαπιηθή βαιβίδα 4/2. Γελ ππάξρεη
θαλέλα ειαηήξην κέζα ζηε βαιβίδα. Έηζη ην έκβνιν θηλείηαη ζε νπνηαδήπνηε
πξνθαζνξηζκέλε ζέζε.
Με ην έκβνιν ζηελ δεμηά πιεπξά ην ξεπζηφ ξέεη απφ ηνλ αγσγφ Pζηνλ αγσγφ Β, ελψ
ην ξεπζηφ ζηνλ αγσγφ A επηζηξέθεη γηα λα κπεη ζηε δεμακελή κέζσ ηνπ αγσγνχ T.
Όηαλ ην έκβνιν θηλείηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, νη ζπλδέζεηο αληηζηξέθνληαη θαη ην
ξεπζηφ απφ ην P δηαηξέρεη ηψξα ζηνλ αγσγφ A, ελψ απφ ην T πεγαίλεη πξνο ηνλ
αγσγφ B [3], [4].

Βαιβίδεο ειέγρνπ πίεζεο:
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Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο πεξηνξίδνπλ ηελ πδξαπιηθή πίεζε ζηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
απηνκαηηζκνχ, νη νπνίεο παξέρνπλ κηα δίνδν δηαθπγήο ηνπ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ πξνο
ηε δεμακελή. Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο απηέο πξνζηαηεχνπλ ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
απφ ηελ κεγάιε πίεζε πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζε απηά απφ ηελ παξνρή ηεο αληιίαο.
Σν ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο πδξαπιηθήο βαιβίδαο ειέγρνπ πίεζεο θαίλεηαη ζηε
εηθφλα 9 [3], [4].

Δηθφλα 9: Βαιβίδα ειέγρνπ πίεζεο

ηε ζπλέρεηα, φηαλ ε πίεζε ζηα άθξα ηεο πδξαπιηθήο βαιβίδαο θηάζεη ζε κηα ηηκή ε
νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην κάδεκα ηνπ ειαηεξίνπ, ε ξνή απφ ηελ αληιία επηζηξέθεη
κέζσ ηεο εθηφλσζεο ηεο βαιβίδαο ζηε δεμακελή πνπ απηφ έρεη σο επηζπκεηφ
απνηέιεζκα ην πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ λα απνθνξηίδεηαη [3], [4].

Δπνκέλσο εάλ ε ξνή εθηξαπεί πίζσ ζηε δεμακελή ηφηε ε πδξαπιηθή βαιβίδα
νλνκάδεηαη βαιβίδα αλαθνχθηζεο.
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Δάλ φκσο ε ξνή εθηξαπεί ζε άιιε ζέζε ζην πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ ηφηε
ε βαιβίδα ιέγεηαη βαιβίδα αθνινπζίαο
Σα ζχκβνια ησλ βαιβίδσλ ειέγρνπ πίεζεο θαίλνληαη ζηε εηθφλα 10. Σν αξηζηεξφ
ζρήκα δείρλεη ηελ αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ή αιιηψο ηελ βαιβίδα αλαθνχθηζεο, ελψ
ην δεμηφ ζρήκα απεηθνλίδεη ηελ βαιβίδα αθνινπζίαο [3], [4].

Δηθφλα 10 :χκβνια βαιβίδσλ ειέγρνπ πίεζεο

Βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο:
Οη βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζηα
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα.
Οη πδξαπιηθέο βαιβίδεο έρνπλ ζηαζεξή πίεζε θαη δελ έρνπλ δηαθνξεηηθή ξνή.
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ πδξαπιηθψλ βαιβίδσλ απηψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε ξνή
ξεπζηνχ απφ έλα ζηφκην παξακέλεη ζηαζεξή φζν ε δηαθνξά πίεζεο ζηα άθξα ηνπ
παξακέλεη ζηαζεξή. Καζψο αιιάδεη ε αλνηρηή επηθάλεηα ηνπ ζηφκηνπ πνπ δηέξρεηαη
ην ξεπζηφ αιιάδεη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ζηα άθξα ηνπ ζηφκηνπ. Έηζη ζε ζπλδπαζκφ
κε κηα βαιβίδα αλαθνχθηζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε παξνρή ζηα πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν κηα απιή βαιβίδα ξχζκηζεο είλαη ν
ζηξαγγαιηζηήο [3], [4].

ηα πδξαπιηθά θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε αληιίεο
πνπ έρνπλ ζηαζεξή παξνρή. Ζ παξνρή ηεο αληιίαο θαη ην κέγεζνο ησλ κεραληζκψλ
επηιέγνληαη κε ζθνπφ ηε επηζπκεηή ηαρχηεηα. Δθφζνλ ε ηαρχηεηα ησλ κεραληζκψλ
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εμαξηάηαη απφ ηε ξνή νπ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ ηαρχηεηα κπνξεί λα κεησζεί κε ηνπο
ζηξαγγαιηζηέο ή αιιηψο πδξαπιηθέο βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο πνπ ηα ζρεκαηηθά
δηαγξάκκαηα θαίλνληαη ζηε εηθφλα 11 [3], [4].

Δηθφλα 11 :πκβνιηζκνί βαιβίδσλ ειέγρνπ ξνήο

Δπεμήγεζε ηεο εηθφλαο 11:
Σα γξαθηθά ζχκβνια ησλ ζηξαγγαιηζηψλ ή αιιηψο ησλ βαιβίδσλ ειέγρνπ ξνήο
θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 11.
Σν πξψην ζθίηζν ζηα αξηζηεξά ζπκβνιίδεη έλα απιφ πεξηνξηζκφ ζηε γξακκή ηεο
ξνήο πνπ δελ είλαη ξπζκηδφκελε.
Σν δεχηεξν ζθίηζν δειαδή ην κεζαίν δείρλεη κηα βαιβίδα ζηξαγγαιηζκνχ, ε νπνία
κπνξεί λα ξπζκηζηεί.
Σν ηξίην ζθίηζν δειαδή ην ηξίην πνπ είλαη ηέξκα δεμηά δείρλεη κηα βαιβίδα
ζηξαγγαιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ην κηθξφ βέινο δείρλεη ηελ αληηζηάζκηζε
ζηελ πίεζε [3], [4].

Βαιβίδεο ξχζκηζεο:
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Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Απηή ε πδξαπιηθή βαιβίδα έρεη ελζσκαησκέλν ξπζκηδφκελν ζηφκην, κε ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ νδνλησηνχ θνπκπηνχ πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο βαιβίδαο.
Σν κέγεζνο ηνπ ζηνκίνπ κπνξεί λα πνηθίιεη ζε πνιιέο κνξθέο.
Ζ ξνή ηνπ πγξνχ κπνξεί λα είλαη ε ίδηα θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο ζε απηφλ ηνλ ηχπν
ηεο βαιβίδαο [3], [4].

2.3: Τδρασλικές ανηλίες
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Οη πδξαπιηθέο αληιίεο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα είλαη ην πην ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ
κεραληθφ εμάξηεκα ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά παξάιιεια θαη πην αθξηβφ
πδξαπιηθφ εμάξηεκα.
Οη πδξαπιηθέο αληιίεο θάλνπλ κηα ζπνπδαία δνπιεηά, κεηαηξέπνπλ ηε ειεθηξηθή θαη
κεραληθή ηζρχ ζε πδξαπιηθή ελέξγεηα κε ηε ζπκπίεζε ηνπ ξεπζηνχ πξνο ην ζχζηεκα.
Με ηνλ φξν πδξαπιηθή ελέξγεηα ηνπ ξεπζηνχ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο ε δπλακηθή
ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεη θαη κεηαθέξεη ην ξεπζηφ ππφ πίεζε. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ
πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ είλαη κηθξή αθνχ νη ηαρχηεηεο είλαη ρακειέο. Οη πδξαπιηθέο
αληιίεο είλαη πάληα ζεηηθήο κεηαηφπηζεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη παξέρνπλ πάληα έλα
θαζνξηζηηθφ πνζφ πδξαπιηθνχ ξεπζηνχ αλά πεξηζηξνθή. Έηζη, ε παξνρή ηνπο αλ
εμαηξέζεη ηηο εζσηεξηθέο δηαξξνέο, νη νπνίεο γίλνληαη ιφγσ απηνιίπαλζεο είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηελ πίεζε θαηαζιίςεσο. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
πδξαπιηθψλ αληιηψλ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαξξνθνχλ θάπνην πνζφ ξεπζηνχ
θαηά ηελ αξρηθή εθθίλεζε ηνπο. πλεπψο, ζαλ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη νη
πδξαπιηθέο αληιίεο είλαη απηφκαηεο αληιίεο αλαξξνθήζεσο [3], [4].
Ζ πδξαπιηθή αληιία έρεη δχν κνξθέο θαηεχζπλζεο δειαδή είλαη δεμηφζηξνθεο θαη
αξηζηεξφζηξνθεο πεξηζηξνθήο.
Γεληθά νη πδξαπιηθέο αληιίεο ραξαθηεξίδνληαη κε ηε κέγηζηε πίεζε πνπ κπνξνχλ λα
απνδψζνπλ, ε νπνία πίεζε κεηξηέηαη ζε bar θαη ηελ παξνρή ηνπο πνπ κεηξηέηαη ζε
m^3/sec [3], [4].
Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα πδξαπιηθή αληιία είλαη ηα εμήο:
 Ζ παξνρή
 Σν κέγεζνο θαη ην βάξνο
 Ζ απνδνηηθφηεηα
 Ζ επθνιία ζηνλ έιεγρν ζπληήξεζεο
 Σν θφζηνο
Γεληθά νη πδξαπιηθέο αληιίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
 Τδξαπιηθέο νδνλησηέο αληιίεο
 Τδξαπιηθέο πηεξπγηνθφξεο αληιίεο
 Τδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο
 Τδξαπιηθέο πηεξπγσηέο αληιίεο

Τδξαπιηθέο νδνλησηέο αληιίεο:
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Οη πδξαπιηθέο νδνλησηέο αληιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο
βαζίδεηαη ζηελ κεηαθνξά ηνπ ξεπζηνχ αλάκεζα ζε νδνλησηνχο ηξνρνχο φπσο δείρλεη
ε εηθφλα 12.

Δηθφλα 12 :Τδξαπιηθή νδνλησηή αληιία

Οη δχν νδνλησηνί ηξνρνί έρνπλ έλα θνηλφ δειαδή ηελ ίδηα δηάκεηξν, ίδην βήκα θαη
ηνλ ίδην αξηζκφ δνληηψλ. Έλαο απφ ηνπο δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο είλαη ζπλδεδεκέλνο
κε ηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θηλεί ηνλ δεχηεξν
νδνλησηφ ηξνρφ.
Οη ρψξνη θαηάζιηςεο δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δνληηψλ, νη νπνίνη πεξηθιείνληαη
απφ ην ζψκα ηεο αληιίαο θαη δχν παξάπιεπξεο πιάθεο, πνπ ιέγνληαη πιάθεο πηέζεσο
ή πιάθεο ηξηβήο.
Μηα ππνπίεζε δεκηνπξγείηαη ζηελ αλαξξφθεζε ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο θαη θαζψο νη
δχν ηξνρνί πεξηζηξέθνληαη ην πδξαπιηθφ ξεπζηφ ξέεη γηα λα θαηαιάβεη ρψξν θαη
κεηαθέξεηαη ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηξνρψλ. Όηαλ ηα δφληηα ζπκπιέθνληαη
κεηαμχ ηνπο ην ξεπζηφ σζείηαη πξνο ηελ έμνδν [3], [4].
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Ζ δεκηνπξγία ηεο πςειήο πίεζεο ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο δεκηνπξγεί κηα δχλακε πνπ
θαηαπνλεί ηνπο ηξνρνχο ηεο αληιίαο. Οη αλνρέο ηεο θαηαζθεπήο απηήο είλαη κηθξέο
θαη ν βαζκφο απφδνζεο ηθαλνπνηεηηθφο.
Οη νδνλησηνί ηξνρνί είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα. Σν θέιπθνο ηεο νδνλησηήο
αληιίαο απνηειείηαη απφ αινπκίλην. Οη πιάθεο πηέζεσο ή αιιηψο πιάθεο ηξηβήο
απνηεινχληαη απφ έλα εηδηθφ θξάκα.
πλεπψο απφ φια ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη ε πδξαπιηθή νδνλησηή αληιία είλαη
γηα κηθξέο παξνρέο δηφηη έρεη ζηαζεξή παξνρή.
ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ε νδνλησηή αληιία παξνπζηάδεη αλνρή ζην πδξαπιηθφ ξεπζηφ
πνπ δελ είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη έρεη ρακειφ θφζηνο γηα απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη
ηθαλή αληιία [3], [4].
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Τδξαπιηθέο πηεξπγηνθφξεο αληιίεο:
Ο ηχπνο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο βαζίδεηαη ζηε πεξηζηξνθή πηεξπγίσλ πνπ
εθάπηνληαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ελφο δαθηπιίνπ θαη δεκηνπξγνχλ ρψξνπο φηαλ
κεηαθέξεηαη ην πδξαπιηθφ ξεπζηφ. Οη ρψξνη απηνί πεξηθιείνληαη ζηηο πιάθεο ηξηβήο.
Σα πηεξχγηα θηλνχληαη ειεχζεξα ζε ππνδνρέο ελφο πεξηζηξεθφκελνπ ηκήκαηνο θαη
θξαηνχληαη ζε επαθή κε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δαθηπιίνπ κε ηε θπγφθεληξν
δχλακε θαη ηελ πίεζε πνπ εμαζθείηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπο.
Ζ εηθφλα 13 απεηθνλίδεη κηα πδξαπιηθή πηεξπγηνθφξν αληιία.

