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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Το 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε με τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύματος
Ευγενίδου, του οποίου ως μοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς
ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». Ο ιδρυτής και χορηγός του Ιδρύματος Ευγενίδου
ορθά προέβλεψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια κατάρτιση των
Ελλήνων τεχνιτών κατά τα πρότυπα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος Ευγενίδου,
την διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυμία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή του Μαριάνθη
Σίμου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύματος και η εκπλήρωση μίας
από τις βασικότερες ανάγκες του εθνικού μας βίου από την Μαριάνθη Σίμου και τους επιστημονικούς
συνεργάτες της.
Το έργο της Μαριάνθης Σίμου συνέχισε από το 1981 ο πολύτιμος συνεργάτης και διάδοχος του
Ευγενίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 συνεχιστής του έργου
του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.
Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύματος Ευγενίδου, ευθύς μετά την ίδρυσή του, υπήρξε
η συγγραφή και έκδοση κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για τους μαθητές των τεχνικών σχολών,
καθώς διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασμός των μαθητών με σειρές από
βιβλία, τα οποία θα έθεταν τα ορθά θεμέλια για την παιδεία τους και θα αποτελούσαν συγχρόνως πολύτιμη βιβλιοθήκη για κάθε τεχνικό. Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι η Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη
(1957-1975), η οποία αριθμεί 32 τίτλους, η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού (1962-1975), που περιλαμβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969-1980) με 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού
Βοηθού Χημικού (1971-1973) με 3 τίτλους. Επί πλέον, από το 1977 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί
171 τίτλοι για τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και 16 για τους μαθητές των
Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
Ξεχωριστή σειρά βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967
έως σήμερα), η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με την Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών
εγχειριδίων για τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανετέθη στο Ίδρυμα Ευγενίδου με την υπ’
αριθμ. 61288/5031/8.8.1966 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οπότε και λειτούργησε
η αρμόδια Επιτροπή Εκδόσεων, η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 1958. Η συνεργασία Ιδρύματος Ευγενίδου και Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανανεώθηκε με την υπ. αριθμ. Μ2111.1/2/99
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την Μ3611.2/05/05/16-12-2005, με την οποία το
ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται συνολικά 134 τίτλοι μέχρι σήμερα: 27 τίτλοι για
τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1967-1979), 42 τίτλοι για τις Ανώτατες Δημόσιες Σχολές
Εμπορικού Ναυτικού (1981-2001), 37 τίτλοι για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 13 εγχειρίδια
κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου και 15 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων.
Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι
γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα
ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επί πλέον οι συγγραφείς και η Επιτροπή Εκδόσεων καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια ώστε τα βιβλία να είναι επιστημονικώς άρτια αλλά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και
στις δυνατότητες των σπουδαστών.

Την περίοδο 2012-2013 το ΥΝΑ με το υπ’ αριθμ. M3616/01/2012/26-09-2012 έγγραφο ανέθεσε
στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου την σύσταση ειδική ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων για την επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για τις ΑΕΝ, τα ΚΕΣΕΝ και
τα ειδικά σχολεία Πλοιάρχων και Μηχανικών, εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και
πιστοποιήσεως ναυτικών της Διεθνούς Συμβάσεως STCW ’78 (Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for seafarers – Manila amendments 2010). Με βάση τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τις ΑΕΝ, τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την χρονιά 2013-2014, ξεκίνησε από το 2014
και η επικαιροποίηση των υφισταμένων διδακτικών εγχειριδίων, προκειμένου αυτά να είναι συμβατά
με τις νέες διεθνείς απαιτήσεις.
Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους
τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να συμβάλλει στην τεχνική
εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον χρόνια το όραμα του ιδρυτή του, αείμνηστου
ευεργέτη Ευγενίου Ευγενίδου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Το βιβλίο «Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών» εκπονήθηκε με σκοπό να
καλύψει πλήρως το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος του
Δ' εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Το κείμενο του
βιβλίου συνεγράφη σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως της
Διεθνούς Συμβάσεως STCW ’78 (Manila amendments 2010) και ακολούθησε τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα που προτείνονται από τον νέο IMO Model Course 7.04 έκδοσης
2014.
ο
Το κείμενο διαιρείται σε 5 κεφάλαια. Στο 1 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ψηφιακά ηλεο
κτρονικά και οι εφαρμογές αυτών στη ναυτική τεχνολογία του πλοίου. Στο 2 κεφάλαιο αναλύονται τα τμήματα ενός συστήματος ψηφιακού ελέγχου και παρουσιάζονται οι μετατροπείς
ο
αναλογικού σε ψηφιακό σύστημα και το αντίστροφο. Στο 3 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και οι βασικές εφαρμογές αυτών που συναντούμε συνήθως
ο
σε ένα μηχανοστάσιο πλοίου. Στο 4 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδίασης
και λειτουργίας των δικτύων των υπολογιστών και στο 5ο παρουσιάζονται τα βιομηχανικά
δίκτυα αυτοματισμού που συναντάμε στο πολύπλοκο περιβάλλον λειτουργίας του πλοίου.
ο
Το 1 κεφάλαιο συνεγράφη από τους κ.κ. Δημήτριο Γουργούλη και Αθανάσιο Παπασταο
ο
ο
ο
μούλη, το 2 και 3 από τον κ. Α. Παπασταμούλη, το 4 από τον κ. Χρήστο Πρασσά και το 5
κεφάλαιο από τον κ. Δ. Γουργούλη. Ο συντονισμός της συγγραφής του βιβλίου, καθώς και η
επίβλεψή του έγινε από τον κ. Δ. Γουργούλη.
Ευχαριστούμε τον κ. Χαράλαμπο Υάκινθο Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΝ Μακεδονίας,
για την βοήθειά του στη συγγραφή των παραγράφων «1.12 Οπτοηλεκτρονικά» και «1.13
ου
Οπτικές ίνες – Δομή οπτικής ίνας» του 1 κεφαλαίου.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τις εταιρείες MAN Diesel & Turbo Hellas, W�rtsil� Ελλάδος,
ABB Ελλάδος, Siemens Ελλάδος, Kongsberg Μaritime Hellas, Transas, Mitsubishi, Schneider Electric, OteSat Maritel, TiSoft για τη χορήγηση του πληροφοριακού υλικού που
χρειαστήκαμε για τη συγγραφή και ανάπτυξη εξειδικευμένων παραγράφων του βιβλίου.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην Επιτροπή Εκδόσεωςν του Ιδρύματος Ευγενίδου για
την συνεργασία της σε όλα τα στάδια συγγραφής του βιβλίου, καθώς και στην ειδική επιστημονική σύμβουλο κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, η οποία με τις προτάσεις και τις εύστοχες παρατηρήσεις της, συντέλεσε ώστε το βιβλίο αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος
και του προγράμματος.
Τέλος εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους συνεργάτες του Τμήματος Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για τις προσπάθειες που κατέβαλλε για την άρτια επιμέλεια και
παρουσίαση του βιβλίου.
Οι συγγραφείς
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κεφαλαιο 1
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
1.1 Εισαγωγή.
Στον σημερινό κόσμο, ο όρος ψηφιακό (digital) έχει γίνει μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου, λόγω της ταχύτητας, αλλά και της ευρύτητας με
τις οποίες τα ψηφιακά κυκλώματα και οι ψηφιακές
τεχνικές έχουν εισβάλει σε όλους σχεδόν τους τομείς
της ζωής: στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους
αυτοματισμούς, στην ιατρική, στις μεταφορές, στις
τηλεπικοινωνίες και γενικά σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσον αφορά στη ναυτιλία
και στη ναυτική τεχνολογία, τα ψηφιακά ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την υλοποίηση
απλών ή σύνθετων συστημάτων ελέγχου, υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και για τη μετάδοση της
πληροφορίας.
Ένα σύστημα ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό επεξεργάζεται πληροφορία που συνήθως προκύπτει από
μετρήσεις φυσικών μεγεθών του κόσμου που ζούμε.
Τέτοια φυσικά μεγέθη είναι η ηλεκτρική τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία, η πίεση, η ταχύτητα,
η επιτάχυνση, η ροή ενός ρευστού κ.ά.. Οι φυσικές
αυτές ποσότητες, εάν δεν αφορούν σε ηλεκτρική
τάση και ρεύμα, μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα
προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
το ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα. Η μορφή των
σημάτων που διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα (analog electronics)
και στα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα (digital
electronics). Τα αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα
επεξεργάζονται αναλογικά σήματα (analog signals), των οποίων οι τιμές μεταβάλλονται συνεχώς
με τον χρόνο [σχ. 1.1(α)]. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά
κυκλώματα επεξεργάζονται ψηφιακά σήματα (digital signals), τα οποία αποτελούνται από διακριτές τιμές [σχ. 1.1(β)] (περισσότερα για τα αναλογικά και
ψηφιακά σήματα στο κεφ. 2).
Το πιο διαδεδομένο ψηφιακό σήμα είναι το δυαδικό (binary) ψηφιακό σήμα, το οποίο μπορεί να λά-

βει μόνο δύο τιμές. Οι τιμές αυτές ονομάζονται λογικά επίπεδα και συνήθως συμβολίζονται με τις λέξεις
Low/High (Χαμηλό/Υψηλό), Off/On (Σβησμένο/Αναμμένο), Open/Closed (Ανοιχτό/Κλειστό)
ή με τα ψηφία 0/1. Στα ψηφιακά συστήματα τα παραπάνω λογικά επίπεδα αναπαριστούν δύο επίπεδα
τάσεως, τα οποία είναι τα 0 Volts και τα 5 Volts.
Στην πράξη όταν αναφερόμαστε σε ψηφιακό σήμα
εννοούμε το δυαδικό ψηφιακό σήμα, αφού αυτό είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο.
1.2 Αριθμητικά συστήματα.
Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένα σύνολο συμβόλων ικανό να αναπαριστά αριθμητικές ποσότητες.
Το πιο κοινό αριθμητικό σύστημα είναι το δεκαδικό
αριθμητικό σύστημα (decimal number system),
που ονομάστηκε έτσι επειδή χρησιμοποιεί 10 ψηφία:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Η βάση του δεκαδικού συστήματος είναι το 10.
Κατάλληλος συνδυασμός των παραπάνω ψηφίων
μπορεί να αναπαραστήσει οποιονδήποτε αριθμό (σχ.
1.2α).
Τάση (V)

Χρόνος (t)

(α)

5 V (Υψηλό)
0 V (Χαµηλό)

(β)

Σχ. 1.1
(α) Αναλογικό σήμα, (β) ψηφιακό σήμα.
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Για να γίνει κατανοητό αυτό, ας θεωρήσομε τον δεκα999 αυτός αποτελείται
9999
δικό αριθμό99
1467. Ο αριθμός
από
7 μονάδες, 6 δεκάδες, 4 εκατοντάδες και 1 χιλιάδα.
Στο σχήμα 1.2β γίνεται φανερός ο τρόπος που επιδρά
η βαρύτητα της θέσεως στο δεκαδικό σύστημα.
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Σχ. 1.2β
Παράδειγμα αναπαραστάσεως
αριθμού στο δεκαδικό σύστημα.
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system), το οποίο έχει βάση το 2 και αποτελείται από
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σύστημα ο συνδυασμός των δύο ψηφίων μπορεί να
αναπαραστήσει οποιονδήποτε αριθμό (σχ. 1.2δ).
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Σχ. 1.2δ
Αριθμοί δυαδικού συστήματος.
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είναι το 2 και
101
1001
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αναπαράσταση προκύπτει σαν 111
δύναμη του 1011
2 [σχ. 1.2ε(α)],
1100
όπου ο αριθμός 1011 του δυαδικού
συστήματος
1101
μετατρέπεται στο δεκαδικό σύστημα1110
με βάση την
βαρύτητα κάθε ψηφίου. Να σημειωθεί
1111 ότι στο δυαδικό σύστημα τα ψηφία ονομάζονται και bits από
τις λέξεις binary και digits. Έτσι, το σημαντικότερο
ψηφίο ονομάζεται Most Significant Bit (MSB) και
το λιγότερο σημαντικό ψηφίο Least Significant Bit
(LSB). Όταν η μετατροπή αφορά σε δυαδικό αριθμό με κλασματικό μέρος, πραγματοποιείται όπως στο
σχήμα 1.2ε(β).
Αντιστρόφως, για την μετατροπή ενός δεκαδικού
αριθμού σε δυαδικό χρησιμοποιείται συνήθως μία μέθοδος που ονομάζεται μέθοδος των επαναλαμβανόμενων διαιρέσεων. Η μέθοδος ξεκινά με διαίρεση του δεκαδικού αριθμού με τη βάση του δυαδικού
συστήματος, το 2, και επαναλαμβάνονται συνεχώς διαιρέσεις του πηλίκου κάθε διαιρέσεως με το 2 μέχρι
να προκύψει πηλίκο 0. Τα υπόλοιπα των διαιρέσεων
δίνουν τον δυαδικό αριθμό, όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 1.2στ, όπου μετατρέπεται ο δεκαδικός αριθμός
53 στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα.

...
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δεκαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα.

Σχ. 1.2α
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7 LSD

παραπάνω
το
που
6 × 101
7 ×ψηφίο
100
4 × 102 αναπαράσταση
βρίσκεται δεξιότερα ονομάζεται λιγότερο σημαντικό
ψηφίο
και το
1000
+ (Least
400 Significant
+
60 Digit
+ – LSD)
7 = 1467
10
ψηφίο που βρίσκεται αριστερότερα ονομάζεται περισσότερο σημαντικό ψηφίο (Most Significant
Digit – MSD). Στην περίπτωση δεκαδικού αριθμού,
η βαρύτητα της θέσεως υπολογίζεται όπως στο παράδειγμα του σχήματος 1.2γ.
Ενώ το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα είναι το πιο
κοινά χρησιμοποιούμενο σύστημα στην καθημερινή
μας ζωή, τα ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούν το
δυαδικό αριθμητικό σύστημα (binary number
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Για την μετατροπή του κλασματικού μέρους ενός
δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό χρησιμοποιείται η
μέθοδος των επαναλαμβανόμενων πολλαπλασιασμών. Η μέθοδος ξεκινά με πολλαπλασιασμό
του κλασματικού μέρους του δεκαδικού με τη βάση
του δυαδικού συστήματος το 2. Εάν το αποτέλεσμα
MSΒ 1

0

1  21

0  22

1  23
8

+

1 LSΒ

1

0

+

1  20

2

+

1

=

1110

(α)
MSΒ 1
1

0

1 × 23

1

0
1

0 × 22

,

1

1 LSΒ

1

0

είναι μεγαλύτερο από 1, κρατάμε ως πρώτο ψηφίο
το 1 μετά την υποδιαστολή. Αντίστοιχα, αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το 1, κρατάμε ως πρώτο
ψηφίο το 0 μετά την υποδιαστολή. Επαναλαμβάνονται συνεχώς πολλαπλασιασμοί του κλασματικού
μέρους κάθε προηγούμενου πολλαπλασιασμού
μέχρι το κλασματικό μέρος γίνει 0 ή εξαντληθούν
τα διαθέσιμα προς αναπαράσταση δυαδικά ψηφία.
Πολλές φορές η μετατροπή ολοκληρώνεται δίχως
να έχει προκύψει υπόλοιπο 0. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο νέος δυαδικός αριθμός να μην είναι ίδιος
ακριβώς με τον αρχικό. Το σχήμα 1.2ζ παρουσιάζει
τη μετατροπή του κλασματικού δεκαδικού αριθμού
0,125 στο αντίστοιχο δυαδικό.
Πολλαπλασιασµός
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Ένα άλλο αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιείται συχνά είναι το δεκαεξαδικό αριθμητικό σύ0
0
1
στημα (hexadecimal
number
system).
Στο σύστημα
αυτό η βάση είναι το 16 και χρησιμοποιούνται δεκαLSB
έξι ψηφία: MSB
0,12510 = 0,0012

MSB

Σχ. 1.2στ
Παράδειγμα
μετατροπής
Πηλίκο
Υπόλοιπο
δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό.
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Σχ. 1.2ζ
Παράδειγμα μετατροπής κλασματικού
0,125
0,250 σε δυαδικό.
0,500
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δεκαδικού
αριθμού
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LSB

LSB
0,12510 = 0,0012

×

Υπόλοιπο

53
2
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Το δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα χρησιμοποιείται συχνά στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και
των υπολογιστών κυρίως από τους προγραμματιστές
των συστημάτων. Η χρήση του οφείλεται στο γεγονός
ότι η αναπαράσταση μεγάλων δυαδικών αριθμών γίνεται πολύ μικρότερη σε μέγεθος με την χρήση του
δεκαεξαδικού συστήματος. Έτσι ένας τετραψήφιος
δυαδικός αριθμός μετατρέπεται απευθείας στο δεκαεξαδικό με την χρήση μόνο ενός ψηφίου. Στον πίνακα
1.2 παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες μεταξύ του δεκαδικού, δυαδικού και δεκαεξαδικού συστήματος για
τους αριθμούς από 0 έως το 15 αντίστοιχα.
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Η διαδικασία μετατροπής ενός αριθμού από το
δεκαεξαδικό σύστημα αριθμήσεως στο δεκαδικό
και αντίστροφα είναι ακριβώς ίδια με τις αντίστοιχες
διαδικασίες μετατροπής ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα και αντίστροφα, με μόνη διαφορά ότι η
βάση του συστήματος αριθμήσεως είναι το 16.
Πίνακας 1.2
Αντιστοιχία μεταξύ δεκαδικού,
δυαδικού και δεκαεξαδικού συστήματος.
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Για παράδειγμα ο αριθμός 230Ε,Α516 του δεκαεξαδικού συστήματος μετατρέπεται στο δεκαδικό σύστημα όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.2η.
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10  16-1
+

από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα αριθμήσεως
πραγματοποιείται με τον τρόπο που παρουσιάστηκε
στην παράγραφο 1.2, συνηθίζομε να την αναφέρομε
ως ευθεία δυαδική κωδικοποίηση (straight binary
coding). Το μειονέκτημα αυτής της κωδικοποιήσεως
είναι ότι γίνεται αρκετά πολύπλοκη για την μετατροπή μεγάλων δεκαδικών αριθμών. Έτσι στα ψηφιακά
συστήματα συχνά χρησιμοποιούνται και άλλοι κώδικες, οι οποίοι προσφέρουν ευκολότερη και ταχύτερη
κωδικοποίηση. Δύο από τους πιο γνωστούς κώδικες
είναι ο κώδικας BCD και ο κώδικας Gray.
Ο κώδικας BCD ονομάζεται από τα αρχικά των
λέξεων Binary Coded Decimal ή αλλιώς Δυαδική
Κωδικοποίηση Δεκαδικών Ψηφίων. Σε αυτόν
τον κώδικα κάθε ένα από τα δέκα ψηφία του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος μετατρέπεται στην ισοδύναμη δυαδική μορφή του τεσσάρων bit, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 1.2 για τα ψηφία από το
0 έως το 9. Για την μετατροπή οποιουδήποτε δεκαδικού αριθμού μέσω της κωδικοποιήσεως BCD αρκεί
να μετατρέψομε κάθε ένα από τα ψηφία του αριθμού
στην δυαδική του αναπαράσταση. Στο σχήμα 1.3α
παρουσιάζεται η μετατροπή του αριθμού 83,45.

5  16-2

0,625 + 0,01953125 =

= 8974,6445312510

Σχ. 1.2η
Παράδειγμα μετατροπής
δεκαεξαδικού αριθμού σε δεκαδικό.