Δηθφλα 13 :Τδξαπιηθή πηεξπγηνθφξν αληιία

Οη πδξαπιηθέο πηεξπγηνθφξεο αληιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, δειαδή ν πςειφο
βαζκφο απφδνζεο, ε ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο πνπ έρνπλ
ηηο θάλνπλ λα είλαη ηδαληθέο αληιίεο.
Οη πδξαπιηθέο πηεξπγηνθφξεο αληιίεο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηνπο φηη ε επαηζζεζία
ηεο αλαξξφθεζεο είλαη θαθήο πνηφηεηαο [3], [4].
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Τδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο:
Ζ ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ εκβνινθφξσλ αληιηψλ βαζίδεηαη ζηελ αλαξξφθεζε
ηνπ ξεπζηνχ θαη ζηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ελφο εκβφινπ κέζα ζε έλα έκβνιν.
Απηέο νη αληιίεο, απνηεινχληαη πάληα απφ έλαλ αξηζκφ εκβφισλ πνπ θαηαλέκνληαη
είηε παξάιιεια είηε αθηηληθά θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο [3], [4].

Υδραυλικζς
εμβολοφόρες αντλίες
ακτινικών εμβόλων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Υδραυλικζς
εμβολοφόρες αντλίες
αξονικών εμβόλων
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Τδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο αθηηληθψλ εκβφισλ:

Οη πδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο αθηηληθψλ εκβφισλ ππνδηαηξνχληαη ζε ζηαζεξνχ
block εκβφισλ θαη πεξηζηξεθφκελνπ block εκβφισλ.
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Τδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο αμνληθψλ εκβφισλ:

Οη πδξαπιηθέο εκβνινθφξεο αληιίεο αμνληθψλ εκβφισλ ππνδηαηξνχληαη ζε θπξηνχ
άμνλα θαη θεθιηκέλεο πιάθαο.
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Τδξαπιηθέο πηεξπγσηέο αληιίεο:

Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Ζ πδξαπιηθή πηεξπγσηή αληιία ιεηηνπξγεί κέζσ ελφο ειαηεξίνπ πνπ επηδξά ζε έλα
έκβνιν, θξαηά ην δαθηχιην ηεο δηαδξνκήο ζηε ζέζε ηνπ, φζν ε πίεζε παξακέλεη
κηθξή ε πίεζε ηνπ ειαηεξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξθηλεζεί. Όηαλ φκσο ε πίεζε γίλεη
κεγαιχηεξε ην ειαηήξην ζπκπηέδεηαη, ην δαθηπιίδη κεηαθηλείηαη θαη έηζη κεηψλεηαη ε
εθθεληξφηεηα νπφηε κεηψλεηαη θαη ε παξνρή. Όζν απμάλεηαη ε πίεζε ηφζν
πεξηζζφηεξν ζπκπηέδεηαη ην ειαηήξην, φηαλ δε ε πίεζε απηή θζάζεη ζε έλα ζεκείν
P max ε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ηφζε ψζηε ην δαθηπιίδη θαη ν ξφηνξαο λα
γίλνληαη νκφθεληξνη θαη ε εθθεληξφηεηα φπσο θαη ε παξνρή κεδελίδεηαη [3], [4].
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2.4: Τδρασλικοί ενεργοποιηηές
Οη πδξαπιηθνί ελεξγνπνηεηέο ιέγνληαη θαη αηζζεηήξεο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη
αηζζεηήξεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ κηθξνειεγθηή θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
Οη αηζζεηήξεο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ αληρλεχεη έλα θπζηθφ κέγεζνο φπσο γηα
παξάδεηγκα ηε θίλεζε ή ηελ ηαρχηεηα ηνπ εκβφινπ κέζα ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα.
Σα πδξαπιηθά θπθιψκαηα έρνπλ αηζζεηήξεο, νη νπνίνη παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ
ηνπο πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο ή απφ ηηο πδξαπιηθέο βαιβίδεο θαη
απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ ζήκα ζρεηηθά κε ηε ζέζε, ηελ ηαρχηεηα ή ηελ
επηηάρπλζε ηνπ εκβφινπ [5].
Σα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηζζεηεξίσλ ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ είλαη ηα εμήο:


Δχξνο:

Σα φξηα ζηα νπνία ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα.


Αθξίβεηα:

Ζ εγγχηεηα ηεο ηηκήο εμφδνπ πξνο ηελ ηηκή ηεο εηζφδνπ.


θάικα:

Σε δηαθνξά αλάκεζα ζηε κεηξνχκελε ηηκή θαη πξαγκαηηθή ηηκή.


Καζπζηέξεζε:

Ζ θαζπζηέξεζε ηεο αιιαγήο ηεο εμφδνπ πξνο ηελ είζνδν.


Αλνρή:

Σν κέγηζην ζθάικα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν αηζζεηήξαο.


Δπζηάζεηα:

Ζ κεηαβνιή ηεο εμφδνπ ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα έρεη κεηαβνιή ηεο
εηζφδνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ.


Δπαλαιεςηκφηεηα:

Ζ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ απνηειέζκαηνο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο κε ηελ ίδηα
είζνδν.
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Υξφλνο ιεηηνπξγίαο:

Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πδξαπιηθνχ
θπθιψκαηνο.
Οη θαηεγνξίεο ησλ αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ έλα πδξαπιηθφ έκβνιν κέζα ζε
έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα είλαη:
 Αηζζεηήξεο κεηαηφπηζεο θαη θίλεζεο
 Αηζζεηήξεο δχλακεο
 Αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο
 Αηζζεηήξεο νπηηθήο έλδεημεο
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Αηζζεηήξεο κεηαηφπηζεο θαη θίλεζεο:
Ζ αλίρλεπζε ηνπ εκβφινπ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
εθαξκνγή αθνχ ηα πεξηζζφηεξα πδξαπιηθά θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ δηαζέηνπλ
θηλεηά κεραληθά κέξε.
Δίλαη απαξαίηεην ε ζέζε ηνπ πδξαπιηθνχ εκβφινπ ή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλεηνχ
κέξνο ηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ζέζε ζην ρψξν.
Άιιεο θνξέο είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεηαη ζε πνην βαζκφ έλα θηλεηφ κέξνο θηλείηαη ή
πεξηζηξέθεηαη πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε.
ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε γλψζε ηεο ζέζεο, ηεο πξνζέγγηζεο, ηεο
κεηαηφπηζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ή ηεο επηηάρπλζεο ελφο πδξαπιηθνχ εκβφινπ αθνξνχλ
ζην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο αλίρλεπζεο θάπνηαο παξάκεηξνπ ηεο θίλεζεο ηνπ [6], [7].
Οη αηζζεηήξεο κεηαηφπηζεο θαη θίλεζεο ελφο πδξαπιηθνχ εκβφινπ είλαη:
 Γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν
 Γσληφκεηξν κεηαβιεηήο καγλεηηθήο αληίζηαζεο
 Γξακκηθφο δηαθφπηεο κε γισζζίδα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR

Α.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

Γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν:
Σν γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν έρεη ηα εμήο κέξε:
 Κηλεηή επαθή
 Μνλσηηθφ θχιηλδξν
 Αληηζηάηε
 Έκβνιν
Όια απηά ηα ηέζζεξα κέξε ζπληεινχλ έλα γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν. Σν γξακκηθφ
πνηελζηφκεηξν απνηειείηαη απφ κία θηλεηή επαθή πνπ ηνπνζεηείηαη θαηά κήθνο ελφο
ζηνηρείνπ πνπ εκθαλίδεη αληίζηαζε. Ζ θηλεηή επαθή είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα
έκβνιν, ην νπνίν ην άθξν ηνπ εκβφινπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα. Ζ κνξθή
ελφο γξακκηθνχ πνηελζηφκεηξνπ θαίλεηαη ζηε εηθφλα 14 [6], [7].

Δηθφλα 14.1: Γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν

Ζ ζρεδίαζε ηεο δηάηαμεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο
πξνβιεπφκελεο κέηξεζεο πνπ έρνπκε. Σν ηκήκα ηεο θηλεηήο επαθήο ζπλήζσο
θαηαζθεπάδεηαη απφ θξάκαηα ραιθνχ ιφγσ ηεο θαιήο αγσγηκφηεηαο ηνπο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθά ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα
δηαηεξνχλ θαιή ειεθηξηθή επαθή κε ηελ αληίζηαζε. Σα δνκηθά ζηνηρεία πνπ
πεξηθιείνπλ ηελ αληίζηαζε ιέγνληαη αληηζηάηεο. Οη αληηζηάηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ
ιεπηφ ζχξκα ληθειίνπ πνπ ηπιίγεηαη γχξσ απφ έλα θχιηλδξν δειαδή απφ κνλσηηθφ
πιηθφ. Δλαιιαθηηθά, νη αληηζηάηεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πκέληα
άλζξαθα, κεηάιισλ ή αγψγηκσλ πιαζηηθψλ γηα θαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Ζ
νιίζζεζε ηεο θηλεηήο επαθήο επάλσ ζηνλ αληηζηάηε γίλεηαη νκαιά θαη νκνηφκνξθα
κε ηε ζπλδξνκή ελφο νδεγνχ [6], [7].
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Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Δθαξκφδεηαη κηα ηάζε εηζφδνπ V1 ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε, δειαδή ζηα ζεκεία Α
θαη Β ηνπ ζρήκαηνο. Ζ ηάζε εμφδνπ V0 κεηξάηαη κεηαμχ ηεο θηλεηήο επαθήο ζην
ζεκείν Β θαη ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ αληηζηάηε ζην ζεκείν Γ. Ζ ηάζε εηζφδνπ V1, ε
ηάζε εμφδνπ V0 θαη ε απφζηαζε ΒΓ ζπλδένληαη κε γξακκηθή ζρέζε. Δάλ ππάξμεη
κεηαηφπηζε ζηε κεηξνχκελε επηθάλεηα, ζα θηλεζεί αληίζηνηρα θαη ην έκβνιν,
παξαζχξνληαο ηελ θηλεηή επαθή. Έηζη, ζα κεηαβιεζεί θαη ε απφζηαζε ΒΓ,
κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε εμφδνπ V0. Ζ κεηαβνιή απηή γίλεηαη αληηιεπηή κε ηε
βνήζεηα ελφο βνιηνκέηξνπ θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί, κε θαηάιιειε βαζκνλφκεζε,
ζε κεηαηφπηζε. Ζ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηε κηθξή κε
γξακκηθφηεηα ηνπ θπιίλδξνπ. Με ηε ρξήζε θζείξνληαη κεραληθά ν αληηζηάηεο θαη ε
θηλεηή επαθή, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε απφθξηζε ηνπο. Δπίζεο, ε έλδεημε
κεηαηφπηζεο αιινηψλεηαη απφ ηελ πξνζζήθε κηαο κηθξήο θπζηθήο αληίζηαζεο ή
αθφκα θαη απφ αλεπηζχκεηα ειεθηξηθά ζήκαηα [6], [7].

Δηθφλα 14.2: Γξακκηθφ πνηελζηφκεηξν

Σν θφζηνο ησλ γξακκηθψλ πνηελζηφκεηξσλ είλαη ρακειφ θαη δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή
αθξίβεηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζπλεζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ δηαζηάζεσλ θαη ζηε
θαηαγξαθή ηαρχηεηαο.
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Γσληφκεηξν κεηαβιεηήο καγλεηηθήο αληίζηαζεο:
Σν γσληφκεηξν πξφθεηηαη γηα κηθξέο καγλεηηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο απνηεινχληαη
απφ έλα κηθξφ πελίν ζηεξεσκέλν ζε ζηαζεξφ ζεκείν θνληά ζε έλα ηξνρφ πνπ κπνξεί
λα πεξηζηξαθεί. Σν πελίν βξίζθεηαη κέζα ζε πξνζηαηεπηηθή ζήθε. ηε εηθφλα 15
απεηθνλίδεηαη έλα γσληφκεηξν κεηαβιεηήο καγλεηηθήο αληίζηαζεο [6], [7].

Δηθφλα 15: Γσληφκεηξν κεηαβιεηήο καγλεηηθήο αληίζηαζεο

Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Σα δφληηα ηνπ γξαλαδηνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηδεξνχρν πιηθφ θαη έηζη
γίλεηαη αληρλεχζηκε ε χπαξμή ηνπο απφ ην πελίν. Κάζε θνξά πνπ πεξλάεη έλαο
φδνληαο θνληά απφ ην πελίν, κεηαβάιιεηαη ην καγλεηηθφ πεδίν γχξσ ηνπ θαη
παξάγεηαη κία ηάζε εμφδνπ, πνπ απηή κπνξεί λα αληηιεθζεί ζε έλα βνιηφκεηξν ή
ακπεξφκεηξν κε νπνηαδήπνηε κνξθήο παικνχ [6], [7].
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Γξακκηθφο δηαθφπηεο κε γισζζίδα :
Μηα ηππηθή δηάηαμε ελφο δηαθφπηε κε γισζζίδα απνηειείηαη απφ δχν κηθξέο
ζηδεξνκαγλεηηθέο γισζζίδεο θιεηζκέλεο εξκεηηθά κέζα ζε έλα ιεπηφ γπάιηλν
ζσιήλα. ηε εηθφλα 16 θαίλεηαη κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο δηαθφπηε κε
γισζζίδα [6], [7].

Δηθφλα 16: Γξακκηθφο δηαθφπηεο κε γισζζίδηα

Οη γισζζίδεο είλαη ιεπηέο, επιχγηζηεο θαη καγλεηίδνληαη εχθνια κε ηελ παξνπζία
ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ, δηφηη απηέο είλαη ζηδεξνκαγλεηηθέο. Μεξηθέο θνξέο
ζπλαληηφληαη δχν ηχπνη δηαθφπηε κε γισζζίδα. Ο πξψηνο ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο
δηαθφπηε έρεη δχν γισζζίδεο φπσο πεξηγξάθεθε, ηα άθξα ησλ νπνίσλ έιθνληαη θαη
έξρνληαη ζε επαθή, θιείλνληαο έλα θχθισκα, φηαλ πεξάζεη έλαο καγλήηεο απφ κηθξή
απφζηαζε. Ο δεχηεξνο ηχπνο δηαθφπηε δηαζέηεη κία εχθακπηε γισζζίδα κεηαμχ δχν
επαθψλ [6], [7].
Αξρή ιεηηνπξγίαο:
Αξρηθά, ε γισζζίδα εθάπηεηαη ζηε κία επαθή, νπφηε ην θχθισκα είλαη αλνηθηφ.
Μφιηο πεξάζεη έλαο καγλήηεο απφ κηθξή απφζηαζε, ε γισζζίδα κεηαθηλείηαη πξνο
ηελ άιιε επαθή θαη θιείλεη έλα θχθισκα κέρξη λα απνκαθξπλζεί ν καγλήηεο, νπφηε
επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε [6], [7].
ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR

Α.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

Αηζζεηήξεο δχλακεο:
Οη αηζζεηήξεο δχλακεο ελφο εκβφινπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κέηξεζε ηεο δχλακεο
ηνπ εκβφινπ ζηα πδξαπιηθά θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ.
Οη αηζζεηήξεο δχλακεο ελφο εκβφινπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε κεηξαηνπή ηεο δχλακεο
ζε πίεζε ελφο ξεπζηνχ θαη γηα ηε παξακφξθσζε ηεο δχλακεο.
Οη αηζζεηήξεο δχλακεο ελφο εκβφινπ δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο, νη νπνίνη είλαη:
 Οη θπςειίδεο θφξηηζεο
 Ο δπγφο ειαηεξίνπ
Οη θπςειίδεο θφξηηζεο ελφο εκβφινπ, νη νπνίεο είλαη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
κεηξεηέο κεραληθήο ηάζεο γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηηκή κίαο άγλσζηεο δχλακεο.
Οη θπςειίδεο θφξηηζεο είλαη γξακκηθέο, δειαδή έρνπλ θαιή επαλαιεςηκφηεηα, είλαη
αξθεηά αθξηβείο θαη είλαη αλζεθηηθέο ζε ππεξθφξηηζε [6], [7].
Ο δπγφο ειαηεξίνπ ελφο εκβφινπ είλαη κία δηάηαμε πνπ κεηξάεη δχλακε. Ο δπγφο
ειαηεξίνπ είλαη ζηελ νπζία έλα ειαηήξην φπνπ αλάινγα κε ηελ δχλακε πνπ ηνπ
αζθείηαη επηκεθχλεηαη. Απηή ε επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη επζέσο αλάινγε ηεο
δχλακεο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ Hooke.
Με ηελ κέζνδν απηή είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί πςειή αθξίβεηα αιιά δελ παχεη λα
είλαη κία εχθνιε θαη γξήγνξε εθηίκεζε ηεο ηηκήο κίαο άγλσζηεο δχλακεο [6], [7].
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Αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο:
Οη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ελφο εκβφινπ είλαη αηζζεηήξηα ζηα νπνία αληηδξνχλ ζηελ
χπαξμε νξηζκέλσλ πδξαπιηθψλ εκβφισλ φηαλ απηά βξίζθνληαη εληφο ηεο εκβέιεηαο
ηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ αληρλεπηψλ ζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
απηνκαηηζκνχ είλαη φηη δελ έρνπλ θηλεηά κέξε θαη φηη ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ
λα αληρλεχνπλ απφ καθξηά δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα έκβνια πνπ αληρλεχνπλ. Οη
αληρλεπηέο αλίρλεπζεο εκβφισλ είλαη θπξίσο ειεθηξηθά ή ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνπλ γξήγνξα ην πδξαπιηθφ έκβνιν ζε έλα
πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ [6], [7].
Οη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ελφο εκβφινπ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θαη είλαη νη
εμήο:
 Δπαγσγηθνί αηζζεηήξεο
 Υσξεηηθνί αηζζεηήξεο
 Μαγλεηηθνί αηζζεηήξεο
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Δπαγσγηθνί αηζζεηήξεο:
Οη επαγσγηθνί αηζζεηήξεο είλαη κηα θαηεγνξία αηζζεηήξσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην
θαηλφκελν ηεο επαγσγήο, ε νπνία νθείιεηαη ζε απψιεηεο δηλνξξεπκάησλ ζε αγψγηκα
πιηθά. Απηφ ην θαηλφκελν επηηξέπεη ηελ ρσξίο επαθή αλίρλεπζε φισλ ησλ αγψγηκσλ
πιηθψλ φπσο κεηαιιηθά αληηθείκελα. Οη επαγσγηθνί αηζζεηήξεο νη νπνίνη
αληρλεχνπλ κεηαιιηθνχο ζηφρνπο απφ απφζηαζε, ζηε ζεκεξηλή επνρή πξνζθέξνπλ
ζε ζχγθξηζε κε κεραληθνχο δηαθφπηεο, πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ρξήζε ζε
βηνκεραληθνχο ρψξνπο εξγαζίαο. Δίλαη αλζεθηηθνί ζε δνλήζεηο, ζθφλε, πγξαζία,
ιάδηα θαη λεξά. Πξνζθέξνπλ αθξίβεηα ελεξγνπνίεζεο, ιεηηνπξγία ρσξίο κεραληθέο
θζνξέο θαζψο θαη πςειή ζπρλφηεηα [6], [7].

Δηθφλα 17: Δπαγσγηθφο αηζζεηήξαο
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Υσξεηηθνί αηζζεηήξεο:
Οη ρσξεηηθνί αηζζεηήξεο ππνινγίδνπλ ηελ κεηαβνιή ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ
νθείιεηαη ζηελ εηζαγσγή ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ειεθηξηθφ πεδίν ελφο ππθλσηή
εθθξάδνληαο έηζη ηελ γλσζηή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ ρσξεηηθφηεηα c ελφο
ππθλσηή κε ηα γεσκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ηελ ζρέζε [6], [7]:

C=E*E0*S/I

Δηθφλα 18 : Υσξεηηθφο αηζζεηήξαο
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Μαγλεηηθνί αηζζεηήξεο:
Οη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο φπσο θαη νη επαγσγηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο
κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απνηεινχληαη απφ έλα πελίν ην νπνίν είλαη ηπιηγκέλν
γχξσ απφ έλα καγλήηε θαη ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο. Όηαλ πεξάζεη έλα καγλεηηθφ
πιηθφ κέζα απφ ην πεδίν ηνπ καγλήηε ηφηε ε καγλεηηθή ξνή πνπ εκπιέθεηαη κε ην
πελίν κεηαβάιιεηαη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα ξεχκα ζην πελίν.
Σν ξεχκα απηφ αληρλεχεηαη απφ ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαη έηζη
γίλεηαη αληηιεπηή ε δηέιεπζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη φζν
κεγαιχηεξε ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο αληηθεηκέλνπ ηφζν κεγαιχηεξν ην επαγφκελν
ξεχκα. Ο καγλεηηθφο αληρλεπηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ειάρηζηε ηαρχηεηα
αλαγλψξηζεο. Δάλ έλα αληηθείκελν πεξάζεη εκπξφο απφ ηνλ αληρλεπηή κε ηαρχηεηα
κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ηφηε ην αληηθείκελν δελ ζα γίλεη
αληηιεπηφ [6], [7].

Δηθφλα 19 : Μαγλεηηθφο αηζζεηήξαο
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Αηζζεηήξεο νπηηθήο έλδεημεο:
Οη αηζζεηήξεο νπηηθήο έλδεημεο ή αιιηψο νπηναηζζεηήξεο, απνηεινχληαη απφ κία
πεγή θαη έλαλ αληρλεπηή θσηφο. Ζ πεγή θσηφο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απέλαληη απφ
ηνλ αληρλεπηή. Ζ κέζνδνο κέηξεζεο θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε δηάηαμε,
νλνκάδεηαη κέζνδνο ηεο δηαπεξαηφηεηαο.
Καηά ηε κέζνδν αλαθιψκελεο νπηηθήο δέζκεο ε πεγή θσηφο ηνπνζεηείηαη δίπια
ζηνλ αληρλεπηή, ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ αληαλάθιαζε ηεο παξαγφκελεο δέζκεο
θσηφο. Οη πεγέο θσηφο είλαη ζπλήζσο δίνδνη θσηνεθπνκπήο θαη νη αληρλεπηέο είλαη
θσηνηξαλδίζηνξ ππξηηίνπ. Σν θσο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη νπηηθφ ή
ππέξπζξν. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο είλαη πην εχθνιή φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη νπηηθφ θσο, αιιά κε ην ππέξπζξν θσο επηηπγράλνληαη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα, γηαηί επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ην θαηλφκελν ηεο ζπκβνιήο πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ γεηηνληθέο πεγέο θσηφο.
Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο δηαπεξαηφηεηαο, ε πεγή θσηφο εθπέκπεη νξαηφ
θφθθηλν ή ππέξπζξν θσο ην νπνίν ιακβάλεη ν αληρλεπηήο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί
απέλαληη. Αλ παξεκβιεζεί θάπνην αληηθείκελν, ε ιήςε ηεο δέζκεο θσηφο απφ ηνλ
αληρλεπηή δηαθφπηεηαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ηνπ
αληηθεηκέλνπ [6], [7].
Οη αηζζεηήξεο νπηηθήο έλδεημεο ή νπηναηζζεηήξεο ελφο πδξαπιηθνχ εκβφινπ είλαη:
 Σν καλφκεηξν
 Αηζζεηήξαο αλαθιψκελεο δέζκεο
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Μαλφκεηξν:
Δίλαη έλα πδξαπιηθφ νπηηθφ εμάξηεκα, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κέζα ζην πδξαπιηθφ
θχθισκα απηνκαηηζκνχ. Σν καλφκεηξν είλαη έλα φξγαλν, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ.