1.3 Κώδικες BCD και Gray.
Η μετατροπή από ένα αριθμητικό σύστημα σε άλλο
είναι μία μορφή κωδικοποιήσεως. Όταν η μετατροπή

3

,

0011 ,

4

5

0100

0101

Σχ. 1.3α
Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικού αριθμού (83,45)
3
,
4 κώδικα
5 BCD.
8 χρησιμοποιώντας
σε δυαδικό

Αντίστοιχα1000
με τον0011
κώδικα
BCD 0101
μπορούμε να ερ, 0100
γαστούμε και για την μετατροπή ενός δεκαεξαδικού
αριθμού σε δυαδικό αριθμό ή αντίστροφα. Έτσι για
την μετατροπή του δεκαεξαδικού αριθμού FD416 στο
δυαδικό σύστημα χρησιμοποιούμε την αντιστοίχηση
κάθε ψηφίου του δεκαεξαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα από τον πίνακα 1.2. Επομένως, το ψηφίο F αντιστοιχεί στα τέσσερα bits 1111, το ψηφίο
D αντιστοιχεί στα τέσσερα bits 1101 και το ψηφίο 4
αντιστοιχεί στα τέσσερα bits 0100. Άρα, ο αριθμός
FD416 θα αναπαριστάται στο δυαδικό σύστημα σαν
1111 1101 01002.
Ο κώδικας Gray κωδικοποιεί τους αριθμούς από
το 0 μέχρι το 15 του δεκαδικού συστήματος με τέσσερα bit, έχοντας το χαρακτηριστικό ότι δύο γειτονικοί
αριθμοί διαφοροποιούνται μόνο σε ένα bit, όπως
παρουσιάζεται στον πίνακα 1.3. Στο σχήμα 1.3β χρη-
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Πίνακας 1.3
Μετατροπή δεκαδικού
σε δυαδικό με τον κώδικα Gray.
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σιμοποιείται ο κώδικας Gray για την μετατροπή του
αριθμού 83,45.
1.4 Λογικά κυκλώματα.
1.4.1 Boolean μεταβλητές.
Το 1854 ο Άγγλος μαθηματικός George Boole
εξέδωσε μία μελέτη με τον τίτλο An investigation
of the laws of thought («Μία έρευνα στους νόμους της σκέψεως»), που περιέγραφε τον τρόπο και
τις μεθόδους με τις οποίες εμείς οι άνθρωποι λαμβάνομε αποφάσεις βασιζόμενοι σε καταστάσεις αληθινές ή ψεύτικες (TRUE ή FALSE). Οι μέθοδοι αυτές
αναφέρονται σήμερα ως άλγεβρα Boole (Boolean
algebra). Όπως η παραδοσιακή άλγεβρα χρησιμοποιεί σύμβολα για την αναπαράσταση μεταβλητών
και αριθμητικών τιμών, έτσι η άλγεβρα Boole χρησιμοποιεί σύμβολα για την αναπαράσταση λογικών
μεταβλητών, συναρτήσεων ή εκφράσεων, οι οποίες
μπορούν να έχουν μόνο δύο πιθανές τιμές: true ή
false. Παραδείγματα τέτοιων λογικών εκφράσεων
είναι: «η στάθμη στην δεξαμενή είναι χαμηλή (low)»,
«ο διακόπτης είναι κλειστός» ή «η λυχνία είναι σβηστή». Για την ευκολότερη αναπαράσταση τέτοιων λογικών εκφράσεων, στην άλγεβρα Boole, υπάρχει η
τάση αυτές οι λογικές εκφράσεις να αντικαθίστανται
με σύμβολα όπως Α, B, C, D, Χ, Υ, κ.λπ.. Ο κύριος

σκοπός των λογικών εκφράσεων είναι να περιγράψουν σε ένα λογικό κύκλωμα την σχέση μεταξύ του
σκοπού (έξοδος) και των καταστάσεων (είσοδοι). Η
άλγεβρα Boole μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου για
την ανάλυση και απλοποίηση λογικών κυκλωμάτων
αλλά και για την σύνθεση λογικών κυκλωμάτων, που
θα παρέχουν την επιθυμητή σχέση μεταξύ εισόδων
και εξόδων.
Μία λογική μεταβλητή ή μεταβλητή Boolean
είναι μία ποσότητα που μπορεί να πάρει μόνο δύο
λογικές τιμές. Συνήθως αυτές οι δύο τιμές όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αναπαριστούν δύο επίπεδα τάσεως: τα 0 V και τα 5 V. Η τιμή 0 V αντιπροσωπεύει την λογική false και συνήθως συμβολίζεται
με 0 και τα 5 V αντιπροσωπεύουν την λογική true και
συνήθως συμβολίζονται με 1.
Λόγω του ότι στην άλγεβρα Boole μόνο δύο καταστάσεις είναι πιθανές, οι λογικές πράξεις είναι σημαντικά ευκολότερες από τις πράξεις της παραδοσιακής
άλγεβρας. Έτσι, στην άλγεβρα Boole δεν θα συναντήσομε αρνητικούς αριθμούς, δεκαδικά, λογαρίθμους,
τετραγωνικές ρίζες κ.ά.. Αντί όλων αυτών η άλγεβρα
Boole περιλαμβάνει μόνο τρεις βασικές λογικές πράξεις: την πράξη OR, την πράξη AND και την πράξη
NOT.
Τα κυκλώματα που εκτελούν τις παραπάνω πράξεις ονομάζονται πύλες (gates) και κατασκευάζονται
κυρίως από διόδους, τρανζίστορς και αντιστάσεις.
1.4.2 Πίνακας αλήθειας.
Ο πίνακας αλήθειας (truth table) περιγράφει
την λογική σχέση μεταξύ των εισόδων και των εξόδων ενός λογικού κυκλώματος. Για παράδειγμα στο
σχήμα 1.4α παρουσιάζεται ένας πίνακας αλήθειας του
λογικού κυκλώματος που περικλείεται στο κουτί με το
ερωτηματικό. Όπως γίνεται φανερό, ο πίνακας αλήθειας παρουσιάζει τη λογική κατάσταση στην οποία
μπορεί να βρεθεί η έξοδος του λογικού κυκλώματος
για κάθε πιθανό συνδυασμό των λογικών καταστάσεων των εισόδων.
Για την δημιουργία του πίνακα αλήθειας θα πρέπει να σχηματιστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των
εισόδων. Κάθε συνδυασμός των εισόδων σχηματίζει
έναν δυαδικό αριθμό. Η πιο δεξιά είσοδος του πίνακα
αλήθειας αντιστοιχεί στο LSB του δυαδικού αριθμού
και η πιο αριστερή είσοδος αντιστοιχεί στο MSB του
δυαδικού αριθμού. Για παράδειγμα στο σχήμα 1.4α
η είσοδος C αποτελεί το LSB του δυαδικού αριθμού
που σχηματίζουν οι είσοδοι A, B και C, ενώ η είσοδος
Α αποτελεί το MSB του δυαδικού αριθμού που σχη-
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ματίζουν οι παραπάνω είσοδοι. Στην πρώτη γραμμή
του πίνακα αλήθειας ο δυαδικός αριθμός που σχηματίζουν οι είσοδοι θα είναι 000, ο οποίος αντιστοιχεί
στον δεκαδικό αριθμό 0. Στην επόμενη γραμμή του
πίνακα αλήθειας ο δυαδικός αριθμός που σχηματίζουν οι είσοδοι είναι ο 001 και αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 1, στην επόμενη γραμμή σχηματίζεται
ο 010 που αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 2 κ.λπ..
Στην τελευταία γραμμή οι είσοδοι σχηματίζουν τον
δυαδικό αριθμό 111 που αντιστοιχεί στον δεκαδικό
αριθμό 7.
Κάθε γραμμή του πίνακα αλήθειας ονομάζεται
ελαχιστόρος της συναρτήσεως εξόδου. Η γραμμή
που αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 0 ονομάζεται
ελαχιστόρος 0, η γραμμή που αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 1 ονομάζεται ελαχιστόρος 1 κ.ο.κ.. Ο
κάθε ελαχιστόρος είναι το γινόμενο των μεταβλητών
εισόδου. Όταν μία μεταβλητή έχει τιμή λογικό 1,
εμφανίζεται στο γινόμενο-ελαχιστόρο με την κανονική της μορφή (π.χ. Α). Όταν η μεταβλητή έχει τιμή
λογικό 0, εμφανίζεται στο γινόμενο-ελαχιστόρο με
μία παύλα πάνω από την μεταβλητή που σημαίνει
το αντίστροφο ή συμπλήρωμα της μεταβλητής. Μία
συνάρτηση αποτελείται από το άθροισμα των ελαχι-

στόρων που δίνουν έξοδο λογικό 1. Για παράδειγμα
στο σχήμα 1.4α η συνάρτηση F μπορεί να γραφτεί
σαν το άθροισμα των ελαχιστόρων που δίνουν έξοδο 1. Δηλαδή:
F = A ⋅ Β ⋅ C + A ⋅ B ⋅ C ή αλλιώς F =∑ (5,6)
H τελευταία εξίσωση σημαίνει άθροισμα των
ελαχιστόρων 5 και 6.
1.4.3 Πύλη AND.
Η πύλη AND εκτελεί την πράξη του λογικού
πολλαπλασιασμού. Έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και μία έξοδο. Στην πύλη AND η έξοδος περνά
σε λογικό 1 μόνο εάν όλες οι είσοδοι βρίσκονται σε
λογικό 1. Στο σχήμα 1.4β παρουσιάζεται το σύμβολο της πύλης AND για δύο, τρεις και τέσσερεις εισόδους, καθώς και η λογική πράξη κάθε πύλης.
Α

F

Β

Α
Β
C

F =A· B

F
F =A· B · C

Α
Β
C
D

F

F =A· B · C·D

Σχ. 1.4β
Πύλες AND δύο,
Α
τριών και
Α τεσσάρων εισόδων.

Α

Β
C
D
πίνακα

A

Β

C

F

Ελαχιστόρος

Αντιστοιχεί στον
δεκαδικό αριθμό 0

0

0

0

0 (F0)

0

Αντιστοιχεί στον
δεκαδικό αριθμό 1

0

0

1

0 (F1)

1

Αντιστοιχεί στον
δεκαδικό αριθμό 2

0

1

0

0 (F2)

2

0

1

1

0 (F3)

3

Α

Β

F

1

0

0

0 (F4)

4

0

0

0

1

0

1

0 (F5)

5

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0 (F6)

6

1

1

1

1

1

1

0 (F7)

7

Αντιστοιχεί στον
δεκαδικό αριθμό 7

F

Β

Είσοδοι

?

Β
C

Α
0
0
0
0
1

F

Έξοδος

Σχ. 1.4α
B
C πίνακαF αλήθειας.
Ελαχιστόρος
Παράδειγμα
0
0
1
1

0
1
0
1

0 (F0)
0 (F1)
0 (F2)
0 (F3)

0
1
2
3

0

0

0 (F4)

4

F

F

Στον πίνακα 1.4.1 βλέπομε τον
αλήθειας
F= A ·BAND δύοF=
A ·B ·C ενώ F=
·C · D1.4γ
μίας πύλης
εισόδων,
στοA ·B
σχήμα
παρουσιάζεται το χρονικό διάγραμμα της πύλης.
Πίνακας 1.4.1
Πίνακας αλήθειας πύλης AND δύο εισόδων.

Α
Α

Β
C

0

1

B

0

F

0

0
1
1

0
0

Σχ. 1.4γ

Α Χρονικό
0
1
διάγραμμα
πύλης AND.0
B

0

F

0

1
1

0
0
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Στην πύλη AND η έξοδος περνά σε λογικό 1 μόνο
όταν ΚΑΙ οι δύο είσοδοι βρίσκονται σε λογικό 1.
Στο σχήμα 1.4δ παρουσιάζεται μία εφαρμογή της
πύλης AND. Το σύστημα καθαρισμού της δεξαμενής
πλοίου μεταφοράς υγρών φορτίων που παρουσιάζεται, μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία του μόνο εάν
ΚΑΙ η πίεση του νερού είναι πάνω 200 psig ΚΑΙ η
θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από 95o C. Δηλαδή μόνο όταν το σύστημα ελέγχου πιέσεως έχει έξοδο 1 (πίεση πάνω από 200 psig) ΚΑΙ ο αισθητήρας
θερμοκρασίας έχει έξοδο 1 (θερμοκρασία πάνω από
95ο C) θα ενεργοποιείται η αντλία του συστήματος καθαρισμού.

Πίνακας 1.4.2
Πίνακας αλήθειας πύλης OR δύο εισόδων.

Α

Β

F

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

0

B
F

Αισθητήρας
πιέσεως

Α

1

0

0

1

0

Σύστηµα
καθαρισµού

1

0
0

Σχ. 1.4στ
διάγραμμα
πύλης OR.0
Α Χρονικό
0
1

Αισθητήρας
θερµοκρασίας

Ακροφύσιο

B

0
1
0
Στο σχήμα 1.4ζ παρουσιάζεται
μία εφαρμογή
της
πύλης OR.
Στο
σύστημα
πυρανιχνεύσεως
που
παF
0
1
0
ρουσιάζεται ο συναγερμός της πυρασφάλειας ενεργοποιείται είτε με ενεργοποίηση των αισθητήρων
καπνού (έξοδος 1), είτε με ενεργοποίηση των θερμοδιαφορικών αισθητήρων (έξοδος 1), οι οποίοι
αντιδρούν στην γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας,
ή με την ενεργοποίηση και των δύο προηγούμενων
συστημάτων.

Σχ. 1.4δ
Παράδειγμα εφαρμογής πύλης AND
για τον καθαρισμό δεξαμενής πλοίου.

Αισθητήρας
πιέσεως

Σύστημα
καθαρισμού

1.4.4 Πύλη OR.

Η πύλη OR εκτελεί την πράξη της λογικής προσθέσεως. Έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και μία
Αισθητήρας
έξοδο. Στην
πύλη OR η Ακροφύσιο
έξοδος περνά σε λογικό 1
θερμοκρασίας
όταν τουλάχιστον
μία από τις εισόδους βρίσκεται σε
λογικό 1. Στο σχήμα 1.4ε παρουσιάζεται το σύμβολο
της πύλης OR για δύο, τρεις και τέσσερεις εισόδους,
καθώς και η λογική πράξη κάθε πύλης. Σημειώνομε
ότι στην πύλη OR η έξοδος περνά σε λογικό 1 μόνο
αν είτε η μία είτε η άλλη είσοδος ή και οι δύο είσοδοι
βρίσκονται σε λογικό 1.
Στον πίνακα 1.4.2 βλέπομε τον πίνακα αλήθειας
μίας πύλης OR δύο εισόδων, ενώ στο σχήμα 1.4στ
παρουσιάζεται το χρονικό διάγραμμα της πύλης.
Α
Β

F
F=A+B

Α
Β

Α
Β
C

F

F = A + B+ C

Α
Β
C
D

F

F=A+B

Β
C

F = A+ B + C

F

C
D

F = A + B+ C + D

Σειρήνα
συναγερµού

Αισθητήρας
θερµοδιαφορικός

Σχ. 1.4ζ
Παράδειγμα εφαρμογής πύλης OR για
την ενεργοποίηση συναγερμού πυρασφάλειας.

1.4.5 Πύλη ΝΟΤ.
F

F = A + B+ C+D

Σχ. 1.4ε
Α
Πύλες OR δύο,Α τριών και τεσσάρων
Β εισόδων.

Αισθητήρας
καπνού

F

Η πύλη ΝΟΤ εκτελεί την πράξη της λογικής αρνήσεως ή αντιστροφής. Η λογική άρνηση ή αντιστροφή ονομάζεται και συμπλήρωμα. Έχει μόνο μία
είσοδο και μία έξοδο. Στην πύλη NOT η έξοδος περνά σε λογικό 1 όταν η είσοδος βρίσκεται σε λογικό

8

0 και αντίστροφα. Στο σχήμα 1.4η παρουσιάζεται το
σύμβολο της πύλης NOT, καθώς και ο συμβολισμός
της λογικής πράξεως που εκτελεί η πύλη. Η πύλη
NOT πολλές φορές παρουσιάζεται με την χρήση ενός
μικρού κύκλου στην είσοδο ή στην έξοδο μίας λογικής πύλης.
F

Α

1.4.6 Οικουμενικές πύλες.

Σχ. 1.4η
Πύλη NOT.

F= A

Στον πίνακα 1.4.3 βλέπομε τον πίνακα αλήθειας
της πύλης ΝΟΤ, ενώ στο σχήμα 1.4θ παρουσιάζεται
το χρονικό διάγραμμα της πύλης.
Πίνακας 1.4.3
Πίνακας αλήθειας πύλης ΝΟΤ.
Α
0
1

Ήλιου και απενεργοποιείται (δίνει έξοδο λογικό 0) με
την δύση του Ήλιου. Η πύλη NOT στο σύστημα ελέγχου αντιστρέφει την λογική του αισθητήρα φωτός,
αφού ενεργοποιεί τον περιμετρικό φωτισμό όταν η
είσοδός της είναι το λογικό 0 και αντίστροφα απενεργοποιεί τον περιμετρικό φωτισμό του καταστρώματος
όταν η είσοδός της είναι το λογικό 1.

F
1
0

Α

0

1

0

F

1

0

1

Οικουμενική πύλη (universal gate) ονομάζεται
κάθε πύλη που μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε
λογική συνάρτηση χωρίς την ανάγκη χρήσεως άλλου
τύπου πύλης. Οι πύλες NAND και NOR δύο εισόδων
που θα παρουσιαστούν παρακάτω είναι οικουμενικές, καθώς η κάθε μία από αυτές είναι δυνατόν να
υλοποιήσει κάθε λογικό κύκλωμα αντικαθιστώντας
τις πύλες AND, OR και NOT.
1) Πύλη NAND.
Η πύλη NAND (Not AND) λειτουργεί σαν μία
πύλη AND, η οποία ακολουθείται από μία πύλη NOT.
Στο σχήμα 1.4ια παρουσιάζεται το σύμβολο της πύλης NAND, το ισοδύναμο κύκλωμά της και η λογική
πράξη που εκτελεί η πύλη αυτή. Ο μικρός κύκλος που
προστίθεται στην έξοδο της AND συμβολίζει, όπως
αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.5, την αντιστροφή
της εξόδου.

Σχ. 1.4θ
Χρονικό διάγραμμα πύλης NOT.

Α

F

Β

Στο σχήμα 1.4ι παρουσιάζεται μία εφαρμογή της
πύλης NOT. Στο σχήμα παρουσιάζεται ένα σύστημα,
το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα με την δύση του ήλιου
τον εξωτερικό περιμετρικό φωτισμό στο κατάστρωμα
ενός πλοίου. Στο σύστημα ο αισθητήρας φωτός ενεργοποιείται (δίνει έξοδο λογικό 1) με την ανατολή του

Σύµβολο πύλης NAND
Α

F

Β

Ισοδύναµο κύκλωµα πύλης NAND
F =A· B

Εξωτερικά φώτα
καταστρώµατος
Αισθητήρας
φωτός

Κύκλωµα
περιµετρικού
φωτισµού

Σχ. 1.4ι
Παράδειγμα εφαρμογής πύλης ΝΟΤ για
αυτόματο φωτισμό με την δύση του Ήλιου.

Σχ. 1.4ια
Σύμβολο, ισοδύναμο κύκλωμα
και λογική πράξη της πύλης NAND.

Ο πίνακας αλήθειας της πύλης NAND (πίν. 1.4.4)
και το χρονικό διάγραμμα της πύλης (σχ. 1.4ιβ) δείχνουν ότι η έξοδος της πύλης είναι το ακριβώς αντίστροφο της πύλης AND.
Το σχήμα 1.4ιγ παρουσιάζει τον τρόπο συνδέσεως
των πυλών NAND, προκειμένου να σχηματιστούν οι
βασικές λογικές πύλες AND, OR και NOT. Ο τρόπος
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Πίνακας 1.4.4
Πίνακας αλήθειας πύλης ΝAND.
Α
0
0
1
1

Β
0
1
0
1

Α

F

Β

F
1
1
1
0

Σύµβολο πύλης NOR
Α

F

Β

Ισοδύναµο κύκλωµα πύλης NOR
F =A+B

Α

0

1

B

0

F

1

Σχ. 1.4ιδ
Σύμβολο, ισοδύναμο κύκλωμα και
λογική πράξη της πύλης NOR.

0
1
0

0
1

Πίνακας 1.4.5
Πίνακας αλήθειας πύλης ΝOR.

Σχ. 1.4ιβ
Χρονικό διάγραμμα πύλης NAND.

Α

Α
Β

A

F

F

Α
Β

Α
0
0
1
1

F

Α

Β

Α
Β

F
1
0
0
0

F

Α
F

Β
0
1
0
1

B

F

F

Σχ. 1.4ιγ
Τρόπος συνδέσεως των πυλών NAND για
την υλοποίηση των βασικών πυλών.

1

0

0

1

1

0

0
1

Σχ. 1.4ιε
Χρονικό διάγραμμα πύλης NOR.

αυτός για την υλοποίηση της πύλης ΟR μόνο με πύλες NAND θα γίνει πιο κατανοητός με τη γνώση του
θεωρήματος De Morgan της παραγράφου 1.4.8.
2) Πύλη NOR.
Η πύλη NOR (Not OR) λειτουργεί σαν μία πύλη
OR, η οποία ακολουθείται από μία πύλη NOT. Στο
σχήμα 1.4ιδ παρουσιάζεται το σύμβολο της πύλης
NOR, το ισοδύναμο κύκλωμά της και η λογική πράξη
που εκτελεί.
Ο πίνακας αλήθειας της πύλης NOR (πίν. 1.4.5)
και το χρονικό διάγραμμα της πύλης (σχ. 1.4ιε) δείχνουν ότι η έξοδος της πύλης είναι το ακριβώς αντίστροφο της πύλης OR.
Το σχήμα 1.4ιστ παρουσιάζει τον τρόπο συνδέσε-

0

Α
Α
Β

A

F

F

Α
Β

F

F

Α
F
Β

Α
Β

Σχ. 1.4ιστ
Τρόπος συνδέσεως των πυλών NOR για
την υλοποίηση των βασικών πυλών.

F
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ως των πυλών NOR, προκειμένου να σχηματιστούν
οι βασικές λογικές πύλες AND, OR και NOT.
1.4.7 Αξιώματα άλγεβρας Boole.
Στον πίνακα 1.4.6 παρουσιάζονται τα βασικά αξιώματα της άλγεβρας Boole και στον πίνακα 1.4.7 τα
θεωρήματα που αφορούν σε λογικές πράξεις με μία
μεταβλητή.
1.4.8 Θεώρημα De Morgan.
Το θεώρημα De Morgan είναι ένα θεώρημα που
βοηθά στην απλοποίηση λογικών συναρτήσεων που
περιέχουν την μπάρα της αντιστροφής πάνω από περισσότερες από μία μεταβλητές. Σύμφωνα με το θεώρημα:
F=A·B =A+B

1.4.9 Ιδιότητες άλγεβρας Boole.
Αντιμεταθετική ιδιότητα:
Α+Β=Β+Α
Α⋅Β=Β⋅Α
Επιμεριστική ιδιότητα:
Α ⋅ (Β + C) = (A ⋅ B) + (A ⋅ C) ως προς την πρόσθεση.
Πίνακας 1.4.7
Θεωρήματα της άλγεβρας Boole που
αφορούν σε λογικές πράξεις με μία μεταβλητή.
Λογικός πολλαπλασιασμός (AND)

F=A+B=A·B

και

Στο σχήμα 1.4ιζ βλέπομε το θεώρημα De Morgan
και την αντίστοιχη υλοποίησή του με λογικά κυκλώματα.

Πίνακας 1.4.6
Βασικά αξιώματα άλγεβρας Boole.

0·A=0

Λογικός πολλαπλασιασμός (AND)

1·A=A

0·0=0

0·1=0

1·1=1

0

0+1=1

1+1=1

1
A

0

A

0

1

1

0
0

1

1

Λογική πρόσθεση (OR)
0

0+A=A

A

A

1

A

1

0=1

0

1

1=0

1

0

A

A

A+A=A

Λογική αντιστροφή (NOT)

A

0

1+A=1

1

0

A

0

0

A

A

A·A=0

1

A

A

A·A=A

0
1

0

A

0

Λογική πρόσθεση (OR)
0+0=0

0

A

A

A+A=1

A

1

Λογική αντιστροφή (NOT)
A=A

A

A

11
Α

Α
F=A· B

F=A+B

Β

Β

Α

Α
F=A+B

Β

F=A· B
Β

Σχ. 1.4ιζ
Θεώρημα De Morgan και υλοποίησή του με λογικά κυκλώματα.