Δηθφλα 20 : Μαλφκεηξν
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Αηζζεηήξαο αλαθιψκελεο δέζκεο:
Ζ δέζκε θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε δίνδν θσηνεθπνκπήο αλαθιάηαη πάλσ ζην
αληηθείκελν θαη αληρλεχεηαη απφ ην θσηνηξαλδίζηνξ. Ζ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ
πνπ ειέγρεηαη κε απηή ηε δηαδηθαζία θαιχπηεηαη κε εηδηθή αλαθιαζηηθή επίζηξσζε
πξνθεηκέλνπ λα κεηψλνληαη ηα ζθάικαηα ηεο κέηξεζεο. Δπίζεο, ε κεηάδνζε ηνπ
θσηφο κπνξεί λα γίλεηαη κε ηε κνξθή παικψλ θαη λα ππάξρεη εηδηθφ θηιηξάξηζκα,
ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ. Καηά ηε κέζνδν ηεο
αλαθιψκελεο νπηηθήο δέζκεο ε χπαξμε θαη ε ηζρχο ηεο αλαθιψκελεο δέζκεο κπνξεί
λα εξκελεπζεί θαηάιιεια, ψζηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφζηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ ηζρχο ηεο εθπεκπφκελεο δέζκεο θσηφο θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε
απφζηαζε πξνζέγγηζεο, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν ζπγθεθξηκέλνο αηζζεηήξαο.
ε απηφ ηνλ αηζζεηήξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε επαηζζεζία ηνπ
θσηνηξαλδίζηνξ, θαζψο θαη ε θχζε ηνπ ειεγρφκελνπ αληηθεηκέλνπ [6], [7].

Δηθφλα 21 : Αηζζεηήξαο αλαθιψκελεο δέζκεο
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Κεθάλαιο 3:
P.L.C και η εθαρμογή ηοσ ζε σδρασλικά κσκλώμαηα
ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ
ειεγθηή (PLC). To PLC κπνξεί λα νξηζζεί σο κηα ςεθηαθή ζπζθεπή κε
κηθξνεπεμεξγαζηή θαη πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε, ε νπνία κπνξεί λα απνζεθεχζεη
θαη λα εθηειέζεη εληνιέο ηνπ ρξήζηε γηα πινπνίεζε ζπλαξηήζεσλ ινγηθήο Βoole,
αθνινπζηαθήο ινγηθήο, ρξνληζκνχ, απαξίζκεζεο θαη αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ,
πξνθεηκέλνπ κέζσ ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ/εμφδσλ, λα ειέγμεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. ηελ νπζία έρεη ηε βαζηθή
δνκή ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ηε δηαθνξά, φηη έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο
ζθνπεχεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ
ππνινγηζκψλ, γξαθηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ εξγαζηψλ ελψ ην PLC απνζθνπεί ζηελ
επηθνηλσλία κε ην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ. Έηζη, ζηε πξψηε
πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζηέιλεη εληνιέο (πιεθηξνιφγην, πνληίθη) θαη ιακβάλεη ηα
απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε, ελψ ζηελ δεχηεξε, νη δηάθνξεο ζπζθεπέο εηζφδσλ
(βαιβίδεο, δηαθφπηεο, αηζζεηήξεο θ.α.) δίλνπλ ηηο εληνιέο θαη ελεκεξψλνπλ αλάινγα
ηηο ζπζθεπέο εμφδσλ (έκβνια θ.α.).
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3.1: Οριζμός και πλεονεκηήμαηα ηοσ P.L.C
Σν P.L.C (δειαδή: Programmable Logic Controllers: Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο
Διεγθηήο) είλαη έλαο κηθξνυπνινγηζηήο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο γηα ηελ
πινπνίεζε θάζε είδνπο απηνκαηηζκνχ απφ ηελ εθθίλεζε ελφο εκβφινπ κέρξη ηελ
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο απηνκαηηζκνχ [8].
Έλα P.LC έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα
απηνκαηηζκνχ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί εξγαζίεο ππνινγηζκνχ θαη
επηθνηλσλίαο.
Χο ζπζθεπή θαη σο ζχζηεκα είλαη πνιχ επέιηθην, ηζρπξφ θαη ζπκπαγέο θαζψο κπνξεί
λα ζπλαξκνινγεζεί κε κηθξφ θφζηνο. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα νθέιε:


Ο ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη κεδακηλφο



Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζέκα βιάβεο
επεηδή ηα PLC ραιάλε ζπάληα.



Σα PLC είλαη επέιηθηα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξαπιηθνχ
απηνκαηηζκνχ, εθφζνλ ε αιιαγή ζηνλ απηνκαηηζκφ γίλεηαη ζε ιίγα ιεπηά ,
αιιάδνληαο κφλν ην πξφγξακκα.
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3.2: Ζ βαζική δομή ηοσ P.L.C
Σν PLC πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηπισκαηηθή δηαηξηβή είλαη ην LOGO Siemens.
Σν LOGO P.L.C είλαη έλαο κηθξνυπνινγηζηήο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο γηα ηελ
πινπνίεζε θάζε είδνπο απηνκαηηζκνχ απφ ηελ εθθίλεζε ελφο εκβφινπ κέρξη ηελ
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ δνκή ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή είλαη νκνηφκνξθε θαη απνηειείηαη
απφ ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία:
1. Πιαίζην ηνπνζέηεζεο κνλάδσλ:
Σν πιαίζην ηνπνζέηεζεο κνλάδσλ, δειαδή απηφ ην πιαίζην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ P.L.C. ην πιαίζην απηφ είλαη ελζσκαησκέλν έλα
ζχζηεκα αγσγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ νη δηάθνξεο κνλάδεο κε ηελ
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Σα πιαίζηα ηνπνζέηεζεο κνλάδσλ ρσξίδνληαη
ζπλήζσο ζε δχν κέξε, ην θεληξηθφ πιαίζην, ην νπνίν είλαη κνλαδηαίν ζε θάζε PLC,
θαη ζην πιαίζην επέθηαζεο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηνπ κέρξη ηελ
ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ [8], [9].
2. Μνλάδεο απηνκαηηζκνχ:
Οη κνλάδεο απηνκαηηζκνχ απηέο απνηεινχλ ηηο κνλάδεο επηθνηλσλίαο ηεο θεληξηθήο
κνλάδαο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, δειαδή ηα έκβνια, ηα αηζζεηήξηα θ.ιπ. Οη κνλάδεο
απηέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ή εληνιέο θαη καδί κε ηα ππφινηπα ειεθηξνληθά ζηνηρεία
(αηζζεηήξεο, έκβνια θ.ιπ.) εθηεινχλ ηηο εληνιέο ηνπ απηνκαηηζκνχ. Οη κνλάδεο
απηνκαηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο [8], [9].

Μονάδες
αυτοματισμου

μονάδες
εισόδων
μονάδες
εξόδων
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Μνλάδεο εηζφδσλ.
Ζ κνλάδα εηζφδσλ έρεη δχν ηχπνπο:
 Φεθηαθνχο ηχπνπο:
Οη νπνίνη ηχπνη κπνξνχλ λα πάξνπλ δχν ηηκέο πνπ είλαη νη αθφινπζεο: ηε ινγηθή
θαηάζηαζε 0 γηα 0 V ή ηε ινγηθή θαηάζηαζε 1 γηα 5 V.
 Αλαινγηθνχο ηχπνπο:
Οη νπνίνη κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή.
Μνλάδεο εμφδσλ.
Ζ κνλάδα εμφδσλ έρεη δχν ηχπνπο:
 Φεθηαθνχο ηχπνπο:
Οη νπνίνη ηχπνη κπνξνχλ λα πάξνπλ δχν ηηκέο πνπ είλαη νη αθφινπζεο: ηε ινγηθή
θαηάζηαζε 0 γηα 0 V ή ηε ινγηθή θαηάζηαζε 1 γηα 5 V.
 Αλαινγηθνχο ηχπνπο:
Οη νπνίνη κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή.
3. Μνλάδα ηξνθνδνζίαο:
Ζ κνλάδα ηξνθνδνζίαο είλαη ζπνπδαία, ζεκαληηθή ζην P.L.C θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο
κνλάδαο ηξνθνδνζίαο έγθεηηαη ζηελ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθψλ
ηάζεσλ απφ ην δίθηπν [8], [9].
4. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο:
Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Ζ
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή φπνπ ζηνλ
νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ θαη απφ ηελ κλήκε [8], [9].
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Ζ κλήκε δηαθξίλεηαη ζε:
 Μλήκε απνζήθεπζεο πξνγξάκκαηνο:
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο νπνίαο θαζνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα
είλαη:
 Μλήκε κφλν αλάγλσζεο (ROM):
Δθεί απνζεθεχεηαη ζπλήζσο ην εθηειεζηηθφ πξφγξακκα θαη ζρεδηάδνληαη θπξίσο γηα
κφληκε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Γηαηεξνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ηπρφλ δηαθνπή
ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο [8], [9].


Μλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM):

Δθεί απνζεθεχεηαη ην πξφγξακκα ηνπ ρξήζηε. Μλήκε γξαθήο-αλάγλσζεο. Ο πην
επέιηθηνο ηχπνο κλήκεο, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ή λα γξάςεη ρσξίο
πεξηνξηζκνχο. Γε δηαηεξεί ην πεξηερφκελν ηεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο
ηξνθνδνζίαο, πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε κπαηαξίαο [8], [9].


Πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε κφλν αλάγλσζεο (EPROM):

Σχπνο κλήκεο, πνπ κπνξεί λα επαλαπξνγξακκαηηζηεί εθφζνλ δηαγξαθεί ην
πεξηερφκελν ηεο κε ηε ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. ε αληίζεζε κε ηε RAM,ην
πεξηερφκελν ηεο δε δηαγξάθεηαη θαηά ηε δηαθνπή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο [8], [9].


Πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε κφλν αλάγλσζεο κε δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο
δηαγξαθήο (EEPROM):

Φαίλεηαη ε θαηαιιειφηεξε γηαηί είλαη παξφκνηα κε ηε κλήκε EPROM, κε ηε
δηαθνξά φηη παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε επειημία θαη γηα ηε δηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο αξθεί ε εθαξκνγή ειεθηξηθήο ηάζεο ζηνπο θαηάιιεινπο αθξνδέθηεο ηνπ
νινθιεξσκέλνπ [8], [9].
 Μλήκε θαηάζηαζεο εηζφδσλ θαη εμφδσλ:
ηελ κλήκε απηή γξάθνληαη θαη δηαβάδνληαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εηζφδσλ, ησλ
κλεκψλ θαη ησλ εμφδσλ.
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5. Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ:
Δίλαη ζεκαληηθφ ην ξνιφη ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δηφηη δείρλεη ην ρξφλν ηνπ θάζε
πξνγξάκκαηνο. Ο ρξφλνο κεηξηέηαη ζε δεπηεξφιεπηα.
6. Πξνγξακκαηηζηή:
Ο πξνγξακκαηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο πεξηθεξεηαθήο δνκηθήο
κνλάδαο εηζφδνπ πνπ νλνκάδεηαη πξνγξακκαηηζηήο.
Ο πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην P.L.C
[8], [9].
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3.3: Αρτή λειηοσργίας ηοσ P.LC.
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή είλαη ε
ζπλερήο ή θπθιηθή επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη γξακκέλν απφ ην
κεραληθφ ζηε κλήκε [8], [9].
Έλαο θχθινο πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή απνηειείηαη
απφ ηέζζεξα βήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα:
1ν βήκα:
Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ εηζφδσλ θαη γξάθεη ηηο
ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ 0 γηα ινγηθφ 0 θαη 1 γηα ινγηθή 1 ζε έλα πίλαθα απεηθφληζεο
θαηαζηάζεσλ εηζφδσλ (δειαδή: process – image input register) πνπ βξίζθεηαη ζηε
κλήκε ηνπ επεμεξγαζηή.
2ν βήκα:
Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο δηαβάδεη θαη ηαπηφρξνλα εθηειεί κία, κία ηηο εληνιέο πνπ είλαη
γξακκέλεο ζηε κλήκε, αξρίδνληαο απφ ηε πξψηε θαη ηειεηψλνληαο ζηελ ηειεπηαία.
3ν βήκα:
Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο εληνιήο, ν κηθξνεπεμεξγαζηήο νδεγεί ηηο εμφδνπο
αλάινγα κε ηελ ηηκή 0 γηα ινγηθφ 0 θαη 1 γηα ινγηθή 1 ζε έλαλ πίλαθα απεηθφληζεο
εμφδσλ (δειαδή: process – image output register).
4ν βήκα:
Σέινο επαλέξρεηαη ζην πξψην βήκα θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο.
Γειαδή ην πξφγξακκα ζε έλαλ πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή εθηειείηαη
θπθιηθά απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ εθηειεζηεί θαη ε ηειεπηαία εληνιή ν θχθινο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή δελ ζηακαηά, αιιά απηφκαηα
αξρίδεη πάιη απφ ηελ αξρή.
Ζ εηθφλα 22 δείρλεη ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ
ειεγθηή.
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Δηθφλα 22: Κχθινο ιεηηνπξγίαο ελφο P.L.C

εκαληηθή πξνυπφζεζε ελφο P.L.C:
Ζ πξνυπφζεζε πνπ έρεη έλαο θχθινο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ
ειεγθηή είλαη φηη ν θχθινο ησλ βεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ
ινγηθνχ ειεγθηή εθηειείηαη φζν ην P.LC βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
(δειαδή: RUN) [8], [9].
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3.4: Ο προγραμμαηιζμός ηοσ P.L.C
Σν βαζηθφ θνκκάηη ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ κε PLC δελ είλαη ην
θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο δειαδή ε πξνζνκνίσζε εθαξκνγήο αιιά ην ινγηζκηθφ,
δειαδή ην πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ηνλ επηζπκεηφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκφ.
Ζ ρξήζε ησλ εληνιψλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο, θαζνξίδνπλ ηελ ζσζηή
ή φρη ιεηηνπξγία κίαο ζπζθεπήο. Ο ηξφπνο πνπ νη εληνιέο απηέο ζα κεηαθεξζνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν PLC, ιέγεηαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (programming language) [10].
Τπάξρνπλ γεληθά ηξεηο θαηεγνξίεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ
πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:


Γιψζζα LAD ή γιψζζα ειεθηξνινγηθψλ γξαθηθψλ



Γιψζζα STL ή γιψζζα ινγηθψλ εληνιψλ



Γιψζζα FDB ή γιψζζα ινγηθψλ γξαθηθψλ
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ΓΛΧΑ LAD (ΓΛΧΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ)
Ζ γιψζζα LAD ή γιψζζα ειεθηξνινγηθψλ γξαθηθψλ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ηνπ
ειεθηξνινγηθνχ
ή
κεραλνινγηθνχ
ζρεδίνπ,
δηακέζνπ
ηεο
ζπζθεπήο
πξνγξακκαηηζκνχ ζην P.L.C Απηή ε γιψζζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ακεξηθάληθε
ηππνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ειεθηξηθψλ επαθψλ.
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Ladder είλαη κία επθνιφρξεζηε γξαθηθή γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο κεηαηξνπή
ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ην PLC. Ο φξνο ΄ladder΄
(ζθάια) ρξεζηκνπνηήζεθε επεηδή νη γξακκέο ελφο ζπκπιεξσκέλνπ δηαγξάκκαηνο
κνηάδνπλ κε ηηο βαζκίδεο κηαο ζθάιαο.
Έλα πξφγξακκα πνπ είλαη γξακκέλν ζηε γιψζζα LAD απνηειείηαη απφ rugs, δειαδή
έλα ζχλνιν απφ εληνιέο νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κεηαμχ δχν θάζεησλ γξακκψλ
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ε κελ αξηζηεξή ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο (δειαδή ηε θάζε), ε
δε δεμηά ηελ γξακκή επηζηξνθήο(δειαδή ηνλ νπδέηεξν) [10].
Οη εληνιέο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα rung παξηζηάλνπλ:
1) Δηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπ PLC:
Χο βαζηθά γξαθηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη νη επαθέο. Οη επαθέο δηαρσξίδνληαη ζηηο
αλνηθηέο ( -| |- ), ζηηο θιεηζηέο( -|/|- ). Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζε έλα PLC κπνξεί λα
είλαη αηζζεηήξηα ή βαιβίδεο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αλνηρηή επαθή ή θιεηζηή
επαθή. ηελ είζνδν γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ εληνιψλ ή ησλ ινγηθψλ πξάμεσλ ηνπ
PLC, ελψ ζηελ έμνδν γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο γηα
παξάδεηγκα ηελ θίλεζε ελφο εκβφινπ.
Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα:
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2) Λνγηθέο πξάμεηο:
Οη ινγηθέο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα είλαη κεηαμχ εηζφδσλ θαη λα βγάδνπλ έλα
επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη απηέο:


ΛΟΓΗΚΖ ΠΡΑΞΖ AND:

Ζ πχιε AND εθηειεί ηελ πξάμε ηνπ ινγηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ. Έρεη κία έμνδν θαη
δχν ή πεξηζζφηεξεο εηζφδνπο.
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ΛΟΓΗΚΖ ΠΡΑΞΖ OR:

Ζ πχιε OR εθηειεί ηελ πξάμε ηεο ινγηθήο πξφζζεζεο. Έρεη κία έμνδν θαη δχν ή
πεξηζζφηεξεο εηζφδνπο.
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3) Λεηηνπξγίεο ρξνληθψλ
ηα PLC νη ιεηηνπξγίεο ρξνληθψλ είλαη απαξαίηεηεο δηφηη κε απηέο γίλεηαη ε
κέηξεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο. Ο ρξφλνο κεηξηέηαη πάληα ζε
δεπηεξφιεπηα. Όηαλ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα, μεθηλάεη ή αληίζηξνθε
κέηξεζε, ε κείσζε, δειαδή, ηεο ηηκήο πνπ έρεη δεισζεί κε ηνλ ξπζκφ ηεο
ρξνληθήο κνλάδαο. Σελ ζηηγκή πνπ ε ηηκή ηνπ ρξνληθνχ κεδεληζηεί, ιακβάλεηαη
έλα αληίζηνηρν αμηνπνηήζηκν ζήκα [10].

Σν παξαπάλσ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ην ρξνληθφ εμάξηεκα πνπ
εμαξηάηαη απφ ηξεηο εηζφδνπο, νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζεο:
 Δίζνδνο δηέγεξζεο (T1):
ηελ είζνδν απηή ζπλδέεηαη ην θχθισκα πνπ ειέγρεη ηε ρξνληθή ιεηηνπξγία.
 Παξάδνζε ρξφλνπ (t):
ηελ είζνδν απηή εηζάγεηαη ν ρξφλνο, ν νπνίνο ν ρξφλνο κεηξηέηαη ζε
δεπηεξφιεπηα.
 Δίζνδνο επαλαθνξάο (RESET):
Αλ ε είζνδνο απηή έρεη ινγηθή θαηάζηαζε 1, ε θαηάζηαζε ηεο εμφδνπ ηνπ
ρξνληθνχ γίλεηαη 0 θαη κεδελίδεηαη ν ρξφλνο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο
δηαδηθαζίαο θαη αλ βξίζθεηαη.
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ΓΛΧΑ STL (ΓΛΧΑ ΛΟΓΗΚΧΝ ΔΝΣΟΛΧΝ)
Ζ γιψζζα STL ή γιψζζα ινγηθψλ εληνιψλ αλαπηχρζεθε ηαπηφρξνλα κε ηε γιψζζα
LAD, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο δεδνκέλα ζηνηρεία ππνινγηζηψλ φπσο γίλεηαη θαη
ζηελ γιψζζα ASSEMPLY.
ηελ STL νη κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, νη
ρεηξηζηέο είλαη αξηζκεηηθνί, νη εθθξάζεηο απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ απφ operators
θαη κεηαβιεηέο ζε αθνινπζίεο, ελψ ηέινο ν έιεγρνο ξνήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππφ
ζπλζήθε εθηέιεζε εληνιψλ, ηελ επαλάιεςε ηνπο θαη ηε κεηαπήδεζε ζε κία άιιε
πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα πξφγξακκα γηα λα γξαθηεί ζηε γιψζζα STL
ρξεζηκνπνηεί εληνιέο νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο [10]. :
1) Δληνιή θφξησζεο πξνγξάκκαηνο:
Σν πξφγξακκα ζε έλα PLC αξρίδεη κε ηελ εληνιή θφξησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή L (δειαδή: LOAD=ΦΟΡΣΧΝΧ). Ζ εληνιή
δηαβάδεη ηε ινγηθή θαηάζηαζε 0 ( δειαδή: ρακειή θαηάζηαζε) ή 1 ( δειαδή: πςειή
θαηάζηαζε) κηαο εηζφδνπ ή εμφδνπ θαη ηελ θνξηψλεη ζε κηα εηδηθή ζέζε κλήκεο [10].
2) Δληνιή ινγηθψλ πξάμεσλ:
Οη ινγηθέο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα είλαη κεηαμχ
επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη απηέο:

εηζφδσλ θαη λα βγάδνπλ έλα
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AND: Ζ πξάμε AND (ΚΑΗ) γίλεηαη κε ηελ εληνιή A (AND=KAI). Ο ηειεζηήο AND
ζπκβνιίδεηαη κε κία ηειεία ε νπνία ηνπνζεηείηαη αλάκεζα απφ ηα ζχκβνια πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν εηζφδνπο ηνπ.

OR: Ζ πξάμε OR (H) γίλεηαη κε ηελ εληνιή O (OR=H). Ο ηειεζηήο OR ζπκβνιίδεηαη
κε έλα + ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αλάκεζα απφ ηα ζχκβνια πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν
εηζφδνπο ηνπ.
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NOT: Ζ πξάμε NOT (OXI) γίλεηαη κε ηελ εληνιή Ν (NOT=OXI). Ο ηειεζηήο
“NOT” ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηξέςεη ηελ ηηκή ηεο εηζφδνπ ηνπ.

AND NOT: Ζ πξάμε NAND ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο κεηαβιεηέο κε κηα
κεηαβιεηή εμφδνπ. Ζ NAND απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ δχν ππιψλ ηεο AND θαη
NOT.
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OR NOT: Ζ πξάμε NOR ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο κεηαβιεηέο κε κηα
κεηαβιεηή εμφδνπ. Ζ NOR απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ δχν ππιψλ ηεο OR θαη NOT.