 + (B ⋅ C) = (A + B) ⋅ (A + C) ως προς τον πολA
λαπλασιασμό.
Απορροφητική ιδιότητα:
Α + Α ⋅ Β = Α ⋅ 1 + Α ⋅ Β = Α ⋅ (1 + Β) = Α ⋅ 1 = Α
Α ⋅ (Α + Β) = Α ⋅ Α + Α ⋅ Β = Α + Α ⋅ Β = Α
Προσεταιριστική ιδιότητα:
Α + (Β + C) = (A + B) + C
A ⋅ (B ⋅ C)=(A ⋅ B) ⋅ C

= B · 1

(Θεώρημα A · 1 = A)

=B
3) Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:
Α · ( A + Β) = Α ⋅ Β
Λύση
Α ⋅ ( A + Β) = Α ⋅ Β ⇒

(Επιμεριστική ιδιότητα)

Α⋅A+Α⋅Β=Α⋅Β ⇒

(Θεώρημα Α ⋅ A = 0)

Α⋅Β=Α⋅Β
1.4.10 Παραδείγματα.
1) Να αποδειχθεί με τη βοήθεια της άλγεβρας
Boole ότι η πύλη ΑND μπορεί να αντικατασταθεί με
το κύκλωμα από πύλες NOR του σχήματος 1.4ιστ.
Λύση
F = A · B

(Διπλή αντιστροφή)

= A · B

(Θεώρημα De Morgan)

=A +B 

(Θεώρημα Α+Α=Α)

=A+A +B+B

Επειδή αληθεύει η τελευταία σχέση, αληθεύει
και η αρχική σχέση Α ⋅ ( A + Β) = Α ⋅ Β.
4) Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:
Α+A⋅Β=A+Β
Λύση
Α+A⋅Β= Α⋅Β ⇒

(Α + A ) ⋅ (Α + Β) = Α + Β ⇒
1 ⋅ (Α + Β) = Α + Β ⇒

Παρατηρούμε ότι η λύση αποτελείται από τρεις
πύλες NOR όπως στο σχήμα 1.4ιστ.
2) Να απλοποιήσετε την λογική έκφραση:

(Επιμεριστική ιδιότητα)
( Θεώρημα
A + A = 1)

(Θεώρημα 1 ⋅ Α = Α)

Α+Β=Α+Β
Επειδή αληθεύει η τελευταία σχέση, αληθεύει
και η αρχική σχέση Α + A ⋅ Β = A + Β.

F=A+B+C+A·Β+B·C
Λύση
F=A+B+C+A·B+B·C 

(Θεώρημα
De Morgan και
επιμεριστική ιδιότητα)

= A · B · C + B · (A + C)(Επιμεριστική ιδιότητα)
= B · (A · C + A + C) (Θεώρημα De Morgan)
= B · (A + C+ A + C) 

(Θεώρημα A + A = 1)

1.4.11 Πύλη XOR.
H πύλη XOR (eXclusive OR) εκτελεί την λογική
της αποκλειστικής OR. Αποκλειστική OR ονομάζεται η λογική πύλη όπου η έξοδος περνά σε λογικό 1
(5 V) όταν αποκλειστικά μόνο μία είσοδος είναι
σε λογικό 1 και η άλλη είναι σε λογικό 0. Το σύμβολό της φαίνεται στο σχήμα 1.4ιη μαζί με την λογική πράξη την οποία αντιπροσωπεύει, ενώ ο πίνακας
αλήθειας της πύλης XOR παρουσιάζεται στον πίνακα
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1.4.8. Ανήκει στις σύνθετες πύλες, αφού μπορεί να
δημιουργηθεί όπως φαίνεται στο σχήμα 1.4ιη από τις
πύλες AND, OR και NOT. Για την απλούστερη αναπαράσταση της λογικής πράξεως που εκτελεί η πύλη
XOR χρησιμοποιείται το σύμβολο , το οποίο ορίζεται ως ο αποκλειστικός τελεστής.
Το χρονικό διάγραμμα της πύλης XOR απεικονίζεται στο σχήμα 1.4ιθ.
Α

F

Β
F=A + B

Σύµβολο και λογική πράξη πύλης XOR

Α
F
B
Ισοδύναµο κύκλωµα πύλης XOR

Ισοδύναµη λογική συνάρτηση πύλης XOR

Σχ. 1.4ιη
Σύμβολο, ισοδύναμο κύκλωμα και λογική πράξη.

Πίνακας 1.4.8
Πίνακας αλήθειας πύλης XOR.
Α

Β

F

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

B
F

1

0

0
0

1
1

0

H πύλη XΝOR (eXclusive NOR) εκτελεί την αντίστροφη λογική της XOR. Το σύμβολό της φαίνεται
στο σχήμα 1.4κ μαζί με την λογική πράξη την οποία
αντιπροσωπεύει και το ισοδύναμο κύκλωμα, ενώ ο
πίνακας αλήθειας της πύλης XΝOR παρουσιάζεται
στον πίνακα 1.4.9.
Το χρονικό διάγραμμα της πύλης XNOR φαίνεται
στο σχήμα 1.4κα.
Παρακάτω θα αποδείξομε την ισοδυναμία των
δύο λογικών σχέσεων και κυκλωμάτων του σχήματος 1.4κ:
F = A · B + A · Β

(Θεώρημα De Morgan)

= A · B · A · Β

(Θεώρημα De Morgan)

= (A + B) · (A + B)

(Διπλή αντιστροφή)

= (A + Β) · (Α + B)

(Επιμεριστική ιδιότητα)

= Α · A + Α · Β + A · B + Β · B

(Θεώρημα
A · A = 0)

=Α·Β+A ·B

F=A · B + A · B

Α

1.4.12 Πύλη XΝOR.

0
1

0

Σχ. 1.4ιθ
Χρονικό διάγραμμα πύλης XOR.

1.4.13 Συνδυαστικά λογικά κυκλώματα.
Στις προηγούμενες παραγράφους εξετάστηκαν οι
βασικές λογικές πύλες, αλλά και πιο σύνθετες πύλες
οι οποίες μπορούν να προκύψουν σαν συνδυασμός
των βασικών λογικών πυλών. Σε όλες αυτές τις πύλες το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι η έξοδός τους
κάθε χρονική στιγμή εξαρτάται αποκλειστικά από την
κατάσταση των εισόδων τους. Με άλλα λόγια, στα
κυκλώματα αυτά δεν υπάρχει ανάδραση και κάθε
αλλαγή στην κατάσταση οποιασδήποτε εισόδου έχει
άμεση επίδραση στην κατάσταση της εξόδου. Στην
γενική περίπτωση, ένα λογικό κύκλωμα μπορεί να
αποτελείται από πολλές πύλες, προκειμένου να μπορεί να φέρει εις πέρας την λογική για την οποία σχεδιάστηκε. Όταν σε ένα λογικό κύκλωμα, ανεξαρτήτως
μεγέθους και πλήθους πυλών από τις οποίες αποτελείται, οι έξοδοι εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο
από την κατάσταση των εισόδων, το κύκλωμα αυτό
ονομάζεται συνδυαστικό λογικό κύκλωμα (Combinational Logic Circuit – CLC) (σχ. 1.4κβ).
Τα συνδυαστικά κυκλώματα μπορεί να είναι πολύ
απλά (βασικές πύλες) έως εξαιρετικά πολύπλοκα,
ενώ όλα μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας
μόνο τις οικουμενικές πύλες NAND και NOR όπως
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Α

Πίνακας 1.4.9
Πίνακας αλήθειας πύλης XΝOR.

F

Β

Α
0
0
1
1

F=A+B
Σύµβολο και λογική πράξη πύλης XNOR
Α

Α
F

B

F
1
0
0
1

F
Α

B
Ισοδύναµα κυκλώµατα πύλης XNOR
F=A · B + A · B

Β
0
1
0
1

0

B

0

0

F

F=A · B + A· B

1

1

0

1

0
0

1

Σχ. 1.4κα
Χρονικό διάγραμμα πύλης XΝOR.

Σχ. 1.4κ
Σύμβολο, ισοδύναμο κύκλωμα και λογική πράξη XNOR.

προαναφέρθηκε. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι (σχ.
1.4κγ) να αναπαρασταθεί η λειτουργία ενός συνδυαστικού λογικού κυκλώματος:
1) Η άλγεβρα Boole,
2) o πίνακας αλήθειας και
3) το λογικό διάγραμμα, το οποίο αναπαριστά το
κύκλωμα.
Κατά την σχεδίαση των συνδυαστικών κυκλωμάτων καταβάλλεται προσπάθεια απλουστεύσεως και
περιορισμού των λογικών πυλών που αποτελούν το
κύκλωμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία πιο αποδοτική
υλοποίηση του κυκλώματος. Ο όρος αποδοτική αναφέρεται τόσο στο κόστος των υλικών, όσο και στον
χρόνο που απαιτείται από το λογικό κύκλωμα για να
επεξεργαστεί τα σήματα των εισόδων και να προκύψει η ανάλογη έξοδος. Μία μέθοδος για την απλούστευση των λογικών κυκλωμάτων είναι η χρήση των
αξιωμάτων, θεωρημάτων και ιδιοτήτων της άλγεβρας
Boole, που ήδη παρουσιάστηκαν. Φυσικά, η μέθοδος
αυτή απαιτεί από τον σχεδιαστή λογικών κυκλωμάτων
καλή εξοικείωση με την άλγεβρα Boole και τους κανόνες της, καθώς επίσης εμπειρία και εφευρετικότητα.
Μία απλοποιημένη συνάρτηση Boole χρησιμοποιεί τον μικρότερο δυνατό αριθμό πυλών. Το παραπάνω
έγινε ήδη φανερό στα παραδείγματα της παραγράφου
1.4.10. Παρακάτω ακολουθούν κάποια ακόμη παραδείγματα, τα οποία δείχνουν την απλούστευση μίας
λογικής συναρτήσεως μέσω της άλγεβρας Boole.
Στο σχήμα 1.4κδ παρουσιάζονται το λογικό κύκλωμα και η λογική συνάρτηση αυτού του κυκλώματος, τα
οποία ζητείται να απλοποιηθούν.

1

Είσοδοι

A
B
C

Συνδυαστικό
λογικό
κύκλωµα
Έξοδοι =

F
Z

Έξοδοι

ƒ (Εισόδων)

Σχ. 1.4κβ
Συνδυαστικό λογικό κύκλωμα.

Α
Α+B

Α
Β

F
C

Α·C

F=(Α+B)+(Α · C)

Λογικό διάγραµµα
Α
0
0
0
0
1
1
1
1

AΒ
0 0
0 0
0
1
0
1
1
0
1
1 0
1 1

Άλγεβρα Boole
B
0
0
1
1
0
0
1
1

CC
00
11
0
0
1
1
0
0
1
01
10

F
0
0
0
0
0
1
0
0

F
0
0
0
0
0
1
0

1
1
0
Πίνακας αλήθειας
Πίνακας αλήθειας

Σχ. 1.4κγ
Τρόποι αναπαραστάσεως της λειτουργίας
ενός συνδυαστικού λογικού κυκλώματος.
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A ·B

Α

1.4.14 Παραδείγματα.
1) Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση και να
σχεδιαστεί το απλοποιημένο κύκλωμα του λογικού
κυκλώματος του σχήματος 1.4κστ.

A · (B+C)
B+C

B

F=A · B+A · (B+C)+
+B · (B+C)

C

B · (B+C)

Λύση
Για την απλοποίηση εργαζόμαστε ως εξής:
F = [Α · C · (B + C · D) + A · C] · B (Επιμεριστική
ιδιότητα)

Σχ. 1.4κδ
Παράδειγμα κυκλώματος
προς απλοποίηση.

= (Α · C · B + A · C · C · D + A · C) · B
(Θεώρημα A · A = 0)

Για την απλοποίηση εργαζόμαστε ως εξής:

= (Α · C · B + A · C) · B(Επιμεριστική ιδιότητα)

F = Α · Β + Α · (Β + C) + B · (Β + C)
(Επιμεριστική ιδιότητα)

= Α · C · B · B + A · C · B (Θεώρημα A · A = A)
= Α · C · B + A · C · B (Επιμεριστική ιδιότητα)

= Α · Β + Α · B + Α · C + B · B + B · C
(Θεώρημα A · A = A)

= C · B · (A + A)

= (Α · Β) + (Α · B) + Α · C + B + B · C
(Θεώρημα A + A = A)
= Α · Β + Α · C + B + B · C
(Απορροφητική ιδιότητα B + B · C = B)
= Α · Β + Α · C + B

(Απορροφητική ιδιότητα
B + A · B = B)

=Β+Α·C

Από την απλοποίηση που επιτεύχθηκε πιο πάνω
προκύπτει το τελικό απλοποιημένο κύκλωμα του σχήματος 1.4κε.

(Θεώρημα A + A = 1)

= (C · B) · 1

(Θεώρημα A · 1 = A)

=C·B
Από την απλοποίηση που επιτεύχθηκε πιο πάνω
προκύπτει το τελικό απλοποιημένο κύκλωμα του
σχήματος 1.4κζ, το οποίο σύμφωνα με την άλγεβρα
Boole και τους ορισμούς των πυλών, μεταφράζεται
ως εξής: Η συνάρτηση F είναι αληθής όταν η είσοδος C είναι στο λογικό 0 και η είσοδος Β είναι στο
λογικό 1.
B

C·B

C
C

Β

F=B+Α·C

Α
C

Σχ. 1.4κζ

Α·C

2) Να αποδείξετε ότι η έξοδος F του λογικού
κυκλώματος του σχήματος 1.4κη είναι ίση με (1)
ένα και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο απλοποιημένο
λογικό κύκλωμα.

Σχ. 1.4κε
Απλοποιημένο κύκλωμα
του σχήματος 1.4κδ.

A·C
Α
Β
C
D

[A·C·(B+C·D)+A·C]·B

A·C

C·D

B+C·D

A·C·(B+C·D)

[A·C·(B+C·D)+A·C]

Σχ. 1.4κστ
Παράδειγμα κυκλώματος προς απλοποίηση.
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A

A

Α·Β

Β

Α·Β+A·B
A
Β

A·B

Β

F
A

A

A·B

Β
A
Β

Β

A·B+A·B
A·B

Λύση
Για την απλοποίηση εργαζόμαστε ως εξής:
F = (Α · B + A · B) + (Α · B + A · B) 
(Επιμεριστική ιδιότητα)
= Α · (B + B) + A · (B + B) 
(Θεώρημα A + A = 1)
= A · 1+ A · 1

Σχ. 1.4κη
Παράδειγμα κυκλώματος
προς απλοποίηση.

(Θεώρημα A + A = 1)

=1
Από την απλοποίηση που επιτεύχθηκε πιο πάνω
προκύπτει το τελικό απλοποιημένο κύκλωμα του
σχήματος 1.4κθ.
Α
A + A=1
A

Σχ. 1.4κθ
Απλοποιημένο κύκλωμα του σχήματος 1.4κη.

1.4.15 Χάρτης Karnaugh.
Ο πίνακας ή χάρτης Karnaugh (Karnaugh
map ή K-map) είναι μία γραφική μέθοδος, η οποία
βοηθά στην απλούστευση ενός λογικού κυκλώματος.
Παρόλο που για την απλοποίηση ενός κυκλώματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου η άλγεβρα Boole,
ο χάρτης Karnaugh προτιμάται εξαιτίας της ευκολίας
με την οποία οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα και
ιδιαιτέρως όταν οι μεταβλητές εισόδου στο λογικό
κύκλωμα είναι περισσότερες από δύο. Στην πράξη, η

χρήση του χάρτη παρουσιάζει πλεονεκτήματα όταν ο
αριθμός των μεταβλητών δεν ξεπερνά τις έξι. Στην παρούσα παράγραφο θα περιοριστούμε σε προβλήματα
έως τέσσερεις μεταβλητές, μιας και λογικά κυκλώματα των πέντε και έξι μεταβλητών επιλύονται καλύτερα
με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Όπως συμβαίνει και με τον πίνακα αλήθειας σε μία
λογική συνάρτηση, ο χάρτης Karnaugh είναι ένα μέσο
για την ανάδειξη της σχέσεως που υφίσταται ανάμεσα
στις εισόδους ενός λογικού κυκλώματος και στην έξοδο. Σε αντίθεση με τον πίνακα αλήθειας, ο οποίος οργανώνεται σε στήλες και γραμμές, ο χάρτης Karnaugh
αποτελείται από κελιά, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μία δυαδική τιμή των δεδομένων εισόδου.
Η απλοποίηση του κυκλώματος συνίσταται όπως θα
δούμε παρακάτω στην κατάλληλη ομαδοποίηση των
κελιών αυτών.
Ο αριθμός των κελιών του χάρτη Karnaugh ισούται με τον συνολικό αριθμό των πιθανών συνδυασμών
των μεταβλητών εισόδου ή αλλιώς με τον συνολικό
αριθμό των ελαχιστόρων. Έτσι για δύο μεταβλητές
θα υπάρχουν 22 = 4 κελιά, για τρεις μεταβλητές 23 = 8
κελιά και για τέσσερεις μεταβλητές 24 = 16 κελιά. Το
σχήμα 1.4λ(α) δείχνει έναν χάρτη Karnaugh δύο μεταβλητών, το σχήμα 1.4λ(β) έναν χάρτη Karnaugh
τριών μεταβλητών και το σχήμα 1.4λ(γ) έναν χάρτη
Karnaugh τεσσάρων μεταβλητών.
Όπως γίνεται φανερό από το σχήμα 1.4λ, οι μεταβλητές εισόδου μοιράζονται στην αριστερή και πάνω
πλευρά του πίνακα (σε γραμμές και στήλες). Η ονομασία κάθε γραμμής και κάθε στήλης γίνεται με τον
τρόπο που εμφανίζεται στο σχήμα 1.4λ, όπου η λογική
τιμή 1 αποδίδεται στην μεταβλητή εισόδου (π.χ. Α)
και η τιμή 0 αποδίδεται στο συμπλήρωμα (ή άρνηση)
της μεταβλητής (π.χ. Α). Γειτονικές γραμμές και γειτο-
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νικές στήλες διαφέρουν στην μεταβολή μίας μόνο
μεταβλητής. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να είναι γειτονικές οι γραμμές ΑΒ και ΑΒ, αφού αυτές διαφέρουν σε δύο μεταβλητές και όχι σε μία μόνο.

Α

Β

ΑB
Β
1

Β
0

C

C
0

· (C + D)], τότε γίνεται ομαδοποίηση των τιμών 0 του
χάρτη Karnaugh. Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί μόνο η απλοποίηση αθροίσματος γινομένων.
Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα του σχήματος
1.4λβ, για κάθε ελαχιστόρο για τον οποίο η έξοδος εί-

C
1

ΑB 00

Α0

ΑB 01

Α1

(β)

ΑB 11
(α)

CD
ΑB

CD
01

CD
11

A B
A B
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1

CD
10

ΑB 00
ΑB 01

Α0
Α0

B
B
0
0
F0
F0

B
B
1
1
F1
F1

A1
A1

F2
F2

F3
F3

A
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(α)
(α)

ΑB 10
CD
00

B
AB
A

ΕλαχιA B F στόρος
ΕλαχιA B F στόρος
0 0 F0
0
0 0 F0
0
0 1 F1
1
0 1 F1
1
1 0 F2
2
1 0 F2
2
1 1 F3
3
1 1 F3
3

(γ)

ΑB 11
ΑB 10

Σχ. 1.4λ
Χάρτες Karnaugh (a) δύο,
(β) τριών, (γ) τεσσάρων μεταβλητών.
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Σχ. 1.4λα
Αντιστοίχιση της εξόδου των πινάκων αλήθειας
στις θέσεις του χάρτη Karnaugh για (α) δύο,
(β) τρεις και (γ) τέσσερεις μεταβλητές.
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Σχ. 1.4λβ
Παράδειγμα αντιστοιχίσεως πίνακα
αλήθειας με χάρτη Karnaugh.

ναι λογικό 1, τοποθετείται ένα λογικό 1 στο αντίστοιχο
κελί του χάρτη Karnaugh. Αφού τοποθετηθούν όλες
οι τιμές 1 στον πίνακα, θα πρέπει ο αριθμός τους να
είναι ίσος με τους όρους της αρχικής λογικής εκφράσεως. Επειδή για την απλοποίηση ενός αθροίσματος
γινομένων μας ενδιαφέρουν τα κελιά που περιέχουν
την τιμή 1, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα
υπόλοιπα κελιά με την δυαδική τιμή 0.
Στο σχήμα 1.4λγ παρουσιάζεται ένα δεύτερο παράδειγμα για το πώς γίνεται η συμπλήρωση του πίνακα
κατευθείαν από την λογική έκφραση.

έκφραση ονομάζεται ελαχιστοποίηση. Η ελαχιστοποίηση, όπως ήδη προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται
μέσω ομαδοποιήσεως των κελιών που περιέχουν
την τιμή 1.
Ο τρόπος της ομαδοποιήσεως ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
1) Σε έναν πίνακα δύο μεταβλητών οι ομάδες
μπορούν να περιέχουν 1, 2 ή 4 κελιά με την τιμή 1. Σε
έναν πίνακα τριών μεταβλητών οι ομάδες μπορούν
να περιέχουν 1, 2, 4 ή 8 κελιά με την τιμή 1. Σε έναν
πίνακα τεσσάρων μεταβλητών οι ομάδες μπορούν να
περιέχουν 1, 2, 4, 8 ή 16 κελιά με την τιμή 1.
2) Κάθε κελί μίας ομάδας θα πρέπει να είναι γειτονικό σε κάποιο κελί της ίδιας ομάδας. Εντούτοις,
δεν είναι απαραίτητο κάθε κελί της ομάδας να είναι
γειτονικό με όλα τα υπόλοιπα κελιά της ομάδας.
3) Κελιά τα οποία βρίσκονται σε διαγώνια στοίχιση μεταξύ τους δεν θεωρούνται γειτονικά. Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.4λα τα κελιά ABC και ABC δεν
θεωρούνται γειτονικά.
4) Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να δημιουργούνται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες, αδιάφορο αν μία ομάδα επικαλύπτει μεγάλο μέρος μίας
άλλης. Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.4λδ η υλοποίCD
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Σχ. 1.4λγ
Παράδειγμα δημιουργίας χάρτη Karnaugh
κατευθείαν από την λογική έκφραση.

Όταν κάποιο από τα γινόμενα του αθροίσματος δεν
περιέχει όλες τις μεταβλητές όπως o πρώτος όρος της
εκφράσεως: A · Β + Α · B · C, τότε αυτός ο όρος ξαναγράφεται σαν άθροισμα γινομένων που περιέχουν και
τις δύο μορφές της μεταβλητής που λείπει (την μεταβλητή και το συμπλήρωμά της). Έτσι, η παραπάνω έκφραση ξαναγράφεται ως εξής:
A · B · (C + C ) + Α · B · C = A · B · C + A · B · C + A· B · C
Η διαδικασία που απλοποιεί την αρχική λογική
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F =  (5, 7, 9, 11, 13, 15)

Σχ. 1.4λδ
Ομαδοποίηση κελιών. Η μέθοδος (β) που
περιέχει μεγαλύτερες ομάδες προτιμάται.
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ηση (β) είναι καλύτερη από την υλοποίηση (α). Ας
σημειωθεί ότι τα κελιά που περιβάλλονται από το ίδιο
χρώμα ανήκουν στην ίδια ομάδα.
5) Η πρώτη και τελευταία γραμμή και αντίστοιχα
η πρώτη και τελευταία στήλη θεωρούνται γειτονικές,
αφού διαφέρουν μόνο σε μία μεταβλητή. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες από τα
κελιά αυτών των γραμμών και στηλών.
Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.4λε βλέπομε διάφορες υλοποιήσεις χάρτη Karnaugh και τους τρόπους
να προκύψουν ομάδες. Και σε αυτό το σχήμα τα κελιά που περιβάλλονται από το ίδιο χρώμα ανήκουν
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στην ίδια ομάδα. Αφού έχουν μεταφερθεί όλες οι
τιμές που είναι 1 στον χάρτη Karnaugh και έχουν
δημιουργηθεί οι ομάδες. θα πρέπει η καινούργια
απλοποιημένη συνάρτηση να εξαχθεί από αυτές. Για
να προκύψει η ελάχιστη συνάρτηση από τον χάρτη,
ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες:
1) Κάθε ομάδα από κελιά με τιμή 1 γράφεται σαν
ένα γινόμενο μεταβλητών. Οι μεταβλητές που συμμετέχουν στο γινόμενο είναι αυτές που είναι κοινές για
όλη την ομάδα και εμφανίζονται μόνο με μία μορφή
(π.χ. η μεταβλητή Α να εμφανίζεται στην ομάδα μόνο
σαν Α ή σαν Α ). Όταν σε μία ομάδα υπάρχει μία με-
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Σχ. 1.4λε
Παραδείγματα
ομαδοποιήσεως κελιών.
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ταβλητή και το συμπλήρωμά της, αυτή η μεταβλητή
απαλείφεται.
2) Καθορισμός του γινομένου από μία ομάδα του
χάρτη Karnaugh.
α) Για χάρτη Karnaugh δύο μεταβλητών:
– Μία ομάδα που αποτελείται από ένα κελί με
τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο δύο μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από δύο κελιά
με τιμή 1 αντικαθίσταται με μία μόνο μεταβλητή.
– Εάν σε χάρτη Karnaugh δύο μεταβλητών
υπάρχει μία μόνο ομάδα που αποτελείται
από τέσσερα κελιά με τιμή 1, η αρχική λογική συνάρτηση ισοδυναμεί με μία συνάρτηση που έχει τιμή 1.
β) Για χάρτη Karnaugh τριών μεταβλητών:
– Μία ομάδα που αποτελείται από ένα κελί με
τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο τριών μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από δύο κελιά
με τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο δύο μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από τέσσερα
κελιά με τιμή 1 αντικαθίσταται με μία μόνο
μεταβλητή.
– Εάν σε χάρτη Karnaugh τριών μεταβλητών
υπάρχει μία μόνο ομάδα που αποτελείται
από οκτώ κελιά με τιμή 1, η αρχική λογική
συνάρτηση ισοδυναμεί με μία συνάρτηση
που έχει τιμή 1.
γ) Για χάρτη Karnaugh τεσσάρων μεταβλητών:
– Μία ομάδα που αποτελείται από ένα κελί με
τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο τεσσάρων μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από δύο κελιά
με τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο τριών μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από τέσσερα
κελιά με τιμή 1 δημιουργεί γινόμενο δύο
μεταβλητών.
– Μία ομάδα που αποτελείται από οκτώ κελιά
με τιμή 1 αντικαθίσταται με μία μόνο μεταβλητή.
– Εάν σε χάρτη Karnaugh τεσσάρων μεταβλητών υπάρχει μία μόνο ομάδα που αποτελείται από δεκαέξι κελιά με τιμή 1, η αρχική
λογική συνάρτηση ισοδυναμεί με μία συνάρτηση που έχει τιμή 1.

1.4.16 Παραδείγματα.
1) Να εξάγετε την απλοποιημένη συνάρτηση από
τον χάρτη Karnaugh του σχήματος 1.4λστ.
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Σχ. 1.4λστ
Χάρτης Karnaugh παραδείγματος 1.

Λύση
Στο σχήμα 1.4λζ παρουσιάζεται η ομαδοποίηση
των κελιών που περιέχουν την τιμή 1. Η συνάρτηση,
ως άθροισμα ελαχιστόρων, μπορεί να γραφεί:
F = ∑ (0, 1 ,4, 5, 6, 7, 9, 11).
Όπως φαίνεται στο σχήμα, το πρώτο γινόμενο
εξάγεται από την 1η ομάδα, στην οποία μόνο οι μεταβλητές A και Β είναι κοινές σε όλα τα μέλη της
ομάδας. Αντίστοιχα στην 2η ομάδα οι κοινές μεταβλητές είναι οι A, Β και D, ενώ στην 3η ομάδα κοινές μεταβλητές είναι οι A και C.
2) Να απλοποιήσετε την λογική συνάρτηση:
F = A · B · C + A · B · C +A · B · C + A · B · C + A · B · C
Λύση
Για την απλοποίηση εργαζόμαστε ως εξής: ΣχεδιCD
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Σχ. 1.4λζ
Παράδειγμα εξαγωγής απλοποιημένης συναρτήσεως.
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άζομε τον χάρτη Karnaugh (σχ. 1.4λη). Η συνάρτηση ως άθροισμα 5 ελαχιστόρων μπορεί να γραφεί:
F = ∑ (1, 2, 3, 5, 6)
F=A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C
AB

C

C
1

C
0

Α B 00

F = A · B · C · D + A · B · C · D + A · B · C · D +
+A·B·C·D+A·B·C·D+A·B·C·D+
+ A · B · C· D + A· B · C· D + A · B · C · D
Στην συνέχεια, συμπληρώνομε τον χάρτη Karnaugh (σχ. 1.4μ). Η συνάρτηση ως άθροισμα ελαχιστόρων μπορεί να γραφεί:
F = ∑ (0, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14)
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Σχ. 1.4λη
Ο χάρτης Karnaugh του παραδείγματος 2.

Στη συνέχεια προχωρούμε στην δημιουργία των
ομάδων και την εξαγωγή της νέας απλουστευμένης
συναρτήσεως (σχ. 1.4λθ).

Λύση
Αρχικά παρατηρούμε ότι ο πρώτος όρος του γινομένου δεν περιέχει την μεταβλητή Α. Όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω, ξαναγράφεται ο όρος αυτός
ως εξής:
B ⋅ C ⋅ D = (A + A) ⋅ B ⋅ C ⋅ D = A ⋅ B ⋅ C ⋅ D +
+A⋅B⋅C⋅D
Συνεπώς η αρχική εξίσωση ως άθροισμα ελαχιστόρων γίνεται:
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Στη συνέχεια προχωρούμε στην δημιουργία των
ομάδων και την εξαγωγή της νέας απλουστευμένης
συναρτήσεως (σχ. 1.4μα).
Στο παραπάνω παράδειγμα αξίζει να παρατηρηθεί ο τρόπος δημιουργίας και των δύο ομάδων. Η 1η
ομάδα δημιουργείται επειδή τα κελιά που την αποτελούν θεωρούνται γειτονικά, αφού είναι στην πρώτη
και τελευταία γραμμή του πίνακα και στις ίδιες στήλες. Το ίδιο συμβαίνει με την 2η ομάδα που αποτελείται από κελιά που βρίσκονται στην πρώτη και
τελευταία στήλη, οι οποίες θεωρούνται γειτονικές.
Ας σημειωθεί ότι η 2η ομάδα αποτελείται από οκτώ
κελιά, τα οποία έχουν κοινή μόνο την μεταβλητή D.
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Σχ. 1.4μ
Συμπλήρωση χάρτη Karnaugh
για το παράδειγμα 3.

3) Να απλοποιήσετε την λογική συνάρτηση:
F = Β ⋅ C ⋅ D + A ⋅ B ⋅ C ⋅ D + A ⋅ B ⋅ C ⋅ D +
+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+
+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B ⋅C⋅D
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Σχ. 1.4λθ
Δημιουργία ομάδων και απλοποιημένη
συνάρτηση του παραδείγματος 2.
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Σχ. 1.4μα
Δημιουργία ομάδων και απλοποιημένη
συνάρτηση του παραδείγματος 3.
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4) Σε ένα δίκτυο πεπιεσμένου αέρα πλοίου έχομε τρεις αεροσυμπιεστές Α, Β και C, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των αεροφυλακίων
του δικτύου. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας εν
πλω και για τη διατήρηση μιας ελάχιστης πιέσεως
ασφαλείας θέλομε να λειτουργεί πάντοτε μόνο ένας
από τους τρεις αεροσυμπιεστές. Να σχεδιαστεί ένα
λογικό κύκλωμα, το οποίο θα εμφανίζει μία προειδοποίηση (alarm) σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό λειτουργίας των αεροσυμπιεστών.

Το σχήμα 1.4μγ παρουσιάζει το λογικό διάγραμμα της απλοποιημένης λογικής συναρτήσεως εξόδου F.
5) Σε ένα ηλεκτροστάσιο πλοίου έχομε τέσσερεις
γεννήτριες. Οι δύο πρώτες ηλεκτρογεννήτριες Α
και Β κινούνται από μηχανές εσωτερικής καύσεως
(ΜΕΚ), η τρίτη γεννήτρια C είναι αξονική και κινείται με τη βοήθεια της κύριας μηχανής του πλοίου
και η τέταρτη γεννήτρια D είναι στροβιλογεννήτρια
και κινείται από το δίκτυο ατμού του πλοίου. Θέλομε

Λύση
Το λογικό κύκλωμα έχει τρεις εισόδους Α, Β και
C και μία έξοδο F. Θέλομε να γνωρίζομε πότε δεν
λειτουργεί κανένας αεροσυμπιεστής ή βρίσκονται
σε λειτουργία δύο τουλάχιστον αεροσυμπιεστές. Ο
πίνακας 1.4.10 παρουσιάζει τον πίνακα αλήθειας
που υλοποιεί την παραπάνω απαίτηση.
Το σχήμα 1.4μβ παρουσιάζει τον χάρτη Karnaugh του πίνακα αλήθειας του προβλήματος.
Με τη βοήθεια του χάρτη Karnaugh προκύπτει η
ακόλουθη λογική συνάρτηση:

Πίνακας 1.4.10
Πίνακας αλήθειας λειτουργίας συμπιεστών.
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F = Α B C + ΑΒ + BC + AC
Η συνάρτηση αυτή, σύμφωνα με την άλγεβρα
Boole και τους ορισμούς των πυλών, μεταφράζεται
ως εξής: Η συνάρτηση F είναι αληθής όταν η είσοδος Α είναι στο λογικό 0 και η είσοδος Β είναι στο
λογικό 0 και η είσοδος C είναι στο λογικό 0, ή όταν
η είσοδος Α είναι στο λογικό 1 και η είσοδος Β είναι
στο λογικό 1, ή όταν η είσοδος Β είναι στο λογικό 1
και η είσοδος C είναι στο λογικό 1, ή όταν η είσοδος Α είναι στο λογικό 1 και η είσοδος C είναι στο
λογικό 1.
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Σχ. 1.4μβ
Χάρτης Karnaugh του
πίνακα αλήθειας 1.4.10.
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Σχ. 1.4μγ
Λογικό κύκλωμα της απλοποιημένης
συναρτήσεως του παραδείγματος 4.
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να γνωρίζομε σε συνθήκες πρόσω ολοταχώς (full
ahead) πότε λειτουργούν τρεις τουλάχιστον γεννήτριες.
α) Να σχεδιαστεί ο πίνακας αλήθειας του λογικού κυκλώματος.
β) Να γίνει απλοποίηση της συναρτήσεως εξόδου με χρήση χάρτη Karnaugh.
γ) Να σχεδιαστεί το λογικό κύκλωμα.
Λύση
Το λογικό κύκλωμα έχει τέσσερεις εισόδους και
μία έξοδο. Θέλομε να γνωρίζομε πότε λειτουργούν
τρεις τουλάχιστον γεννήτριες. Ο πίνακας 1.4.11 παρουσιάζει τον πίνακα αλήθειας που υλοποιεί την παραπάνω απαίτηση.
Το σχήμα 1.4μδ παρουσιάζει τον χάρτη Karnaugh του πίνακα αλήθειας του προβλήματος.
Με τη βοήθεια του χάρτη Karnaugh προκύπτει η
ακόλουθη λογική συνάρτηση:

CD
AB

C D CD
00 01

CD
11

CD
10
BCD

Α B 00
ΑB 01

1
1

ΑB 11

1

1

Σχ. 1.4μδ
Χάρτης Karnaugh του πίνακα
ΑΒC
αλήθειας 1.4.11.

1

ΑB 10
ABD

ACD
A·B·D

B·C·D

Α
Β
C
D

A·B·C

F = ΑΒD + BCD + ABC + ACD
Το σχήμα 1.4με παρουσιάζει το λογικό διάγραμμα της απλοποιημένης λογικής συναρτήσεως εξόδου F.
Πίνακας 1.4.11
Πίνακας αλήθειας λειτουργίας γεννητριών
Ηλεκτρο- Ηλεκτρο- Αξονική Στροβιλογεννήτρια γεννήτρια γεννήτρια γεννήτρια F
Α
Β
C
D
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

A·C·D
F= A·B·D + B·C·D + A·B·C +A·C·D

Σχ. 1.4με
Λογικό κύκλωμα της απλοποιημένης
συναρτήσεως του παραδείγματος 5.

1.5 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα.
1.5.1 Εισαγωγή.
Τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (Digital Integrated Circuits – DIC’s) είναι ψηφιακά
κυκλώματα λογικών πυλών που αποτελούνται από
τρανζίστορς, διόδους, αντιστάσεις και πυκνωτές και
τα οποία δημιουργούνται πάνω σε ένα ημιαγωγικό
υλικό που συνήθως είναι το πυρίτιο (silicon). Το
υλικό αυτό ονομάζεται υπόστρωμα (substrate) και
συνήθως αναφέρεται ως μικροκύκλωμα ή ολοκληρωμένο (chip ή microchip). Μετά την δημιουργία
των κυκλωμάτων, το chip εγκλείεται σε προστατευτική πλαστική ή κεραμική θήκη από την οποία εξέχουν
ακροδέκτες (pins) για την σύνδεση του ολοκληρωμένου κυκλώματος με άλλες συσκευές. Στο σχήμα
1.5α(α) παρουσιάζεται ένας από τους πιο κοινούς
τύπους συσκευασίας, ο διπλής στρώσεως πακέτων σε σειρά (Dual in line Package – DIP). O τύπος
αυτός παίρνει το όνομά του από τις δύο παράλληλες
σειρές ακροδεκτών. Οι ακροδέκτες στα DIP ολοκληρωμένα αριθμούνται με φορά αντίστροφη των δει-
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πυριτίου

Πλαστική θήκη

πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
είναι το πολύ μικρό μέγεθος, το μικρότερο κόστος παραγωγής, η χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος, η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη ταχύτητα λειτουργίας.
1.5.2 Οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων.

Ακροδέκτες
(α)

Κουκίδα
Εγκοπή

Ακροδέκτης
16
Ακροδέκτης 1

Ακροδέκτης
8
(β)

Σχ. 1.5α
(α) DIP chip, (β) αρίθμηση ακροδεκτών σε DIP chip.

κτών του ρολογιού, ξεκινώντας από τον ακροδέκτη
που βρίσκεται αριστερά μίας εγκοπής ή κουκίδας που
υπάρχει στην θήκη του ολοκληρωμένου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5α(β).
Τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα διακρίνονται σε έξι κατηγορίες ως προς τον αριθμό των κυκλωμάτων λογικών πυλών που περιέχουν στο υπόστρωμά τους (πίν. 1.5.1). Οι πύλες NOR και NAND
είναι οι πιο συνηθισμένες πύλες που συναντάμε με
τη μορφή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα βασικά

Μία άλλη διάκριση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι αυτή που προκύπτει από τον τύπο των
τρανζίστορς που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματά
τους. Έτσι, διακρίνονται σε δύο οικογένειες:
1) Στα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα λογικής τρανζίστορ-τρανζίστορ (Τransistor-Τransistor
Logic – TTL) και
2) στα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα
συμπληρωματικών ημιαγωγών μετάλλου-οξειδίου
(Complementary Metal-oxide Semiconductor –
CMOS).
Η οικογένεια των TTL ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιεί ως βασικό δομικό στοιχείο των
κυκλωμάτων το διπολικό τρανζίστορ (Βipolar Junction Transistor – BJT). Η οικογένεια των CMOS
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιεί ως βασικό δομικό στοιχείο το MOSFET τρανζίστορ P και
N καναλιού.
Η οικογένεια CMOS πλεονεκτεί έναντι της οικογένειας TTL στο ότι χρησιμοποιεί λιγότερα στοιχεία,
κάτι που οδηγεί σε πιο συμπαγή και απλά κυκλώματα. Κατά συνέπεια, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα
CMOS έχουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας από τα αντίστοιχα TTL. Εξαιτίας αυτού
του γεγονότος, τα σημερινά ολοκληρωμένα κυκλώματα, ειδικά τα κυκλώματα υψηλής κλίμακας ολοκληρώσεως, χρησιμοποιούν την τεχνολογία CMOS. Το
μειονέκτημα των ολοκληρωμένων CMOS είναι ότι
έχουν την τάση να είναι πιο ευαίσθητα και να κατα-

Πίνακας 1.5.1
Κατηγοριοποίηση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
με βάση τον αριθμό των λογικών πυλών που περιέχουν.
Κατηγορία ολοκληρωμένου

Πύλες ανά chip

Μικρής κλίμακας ολοκλήρωση (Small Scale Integration – SSI)

Μέχρι 12

Μέτριας κλίμακας ολοκλήρωση (Medium Scale Integration – MSI)

12 – 99

Μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (Large Scale Integration – LSI)

100 – 9999

Πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (Very Large Scale Integration – VLSI)

10000 – 99999

Εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (Ultra Large Scale Integration – ULSI) 100000 – 999999
Γιγαντιαίας κλίμακας ολοκλήρωση (Giga Scale Integration – GSI)

Πάνω από 1000000
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στρέφονται πιο εύκολα από τα ολοκληρωμένα TTL
σε εκφορτίσεις ηλεκτροστατικών φορτίων.
Για την σωστή λειτουργία των κυκλωμάτων
ενός ψηφιακού ολοκληρωμένου κυκλώματος είναι απαραίτητη η τροφοδοσία του chip με τάση, η
οποία για την οικογένεια TTL μπορεί να κυμαίνεται
από 4,5 – 5,5 V και για την οικογένεια CMOS από
3 – 18 V.
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, σε
ένα ψηφιακό σήμα το λογικό 1 αντιστοιχεί σε τάση
5 V και το λογικό 0 σε τάση 0 V. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, λόγω των ατελειών των κυκλωμάτων
και του θορύβου σπάνια επιτυγχάνονται τα ιδανικά
αυτά επίπεδα τάσεως των 0 V και 5 V. Ως αποτέλεσμα, ένα ψηφιακό κύκλωμα θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να διακρίνει τα
λογικά επίπεδα του 0 και 1 ακόμη κι αν οι τάσεις που
αντιστοιχούν σε αυτά αποκλίνουν σημαντικά από τις
ιδανικές τιμές των 0 V και 5 V.
Τα επίπεδα τάσεως στην είσοδο ενός ψηφιακού
κυκλώματος της οικογένειας TTL, τα οποία γίνονται
αντιληπτά ως λογικό 1, κυμαίνονται από 2 – 5 V, ενώ
τα επίπεδα τάσεως που γίνονται αντιληπτά ως λογικό
0 κυμαίνονται από 0 – 0,8 V. Τα αντίστοιχα επίπεδα
για την οικογένεια CMOS είναι 3,5 – 5 V για το λογικό 1 και 0 – 1,5 V για το λογικό 0 (σχ. 1.5β).
5V

TTL
Λογικό 1

5V

Λογικό 1

0,8 V
0V

Λογικό 0

Λογικό 1

CMOS

Λογικό 1

2V
Μη αποδεκτές
τιµές τάσεως
0,4 V
0V

5V
4,95 V

Λογικό 0

Μη αποδεκτές
τιµές τάσεως
Λογικό 0
0,05 V
0V

Σχ. 1.5γ
Αποδεκτές τιμές τάσεως εξόδου για την αναγνώριση
των λογικών επιπέδων 0 και 1 σε TTL και CMOS.

Όπως προαναφέρθηκε, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα αποτελούνται από κυκλώματα λογικών πυλών.
Οι λογικές πύλες, με την σειρά τους, είναι σύνθετα
κυκλώματα, τα οποία αποτελούνται συνήθως από
τρανζίστορς, διόδους και αντιστάσεις.
Μία πύλη OR δύο εισόδων μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας δύο BJT τρανζίστορ [σχ.
1.5δ(α)]. Εύκολα γίνεται κατανοητό από την παρατήρηση του κυκλώματος, στο οποίο τα τρανζίστορς
συνδέονται παράλληλα, πως όταν στη βάση ενός τουλάχιστον από τα τρανζίστορς υπάρξει τάση μεγαλύτερη από 0 V, τότε το τρανζίστορ αυτό άγει, και η τάση
εξόδου είναι περίπου 5 V. Αντιθέτως, στο κύκλωμα
του σχήματος 1.5δ(β) τα τρανζίστορ BJT είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Για να υπάρξει αγώγιμη διαδρομή
από την τάση τροφοδοσίας έως την αντίσταση R2,

3,5 V
Μη αποδεκτές
τιµές τάσεως

2V
Μη αποδεκτές
τιµές τάσεως

CMOS

TTL

5V

1,5 V

Πίνακας 1.5.2
Βασικά χαρακτηριστικά
των οικογενειών TTL και CMOS.