3) Δληνιή δηέγεξζεο:
Οη εληνιέο απηέο δείρλνπλ αλ έρεη ή δελ έρεη απηνζπγθξάηεζε έλα θχθισκα. Οη
εληνιέο δηέγεξζεο κπνξεί λα είλαη:
α) Με απηνζπγθξάηεζε
Ζ εληνιή δηέγεξζεο κε απηνζπγθξάηεζε είλαη ε εληνιή SET(S) - RESET(R).
Ζ εληνιή SET ζα δψζεη απνηέιεζκα 1 αλ θηάζεη ην ξεχκα ζην θχθισκα δειαδή ζα
θάλεη SET ζηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε πνπ αληηπξνζσπεχεη [10].
Δλψ ε εληνιή RESET ζα δψζεη απνηέιεζκα 0 αλ θηάζεη ην ξεχκα ζην θχθισκα
δειαδή ζα θάλεη RESET ζηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε πνπ αληηπξνζσπεχεη κε ηε κφλε
δηαθνξά ηεο SET αλ δελ θηάζεη ζην θχθισκα ζα δηαηεξήζεη ηε πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε ηεο [10].
β) Υσξίο απηνζπγθξάηεζε
Ζ εληνιή δηέγεξζεο ρσξίο απηνζπγθξάηεζε είλαη ε εληνιή =.
Ζ εληνιή = είλαη δπλακηθή θαη έρεη ηελ ηδηφηεηα λα θξαηάεη ελεξγνπνηεκέλε κηα
έμνδν.
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4) Δληνιέο ρξνληθψλ ιεηηνπξγηψλ:
ε δηάθνξα PLC έρνπκε ρξνληθά θαη ζηα νπνία γίλεηαη ε κέηξεζε κηαο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ελφο γεγνλφηνο.
Ζ θφξησζε ελφο ρξνληθνχ ζην PLC πξαγκαηνπνηείηαη L T (L=ΦΟΡΣΧΝΧ θαη
Σ=ΣΗΜΔ=ΥΡΟΝΟ), θαη δίπια απφ ηελ εληνιή νξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ
κεηξηέηαη ζε δεπηεξφιεπηα, ελψ παξάιιεια ε επηζηξνθή ηνπ ρξνληθνχ γίλεηαη κε ηελ
εληνιή R(RESET=ΜΖΓΔΝΗΜΟ) [10].
5) Δληνιέο απαξηζκεηψλ:
Οη απαξηζκεηέο είλαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα κεηξήζεη έλα γεγνλφο πνπ
ζπκβαίλεη απφ 0 έσο 1000 θνξέο.
Ζ πξνζζήθε ηνπ απαξηζκεηή ζε έλα PLC γίλεηαη κε ηελ εληνιή
L(LOAD=ΦΟΡΣΧΝΧ), ελψ ν κεδεληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή
R(RESET=ΜΖΓΔΝΗΜΟ).
Αθφκα ζε έλα απαξηζκεηή κπνξεί λα ηνπ απμήζεη ηηκή πνπ γίλεηαη κε εληνιή CU
(COUNTER UP=ΑΤΞΖΖ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΧ), αιιά επίζεο λα κεηψζεη ηηκή πνπ
γίλεηαη κε εληνιή CD (COUNTER DOWN=ΜΔΗΧΖ ΠΡΟ ΣΑ ΚΑΣΧ ) [10].
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ΓΛΧΑ FDB (ΓΛΧΑ ΛΟΓΗΚΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ)
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, είλαη κία γξαθηθή γιψζζα
ζπζρέηηζεο ησλ εμφδσλ κε ηηο εηζφδνπο, θάλνληαο ρξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ block.
Ζ γιψζζα απηή είλαη γξαθηθή, αιιά αληί γηα ην ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ
απηνκαηηζκνχ έρεη ζαλ δεδνκέλα ηελ αληίζηνηρε ινγηθή πχιε. Γειαδή έρεη
αληηθαηαζηήζεη ην γξαθηθφ ζρέδην ζε ζρέδην κε ινγηθέο πχιεο πνπ δείρλνπλ 0 γηα
ινγηθή θαηάζηαζε 0 ή 1 [10].
Ζ ινγηθή πχιε είλαη έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ινγηθή πχιε
ζηηο εηζφδνπο ηεο θαη παξάγεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζηελ έμνδν [10].
ηα θπθιψκαηα ππάξρνπλ δχν εηδψλ ηάζεηο:
 Tελ 0,5V πνπ αληηζηνηρεί ζηε ινγηθή θαηάζηαζε 0 θαη
 Σελ 5V πνπ αληηζηνηρεί ζηε ινγηθή θαηάζηαζε 1.
Με άιια ιφγηα βγαίλεη ζαλ ζπκπέξαζκα φηη ην ινγηθφ 0 αληηζηνηρεί ζηελ ηάζε
γείσζεο, ελψ ην ινγηθφ 1 αληηζηνηρεί ζηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο.
Σα είδε ινγηθψλ ππιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ γιψζζα είλαη ηα αθφινπζα:
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AND (ΚΑΗ): Ζ ινγηθή πχιε AND είλαη έλα ινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο εηζφδνπο θαη κηα έμνδν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πχιεο επηηξέπεη ε έμνδνο ηεο
πχιεο λα έρεη ινγηθφ 1 κφλν φηαλ φιεο νη είζνδνη ηεο είλαη ζε ινγηθφ 1. Δάλ έζησ κηα
είζνδνο είλαη ζε ινγηθφ 0 ηφηε ε έμνδνο βξίζθεηαη ζε ινγηθφ 0. Σν ινγηθφ ζχκβνιν, ε
ινγηθή ζρέζε θαη ν πίλαθαο αιεζείαο θαίλνληαη απφ θάησ.
ΤΜΒΟΛΟ:

ΣΤΠΟ:

ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ:
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OR (Ζ): Ζ πξάμε OR ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο κεηαβιεηέο εηζφδνπ κε κηα
κεηαβιεηή εμφδνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηηξέπεη ζηελ έμνδν ηεο λα βξίζθεηαη ζε ινγηθφ
1 φηαλ έζησ ε κηα απφ ηηο εηζφδνπο ηεο είλαη ζε ινγηθφ 1. Σν ινγηθφ ζχκβνιν, ε
ινγηθή ζρέζε θαη ν πίλαθαο αιεζείαο θαίλνληαη απφ θάησ.
ΤΜΒΟΛΟ:

ΣΤΠΟ:

ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ:
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NOT (ΟΥΗ): Ζ πξάμε NOT έρεη κηα ινγηθή κεηαβιεηή είζνδν θαη κία κεηαβιεηή
έμνδν. Ζ πχιε ΟΥΗ αλαζηξέθεη έλα ςεθηαθφ ζήκα, δειαδή ε είζνδνο είλαη αληίζεηε
κε ηελ έμνδν επνκέλσο φπνπ ε είζνδνο έρεη ινγηθφ 0 ηφηε ε έμνδνο έρεη ινγηθφ 1 θαη
αλάπνδα γίλεηαη. Σν ινγηθφ ζχκβνιν, ε ινγηθή ζρέζε θαη ν πίλαθαο αιεζείαο
θαίλνληαη απφ θάησ.
ΤΜΒΟΛΟ:

ΣΤΠΟ:
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NAND (ΟΥΗ ΚΑΗ): Ζ πξάμε NAND ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο κεηαβιεηέο
κε κηα κεηαβιεηή εμφδνπ. Ζ NAND είλαη ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ ΝΟΣ θαη AND
θαη ηζνδπλακνχλ κε κηα πχιε ΚΑΗ πνπ ζπλδέεηαη ζηε ζεηξά κε έλαλ αλαζηξνθέα. Σν
ινγηθφ ζχκβνιν, ε ινγηθή ζρέζε θαη ν πίλαθαο αιεζείαο θαίλνληαη απφ θάησ.
ΤΜΒΟΛΟ:

ΣΤΠΟ:
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NOR (ΟΥΗ Ζ): Ζ πξάμε NOR ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο κεηαβιεηέο κε κηα
κεηαβιεηή εμφδνπ. Ζ NOR είλαη ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ ΝΟΣ θαη OR θαη
ηζνδπλακνχλ κε κηα πχιε H πνπ ζπλδέεηαη ζηε ζεηξά κε έλαλ αλαζηξνθέα. Σν ινγηθφ
ζχκβνιν, ε ινγηθή ζρέζε θαη ν πίλαθαο αιεζείαο θαίλνληαη απφ θάησ.
ΤΜΒΟΛΟ:

ΣΤΠΟ:

ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ:

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR

Α.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

3.5: Ζ εθαρμογή ηοσ P.LC ζηα σδρασλικά ζσζηήμαηα
Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αθνξά έλα νινθιεξσκέλν πδξαπιηθφ ζχζηεκα
απηνκαηηζκνχ. Σν πδξαπιηθφ θχθισκα απηνκαηηζκνχ ζπζρεηίδεηαη κε δχν πδξαπιηθά
έκβνια πνπ θάλνπλ θάπνηεο θηλήζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο
μεθηλάεη κε έλαλ δηαθφπηε εθθίλεζεο, ν νπνίνο είλαη έλα start.
Ο ζπζρεηηζκφο ησλ θηλήζεσλ πνπ θάλνπλ ηα πδξαπιηθά έκβνια είλαη ν εμήο:
Α+, Β+, Α-, Β-.
πζρεηηζκφο θηλήζεσλ ελφο πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο:
Α+, Β+, Α-, Β-
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LOGO P.L.C:
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Αλαγλψξηζε εηζφδσλ θαη εμφδσλ:

Δίζνδνη:
I 0.0: start
I O.1: S1 ν πξψηνο ηεξκαηνδηαθφπηεο
I O.2: S2 ν δεχηεξνο ηεξκαηνδηαθφπηεο
I O.3: S3 ν ηξίηνο ηεξκαηνδηαθφπηεο
I O.4: S4 ν ηέηαξηνο ηεξκαηνδηαθφπηεο
Έμνδνη:
O 0.1:Y1 ην πξψην πελίν
O 0.2: Y2 ην δεχηεξν πελίν
O 0.3: Y3 ην ηξίην πελίν
O 0.4: Y4 ην ηέηαξην πελίν
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Γιψζζα LAD ή γιψζζα ειεθηξνινγηθψλ γξαθηθψλ
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1νο βξφγρνο:
Μφιηο παηεζεί ην θνπκπί εθθίλεζεο, ην νπνίν είλαη ην start μεθηλάεη ην πδξαπιηθφ
θχθισκα θαη κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε βνεζεηηθή επαθή step 1. Ζ βνεζεηηθή επαθή
παξακέλεη ζηάζηκε θαη ζηαζεξή εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο επαθήο step 1 πνπ ε νπνία
ππάξρεη ζην δεχηεξν θιάδν ηνπ βξφγρνπ θαη εδψ πξνθχπηεη ε θίλεζε Α+ εκβφινπ
πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ βξφγρνπ 6.
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2νο βξφγρνο:
Αθνχ νινθιεξσζεί ν 1νο βξφγρνο δειαδή νινθιεξσζεί ε θίλεζε Α+ κπαίλεη ζε
ιεηηνπξγία ν S2, δειαδή ζεκαίλεη ν ηεξκαηνδηαθφπηεο S2 πνπ ν νπνίνο είλαη ε
είζνδνο Η 0.2 απφ ηελ αλαγλψξηζε. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 1
θαη πάεη λα νινθιεξσζεί ε είζνδνο Η 0.2 πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηε βνεζεηηθή επαθή
step 2. Ζ βνεζεηηθή επαθή step παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο
επαθήο step 2 ζηνλ δεχηεξν θιάδν ηνπ βξφγρνπ θαη πξνθχπηεη ε θίλεζε Β+ εκβφινπ
κέζσ ηνπ βξφγρνπ 7.
3νο βξφγρνο:
Αθνχ νινθιεξσζεί ε θίλεζε Β+ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ν S4, δειαδή ν
ηεξκαηνδηαθφπηεο S4 ν νπνίνο είλαη ε είζνδνο Η 0.4 απφ ηελ αλαγλψξηζε. Με ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη αξρίζεη ην βήκα 2 θαη νινθιεξψλεηαη ε είζνδνο Η 0.4 πνπ
ελεξγνπνηείηαη απφ ηε βνεζεηηθή επαθή step 3. Ζ βνεζεηηθή επαθή step 3 κέλεη
ελεξγνπνηεκέλε εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο επαθήο step 3 ζηνλ δεχηεξν θιάδν ηνπ
βξφγρνπ θαη πξνθχπηεη ε θίλεζε Β- εκβφινπ κέζσ ηνπ βξφγρνπ 8.
4νο βξφγρνο:
Αθνχ νινθιεξσζεί ε θίλεζε B- κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ν S3, δειαδή ν
ηεξκαηνδηαθφπηεο S3 ν νπνίνο είλαη ε είζνδνο Η 0.3 απφ ηελ αλαγλψξηζε. Με ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 3 θαη νινθιεξψλεηαη ε είζνδνο Η 0.3 πνπ
ελεξγνπνηείηαη απφ ηε βνεζεηηθή επαθή step 4. Ζ βνεζεηηθή επαθή step 4 κέλεη
ελεξγνπνηεκέλε εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο επαθήο step 4 ζηνλ δεχηεξν θιάδν ηνπ
βξφγρνπ θαη πξνθχπηεη ε θίλεζε A- εκβφινπ κέζσ ηνπ βξφγρνπ 9.
5νο βξφγρνο:
Αθνχ νινθιεξσζεί ε θίλεζε Α- κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ν S1, δειαδή ν
ηεξκαηνδηαθφπηεο S2 ν νπνίνο είλαη ε είζνδνο Η 0.1 απφ ηελ αλαγλψξηζε. Με ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 4 θαη νινθιεξψλεηαη ε είζνδνο Η 0.1
ελεξγνπνηψληαο απφ ηε βνεζεηηθή επαθή step 5. Ζ βνεζεηηθή επαθή step 5 κέλεη
ελεξγνπνηεκέλε εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο επαθήο step 5 θαη πξνθχπηεη δηαθνπή ηεο
απηνζπγθξάηεζεο.
Ζ δηαθνπή ηεο απηνζπγθξάηεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ
βνεζεηηθψλ επαθψλ step 1, step 2, step 3 θαη step 4.
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6νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ1 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Α+ ηνπ
εκβφινπ.
7νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ3 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Β+ ηνπ
εκβφινπ.
8νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ4 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Β- ηνπ
εκβφινπ.
9νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ2 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Α- ηνπ
εκβφινπ.
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Γιψζζα FDB ή γιψζζα ινγηθψλ γξαθηθψλ
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Δδψ απεηθνλίδεηαη 4 ινγηθέο πχιεο, νη νπνίεο έρνπλ θάπνηεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο.
Σν πξψην θνκκάηη ιέεη φηη ην πελίν Τ1 ιεηηνπξγεί θαη έηζη έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα
γίλεηαη ε θίλεζε A+ ηνπ εκβφινπ.
Μεηά ην δεχηεξν θνκκάηη ιέεη φηη ην πελίν Τ3 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη έηζη έρεη
ζαλ απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε θίλεζε Β+ ηνπ εκβφινπ.
Έπεηηα ην ηξίην θνκκάηη ιέεη φηη ην πελίν Τ4 ιεηηνπξγεί θαη έηζη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε θίλεζε Β- ηνπ εκβφινπ.
Σέινο ην ηέηαξην θνκκάηη ιέεη φηη ην πελίν Τ2 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη έηζη έρεη
ζαλ απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε θίλεζε Α- ηνπ εκβφινπ.
Γειαδή:
1νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ1 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Α+.
2νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ3 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε B+.
3νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ4 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε B-.
4νο βξφγρνο:
Σν πελίν Τ2 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Α-.
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Γιψζζα STL ή γιψζζα ινγηθψλ εληνιψλ
1. L F 1
2. A I 0.0
3. S F 1
4. S O 0.1
5. L F 1
6. AN F 2
7. A I 0.2
8. S F 2
9. S O 0.3
10. R O 0.1
11. L F 2
12. AN F 3
13. A I 0.4
14. S F 3
15. R O 0.3
16. S O 0.4
17. L F 3
18. AN F4
19. A I 0.3
20. S F4
21. R O 0.4
22. S O 0.2
23. L F 4
24. A I 0.1
25. R O0.2
26. R F 1
27. R F 2
28. R F 3
29. R F 4
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1ν βήκα:
Σν πξψην βήκα αθνξά ηηο γξακκέο απφ 1 έσο 4.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αξρίζεη ην βήκα 1 δειαδή F1 θαη κφιηο κπεη ζε
ιεηηνπξγία ην θνπκπί εθθίλεζεο δειαδή ην start πνπ είλαη είζνδνο
I0.0
ελεξγνπνηείηαη ε βνεζεηηθή επαθή F1 θαη ζηε ζπλέρεηα ε έμνδνο Ο 0.1 πνπ κέζσ ηνπ
πελίνπ 1 πξνθαιεί ηελ θίλεζε Α.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην πελίν Τ1 κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ην νπνίν έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ θίλεζε Α+ ηνπ εκβφινπ.
2ν βήκα:
Σν δεχηεξν βήκα αθνξά ηηο γξακκέο απφ 5-10.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αξρίζεη ην βήκα 1 δειαδή F1 θαη κφιηο νινθιεξσζεί
ε είζνδνο Η0.2 ελψ δελ έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 2 δειαδή F2, ελεξγνπνηείηαη ε
βνεζεηηθή επαθή F2 θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εμφδνπ Ο0.3 πνπ κέζσ ηνπ πελίνπ 3
πξνθαιεί ηελ θίλεζε Β.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην πελίν Τ3 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θίλεζε B+ ηνπ εκβφινπ θαζψο θαη ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Ο0.1 ηνπ πξψηνπ
βήκαηνο.
3ν βήκα:
Σν ηξίην βήκα αθνξά ηηο γξακκέο απφ 11-16.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αξρίζεη ην βήκα 2 δειαδή F2 θαη κφιηο νινθιεξσζεί
ε είζνδνο Η0.4 ελψ δελ έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 3 δειαδή F3, ελεξγνπνηείηαη ε
βνεζεηηθή επαθή F3 θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εμφδνπ Ο0.4 πνπ κέζσ ηνπ πελίνπ 4
πξνθαιεί ηελ θίλεζε Β.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην πελίν Τ4 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θίλεζε B- ηνπ εκβφινπ θαζψο ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Ο0.3 ηνπ δεχηεξνπ
βήκαηνο.

4ν βήκα:
Σν ηέηαξην βήκα αθνξά ηηο γξακκέο απφ 17-22.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 3 δειαδή F3 θαη κφιηο
νινθιεξσζεί ε είζνδνο Η0.3 ελψ δελ έρεη μεθηλήζεη ην βήκα 4 δειαδή F4,
ελεξγνπνηείηαη ε βνεζεηηθή επαθή F4 θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εμφδνπ Ο0.2 πνπ κέζσ
ηνπ πελίνπ 2 πξνθαιεί ηελ θίλεζε Α.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην πελίν Τ2 ελεξγνπνηείηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θίλεζε Α- ηνπ εκβφινπ θαζψο ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Ο0.4 ηνπ ηξίηνπ
βήκαηνο.
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5ν βήκα:
Σν πέκπην βήκα αθνξά ηηο γξακκέο 23-29.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αξρίζεη ην βήκα 4 δειαδή F4 θαη κφιηο νινθιεξσζεί
ε είζνδνο Η0.1 απελεξγνπνηείηαη ε έμνδνο Ο0.2.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απελεξγνπνηνχληαη φιεο νη βνεζεηηθέο επαθέο F1, F2, F3
θαη F4.
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Κεθάλαιο 4:
σμπεράζμαηα – Μελλονηικές βεληιώζεις
σμπέραζμα:
Ζ εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα, ηε ζρεδίαζε, ηε
κνληεινπνίεζε θαη ηε ζεκαζία ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ζην
βηνκεραληθφ ρψξν εξγαζίαο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
ζπνπδαζηή ή ζηνλ κεραληθφ λα κάζεη πφζν ζεκαληηθά είλαη ην νινθιεξσκέλν
πδξαπιηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν ζπληειείηαη απφ:






Τδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο
Τδξαπιηθέο βαιβίδεο
Τδξαπιηθέο αληιίεο
Τδξαπιηθνχο ελεξγνπνηεηέο
P.L.C

Μελλονηικές βεληιώζεις:
ηε παξνχζα δηαηξηβή έγηλε έλα πξψην βήκα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ δνκηθψλ
πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ηα νπνία ζπληεινχλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
απηνκαηηζκνχ.
Δπίζεο ζαλ δεχηεξν βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαιπηηθή θαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε
ηνπ Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Φπζηθά ππάξρεη ρψξνο γηα κειινληηθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο ελδεηθηηθά είλαη νη εμήο:
 Μηα πξψηε πηζαλή βειηίσζε είλαη φηη κπνξεί λα ππάξμεη ν θσλεηηθφο
έιεγρνο ελφο πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο απηνκαηηζκνχ.
 Έλα δεχηεξν ηξφπν βειηίσζεο είλαη ε απηφκαηε πξνζαξκνγή δνκηθψλ
κεραληθψλ εμαξηεκάησλ πάλσ ζε έλα πδξαπιηθφ θχθισκα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: PROPOSAL

Πρόηαζη Μεηαπηστιακής Γιαηριβής
1. Όνομα Φοιηηηή: Γεκήηξεο Νηθνινχιηαο
2. Όνομα Δπιβλέπονηα: Γξ.Μηράιεο Παπνπηζηδάθεο
3. Σίηλος Γιαηριβής: Ζ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΧΝ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ (PLC)
Dissertation Title: The automated process of Hydraulic System Automation
using a Programmable Logic Controller.
4. Περίληυη Γιαηριβής
Ζ εμέιημε ησλ Απηνκαηηζκψλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, αθνινχζεζε ηελ πνξεία
εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε επξεία ρξήζε ησλ
κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ κηθξνειεγθηψλ ζηε βηνκεραλία είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αμηνπηζηία,
ηελ ηαρχηεηα θαη πξνπάλησλ, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο.
Ο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο (Programmable Logic Controller PLC) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο κηθξνυπνινγηζηήο, θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλνο ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία απηνκαηηζκψλ. Οη
Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο ζεσξνχληαη νη ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο.Γηα λα πξνγξακκαηηζηεί έλα PLC
δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά απφ εληνιέο, νη νπνίεο ιχλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα απηνκαηηζκνχ. Ζ πινπνίεζε θαη ε νξζή νινθιήξσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, απνηειεί θαη ην θχξην
θνξκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζεκαληηθή
είλαη επίζεο, ε ζπλεηζθνξά ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ,
απνηειεί αμηφινγν θίλεηξν γηα ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ
απηψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ πνπ βειηηψλνπλ
πεξεηαίξσ ηελ απφδνζή ηνπο. Τδξαπιηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα, ην
νπνίν απνζθνπεί ζηελ κεηάδνζε ηζρχνο θαη θίλεζεο, εθκεηαιιεπφκελν ηελ
ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζνπ (πδξαπιηθφ έιαην). Σα πδξαπιηθά
ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη λα αζθεζνχλ
κεγάιεο δπλάκεηο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αθξίβεηα ειέγρνπ
θίλεζεο. Οη θχξηεο κνλάδεο θάζε πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ:
ηελ κνλάδα παξνρήο πδξαπιηθήο ηζρχνο, ηηο βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο θαη πίεζεο
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θαη ηνπο γξακκηθνχο (θχιηλδξνη) ή πεξηζηξνθηθνχο (θηλεηήξεο) επελεξγεηέο
γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο πδξαπιηθήο ηζρχνο ζε σθέιηκν έξγν.
ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πινπνίεζεο ελφο πδξαπιηθνχ
ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή
(PLC), κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη
ηελ 100% αθξίβεηα ζέζεο δχν πδξαπιηθψλ ελεξγνπνηεηψλ/εκβφισλ. Πην
αλαιπηηθά, ζα πεξηγξάθεη θαη ζα παξνπζηαζηεί ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ηξφπνη πινπνίεζεο ηνπ κε ηε βνήζεηα
ηνπ PLC, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Ladder,
FunctionBlockDiagram (FBD) θαη StatementList (STL). Δπίζεο, ζα
πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα αηζζεηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ
επηηπρεκέλν έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ δχν πδξαπιηθψλ εκβφισλ ηνπ
ζπζηήκαηνο. Δλψ ζηελ ζεκεξηλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ
πξνζνκνηψζεηο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ αλεπξίζθεηαη θαζφινπ ε
πινπνίεζε ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ
πξνγξακκαηηζκνχ (logosoftcomfort). θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα
θαιχςεη απηφ ην θελφ, πάληα κε δεδνκέλν φηη ην αληηθείκελν πνπ
πξαγκαηεχεηαη εκπίπηεη κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ. Σέινο ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ
Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ελ
ιφγσ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ.
Υρονοδιάγραμμα
Ζ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 4 ζηάδια:


1ο ζηάδιο: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζρεδηαζκφο έξεπλαο (1ος μήνας).



2ο ζηάδιο: Γηεμαγσγή Έξεπλαο (2ος μήνας).



3ο ζηάδιο: Δπεμεξγαζία
ζπκπεξαζκάησλ (3ος μήνας).



4ο ζηάδιο: Οινθιήξσζε
παξάδνζε) (4ος μήνας).

δεδνκέλσλ/εμαγσγή

ηεο

εξγαζίαο

απνηειεζκάησλ-

(ζπγγξαθή,
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ 2: PAPER
TITLE:
The automated process of Hydraulic System Automation using a Programmable
Logic Controller.
ABSRACT
With the rapid and vertiginous development of technology of hydraulic automation
systems is observed in our current era, an ongoing effort to introduce engineering
technology, automated solutions in everyday life with an emphasis on the field of
hydraulic automation systems. The systems sector develops increasingly their fields of
application, whether simple or hydraulic circuits for modern hydraulic automation
circuits.
In the systems with automated processes, the systems sector with the help of have
only recently programmable logic controller has begun to make their appearance. In
this dissertation, the structure of a hydraulic circuit which has the purpose control and
observation of the hydraulic system with the aid of a P.L.C.
Moreover, it describes the properties of the hydraulic system, its structural
components and the detailed functional description of Programmable Logic
Controller. Finally, the work ends with the recording of the findings of the use of this
integrated hydraulic circuit.