Λογικό 0
0V

Σχ. 1.5β
Αποδεκτές τιμές τάσεως εισόδου για την αναγνώριση
των λογικών επιπέδων 0 και 1 σε TTL και CMOS.

Αντίστοιχα στην έξοδο των ψηφιακών κυκλωμάτων TTL το λογικό 1 μπορεί να κυμαίνεται από
2,7 – 5 V και το λογικό 0 από 0 – 0,4 V. Στα κυκλώματα τεχνολογίας CMOS η διακύμανση για το λογικό
1 μπορεί να είναι από 4,95 – 5 V και για το λογικό 0
από 0 – 0,05 V (σχ. 1.5γ).
Στον πίνακα 1.5.2 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που
ανήκουν στις οικογένειες TTL και CMOS.

Τάση τροφοδοσίας
Θερμοκρασία
λειτουργίας

TTL

CMOS

4,5 – 5,5 V

3 – 18 V

0o έως 70o C – 40 έως 85o C

Ελάχιστη τάση εισόδου
λογικού 1

2V

3,5 V

Μέγιστη τάση εισόδου
λογικού 0

0,8 V

1,5 V

Ελάχιστη τάση εξόδου
λογικού 1

2,7 V

4,95 V

Μέγιστη τάση εξόδου
λογικού 0

0,4 V

0,05 V
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+5 V
R1
T1

A
R1
B

T2
Vout
R2

(α)

+5 V
R1
T1

A
R1

T2

B

Στο σχήμα 1.5στ(α) και στο σχήμα 1.5στ(β) παρουσιάζονται οι οικουμενικές πύλες NOR και NAND,
αντίστοιχα, κατασκευασμένες με BJT τρανζίστορ.
Πρόκειται, όπως είναι φανερό, για τα ίδια κυκλώματα όπως τα αντίστοιχα των πυλών OR και AND, με
τη διαφορά ότι η τάση εξόδου λαμβάνεται από τον
συλλέκτη των τρανζίστορ και μετά την πτώση τάσεως
στην αντίσταση R2. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό,
όταν στο κύκλωμα του σχήματος 1.5στ(α) μία τουλάχιστον βάση τροφοδοτείται με τάση μεγαλύτερη από
0 V, η έξοδος περνά σε 0 V, ενώ αντίθετα όταν οι βάσεις βρίσκονται σε τάση 0 V, η έξοδος θα είναι 5 V
(λογική NOR). Στο κύκλωμα του σχήματος 1.5στ(β)
μόνο όταν και οι δύο βάσεις έχουν δυναμικό μεγαλύτερο από 0 V θα δημιουργείται αγωγιμότητα διαμέσου των δύο τρανζίστορ και η έξοδος θα περνά σε
τάση 0 V (λογική NAND).

Vout

+5 V

R2
(β)

R2

Σχ. 1.5δ
(α) Κύκλωμα πύλης OR και (β) κύκλωμα πύλης
AND με την χρήση δύο BJT τρανζίστορ.

θα πρέπει να είναι σε κατάσταση αγωγής και τα δύο
τρανζίστορς. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν και
στις δύο βάσεις υπάρξει τάση μεγαλύτερη από 0 V.
Έτσι, το κύκλωμα του σχήματος 1.5δ(β) υλοποιεί την
πύλη AND.
H πύλη NOT μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με
ένα τρανζίστορ (σχ. 1.5ε). Η έξοδος του κυκλώματος λαμβάνεται από τον συλλέκτη του τρανζίστορ,
ο οποίος έρχεται σε δυναμικό περίπου 0 V όταν το
τρανζίστορ βρεθεί σε κατάσταση αγωγιμότητας, κάτι
το οποίο συμβαίνει όταν στην είσοδο Α (βάση του
τρανζίστορ) εφαρμοστεί τάση μεγαλύτερη από 0 V.

Vout

R1
A

T1
R1

B

T2

(α)

+5 V
R2
Vout

R1
A

T1
R1

B

+5 V

T2

(β)
R2
Vout

R1
Α

T1

Σχ. 1.5ε
Κύκλωμα πύλης NOT με την χρήση BJT τρανζίστορ.

Σχ. 1.5στ
(α) Κύκλωμα πύλης ΝOR και (β) κύκλωμα πύλης
ΝAND με την χρήση δύο BJT τρανζίστορ.

Το βιομηχανικό πρότυπο για την ονοματολογία
των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι
το 5400/7400. Πρόκειται για το πιο γνωστό πρότυπο,
το οποίο συμπεριλαμβάνει εκατοντάδες ολοκληρω-
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μένα κυκλώματα. Η διαφορά μεταξύ του προτύπου
5400 και του προτύπου 7400 είναι ότι το πρώτο προορίζεται για στρατιωτικές εφαρμογές και θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από –55 έως 125ο C, ενώ το
δεύτερο προορίζεται για εμπορικές εφαρμογές και
θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από 0 έως 70 ο C.
Σύμφωνα με την ονοματολογία αυτού του προτύπου, κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα χαρακτηρίζεται
από έναν αριθμό (σχ. 1.5ζ).
Στον πίνακα 1.5.3 παρουσιάζονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των λογικών πυλών δύο εισόδων
του προτύπου 7400 μαζί με το διάγραμμα ακροδεκτών (pinout) κάθε ολοκληρωμένου.

74 ΗC 04

74 για εμπορικές εφαρμογές
54 για στρατιωτικές εφαρμογές
Δύο έως τρία γράμματα, τα οποία σχετίζονται με την
υπο-οικογένεια στην οποία ανήκει το ολοκληρωμένο
κύκλωμα π.χ. HC: υψηλής ταχύτητας CMOS
L: χαμηλής ισχύος TTL
Κωδικός που σχετίζεται με το είδος των λογικών
κυκλωμάτων που περιέχει το ολοκληρωμένο κύκλωμα
π.χ. 04: έξι πύλες ΝΟΤ
32: τέσσερεις πύλες OR δύο εισόδων

Σχ. 1.5ζ
Ονοματολογία των ολοκληρωμένων
κατά το πρότυπο 5400/7400.

Πίνακας 1.5.3
Ολοκληρωμένα κυκλώματα λογικών πυλών δύο εισόδων του προτύπου 7400.
Είδος
πύλης

Όνομα ολοκληρωμένου
κυκλώματος

Ολοκληρωμένο
κύκλωμα

Είδος
πύλης

VCC
14

VCC
13

12

11

10

9

8

14

7432

OR
1

2

3

4

5

6

13

12

11

10

9

7

7400
1

2

3

4

5

6

7
GND

VCC

VCC
13

12

11

10

9

14

8

AND

7408
1

8

NAND

GND

14

Όνομα ολοκληρωμένου
κυκλώματος

Ολοκληρωμένο
κύκλωμα

2

3

4

5

6

13

12

11

10

9

8

XOR

7

7486
1

2

3

4

5

6

GND

7
GND

VCC
14

13

12

11

10

9

8

7404

NOT
1

2

3

4

5

6

VCC
14

7

13

12

11

10

9

8

GND
VCC
14

13

12

11

10

9

74266

XNOR

8

1

NOR

7402
1

2

3

4

5

6

7
GND

2

3

4

5

6

7
GND
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1.6 Αριθμητικά κυκλώματα.

0
+ 0

1.6.1 Άθροιση δυαδικών αριθμών.
Η καρδιά ενός ψηφιακού υπολογιστικού συστήματος, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι
η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit – CPU). Το πιο σημαντικό τμήμα της
CPU είναι η Αριθμητική Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit – ALU), η οποία πραγματοποιεί
αθροίσεις δυαδικών αριθμών. Εντούτοις, και σε πολλές άλλες ψηφιακές συσκευές, που χειρίζονται αριθμούς, είναι πολύ σημαντική η άθροιση και η αφαίρεση δυαδικών αριθμών.
Η άθροιση δύο δυαδικών αριθμών γίνεται με τον
ίδιο τρόπο που γίνεται η άθροιση και στο δεκαδικό
σύστημα. Στην πραγματικότητα η άθροιση δυαδικών
αριθμών είναι απλούστερη, αφού τα ψηφία για άθροιση είναι μόνο δύο. Στο σχήμα 1.6α παρουσιάζεται ο
τρόπος αθροίσεως δεκαδικών αριθμών, έτσι ώστε να
γίνει άμεσα η σύγκριση με την άθροιση δυαδικών
αριθμών που θα παρουσιαστεί αμέσως μετά.
Όπως καθίσταται φανερό από το παραπάνω σχήμα, η άθροιση ξεκινά από δεξιά, όπου βρίσκονται
τα λιγότερο σημαντικά ψηφία, και συνεχίζει προς τα
αριστερά. Όταν από την άθροιση προκύπτει κρατούμενο (carry) προστίθεται στα ψηφία της επόμενης
αθροίσεως. Το αποτέλεσμα της αθροίσεως ονομάζεται άθροισμα (sum).

3 5 8
+ 4 6 7
1

1

8 2 5

0 0

Άθροισµα

(α)
0
+ 1
Κρατούµενο

0 1

Άθροισµα

(β)
1
+ 0
Κρατούµενο

0 1

Άθροισµα

(γ)
1
+ 1
Κρατούµενο

1 0

Άθροισµα

(δ)
+
1

1
+ 1
Επόµενο
κρατούµενο
(carry out)

1 1

Προηγούµενο
κρατούµενο (carry in)
Άθροισµα

(ε)

Σχ. 1.6β
Βασικά αθροίσματα δυαδικών αριθμών
(α) 0+0, (β) 0+1, (γ) 1+0, (δ) 1+1, (ε) 1+1+1.

+ +

MSD

Κρατούµενο

LSD

Κρατούµενο
+

Άθροισµα

Σχ. 1.6α
Άθροιση δεκαδικών αριθμών.

Για την πραγματοποίηση της αθροίσεως στους δυαδικούς αριθμούς θα πρέπει να λάβομε υπόψη μας
τις διαφορετικές περιπτώσεις βασικών αθροισμάτων
του ενός bit του σχήματος 1.6β.
Η περίπτωση (ε) του σχήματος 1.6β μπορεί να
προκύψει όταν αθροίζονται δύο bits, που είναι 1 και
υπάρχει και κρατούμενο 1 από προηγούμενη άθροιση.
Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, εύκολα καθίσταται κατανοητό το παράδειγμα του σχήματος 1.6γ.
Ας σημειωθεί ότι ανάμεσα στις παρενθέσεις παρατί-

+ +

1 1 0 1 0 1 1
+ 0 1 1 0 0 1 1
MSB

1

1

1

1 0 0 1 1 1 1 0
Άθροισµα

(107)10
(51)10
LSB

(158)10

Κρατούµενο

Σχ. 1.6γ
Παράδειγμα αθροίσεως δυαδικών αριθμών.

θενται οι αριθμοί στο δεκαδικό σύστημα. Επίσης το
κρατούμενο εμφανίζεται στο σχήμα μόνο στα σημεία
που η τιμή του είναι 1, ενώ όταν η τιμή του είναι 0 δεν
εμφανίζεται.
Στο σχήμα 1.6δ παρατίθενται και κάποια ακόμη
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παραδείγματα αθροίσεως δυαδικών αριθμών. Και
εδώ εντός των παρενθέσεων δίνονται οι αριθμοί στο
δεκαδικό σύστημα.

Α

Cout=A·B

1 0 1 0 1 1 (43)10
+ 0 1 1 1 0 1 (29)10

(α)

1 0 0 1 0 0 0 (72)10
1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0

S=A+B

Β

(127)10
(127)10

0

S
(sum)
0

Cout
(carry out)
0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

Α

Β

0
(β)

(254)10

Σχ. 1.6ε
(α) Κύκλωμα ημιαθροιστή και
(β) πίνακας αλήθειας.

1 0 0 1 1 1 (39)10
+ 0 0 0 1 1 1 (7)10
1 0 1 1 1 0 (46)10

Σχ. 1.6δ
Παραδείγματα αθροίσεως δυαδικών αριθμών.

1.6.2 Ημιαθροιστής.
Το κύκλωμα του ημιαθροιστή (half adder) παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6ε(α). Αποτελείται από μία
πύλη XOR και μία πύλη AND, έχει δύο εισόδους που
αντιστοιχούν στα bits που πρόκειται να αθροιστούν,
ενώ έχει δύο εξόδους: την έξοδο που δίνει το άθροισμα S (sum) και την έξοδο που δίνει το κρατούμενο
Cout (carry out). Στο σχήμα 1.6ε(β) δίνεται ο πίνακας αλήθειας του κυκλώματος αυτού.
1.6.3 Πλήρης αθροιστής.
Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο κύκλωμα του πλήρη αθροιστή (full adder) και του ημιαθροιστή, είναι

Α

ότι ο πλήρης αθροιστής δέχεται ως είσοδο, εκτός των
bit που πρόκειται να αθροιστούν, και το κρατούμενο
που μπορεί να προκύψει από προηγούμενη άθροιση.
Όπως είναι λογικό, το κύκλωμα του πλήρους αθροιστή [σχ. 1.6στ(α)] αποτελείται από δύο ημιαθροιστές,
έναν για την άθροιση των δύο εισόδων και έναν για
την άθροιση του κρατούμενου με το άθροισμα των
δύο εισόδων. Στο σχήμα 1.6στ(β) παρουσιάζεται ο
πίνακας αλήθειας του πλήρους αθροιστή.
Το παραπάνω κύκλωμα κάνει την άθροιση δύο
bits και δίνει ως αποτέλεσμα ένα bit και κρατούμενο
ένα bit. Το κύκλωμα αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο
κύκλωμα και μπορεί να αναπαρασταθεί σε μία πιο
απλοποιημένη μορφή, όπως το συμβολικό διάγραμμα του σχήματος 1.6ζ, η οποία έχει τρεις εισόδους και
δύο εξόδους.
Συνδυάζοντας μονάδες πλήρων αθροιστών όπως
αυτός του σχήματος 1.6ζ μπορούμε να δημιουργήσο-

A+B
S=(A+B)+C in

Β
Cin

(A+B)· C in
Cout=A·B+(A+B)· C in
A·B
(α)

(β)

Cin
(Carry
in)

A

B

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Σχ. 1.6στ
(α) Κύκλωμα πλήρους αθροιστή και (β) πίνακας αλήθειας.

Cout
S
(Carry
(Sum)
out)
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στον επόμενο. Το πρόβλημα αυτό είναι πιο σοβαρό
για αθροιστές μεγαλύτερους από 16 bits. Για την λύση
αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται τεχνικές
όπως το να προκύπτει το κάθε κρατούμενο κατευθείαν από τους δύο αριθμούς που αθροίζονται χωρίς να
χρειάζεται να μεταδοθεί το κρατούμενο από τον έναν
αθροιστή στον επόμενο. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιεί την παραπάνω τεχνική είναι
το ολοκληρωμένο 7483 κύκλωμα τεχνολογίας TTL
(σχ. 1.6θ).

με αθροιστές περισσότερων bit. Στους αθροιστές αυτούς γίνεται διάδοση του κρατούμενου από τον προηγούμενο στον επόμενο όπως ακριβώς γίνεται και με
την πράξη της αθροίσεως. Δηλαδή το κρατούμενο
που προκύπτει στην έξοδο ενός πλήρους αθροιστή
(Cout) εισάγεται στην είσοδο του επόμενου αθροιστή
(Cin). Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι το κρατούμενο εισόδου του πρώτου αθροιστή συνδέεται στη
«γείωση» (0 V), αφού για την άθροιση των δύο πρώτων bit δεν υφίσταται κρατούμενο από προηγούμενη
άθροιση.

A

B

Cout

FA

1.6.4 Αφαίρεση δυαδικών αριθμών.
Όπως η άθροιση των δυαδικών αριθμών, έτσι και
η αφαίρεση (subtraction) δυαδικών αριθμών υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτούς της αφαιρέσεως των δεκαδικών αριθμών. Στο σχήμα 1.6ι φαίνεται
η διαδικασία της αφαιρέσεως δύο δεκαδικών αριθμών του 185 (αφαιρέτης) από το 352 (αφαιρετέος).
Από το παραπάνω σχήμα καθίσταται φανερό
ότι η αφαίρεση ξεκινά από δεξιά, όπου βρίσκονται
τα λιγότερο σημαντικά ψηφία, και συνεχίζει προς τα
αριστερά. Το δανειζόμενο ψηφίο (borrowed) χρησιμοποιείται όταν το ψηφίο του αφαιρετέου είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του αφαιρέτη. Στην συνέχεια
το δανειζόμενο προστίθεται στο επόμενο ψηφίο του
αφαιρέτη και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι
να προκύψει το αποτέλεσμα της αφαιρέσεως (difference).
Για την πραγματοποίηση της αφαιρέσεως στους
δυαδικούς αριθμούς θα πρέπει να έχομε υπόψη μας

Cin

S
FA: Full Adder

Σχ. 1.6ζ
Πλήρης αθροιστής.

Στο σχήμα 1.6η παρουσιάζεται ένας πλήρης
αθροιστής 4-bits μαζί με ένα παράδειγμα αθροίσεως
δύο δυαδικών αριθμών τεσσάρων bits. Στο σχήμα
δείχνεται παραστατικά η τοποθέτηση των bits που
πρόκειται να αθροιστούν, καθώς και η εξαγωγή των
bits του αποτελέσματος.
Ένα μειονέκτημα του κυκλώματος του σχήματος
1.6η είναι η καθυστέρηση που προκύπτει λόγω της
διαδόσεως του κρατούμενου από τον έναν αθροιστή

A4
1

B4
1

A

1101
+ 1001

Cout

10110

A3
1

B

FA

C3
Cin

0

B3
0

A
Cout

C4

0
S4

0
B

FA

S
1

A2

C2
Cin

0

B2
0

A
Cout

S3

1
B

FA

S
1

A1

C1
Cin

1

B1
1

A
Cout

B

FA

S
1
S2

Σχ. 1.6η
Αθροιστής 4-bits και παράδειγμα επιδείξεως της λειτουργίας του.

S
0
S1

0
Cin
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τις διαφορετικές περιπτώσεις βασικών αφαιρέσεων
του ενός bit του σχήματος 1.6ια.
Στο σχήμα 1.6ιβ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
αφαιρέσεως δύο δυαδικών αριθμών και η διαδικασία υπολογισμού του αποτελέσματος της αφαιρέσεως. Στις παρενθέσεις βρίσκονται οι αντίστοιχες τιμές
στο δεκαδικό σύστημα.
Κάποια πρόσθετα παραδείγματα αφαιρέσεως μεταξύ δυαδικών αριθμών δίνονται στο σχήμα 1.6ιγ.
Και εδώ μέσα στις παρενθέσεις βρίσκονται οι τιμές
στο δεκαδικό σύστημα.

B4 S4 Cout Cin
15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

A4

S3

4

5
VCC

A3 B3

6

7

(α)

0

1
– 0
Αποτέλεσµα

(γ)

Δανειζόµενο

1

1

1

Αποτέλεσµα

Δανειζόµενο

0

0
– 1
(β)

Δανειζόµενο

0

0
– 0

1
– 1
Αποτέλεσµα

(δ)

0

Αποτέλεσµα

8

S2 B2 A2

A4 A3 A2 A1
+ B4 B3 B2 B1
Cout

Δανειζόµενο

0

Σχ. 1.6ια
Βασικές αφαιρέσεις δυαδικών αριθμών
του ενός bit (α) 0–0, (β) 0–1, (γ) 1–0, (δ) 1–1.

Ολοκληρωµένο κύκλωµα
7483
Αθροιστής 4-bits
(α)

Το κύκλωμα του ημιαφαιρέτη (half subtractor)
παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6ιδ(α). Αποτελείται από
μία πύλη XOR, μία πύλη AND και μία πύλη NOT,
έχει δύο εισόδους που αντιστοιχούν στα bits που

B1 A1 S1
GND
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1.6.5 Ημιαφαιρέτης.

S4 S3 S2 S1

Δανειζόµενο έτσι
Δανειζόµενο
ώστε να µπορεί να
γίνει η αφαίρεση
1 1
1
(11 –10) 1 1 0 1 0 1 1
+ +
+
– 0 1 1 0 1 1 1
MSΒ

(107)10
(55)10

0 1 1 0 1 0 0

LSΒ (52)10

Αποτέλεσµα αφαιρέσεως

Σχ. 1.6ιβ
Παράδειγμα αφαιρέσεως δυαδικών αριθμών.

(β)

Σχ. 1.6θ
Ολοκληρωμένο κύκλωμα 7483 αθροιστή 4-bits
(α) Διάγραμμα ακροδεκτών και (β) chip.

Το δανειζόµενο στη
συνέχεια προστίθεται
στο επόµενο ψηφίο
του αφαιρέτη
MSD

1

1

3 5 2
+ +
– 1 8 5
1 6 7

Δανειζόµενο
(borrowed) ψηφίο,
προκειµένου να µπορεί
να γίνει η αφαίρεση
LSD

Αποτέλεσµα αφαιρέσεως
(difference)

Σχ. 1.6ι
Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών.

1 0 1 0 0 1 (41)10
+ 0 1 1 1 0 0 (28)10
0 0 1 1 0 1 (13)10
1 0 0 0 0 0 0
– 0 1 1 1 1 1 1

(64)10
(63)10

0 0 0 0 0 0 1

(1)10

1 1 0 1 1 0 (54)10
– 1 0 0 1 1 1 (39)10
0 0 1 1 1 1 (15)10

Σχ. 1.6ιγ
Παραδείγματα αφαιρέσεως
δυαδικών αριθμών.
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Α
Β

A+B

Α
Β
bin

D=A – B

D=(A+B)+b in
(A+B)·b in

A+B
(α)

(β)

bout=A·B

Α

Α

Β

D

bout

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
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0
1
0
0

Α

(α)

A

B

D

bout

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
1
1
0
1

πρόκειται να αφαιρεθούν, ενώ έχει δύο εξόδους: την
έξοδο που δίνει το αποτέλεσμα της αφαιρέσεως D
(difference) και την έξοδο που δίνει το δανειζόμενο
bout (borrowed out). Η πράξη που εκτελεί το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι η D = A – B. Η πύλη NOT θα
πρέπει να συνδέεται στον αφαιρετέο, δηλαδή στην
είσοδο Α. Στο σχήμα 1.6ιδ(β) δίνεται ο πίνακας αλήθειας του κυκλώματος αυτού.

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο κύκλωμα του πλήρους αφαιρέτη (full subtractor) και του ημιαφαιρέτη, είναι ότι ο πλήρης αφαιρέτης δέχεται ως είσοδο,
εκτός των bit που πρόκειται να αφαιρεθούν, και το
δανειζόμενο που μπορεί να προκύψει από προηγούμενη αφαίρεση. Όπως είναι λογικό, το κύκλωμα του
πλήρους αφαιρέτη [σχ. 1.6ιε(α)] αποτελείται από
δύο ημιαφαιρέτες, έναν για την αφαίρεση της εισόδου Β από την είσοδο Α και έναν για την αφαίρεση
του δανειζόμενου εισόδου bin από την διαφορά των
δύο εισόδων. Στο σχήμα 1.6ιε(β) παρουσιάζεται ο
πίνακας αλήθειας του πλήρους αφαιρέτη.

=A·B+(A+B)·b in

A·B

bin
(Borrowed in)

Σχ. 1.6ιδ
(α) Κύκλωμα ημιαφαιρέτη
και (β) πίνακας αλήθειας.

1.6.6 Πλήρης αφαιρέτης.

bout=

(β)

Σχ. 1.6ιε
(α) Κύκλωμα πλήρους αφαιρέτη
και (β) πίνακας αλήθειας.

A·A·B
Α
Β

A·B
A·A·B·B·A·B =S=A+B
B·A·B
A·B

A·B·A·B =C out=A·B

Σχ. 1.6ιστ
Ισοδύναμο κύκλωμα
ημιαθροιστή με πύλες NAND.

εξόδου (S) του κυκλώματος του σχήματος 1.6ιζ προκύπτει η σχέση που ισχύει για το άθροισμα S = A
B στο κύκλωμα του ημιαθροιστή.

1.6.7 Παραδείγματα.

S = A · A · B · B · A · B ⇒ (Θεώρημα De Morgan)

1) Να αποδείξετε ότι το κύκλωμα του σχήματος
1.6ιστ είναι το ισοδύναμο κύκλωμα ενός ημιαθροιστή.

S = A · A · B + B · A · B ⇒

Λύση
Απλοποιώντας την λογική έκφραση της πρώτης

(Θεώρημα A = A)

S = A · A · B + B · A · B ⇒ (Θεώρημα De Morgan)
S = A · (A + B) + B · (A + B) ⇒

(Επιμεριστική
ιδιότητα)

32

S = A · A + A · B + B · A + B · B ⇒
S = A · B + B · A ⇒

(Θεώρημα
A · A = 0)

(Λογική πύλη XOR)

S=A B
Απλοποιώντας την λογική έκφραση της δεύτερης
εξόδου (Cout ) του κυκλώματος του σχήματος 1.6ιστ
προκύπτει η σχέση που ισχύει για το κρατούμενο
Cout = A · B στο κύκλωμα του ημιαθροιστή.
Cout = A · B · A · B ⇒

(Θεώρημα De Morgan)

Cout = A · B + A · B ⇒

(Θεώρημα A = A)

Cout = A · B + A · B ⇒

(Θεώρημα A + A = A)

Cout = A · B
2) Να αποδείξετε ότι το κύκλωμα του σχήματος
1.6ιζ είναι το ισοδύναμο κύκλωμα ενός ημιαφαιρέτη.
Λύση
Απλοποιώντας την λογική έκφραση της πρώτης
εξόδου (D) του κυκλώματος του σχήματος 1.6ιζ
προκύπτει η σχέση που ισχύει για τη διαφορά D = A
B στο κύκλωμα του ημιαφαιρέτη. Η απόδειξη της
σχέσεως παρουσιάστηκε στο παράδειγμα 1.
Απλοποιώντας την λογική έκφραση της δεύτερης
εξόδου (bout ) του κυκλώματος του σχήματος 1.6ιζ
προκύπτει η σχέση που ισχύει για το δανειζόμενο
bout = B · A στο κύκλωμα του ημιαφαιρέτη.
bout = B · A · B · B · A · B ⇒
bout = B · A · B + B · A · B ⇒

(Θεώρημα
A + A = A)

bout = B · A · B ⇒

(Θεώρημα A = A)

bout = B · A · B ⇒

(Θεώρημα De Morgan)

bout = B · (A + B) ⇒

(Επιμεριστική ιδιότητα)

A·B
A·A·B·B·A·B =D=A+B
B·A·B
B·A·B

B·A·B·B·A·B =
=b out=A·B

Σχ. 1.6ιζ
Ισοδύναμο κύκλωμα ημιαφαιρέτη με πύλες NAND.

(Θεώρημα A · A = 0)

bout = B · A
3) Με τη χρήση δύο ημιαφαιρετών να υλοποιήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις:
F1 = A · B · C + A · B · C + A · B · C + A · B · C
F2=A·B·C+A·B·C
F3=A·B
Λύση
Ο ημιαφαιρέτης έχει δύο εισόδους και δύο εξόδους. Η πρώτη έξοδος του ημιαφαιρέτη (διαφορά)
υλοποιεί τη συνάρτηση D = A B, ενώ η δεύτερη
έξοδος ημιαφαιρέτη (δανειζόμενο) υλοποιεί τη συνάρτηση bout = A · B.
Μετασχηματίζοντας τη συνάρτηση:
F1=A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C
έχομε:
F1=A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C⇒
(Επιμεριστική ιδιότητα)
F 1 = A · (B · C + B · C ) + A · (B · C + B · C) ⇒
(Πύλη XOR, B · C + B · C = B C)
F 1 = A · (B C) + A · (B · C + B · C) ⇒
(Πύλη XNOR, B · C + B · C· =
= B · C + B · C = B C)

(Θεώρημα De
Morgan)

A·A·B
Α
Β

bout = B · A + B · B ⇒

F 1 = A · (B C) + A · (B C) ⇒ (Πύλη XOR)
F 1 = A (B C) ⇒ (Προσεταιριστική ιδιότητα)
F 1 = (A B) C
Από το σχήμα 1.6ιη παρατηρούμε ότι η συνάρτηση F1 υλοποιείται από την πρώτη έξοδο του δεύτερου ημιαφαιρέτη. Η πρώτη έξοδος του πρώτου ημιαφαιρέτη τροφοδοτεί την μία είσοδο του δεύτερου
ημιαφαιρέτη.
Μετασχηματίζοντας τη συνάρτηση F2 = Α · Β ·
· C + A · B · C έχομε:
F2 = Α · Β · C + A · B · C ⇒

(Επιμεριστική
ιδιότητα)

F2 = (Α · Β + A · B) · C ⇒
(Πύλη XNOR, Α · Β + A · B = A · B + A · B = A B)
F2 = A B · C
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Από το σχήμα 1.6ιη παρατηρούμε ότι η συνάρτηση F2 υλοποιείται από την δεύτερη έξοδο του
δεύτερου ημιαφαιρέτη.
Από το σχήμα 1.6ιη παρατηρούμε επίσης ότι η
συνάρτηση F3 = Α · B υλοποιείται από την δεύτερη
έξοδο του πρώτου ημιαφαιρέτη.
1ος Ηµιαφαιρέτης

2ος Ηµιαφαιρέτης

A+B

Α
Β

F1=(A+B)+C
C

F3=A·B

F2=A+B·C

Σχ. 1.6ιη
Υλοποίηση συναρτήσεων παραδείγματος 3
με χρήση δύο ημιαφαιρετών.

1.6.8 Αναπαράσταση προσημασμένων
αριθμών.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να διαχειριστούν εξίσου θετικούς και αρνητικούς αριθμούς.
Όταν ένας αριθμός μπορεί να πάρει και θετικές και αρ-

νητικές τιμές ονομάζεται προσημασμένος (signed),
ενώ σε διαφορετική περίπτωση όταν ο αριθμός δεν
λαμβάνει αρνητικές τιμές ονομάζεται μη προσημασμένος (unsigned). Για την αναπαράσταση του προσήμου στους δυαδικούς αριθμούς χρησιμοποιείται το
πιο σημαντικό bit (MSB) του αριθμού. Το bit αυτό
ονομάζεται bit προσήμου (sign bit) και τα υπόλοιπα
ονομάζονται bits μεγέθους (magnitude bits). Το bit
του προσήμου συνήθως παίρνει την τιμή 0 για τους
θετικούς αριθμούς και 1 για τους αρνητικούς.
Το σχήμα 1.6ιθ δείχνει παραστατικά την διαφορά ανάμεσα σε προσημασμένους και μη προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς. Στο σχήμα 1.6ιθ(α)
παρουσιάζονται πέντε δυαδικοί αριθμοί των οκτώ
bits μη προσημασμένοι. Το σχήμα 1.6ιθ(β) περιέχει
ακριβώς τις ίδιες δυαδικές αναπαραστάσεις, όπως το
σχήμα 1.6ιθ(α) με την διαφορά ότι οι αριθμοί είναι
προσημασμένοι. Όταν και τα οκτώ bits διατίθενται
για το μέγεθος του αριθμού, μπορούν να αναπαρασταθούν 2 8 = 256 αριθμοί, από το 0 μέχρι το 255.
Όταν, αντιθέτως, από τα οκτώ bits χρησιμοποιείται
ένα bit για το πρόσημο, μπορούν να αναπαρασταθούν οι αριθμοί από το –127 έως το – 0 και από το +0
έως το +127. Αυτό συμβαίνει επειδή για το μέγεθος
του αριθμού διατίθεται ένα λιγότερο bit.

(α) Μη προσηµασµένοι αριθµοί
1

1

1

1

1

1

1

1

= 25510

(β) Προσηµασµένοι αριθµοί
bit
προσήµου (–)

1

1

8 bits µεγέθους (255)10
0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

= 12710

bit
προσήµου (+)

0

1

0

0

0

0

0

0

1

= 20510

bit
προσήµου (–)

1

1

0

0

0

0

0

0

8 bits µεγέθους (0)10

1

1

1

= –12710

1

1

1

1

1

1

= +12710

0

0

1

1

0

1

= +7710

7 bits µεγέθους (77)10
0

= 12810

bit
προσήµου (–)

1

0

8 bits µεγέθους (128)10
0

1

7 bits µεγέθους (127)10

8 bits µεγέθους (205)10
1

1

7 bits µεγέθους (127)10

8 bits µεγέθους (127)10
1

1

0

0

0

0

0

0

= – 010

0

= +010

7 bits µεγέθους (0)10
0

= 010

bit
προσήµου (+)

0

0

0

0

0

0

0

7 bits µεγέθους (0)10

Σχ. 1.6ιθ
Παραδείγματα δυαδικών αριθμών οκτώ bits (α) μη προσημασμένων και (β) προσημασμένων.
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Παρότι η αναπαράσταση προσημασμένων αριθμών με την παραπάνω μέθοδο είναι ως προς τη
συλλογιστική της απλή, δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω του
γεγονότος ότι η υλοποίησή της οδηγεί σε πολύπλοκα κυκλώματα. Αντ’ αυτής της μεθόδου, στην πράξη,
εφαρμόζεται η μέθοδος του συμπληρώματος ως
προς 2 (2’s complement). Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της μεθόδου, θα παρουσιαστεί αρχικά η μέθοδος συμπλήρωμα ως προς 1 (1’s complement).
1.6.9 Συμπλήρωμα ως προς 1.
Το συμπλήρωμα ως προς 1 (1’s complement)
ενός δυαδικού αριθμού λαμβάνεται εάν στον δυαδικό
αριθμό μετατραπούν τα bits που έχουν την τιμή 1 σε
0 και αυτά που έχουν την τιμή 0 σε 1. Το παράδειγμα
του σχήματος 1.6κ δείχνει τον τρόπο εξαγωγής του
συμπληρώματος ως προς 1 του δυαδικού αριθμού
01110001. Με την μετατροπή όλων των bits του δυαδικού αριθμού προκύπτει το συμπλήρωμά του ως
προς 1, που είναι ο αριθμός 10001110.
011100 01
100011 10

Σχ. 1.6κ
Παράδειγμα συμπληρώματος ως προς 1.

με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Ο νέος
δυαδικός αριθμός, ο οποίος αποτελεί το συμπλήρωμα
ως προς 1 του αρχικού, θα είναι ο 10110011. Αυτός
ο δυαδικός αριθμός αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό
–76.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όταν για την
αναπαράσταση ενός θετικού αριθμού χρησιμοποιούνται περισσότερα bits από τα απολύτως απαραίτητα,
οι επί πλέον θέσεις γεμίζουν με την τιμή 0. Για παράδειγμα ο δεκαδικός αριθμός +2 ο οποίος αντιστοιχεί
στον δυαδικό αριθμό 010, εάν αναπαρασταθεί με
οκτώ bits, θα είναι ο 00000010. Το συμπλήρωμά του
ως προς 1, το οποίο αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό –2, θα είναι ο δυαδικός αριθμός 11111101. Στον
πίνακα 1.6.1 δίνονται κάποια παραδείγματα συμπληρώματος ως προς 1 για αναπαράσταση με οκτώ bits.
1.6.10 Συμπλήρωμα ως προς 2.
Το συμπλήρωμα ως προς 2 (2’s complement)
ενός δυαδικού αριθμού λαμβάνεται εάν μετατραπεί
ο αριθμός στο συμπλήρωμά του ως προς 1 και προστεθεί στο λιγότερο σημαντικό bit το 1. Η διαδικασία
παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 1.6κα.
1 0 1 0 1 1

Για να παρασταθεί ένας αρνητικός αριθμός με τη
μέθοδο αυτή, εργαζόμαστε ως εξής:
1) Λαμβάνεται η θετική παράσταση του αριθμού
που αποτελείται από το bit προσήμου, το οποίο είναι
το 0 και από τα bits μεγέθους. Για παράδειγμα ο αριθμός +76 του δεκαδικού συστήματος, στο δυαδικό σύστημα γράφεται ως 01001100 (το MSB bit είναι το
πρόσημο και τα υπόλοιπα επτά είναι το μέγεθος του
αριθμού).
2) Γίνεται μετατροπή όλων των bits του αριθμού

0 1 0 1 0 0
1
0 1 0 1 0 1

Δυαδική µορφή του αριθµού 43
Συµπλήρωµα ως προς 1
Προσθήκη του δυαδικού αριθµού 1
Συµπλήρωµα ως προς 2 του 43

Σχ. 1.6κα
Παράδειγμα συμπληρώματος ως προς 2.

Από το σχήμα προκύπτει ότι το συμπλήρωμα ως
προς 2 του δυαδικού αριθμού 101011 είναι ο αριθμός
010101.
Για να παρουσιαστούν προσημασμένοι αριθμοί με

Πίνακας 1.6.1
Παραδείγματα συμπληρώματος ως προς 1.
Θετικός
δεκαδικός
αριθμός

Δυαδική
αναπαράσταση
με οκτώ bit

Συμπλήρωμα
ως προς 1

Αρνητικός δεκαδικός αριθμός
που αντιστοιχεί στο
συμπλήρωμα ως προς 1

+1

00000001

11111110

–1

+2

00000010

11111101

–2

+45

00101101

11010010

– 45

+126

01111110

10000001

–126

+127

01111111

10000000

–127
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την μέθοδο του συμπληρώματος ως προς 2, πρέπει να
τηρηθούν οι παρακάτω δύο απαιτήσεις:
1) Εάν ο αριθμός είναι θετικός, στη θέση του MSB
τοποθετείται το 0 και ακολουθεί η δυαδική μορφή του
αριθμού.
2) Εάν ο αριθμός είναι αρνητικός, στην θέση του
MSB τοποθετείται το 1 και ακολουθεί το συμπλήρωμα
ως προς 2 του αριθμού.
Στο σχήμα 1.6κβ παρουσιάζεται παράδειγμα με τον
τρόπο αναπαραστάσεως του +43 και του – 43.

Αναπαράσταση του αριθµού +3 µε 8 bits
00000 0 11
bit µεγέθους (3)10
bit προσήµου (+)
bits που προστίθενται για να συµπληρωθούν
τα 8 bits (επέκταση προσήµου)
Αναπαράσταση του αριθµού – 3 µε 8 bits
στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2
11111 1 01

bit προσήµου (+)
bit µεγέθους του συµπληρώµατος ως προς 2
0

1

0

1

0

1

1

= +4310

bit προσήµου (–)
bits που προστίθενται για να συµπληρωθούν
τα 8 bits (επέκταση προσήµου)

6 bits µεγέθους (43)10

Σχ. 1.6κγ
Παράδειγμα επεκτάσεως προσήμου.

bit προσήµου (–)
1

0

1

0

1

0

1

= – 4310

6 bits µεγέθους συµπλήρωµα
ως προς 2 του (43)10

Σχ. 1.6κβ
Παράδειγμα αναπαραστάσεως προσημασμένων
αριθμών στην μορφή συμπληρώματος ως προς 2.

Να σημειωθεί ότι όταν για την αναπαράσταση ενός
αριθμού χρησιμοποιούνται περισσότερα bit από τα
αναγκαία, τότε οι παραπάνω θέσεις συμπληρώνονται
με 0. Για να προκύψει η αρνητική τιμή του αριθμού
στην μορφή του συμπληρώματος ως προς 2, τα παραπάνω 0 μετατρέπονται σε 1. Αυτές οι παραπάνω θέσεις
από 0 ή 1 ονομάζονται επέκταση προσήμου. Το παράδειγμα του σχήματος 1.6κγ εξηγεί το παραπάνω.
Στον πίνακα 1.6.2 εμφανίζεται η αναπαράσταση
των προσημασμένων αριθμών από το – 8 έως το –1 με
τέσσερα bit στη μορφή συμπληρώματος ως προς 2.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του συμπληρώματος ως
προς 2 είναι ότι ενοποιεί τις αριθμητικές πράξεις της
αθροίσεως και της αφαιρέσεως, αφού ακόμη και η
αφαίρεση πραγματοποιείται μέσω της πράξεως της
αθροίσεως. Αυτό έχει ως συνέπεια την απλοποίηση
των κυκλωμάτων και τη χρήση ενός μόνο κυκλώματος, του αθροιστή.
Η αφαίρεση ενός αριθμού από έναν άλλο στο σύστημα του συμπληρώματος ως προς 2 γίνεται μέσω
της αθροίσεως στον αφαιρετέο του συμπληρώματος
ως προς 2 του αφαιρέτη. Το παράδειγμα του σχήματος
1.6κδ παρουσιάζει την αφαίρεση 39 – 7 = 32.

Πίνακας 1.6.2
Αναπαράσταση των προσημασμένων
αριθμών από το –8 έως το +7 με τέσσερα bits
στην μορφή συμπληρώματος ως προς 2.
Αριθμός στην μορφή του
Αριθμός
συμπληρώματος ως προς 2
στο δεκαδικό
(με μπλε χρώμα σημειώνεσύστημα
ται το bit προσήμου)
–1

1111

–2

1110

–3

1101

–4

1100

–5

1011

–6

1010

–7

1001

–8

1000

0 1 0 0 1 1 1 (+39)10
+ 1 1 1 1 0 0 1 (–7)10
1 0 1 0 0 0 0 0 (+32)10

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του –7

bit προσήµου
Το τελευταίο κρατούµενο απορρίπτεται

Σχ. 1.6κδ
Παράδειγμα της αφαιρέσεως στην μορφή
του συμπληρώματος ως προς 2.
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Όταν η απόλυτη τιμή του αφαιρέτη είναι μεγαλύτερη από του αφαιρετέου ή όταν αθροίζονται δύο αρνητικοί αριθμοί, το αποτέλεσμα της αθροίσεως είναι
αρνητικός αριθμός, ο οποίος βρίσκεται στην μορφή
του συμπληρώματος ως προς 2. Στο σχήμα 1.6κε δίνονται δύο παραδείγματα όπου το αποτέλεσμα είναι
αρνητικός αριθμός.
0 1 0 0 1 1 1 (+39)10
+ 1 0 1 0 0 1 1 (–45)10
1111010

(–6)10

01001
+01000
10001
Λάθος bit προσήµου

1100100

Λάθος bit προσήµου

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του – 6

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του – 28

bit προσήµου
Το τελευταίο
κρατούµενο απορρίπτεται

Σχ. 1.6κε
Παραδείγματα αθροίσεων συμπληρώματος
ως προς 2, όπου το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Στις πράξεις με προσημασμένους αριθμούς που
είδαμε πιο πάνω οι αριθμοί και το αποτέλεσμα αποτελούνταν από το ίδιο πλήθος από bits. Μία ειδική
περίπτωση προκύπτει όταν αθροίζονται δύο θετικοί ή
δύο αρνητικοί αριθμοί και το αποτέλεσμα απαιτεί πε-

A4 B4

A3 B3

Λάθος bits µεγέθους

Σχ. 1.6κστ
Παραδείγματα λανθασμένου αποτελέσματος
λόγω υπερχειλίσεως (overflow).