KEYWORDS
Programming language, hydraulic systems, hydraulic cylinders, hydraulic valves,
hydraulic pumps, hydraulic actuators, programmable logic controller.
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1. Introduction

The requirements of modern times and
particularly the last five years have
imposed
a
rapidly
developing
technology in the hydraulic automation
area.
As a result, a new technology sector
appeared: hydraulic. This remarkable
growth is mainly due to the
contribution of the construction of
hydraulic components and P.L.C,
general.
By hydraulic system we mean that a
device used to transmit motion and
power transmission from the motor to
the driven machine. The analysis,
design and modeling hydraulic
automation
systems,
based
on
principles and laws, is widely
applicable in fields such as the
automotive industry and in robotics
[1].
Typical properties that consist a
hydraulic system are the following:
• Fluid density: The density of a
fluid is the mass of the fluid per
unit volume in a particular
location of the fluid. If the fluid
is incompressible, the density
remains the same at all points
of
the
fluid
force:
p = m / v [1].
•

Specific weight: The specific
weight of a fluid is the fluid
weight per unit volume, and it
is
as
follows:
C = B / v = mg / v = p * g [1].

•

Special pressure: The pressure
is defined as the ratio of the
force exerted by the fluid on a
surface to the area of that
surface.
So the pressure is given by the
following
form:
P = F / A [1].

•

Hydraulic
capacity:
The
hydraulic capacity of a
hydraulic size is associated
with energy storage. It is
defined as the ratio of the
change in the volume of fluid in
a hydraulic device to the
pressure variation. For the
calculation of the hydraulic
capacity it is necessary to
produce the ratio of pressure to
flow
in
the
particular
application [1].

•

Hydraulic
inertia:
The
hydraulic inertia is due to
inertia presenting a fluid to
changes in speed. It is defined
as the ratio of the pressure
difference in the change of flow
rate [1].

•

Hydraulic
resistance:
The
hydraulic resistance is the
resistance encountered by the
fluid during the movement of
the pipelines. It expresses the
ratio of the pressure difference
to the volume flow. The
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hydraulic resistance depends on
the shape of the fluid flow [1].

•

A hydraulic automation system brings
advantages and disadvantages [2].
The advantages are:
• Variable
speed:
Common hydraulic motors
have the possibility to change
the speed.
• Protection against overloads
and control of loads:
The hydraulic valve in a
hydraulic automation system
protects the system from an
uncontrolled increase of the
load.
• Small and limited volume:
Hydraulic components and the
whole
hydraulic
system
provides high performance by
combining small size and light
weight.
• Wide range of controls:
There are great possibilities to
control a hydraulic circuit
automation. Monitoring can be
automated with the help of a
P.L.C, manually using a start
button, electronically controlled
by means of a sensor or a
combination of all.

•

The disadvantages are:
• Small
tolerances:
The structures with high
accuracy result in the hydraulic
components
creating
cost
prohibitive.

Heat
Dissipation:
The heat released due to
internal leakage is a limit for
every machine
Plumbing
problems:
Here there are no laws for the
design of hydraulic circuits, as
for example, it can be said
electrical circuits. That is, there
is nothing like Ohms Law in
the behavior of hydraulic
fluids.

2. Basic structure of the parts of
hydraulic system
As hydraulic automation systems we
can define transfer systems, which
consist of hydraulic lines, hydraulic
pumps, hydraulic motors and hydraulic
pistons used to generate power or fluid
torque.
By fluid flow we refer to the
movement of the fluid particles,
because of flowing, but which piece
includes the concepts of the force that
causes the movement, speed and
acceleration
of
the
fluid.
In hydraulic systems the power
transmission is performed using mainly
incompressible fluid such as oil [2].
An integrated hydraulic automation
system consists of the following
components:
•
Hydraulic
cylinders
•
Hydraulic
valves
•
Hydraulic
pumps
•
Hydraulic
actuators
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Hydraulic
cylinders:
Hydraulic cylinders are classified as
single and double acting cylinders,
which are the most used. In addition,
there are a large number of cylinder
variants, each one designed for a
specific use. For example it is
telescopic cylinders through which
path rod several times its original
length is achieved [3], [4].

Figure 15 Single-acting
hydraulic cylinder

Figure 16 Double-acting
hydraulic cylinder

Hydraulic
valves:
The hydraulic valves are key
components of hydraulic automation
systems for regulating the position,
acceleration of a hydraulic piston.
These valves are divided into two
major categories: the hydraulic valves
as how to set and hydraulic valves as
mode. Valves as how to set regulate
fluid flow [3], [4].
The hydraulic valves are divided
according to the flow-regulating
manner in the following categories:

•

•

Piston
type
valves:
Here the hydraulic valves to
regulate flow is achieved by
movement of a piston which
permits the passage or the
stoppage of the hydraulic fluid
from the valve ports.
Nozzle flap type valves:
The hydraulic valves are based
on the principle of variable
leakage achieved by moving a
blade.

While the valves as our mode show
how the valve operates and how it
conveys the flow to the other structural
components of the hydraulic system.
The categories on the principle of
operation is as follows:
• Directional valves or valves
drivers:
Hydraulic directional valve in a
hydraulic circuit, which with
the
appropriate
hydraulic
actuation
determine
the
direction of flow to a piston [3],
[4].
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 Pressure

Control
Valves:
The hydraulic valves are limiting the
hydraulic pressure in hydraulic
automation systems, which provide an
escape passage of the hydraulic fluid to
the reservoir. The hydraulic valves
protect hydraulics from the great
pressure that can be brought to them
from the pump [3], [4].

Hydraulic
pumps:
The hydraulic pumps are the most
important component but also the most
expensive in a hydraulic system. A
hydraulic pump is characterized by the
pressure it can produce and supply.
The work of the hydraulic pumps in a
system is important because it converts
electrical, mechanical power to
hydraulic
power
[3],
[4].
The hydraulic pumps are divided into
three general categories:
• Hydraulic
gear
pumps:
Their operating principle is
based on the transfer of fluid
between gears [3], [4].

Figure 17 Pressure
control valves

•

Flow
Control
Valves:
The flow control valves are
used for regulating the flow in
hydraulic automation. The
hydraulic valves are used in
hydraulic systems which have
constant pressure and do not
have a different flow [3], [4].

Figure
5
Hydraulic gear pumps

•

Hydraulic
vane
pumps:
The type of hydraulic pump is
based on rotating blades
adjacent to the inner surface of
a ring and create spaces where
the
hydraulic
fluid
is
transferred [3], [4].
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Figure
6
Hydraulic vane pumps

•

Hydraulic
piston
pumps:
The
functioning
of
the
hydraulic piston pumps is based
on the suction of the fluid and
the reciprocating motion of a
piston within a piston [3], [4].

Figure
7
Hydraulic piston pumps

Hydraulic
actuators:
A last structural hydraulic component
contained in the system is the hydraulic
actuators, or otherwise sensing
hydraulics. Hydraulic actuators are
devices that detect the movement,
velocity, displacement and the power
of a hydraulic piston. They receive
data and information from P.L.C or
hydraulic valves and give relevant
signal through the acceleration, the
displacement, the position or the speed
of the hydraulic piston [5].
The essential characteristics of a
hydraulic
sensor
are:
• Operating Range: The limits to which
the hydraulic automation system works
reliably.
• Accuracy: The proximity of the
output value to the input value.
• Error: The difference between the
measured value and actual value.
• Delay: The delay of the change of the
output
to
the
input.
• Repeatability: Producing the same
effect at different times with the same
input.
• Operating time: The estimated
operation time as part of the hydraulic
circuit specifications.
Hydraulic actuators are divided into
four categories and are as follows [5],
[6]:
• Displacement
and
motion
sensors:
These sensors determine the
displacement and movement of
a hydraulic piston, ie to what
extent a hydraulic piston is
moved
or
rotated.
Displacement sensors and drive
a
hydraulic
piston
is:
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•

•

•


Linear
potentiometer

Goniometer
variable
reluctance
 Linear reed switch
Power
Sensors:
The use of these sensors is
capable of measuring the power
of
a
hydraulic
piston.
The one piston force sensors
are divided into two types,
which
are:

The
load
cells
 The spring yoke
Detection
sensors:
The sensors detect the piston ie
whether the hydraulic piston is
located inside or outside the
range.
The one piston sensors are
divided into three categories
and
are
as
follows:

inductive
sensors

Capacitive
Sensors
 Magnetic sensors
Optical indication sensors:
The use of these sensors is to
show us various information
necessary for the hydraulic
piston.
The visual indication sensors or
optoaisthitires a hydraulic
piston
is:

The
manometer
 Sensor reflected beam

3. Programmable Logic Controller
A part of the thesis is the methefretiki
solution programming a hydraulic
automation
system,
which
is
programmed with LOGO P.L.C.
P.L.C is a digital microprocessor that is
tailored to implement any kind of
automation from the start of a plunger
to the full operation of the hydraulic
circuit
automation.
A P.L.C is able to perform the
calculation and communication tasks.
As the device is very flexible, strong,
can be assembled at low cost and has
some advantages [7]:
• The construction time of
automation.
• The PLC is flexible in
modifying the operation of the
hydraulic automation, where a
change in automation is a few
minutes, changing only the
program.
• Minimize maintenance costs,
since there is no question of
failure because the PLC rarely
breaks down.
• The
structure
of
a
programmable logic controller
is uniform and consists of the
following components:
 Units Mounting Frame

Automation
Units

Power
Unit
 Central processing unit

Real
time
clock
 Developer
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The key piece to a hydraulic circuit
with PLC automation is not the
structural part, that is, the application
simulation but the software, ie the
program that implements the desired
hydraulic
automation
system.

Correlation moves of a hydraulic
circuit:
A +, B +, A-, B-

Using commands to create a program,
determines the correct or not operation
of a device. The way that these orders
will be transferred to specific PLC, is
called a programming language [7].
There are generally three categories of
programming languages for P.L.C,
which
are:
• LAD language or languages electrical
graphics
• STL language or language of logic
commands
• FDB language or language graphics
logic
4. Application of hydraulic systems
This application relates to an integrated
hydraulic automation system. The
hydraulic circuit of automation is
associated with two hydraulic pistons
that make some movements and
operation of the hydraulic circuit
begins with a start switch, which is a
start.
The correlation of the movements that
make hydraulic pistons is as follows:
A +, B +, A-, B-.
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LADDER language or languages
electrical graphics

 Figure 9.2 Language

LADDER

 Figure 9.1 Language

LADDER
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FDB language or language graphics
logic

14. S F 3
15. R O 0.3
16. S O 0.4
17. L F 3
18. AN F4
19. A I 0.3
20. S F4
21. R O 0.4
22. S O 0.2
23. L F 4
24. A I 0.1
25. R O0.2
26. R F 1
27. R F 2
28. R F 3
29. R F 4



Figure 10 Language
FDB

STL language or language of logic
commands
1. L F 1
2. A I 0.0
3. S F 1
4. S O 0.1
5. L F 1
6. AN F 2
7. A I 0.2
8. S F 2
9. S O 0.3
10. R O 0.1

5. Conclusion:
This paper tries to show the usefulness,
design, modeling and the importance
of hydraulic automation systems in the
industrial workplace. The thesis
enables the student or engineer to learn
how important the integrated hydraulic
automation system is. It is composed
of:
•
Hydraulic
cylinders
•
Hydraulic
valves
•
Hydraulic
pumps
•
Hydraulic
actuators
• P.L.C

11. L F 2
12. AN F 3
13. A I 0.4
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6. Future improvements:
7. References:
In the present study the first step was
about the theoretical background of
building hydraulic components which
contribute to an integrated automation
system.
Also, as a second step there was
comprehensive and detailed analysis of
Programmable Logic Controller and its
implementation.
Of course there is room for future
improvements, which are indicatively
are:
• A first possible improvement is that
there may be the voice control a
hydraulic
circuit
automation.
• A second way to improve is the
automatic adjustment of structural
mechanical parts on a hydraulic circuit.
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