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του – 10

(–6)10

(– 9)10
(– 8)10

101111

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του – 45

Συµπλήρωµα ως
προς 2 του – 63

+ 1 1 0 1 1 0 (–45)10

Λάθος bits µεγέθους

10111
+11000

bit προσήµου

1 0 1 1 1 0 (+39)10

(+9)10
(+8)10

ρισσότερα bits από τους αριθμούς που συμμετέχουν
στην άθροιση. Τότε προκύπτει μία κατάσταση εσφαλμένη, η οποία ονομάζεται υπερχείλιση (overflow).
Στην κατάσταση αυτή η θέση του bit προσήμου καταλαμβάνεται από bits μεγέθους. Στο σχήμα 1.6κστ
δίνονται δύο παραδείγματα.
Το πρόβλημα της υπερχειλίσεως μπορεί να ανιχνευθεί και να διορθωθεί ελέγχοντας το bit προσήμου του αποτελέσματος και τα bits προσήμου των
αριθμών που αθροίζονται να είναι ίδια.
Στο σχήμα 1.6κζ παρουσιάζεται ένα κύκλωμα
αθροιστή 4-bits, o οποίος χρησιμοποιεί την μέθοδο
συμπληρώματος ως προς 2.
To κύκλωμα αυτό μπορεί να εκτελέσει την άθροιση του αριθμού Α και του αριθμού Β (Α+Β) ή την
αφαίρεση του Β από τον Α (Α–Β). Η αφαίρεση του

A2 B2

+VCC = +5 V
(Λογικό 1)

A1 B1

C0
Γείωση
(Λογικό 0)
A

B

Cout

FA

Overflow

C3
Cin

A

B

Cout

FA

C2
Cin

A

B

Cout

FA

C1
Cin

A

B

Cout

FA

S

S

S

S

S4

S3

S2

S1

Cin

Σχ. 1.6κζ
Αθροιστής δύο αριθμών Α, Β 4-bits ο οποίος χρησιμοποιεί το συμπλήρωμα ως προς 2 για τον αριθμό Β.

37

Β από τον Α πραγματοποιείται μέσω αθροίσεως στον
Α του συμπληρώματος ως προς 2 του αριθμού Β.
Οι πύλες XOR, στο σχήμα 1.6κζ, έχουν την ιδιότητα
όταν η μία είσοδός τους είναι το λογικό 0, να βγάζουν
σαν έξοδο την τιμή της άλλης εισόδου. Όταν αντίθετα
η μία είσοδός τους είναι το λογικό 1, έχουν έξοδο το
συμπλήρωμα της άλλης εισόδου τους. Όταν ο αριθμός Β πρόκειται να αθροιστεί, η είσοδος C0 συνδέεται στη «γείωση» (0 V ) παίρνοντας την λογική τιμή 0
και εκτελείται η άθροιση των δύο αριθμών, αφού οι
πύλες XOR στην είσοδο των αθροιστών βγάζουν ως
έξοδο την μεταβλητή Β όπως ακριβώς αυτή εισάγεται
στις πύλες XOR. Όταν η μεταβλητή Β είναι αρνητικός
αριθμός, η είσοδος C0 συνδέεται στην τροφοδοσία
του κυκλώματος (+5 V ), οπότε παίρνει την λογική
τιμή 1. Τότε η έξοδος των πυλών XOR, όπως εύκολα
προκύπτει, είναι το συμπλήρωμα ως προς 1 του αριθμού Β. Η άθροιση του C0 στην είσοδο του πρώτου
αθροιστή, έχει ως αποτέλεσμα τελικά η πράξη της
αφαιρέσεως να πραγματοποιείται μέσω του συμπληρώματος ως προς 2 του αριθμού Β.
Το αποτέλεσμα S στο κύκλωμα του σχήματος
1.6κζ μπορεί να πάρει προσημασμένες τιμές από – 8
έως +7. Αν το αποτέλεσμα S είναι έξω από αυτήν την
περιοχή, δημιουργείται υπερχείλιση και το κύκλωμα
βγάζει ένδειξη 1 στην έξοδο Overflow.
Στο σχήμα 1.6κη παρουσιάζονται τρία διαφορετι-

A4 B4
0 0

A3 B3
1 0

0

κά παραδείγματα λειτουργίας του αθροιστή του σχήματος 1.6κζ. Το παράδειγμα του σχήματος 1.6κη(α)
δείχνει την άθροιση των αριθμών 4+3. Το παράδειγμα του σχήματος 1.6κη(β) δείχνει την αφαίρεση
4 – 3 με την χρήση του συμπληρώματος ως προς 2
του αριθμού 3. Τέλος το παράδειγμα του σχήματος
1.6κη(γ) δείχνει την άθροιση 7+6, στο οποίο προκύπτει υπερχείλιση.
1.7 Κωδικοποιητές.
1.7.1 Εισαγωγή.
Ένας κωδικοποιητής (encoder) είναι μία συσκευή που μετατρέπει ένα σύνολο δεδομένων από
μία μορφή σε άλλη. Σκοπός αυτής της μετατροπής
είναι η αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας ή μεταφοράς της πληροφορίας, την συμπίεση του πλήθους των
δεδομένων από τα οποία αποτελείται η πληροφορία,
την απλοποίηση των κυκλωμάτων επεξεργασίας ή
μεταφοράς της πληροφορίας ή ακόμη την μετατροπή
της πληροφορίας για λόγους αποκρύψεώς της.
Στα ψηφιακά κυκλώματα ο ψηφιακός κωδικοποιητής (binary encoder) είναι ένα κύκλωμα το
οποίο δέχεται 2 N εισόδους, από τις οποίες μόνο μία
μπορεί να είναι ενεργοποιημένη. Η έξοδος του κωδικοποιητή είναι δυαδική και αποτελείται από N bits.
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(α) Άθροιση 4+3.

Σχ. 1.6κη
Παραδείγματα λειτουργίας του κυκλώματος του σχήματος 1.6κζ.

(συνεχίζεται)
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(γ) Παράδειγμα υπερχειλίσεως.

Σχ. 1.6κη
Παραδείγματα λειτουργίας του κυκλώματος του σχήματος 1.6κζ.

Στην γενική του μορφή, λοιπόν, ένας κωδικοποιητής έχει τη μορφή του σχήματος 1.7α.
Στο σχήμα 1.7β δίνεται ένα παράδειγμα μίας
εφαρμογής των ψηφιακών κωδικοποιητών. Στο παράδειγμα παρουσιάζεται ένα σύστημα πλοηγήσεως

με μοχλό (joystick), ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί σε οκτώ διαφορετικές θέσεις. Όταν ο μοχλός
τοποθετείται σε μία θέση δίνει ένα σήμα λογικού 1,
το οποίο αντιστοιχεί στην θέση του μοχλού. Ο κωδικοποιητής λαμβάνει συνολικά οκτώ εισόδους, οι
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οποίες αντιστοιχούν στις διαφορετικές θέσεις που
μπορεί να πάρει ο μοχλός. Η έξοδος του κωδικοποιητή αποτελείται από τρία bits, τα οποία κωδικοποιούν
την θέση του μοχλού. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μοχλός έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση του
βορρά, οπότε έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη είσοδος του κωδικοποιητή, ενώ όλες οι άλλες είναι σε

λογικό επίπεδο 0. Η έξοδος του κωδικοποιητή (110)
κωδικοποιεί την συγκεκριμένη θέση του μοχλού. Οι
ψηφιακοί κωδικοποιητές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τους κωδικοποιητές χωρίς προτεραιότητα ή
απλά κωδικοποιητές και τους κωδικοποιητές με
προτεραιότητα (priority encoders), που δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε κάποια από τις εισόδους
εάν ενεργοποιηθούν παραπάνω από μία είσοδοι.
1.7.2 Κωδικοποιητές χωρίς προτεραιότητα.

......

Κωδικοποιητής
2Ν σε Ν

......

2Ν είσοδοι

Ν έξοδοι

Σχ. 1.7α
Γενικό μπλοκ διάγραμμα
ενός ψηφιακού κωδικοποιητή.
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Συνήθως οι ψηφιακοί κωδικοποιητές παράγουν
εξόδους των δύο, τριών και τεσσάρων bits. Στο σχήμα 1.7γ(α) παρουσιάζεται το λογικό κύκλωμα ενός
κωδικοποιητή 4 σε 2, στο σχήμα 1.7γ(β) δίνεται ο
πίνακας αλήθειας του κυκλώματος και στο σχήμα
1.7γ(γ) δίνονται οι λογικές εξισώσεις των εξόδων του
κωδικοποιητή xωρίς προτεραιότητα. Αντίστοιχα στο
σχήμα 1.7δ(α), (β) και (γ) παρουσιάζονται το λογικό
Κωδικοποιητής 8 σε 3 χωρίς προτεραιότητα
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Σχ. 1.7β
Παράδειγμα κωδικοποιήσεως.
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Σχ. 1.7γ
(α) Λογικό κύκλωμα, (β) πίνακας αλήθειας και
(γ) εξισώσεις εξόδων κωδικοποιητή 4 σε 2.
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ΟΑ = Ι2 + Ι4 + Ι6 + Ι8
ΟΒ = Ι3 + Ι4 + Ι7 + Ι8
ΟC = Ι5 + Ι6 + Ι7 + Ι8

Σχ. 1.7δ
(α) Λογικό κύκλωμα, (β) πίνακας αλήθειας και (γ) εξισώσεις εξόδων κωδικοποιητή 8 σε 3 χωρίς προτεραιότητα.
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κύκλωμα, ο πίνακας αλήθειας και οι λογικές εξισώσεις εξόδου για έναν κωδικοποιητή 8 σε 3.
Οι είσοδοι ή οι έξοδοι των κωδικοποιητών όπως
συμβαίνει και στα υπόλοιπα ψηφιακά κυκλώματα
μπορεί να ενεργοποιούνται είτε με θετική λογική
(λογικό επίπεδο 1) είτε με αρνητική λογική (λογικό
επίπεδο 0). Στο σχήμα 1.7ε(α) παρουσιάζεται το πιο
πάνω ολοκληρωμένο κύκλωμα κωδικοποιητή 8 σε 3
χωρίς προτεραιότητα με αρνητική λογική και στις εισόδους και στις εξόδους του, ενώ στο σχήμα 1.7ε(β)
δίνεται ο πίνακας αλήθειας αυτού του κυκλώματος.
Κωδικοποιητής 8 σε 3 αρνητικής
λογικής στις εισόδους και
εξόδους χωρίς προτεραιότητα
I1
I2

κωδικοποιητή θετικής λογικής τόσο για τις εισόδους
όσο και για τις εξόδους).
Ας θεωρήσομε το εξής παράδειγμα: στην δεξαμενή ύψους 7 m του σχήματος 1.7στ υπάρχει τοποθετημένος ανά 1 m ένας ηλεκτρικός πλωτήρας, ο οποίος
λειτουργεί ως αισθητήρας στάθμης. Όταν το υγρό
προϊόν που αποθηκεύεται στην δεξαμενή φτάνει στο
σημείο του αντίστοιχου ηλεκτρικού πλωτήρα, αυτός
μεταβάλλει την κατάστασή του και δίνει στην έξοδό
του τάση 5 V, η οποία αντιστοιχεί σε λογικό 1. Για
την μεταφορά του σήματος των αισθητήρων στον
χώρο του ελεγκτή χρησιμοποιείται κωδικοποιητής,
έτσι ώστε η έξοδος των οκτώ συνολικά αισθητήρων
να κωδικοποιείται με τρία bits, με προφανή τα οφέλη
στην πολυπλοκότητα και στο κόστος της όλης εγκαταστάσεως.
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Σχ. 1.7ε
(α) Λογικό κύκλωμα και (β) πίνακας αλήθειας
κωδικοποιητή 8 σε 3 χωρίς προτεραιότητα με
αρνητική λογική σε εισόδους και εξόδους.

1.7.3 Κωδικοποιητές προτεραιότητας.
Το κύριο μειονέκτημα των κωδικοποιητών χωρίς
προτεραιότητα είναι η αδυναμία τους να εξάγουν σωστή κωδικοποίηση όταν περισσότερες από μία είσοδοί
τους παρουσιάζονται σε λογικό επίπεδο 1 (θεωρούμε
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Σχ. 1.7στ
(α) Παράδειγμα εφαρμογής κωδικοποιητή
προτεραιότητας, (β) πίνακας αλήθειας.
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Είναι φανερό από τον πίνακα αλήθειας ότι οι είσοδοι
στον κωδικοποιητή, που είναι σε λογικό επίπεδο 1, κατά
κανόνα είναι περισσότερες από μία. Ένας απλός κωδικοποιητής χωρίς προτεραιότητα δεν θα κατάφερνε να δώσει σωστή κωδικοποίηση. Σε τέτοιες εφαρμογές, όπου
μπορεί να προκύψουν παραπάνω από μία είσοδοι που να
είναι ταυτόχρονα σε λογικό 1, χρησιμοποιείται ο κωδικοποιητής προτεραιότητας, στον οποίο η τελευταία ενεργοποιημένη είσοδος παίρνει την μεγαλύτερη προτεραιότητα
και όλες οι προηγούμενες ενεργοποιημένες είσοδοι θεωρούνται αδιάφορες.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί η σχεδίαση ενός κωδικοποιητή προτεραιότητας 4 σε 2. Ο πίνακας αλήθειας
αυτού του κωδικοποιητή είναι ο πίνακας 1.7.

Χάρτης Karnaugh για την έξοδο Α
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Το σύμβολο Χ στον παραπάνω πίνακα συμβολίζει αδιάφορη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία επίδραση στην έξοδο εάν αυτή η είσοδος είναι σε λογικό 0 ή
λογικό 1. Από τον πίνακα αλήθειας 1.7 προκύπτουν δύο
χάρτες Karnaugh, ένας για κάθε έξοδο, οι οποίοι παρουσιάζονται στο σχήμα 1.7ζ.
Τελικά το κύκλωμα που υλοποιεί τον κωδικοποιητή
προτεραιότητας 4 σε 2 παρουσιάζεται στο σχήμα 1.7η.
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1.8 Αποκωδικοποιητές.

Ν είσοδοι

Αποκωδικοποιητής
N σε 2Ν

2Ν έξοδοι
......

Ο αποκωδικοποιητής (decoder) είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα, το οποίο λειτουργεί με την αντίστροφη
λογική από τον κωδικοποιητή. Δηλαδή, μία κωδικοποιημένη είσοδο την μετατρέπει σε ένα σύνολο σημάτων. Από
την στιγμή που λειτουργεί αντίστροφα από έναν κωδικοποιητή, προκύπτει εύκολα το συμπέρασμα ότι δέχεται σαν
είσοδο Ν bits και στην έξοδό του έχει 2Ν γραμμές δεδομένων. Έτσι το γενικό μπλοκ διάγραμμα ενός αποκωδικοποιητή είναι όπως αυτό του σχήματος 1.8α.
Οι πιο συνηθισμένες μορφές ενός ψηφιακού αποκωδικοποιητή είναι αυτές των αποκωδικοποιητών 2 σε 4, 3

Σχ. 1.7η
Λογικό κύκλωμα
κωδικοποιητή προτεραιότητας 4 σε 2.

......

1.8.1 Εισαγωγή.

Σχ. 1.8α
Γενικό μπλοκ διάγραμμα
ενός ψηφιακού αποκωδικοποιητή.

42

σε 8, 4 σε 16 και 4-bits BCD σε οθόνη-ενδείκτη 7
τμημάτων.
Ο πιο απλός αποκωδικοποιητής είναι ο αποκωδικοποιητής 1 σε 2 του σχήματος 1.8β(α). Ο πίνακας
αλήθειας αυτού του αποκωδικοποιητή φαίνεται στο
σχήμα 1.8β(β). Στην ουσία ο αποκωδικοποιητής αυτός είναι μία πύλη NOT, στην οποία η κατάσταση της
εισόδου καθορίζει την γραμμή που ενεργοποιείται
στην έξοδο. Έτσι, μία πύλη NOT μπορεί να θεωρηθεί
αποκωδικοποιητής, αφού η μία είσοδός της μπορεί
να δώσει δύο διαφορετικές καταστάσεις.
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Αποκωδικοποιητής 2 σε 4
Ο1=Α · Β

Αποκωδικοποιητής 1 σε 2

Α
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(γ)

O1
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Ο1 = A
Ο2 = A

Σχ. 1.8γ
(α) Πίνακας αλήθειας, (β) εξισώσεις εξόδων και
(γ) λογικό κύκλωμα αποκωδικοποιητή 2 σε 4.

Σχ. 1.8β
(α) Λογικό κύκλωμα, (β) πίνακας αλήθειας και
(γ) εξισώσεις εξόδων αποκωδικοποιητή 1 σε 2.

Αποκωδικοποιητής 2 σε 4

1.8.2 Αποκωδικοποιητής 2 σε 4.
Στο σχήμα 1.8γ(α) παρουσιάζεται ο πίνακας αλήθειας ενός αποκωδικοποιητή 2 σε 4. Από τον πίνακα
αλήθειας προκύπτουν πολύ εύκολα οι εξισώσεις των
εξόδων [σχ. 1.8γ(β)] και από αυτές το λογικό κύκλωμα του αποκωδικοποιητή 2 σε 4 [σχ. 1.8γ(γ)].
Πολλές φορές τα κυκλώματα αποκωδικοποιητών,
όπως το παραπάνω, υλοποιούνται με πύλες NAND
στην θέση των πυλών AND. Ο λόγος είναι ότι οι πύλες NAND χρησιμοποιούν λιγότερα τρανζίστορ και
καταναλώνουν λιγότερη ισχύ. Επιπροσθέτως, υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση διαδόσεως του σήματος σε μία πύλη NAND. Όταν ο αποκωδικοποιητής
υλοποιείται με πύλες NAND, οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή ακολουθούν την αρνητική λογική. Αυτό
σημαίνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι οι έξοδοι
ενεργοποιούνται με λογικό επίπεδο 0. Στην περίπτωση αυτή το κύκλωμα, ο πίνακας αλήθειας και οι εξισώσεις των εξόδων είναι όπως παρουσιάζονται στο
σχήμα 1.8δ(α) και (β) αντίστοιχα.
Οι ψηφιακοί αποκωδικοποιητές βρίσκουν πολύ
συχνή χρήση σε ψηφιακά συστήματα, όπως είναι οι

Ο1=Α · Β
Α

Ο2=Α · Β

(α)
Ο3=Α · Β
Β
Ο4=Α · Β

ΕΙΣΟΔΟΙ (Ι)

(β)

ΕΞΟΔΟΙ (Ο)

Β
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0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

Σχ. 1.8δ
(α) Λογικό κύκλωμα με εξισώσεις εξόδων και
(β) πίνακας αλήθειας αποκωδικοποιητή 2 σε 4
με αρνητική λογική στις εξόδους του.
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σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές, τα οποία χρησιμοποιούν ψηφιακές μνήμες για την αποθήκευση των δεδομένων. Πριν γίνει η αποθήκευση των δεδομένων
σε μία θέση μνήμης, ο μικροεπεξεργαστής στέλνει σε
έναν αποκωδικοποιητή την θέση μνήμης, στην οποία
θα αποθηκευτούν τα δεδομένα. Ο αποκωδικοποιητής
αποκωδικοποιεί την δυαδική διεύθυνση παράγοντας
ένα σήμα, το οποίο ενεργοποιεί την κατάλληλη θέση
μνήμης για να δεχτεί τα δεδομένα που στέλνονται
μέσω του διαύλου δεδομένων από τον μικροεπεξεργαστή. Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο
σχήμα 1.8ε.

Μικροεπεξεργαστής

b
g

e

c
d

(α)

Σχ. 1.8στ
(α) Οθόνη 7 τμημάτων, (β) τοποθέτηση
των διόδων LED σε μία οθόνη 7 τμημάτων.

Θέσεις
µνήµης

Α

Ο1

M1

Β

Ο2

M2

C

Ο3

M3

Ο4

M4

Ο5

M5

Ο6

M6

Ο7

M7

Ο8

M8

Δεδοµένα

Κωδικοποιηµένη
διεύθυνση µνήµης
στην οποία
θα αποθηκευτούν
τα δεδοµένα

f

(β)

Δίαυλος δεδοµένων
Αποκωδικοποιητής
3 σε 8

a

Σήµατα ενεργοποιήσεως
των αντιστοίχων θέσεων µνήµης

Σχ. 1.8ε
Χρήση αποκωδικοποιητή για αποθήκευση
δεδομένων ενός μικροεπεξεργαστή
σε θέσεις μνήμης.

φωτίζονται. Σε μία οθόνη 7 τμημάτων υπάρχουν 8
είσοδοι για τα LED και μία είσοδος που δρα σαν κοινός ακροδέκτης όλων των τμημάτων. Υπάρχουν δύο
βασικοί τύποι οθονών 7 τμημάτων:
1) Κοινής καθόδου (common cathode) και
2) κοινής ανόδου (common anode).
Τα LED κοινής καθόδου ενεργοποιούνται στις εισόδους τους με τάση 5 V μέσω κατάλληλης ωμικής
αντιστάσεως για προστασία του LED. Το κοινό τμήμα
συνδέεται στο 0 V (γείωση) της τροφοδοσίας. Στο
σχήμα 1.8ζ(α) παρουσιάζεται ένα LED κοινής καθόΓείωση
g

a

b
a
b
c
d
e
f
g
dot

a

1.8.3 Α
 ποκωδικοποιητής 4-bits BCD σε οθόνηενδείκτη 7 τμημάτων.
Οι οθόνες ή ενδείκτες 7 τμημάτων (7 segment
display) [σχ. 1.8στ(α)] προσφέρουν μία πολύ βολική
λύση για την αναπαράσταση αριθμών, γραμμάτων ή
συμβόλων. Αποτελούνται από επτά διόδους LED,
οι οποίες αποκαλούνται τμήματα (segments) [σχ.
1.8στ(β)]. Συνήθως υπάρχει και ένα όγδοο τμήμα,
το οποίο αναπαριστά την τελεία, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα 1.8στ.
Προκειμένου να αναπαρασταθούν οι αριθμοί από
0 – 9 και τα γράμματα από Α – F (πρόκειται για τους
χαρακτήρες του δεκαεξαδικού συστήματος αριθμήσεως) τα κατάλληλα LED διαρρέονται από ρεύμα και

f

f

b
g

e

c
dot

d

Γείωση
(β)

e

d

c

dot

Γείωση
(α)

Σχ. 1.8ζ
(α) Τοποθέτηση των LED και (β) ανάπτυγμα της συνδεσμολογίας των LED σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής καθόδου.
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δου και στο σχήμα 1.8ζ(β) το ανάπτυγμα της εσωτερικής συνδεσμολογίας.
Τα LED κοινής ανόδου ενεργοποιούνται στις εισόδους τους με αρνητική λογική, δηλαδή με τάση 0 V
μέσω κατάλληλης ωμικής αντιστάσεως για προστασία του LED. Το κοινό τμήμα συνδέεται στο 5 V (Vcc
– τροφοδοσία). Στο σχήμα 1.8η(α) παρουσιάζεται
ένα LED κοινής ανόδου και στο σχήμα 1.8η(β) το
ανάπτυγμα της εσωτερικής συνδεσμολογίας.
g

f +VCC a

b
+VCC

a
f

b
g

e

c
d

dot

a
b
c
d
e
f
g
dot
(β)

e

d +VCC c

dot

(α)

Σχ. 1.8η
(α) Τοποθέτηση των LED και (β) ανάπτυγμα της συνδεσμολογίας των LED σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής ανόδου.

Προκειμένου να μετατραπεί ένας δυαδικός αριθμός 4-bits στην δεκαδική του αναπαράσταση, είναι
απαραίτητος ένας αποκωδικοποιητής. Οι αποκωδικοποιητές αυτού του είδους ονομάζονται αποκωδικοποιητές δυαδικής κωδικοποιήσεως δεκαδικών
ψηφίων σε οθόνη 7 τμημάτων (Binary Coded
Decimal – BCD to 7 segment display). Σε έναν τέτοιο αποκωδικοποιητή η δυαδική λέξη μετατρέπεται
στα κατάλληλα σήματα στην έξοδο, ώστε να ανάψουν
τα κατάλληλα LED, τα οποία θα αναπαραστήσουν
τον αριθμό στην δεκαδική του μορφή. Ανάλογα με
τον τύπο της οθόνης που χρησιμοποιείται (κοινής καθόδου ή ανόδου) χρησιμοποιείται και ο κατάλληλος
αποκωδικοποιητής. Έτσι, μία οθόνη κοινής καθόδου
χρησιμοποιείται με αποκωδικοποιητή θετικής λογικής, στον οποίο οι έξοδοι ενεργοποιούνται με λογικό
επίπεδο 1 (5 V ). Αντίθετα, μία οθόνη κοινής ανόδου
χρησιμοποιείται με αποκωδικοποιητή αρνητικής λογικής, στον οποίο οι έξοδοι ενεργοποιούνται με λογικό επίπεδο 0 (0 V ).
O πίνακας αλήθειας του αποκωδικοποιητή BCD

σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής καθόδου εμφανίζεται
στον πίνακα 1.8.1.
Ο πίνακας αλήθειας (πίν. 1.8.1) του αποκωδικοποιητή BCD σε οθόνη 7 τμημάτων έχει τέσσερεις
εισόδους και επτά εξόδους. Οι BCD είσοδοι του αποκωδικοποιητή που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες Α
(1010), B (1011), C (1100), D (1101), E (1110) και F
(1111) δεν μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη LED
και για αυτόν τον λόγο στις αντίστοιχες εξόδους του
αποκωδικοποιητή εμφανίζονται με το σύμβολο X. Το
σύμβολο Χ στον πίνακα αληθείας (πίν. 1.8.1) συμβολίζει αδιάφορη κατάσταση. Όπως εξηγήθηκε και στην
παράγραφο 1.7.3 (κωδικοποιητές προτεραιότητας), η
ένδειξη Χ σημαίνει ότι δεν έχει καμία επίδραση στην
έξοδο, εάν οι είσοδοι είναι σε λογικό 0 ή λογικό 1,
καθώς αντιστοιχούν σε δεκαδικό αριθμό μεγαλύτερο
από την ικανότητα ενδείξεως της οθόνης.
Πίνακας 1.8.1
Πίνακας αλήθειας αποκωδικοποιητή BCD
σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής καθόδου.
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Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.8θ ο δυαδικός αριθμός 0110 αποκωδικοποιείται και έρχονται σε λογικό
επίπεδο 1 (τάση 5 V) οι έξοδοι a, c, d, e, f και g. Το
αποτέλεσμα είναι να ανάβουν τα LED που παριστάνουν τον δεκαδικό αριθμό 6. Να σημειωθεί ότι στο
κύκλωμα του σχήματος 1.8θ χρησιμοποιείται οθόνη 7
τμημάτων κοινής καθόδου.
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+5 V

Αποκωδικοποιητής BCD
σε οθόνη-ενδείκτη 7 τµηµάτων
a
a 1
b
0
b
c
c 1
0
d f
A (LSB) d 1
1
e
B
e 1
1
f
1
C
0 D (MSB) f 1
g e
g

a
g
d

b
c

Προστατευτικές
αντιστάσεις

Σχ. 1.8θ
Παράδειγμα χρήσεως αποκωδικοποιητή BCD
σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής καθόδου.

1.8.4 Μνήμη ROM.
Ένας αποκωδικοποιητής παράγει τους 2n ελαχιστόρους των n μεταβλητών εισόδου. Μπορούμε να
υλοποιήσουμε οποιαδήποτε συνάρτηση με τη βοήθεια ενός κατάλληλου αποκωδικοποιητή και πύλες
OR. Με τη βοήθεια πυλών OR αθροίζουμε τους ελαχιστόρους της συναρτήσεως που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Η μνήμη-αναγνώσεως-μόνο (Read Only
Memory – ROM) είναι μια διάταξη που περιλαμβάνει τον αποκωδικοποιητή και τις πύλες OR μέσα
στο ίδιο chip. Οι συνδέσεις μεταξύ των εξόδων του
αποκωδικοποιητή και των εισόδων των πυλών OR
μπορούν να καθοριστούν με «προγραμματισμό» της
ROM. Η ROM χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την
υλοποίηση περίπλοκων συνδυαστικών κυκλωμάτων
με ένα μόνο chip, καταργώντας έτσι την ανάγκη για
όλα τα καλώδια διασυνδέσεως.
Πιο συγκεκριμένα, η ROM είναι μία συσκευή
μνήμης στην οποία αποθηκεύεται ένα σταθερό σύνολο δυαδικών πληροφοριών, οι οποίες καθορίζονται
από τον χρήστη και μετά ενσωματώνονται στο chip
ώστε να σχηματιστούν οι απαραίτητες διασυνδέσεις.
Οι μνήμες ROM κατασκευάζονται με ειδικούς εσωτερικούς συνδέσμους στους οποίους μπορούμε αργότερα να κάψουμε ή να σπάσουμε. Μόλις οριστικοποιηθεί ένα τέτοιο σύνολο διασυνδέσεων για μία ROM,
αυτό παραμένει σταθερό ακόμα και όταν «κοπεί το
ρεύμα», δηλαδή διακοπεί η τροφοδοσία.
Στο σχήμα 1.8ι(α) αναπαριστάται το συμβολικό
διάγραμμα μίας μνήμης ROM. Έχει n γραμμές εισόδου και m γραμμές εξόδου. Κάθε συνδυασμός των
bits εισόδου λέγεται διεύθυνση (address). Κάθε
συνδυασμός των bits εξόδου λέγεται λέξη (word).
Ο αριθμός των bits κάθε λέξης ισούται με τον αριθ-

μό των γραμμών εξόδου, δηλαδή m. Μία διεύθυνση
είναι ουσιαστικά ένας δυαδικός αριθμός που δείχνει
έναν από τους ελαχιστόρους των n μεταβλητών. Ο
αριθμός των δυνατών διαφορετικών διευθύνσεων
για n μεταβλητές εισόδου είναι 2n. Μία λέξη εξόδου
μπορεί να επιλεγεί με μία μοναδική διεύθυνση και
αφού υπάρχουν 2n διαφορετικές διευθύνσεις σε μία
μνήμη ROM, υπάρχουν έως 2n διαφορετικές λέξεις
αποθηκευμένες στο chip. Η λέξη που βγαίνει στις
γραμμές εξόδου κάθε δοσμένη στιγμή εξαρτάται
από τη διεύθυνση που εφαρμόζεται στις γραμμές
εισόδου. Μία μνήμη ROM χαρακτηρίζεται από τον
αριθμό των λέξεων 2n και από τον αριθμό των bits
σε κάθε λέξη, m.
Έστω μία μνήμη ROM 8 × 4. Η μονάδα αποτελείται από 8 λέξεις των 3 bits η καθεμία. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχουν 4 γραμμές εξόδου και ότι υπάρχουν 8
διαφορετικές λέξεις αποθηκευμένες σ’ αυτή τη ROM,
η καθεμία από τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί στις
γραμμές εξόδου. Η συγκεκριμένη λέξη, που θα εμφανιστεί στις γραμμές εξόδου, καθορίζεται από τις 3
γραμμές εισόδου. Υπάρχουν μόνο 3 είσοδοι σε μία
ROM 8 × 4, διότι 23 = 8 και με 3 μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε 8 διευθύνσεις ή ελαχιστόρους.
Ο αριθμός των λέξεων σε μία μνήμη ROM καn είσοδοι
2n  m
ROM

(α)

m έξοδοι
Ελαχιστόροι
0
1
5  32 2
αποκωδι- κοποιητής 31

Α0
Α1
Α2
Α3
Α4

Είσοδοι
διευθύνσεως

128 σύνδεσµοι

(β)

F1

F2

F3

F4

Σχ. 1.8ι
(α) Συμβολικό διάγραμμα μίας μνήμης ROM. (β) Εσωτερική οργάνωση μίας μνήμης ROM 32 × 4 = 128 bits.
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σιμοποιεί αναπαράσταση ψηφίων με μορφή BCD
είναι επειδή απαιτούνται τέσσερα δυαδικά ψηφιά
για την αναπαράσταση των αντίστοιχων δεκαδικών
αριθμών από 0 – 9.
Ο πίνακας αλήθειας (πίν. 1.8.2) του κωδικοποιητή 10:4 έχει αντίστοιχα 10 εισόδους [Inputs (I) :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] και τέσσερεις εξόδους
[Outputs (O): A, B, C, D].
+5 V
2

1

0

R3

R2

R1

R0

6

5

4

R6

R5

R4

9

8

7

R9

R8

R7

Κωδικοποιητής
10:4

1.8.5 Παραδείγματα.
1) Να σχεδιαστεί ένας κωδικοποιητής που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός αριθμητικού
πληκτρολογίου με πλήκτρα από 0 – 9. Να σχεδιαστεί
ο πίνακας αλήθειας του κωδικοποιητή και το αντίστοιχο ισοδύναμο κύκλωμα του κωδικοποιητή με τη
χρήση λογικών πυλών.
Λύση
Για την υλοποίηση της λειτουργίας ενός αριθμητικού πληκτρολογίου (σχ. 1.8ια) με πλήκτρα από
0 – 9 χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιητής με δέκα
εισόδους. Πατώντας το κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου (λογικό 1), που αντιστοιχεί σε
μία δεκαδική τιμή από 0 – 9, ενεργοποιείται η αντίστοιχη είσοδος του κωδικοποιητή. Η τάση λειτουργίας του κωδικοποιητή είναι τα 5 V, ενώ υπάρχει
μία αντίσταση R σε σειρά με το αντίστοιχο πλήκτρο
του πληκτρολογίου, η οποία χρησιμοποιείται για
την προστασία του κωδικοποιητή από ανεπιθύμητες
αιχμές τάσεως, που μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή του κωδικοποιητή.
Ο κωδικοποιητής (σχ. 1.8ια) έχεις τέσσερεις
εξόδους. Η κάθε έξοδος του κωδικοποιητή αντιστοιχεί σε μία δυαδική αναπαράσταση της μορφής
BCD που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που πιέζεται κάθε
φορά. Ο λόγος που η έξοδος του κωδικοποιητή χρη-
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θορίζεται από το γεγονός ότι χρειάζονται n γραμμές
εισόδου για να ξεχωρίσουν 2n λέξεις. Οι ROM περιγράφονται συχνά με τον συνολικό αριθμό bits που
περιέχουν, τα οποία είναι 2n × m. Για παράδειγμα, μία
ROM των 2048 bits μπορεί να είναι οργανωμένη σε
512 λέξεις των 4 bits η καθεμία. Αυτό σημαίνει ότι
το chip αυτό έχει 4 γραμμές εξόδου και 9 γραμμές
εισόδου για να ορίσει 29 = 512 λέξεις. Ο συνολικός
αριθμός των bits που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα είναι 512 × 4 = 2048.
Εσωτερικά, η μνήμη ROM είναι ένα συνδυαστικό
κύκλωμα με πύλες AND συνδεδεμένες σαν αποκωδικοποιητής και με τόσες πύλες OR, όσες και οι έξοδοι
της μνήμης ROM. Το σχήμα 1.8ι(β) αναπαριστά την
εσωτερική κατασκευή μίας μνήμης ROM 32 × 4. Οι 5
μεταβλητές εισόδου αποκωδικοποιούνται σε 32 γραμμές με τη βοήθεια 32 πυλών AND και 5 αντιστροφέων. Κάθε μία από τις 32 διευθύνσεις επιλέγει μία και
μόνο έξοδο του αποκωδικοποιητή. Οι 32 έξοδοι του
αποκωδικοποιητή συνδέονται με «συνδέσμους» σε
κάθε πύλη OR.

Σχ. 1.8ια
Σύνδεση αριθμητικού πληκτρολογίου με πλήκτρα
από 0 – 9 σε κωδικοποιητή 10:4 (BCD).
Πίνακας 1.8.2
Πίνακας αλήθειας κωδικοποιητή 10:4 (BCD).
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Οι αντίστοιχες λογικές συναρτήσεις που προκύπτουν από τον πίνακα αλήθειας (πίν. 1.8.2) του
κωδικοποιητή 10:4 είναι οι εξής:
ΟD = I9 + I8
ΟC = I7 + I6 + I5 + I4
ΟB = I7 + I6 + I3 + I2
ΟA = I9 + I7 + I5 + I3 + I1

3

2

1

0
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R0
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4

R6
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R4

9

8

7

1
3
5
7
9

2
3
6
7

4
5
6
7

8

R9

R8

R7

9

Σχ. 1.8ιβ
Ισοδύναμο κύκλωμα κωδικοποιητή 10:4
(BCD) με λογικές πύλες.

1 0 0 1 1 1

A

1 0 0 0 1 0

B
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0 1 0 0 0 1

D

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος
παλµός

Το ισοδύναμο κύκλωμα του κωδικοποιητή
10:4 (BCD) με λογικές πύλες απεικονίζεται στο
σχήμα 1.8ιβ.
2) Για τη λειτουργία μίας οθόνης LED 7 τμημάτων κοινής καθόδου χρησιμοποιείται ένας αποκωδικοποιητής δυαδικής κωδικοποιήσεως δεκαδικών ψηφίων σε οθόνη 7 τμημάτων (σχ. 1.8ιγ).
α) Να σχεδιαστεί ο πίνακας αλήθειας του αποκωδικοποιητής.
β) Με τη βοήθεια χαρτών Karnaugh για κάθε
έξοδο του αποκωδικοποιητή να εξαχθούν οι αντίστοιχες λογικές εξισώσεις.
γ) Να σχεδιαστεί το ισοδύναμο κύκλωμα του
αποκωδικοποιητή με τη χρήση λογικών πυλών.
δ) Να αναγραφεί η ένδειξη της οθόνης LED 7
τμημάτων κοινής καθόδου για κάθε παλμό εισόδου του αποκωδικοποιητή (σχ. 1.8ιγ).
+5 V

+5 V

Α

Β

C

D

+5 V
a
b
c
f
d
e
f e
g

a
b
c
d
e
f
g

Αποκωδικοποιητής

120 Ω

a
g

b
c

d

Οθόνη LED

Σχ. 1.8ιγ
Κύκλωμα λειτουργίας
οθόνης LED 7 τμημάτων.

Λύση
Για την εμφάνιση δεκαδικών αριθμών χρησιμοποιείται μία οθόνη LED 7 τμημάτων κοινής
καθόδου (σχ. 1.8ιγ). Οι ενδείξεις της οθόνης αντιστοιχούν στους δεκαδικούς αριθμούς από 0 – 9. Η
οθόνη LED λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας +5 V.
Για τον περιορισμό του ρεύματος στην οθόνη LED
χρησιμοποιούνται περιοριστικές αντιστάσεις της
τάξεως των 120 Ω. Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η οθόνη LED, θα πρέπει να είναι γειωμένη.
Έτσι, αν θέλομε να σχηματιστεί ο αριθμός 9, θα
πρέπει να ανάψουν τα τμήματα a, b, c, d, f και g.
Η οθόνη LED 7 τμημάτων κοινής καθόδου
λειτουργεί με τη βοήθεια ενός αποκωδικοποιητή
δυαδικής κωδικοποιήσεως δεκαδικών ψηφίων σε
οθόνη 7 τμημάτων (σχ. 1.8ιγ) που αποκωδικοποιεί τον κώδικα BCD σε κατάλληλη μορφή, ώστε να
ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχοι τομείς της οθόνης.
Ο αποκωδικοποιητής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας +5 V.
Ο αποκωδικοποιητής (σχ. 1.8ιγ) έχεις τέσσερεις εισόδους και επτά εξόδους. Οι τέσσερεις
είσοδοι του αποκωδικοποιητή A, B, C και D αντιστοιχούν σε μία δυαδική αναπαράσταση της μορφής BCD. Ο λόγος που οι είσοδοι του αποκωδικοποιητή χρησιμοποιούν αναπαράσταση ψηφίων
με μορφή BCD είναι επειδή απαιτούνται τέσσερα
δυαδικά ψηφιά για την αναπαράσταση των αντίστοιχων χαρακτήρων του δεκαεξαδικού συστήματος. Οι επτά έξοδοι του αποκωδικοποιητή a, b, c,
d, e, f και g βρίσκονται σε λογική κατάσταση 1 και
όταν ενεργοποιηθούν μεταβαίνουν στη λογική κατάσταση 0.
Ο πίνακας αλήθειας (πίν. 1.8.1) του αποκωδικοποιητή αποτελείται από επτά επιμέρους πίνακες
αλήθειας. Ο κάθε πίνακας αλήθειας έχει τέσσερεις
εισόδους (Α, Β, C, D) και μία έξοδο. Με τη βοή-
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c=Β+A+C

θεια χαρτών Karnaugh (σχ. 1.8ιδ) για κάθε έξοδο
του αποκωδικοποιητή a, b, c, d, e, f, και g εξάγονται
οι αντίστοιχές επτά λογικές εξισώσεις του αποκωδικοποιητή:

b = (B A) + C
a = B + (A C) + D
Το ισοδύναμο κύκλωμα του αποκωδικοποιητή
BCD σε οθόνη 7 τμημάτων με λογικές πύλες απεικονίζεταις στο σχήμα 1.8ιε.
Οι ενδείξεις της οθόνης 7 τμημάτων για κάθε
παλμό εισόδου του αποκωδικοποιητή (σχ. 1.8ιγ)
είναι οι ακόλουθες:

g = Β · Α + D + B · C + Β · C = B · Α + D + (B C)
f=C·Α+Β·Α+D+Β·C
e=B·Α+Α·C
d=Α·C+D+B·Α+Β·A·C+B·C
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Σχ. 1.8ιδ
Χάρτες Karnaugh εξόδων αποκωδικοποιητή
BCD σε οθόνη 7 τμημάτων κοινής καθόδου.
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1) Για τον 1ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 7,
2) για τον 2ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 8,
3) για τον 3ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 0,

4) για τον 4ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 1,
5) για τον 5ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 3, και
6) για τον 6ο παλμό εμφανίζεται η ένδειξη 9.
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Σχ. 1.8ιε
Ισοδύναμο κύκλωμα αποκωδικοποιητή BCD σε οθόνη 7 τμημάτων με λογικές πύλες.
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1.9 Flip -flop.
1.9.1 Εισαγωγή – Ακολουθιακά κυκλώματα.
Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου εξετάστηκαν κυκλώματα, τα οποία δέχονται
εισόδους και παράγουν εξόδους που εξαρτώνται
αποκλειστικά από την κατάσταση των εισόδων. Τα
κυκλώματα αυτά, όπως αναφέρθηκε, ονομάζονται
συνδυαστικά λογικά κυκλώματα (combinational
logic circuits). Όταν οι έξοδοι των κυκλωμάτων είναι
συνάρτηση όχι μόνο των εισόδων αλλά και των προηγούμενων καταστάσεων των εξόδων, τα κυκλώματα ονομάζονται ακολουθιακά λογικά κυκλώματα
(sequential logic circuits). Όπως φαίνεται στο σχήμα
1.9α, οι έξοδοι την χρονική στιγμή t+1 εξαρτώνται
από τις εισόδους και από τις προηγούμενες τιμές των
εξόδων (χρονική στιγμή t), οι οποίες αποθηκεύονται
σε ένα στοιχείο μνήμης.
Είσοδοι

A
B

Όταν Q=1
τότε Q=0

Κανονική έξοδος

Συνδυαστικό
λογικό
κύκλωµα

F
Z

Έξοδοι

Στοιχείο
µνήµης
Έξοδοι (t+1) =

ƒ [εισόδων, εξόδων(t)]

Σχ. 1.9α
Ακολουθιακό λογικό κύκλωμα.

Ο παραπάνω ορισμός των ακολουθιακών κυκλωμάτων συνεπάγεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα
κύκλωμα με κατάλληλη συνάρτηση, τέτοια ώστε η
έξοδος να διατηρείται η ίδια για απεριόριστο χρονικό
διάστημα μέχρι κάποια συγκεκριμένη είσοδος να την
μεταβάλλει.
Μία από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ακολουθιακών κυκλωμάτων είναι τα flip-flop (FF). Ένα
flip-flop αποτελείται από κατάλληλο συνδυασμό λογικών πυλών, δέχεται κάποιες εισόδους και παράγει
συνήθως δύο εξόδους, την κανονική έξοδο (normal
output – Q) και την ανάστροφη ή συμπληρωματική
έξοδο (inverted output – Q), η οποία είναι πάντοτε
σε αντίθετη κατάσταση από την κανονική. Στο σχήμα
1.9β παρουσιάζεται το γενικό μπλοκ διάγραμμα ενός
flip-flop.
1.9.2 Set – Reset flip-flop.
Το πιο βασικό κύκλωμα flip-flop μπορεί να κατα-

Q

Είσοδοι

FF
Q

Όταν Q=0
τότε Q=1

Ανάστροφη έξοδος

Σχ. 1.9β
Γενικό μπλοκ σύμβολο ενός flip-flop.

σκευαστεί συνδυάζοντας δύο πύλες NOR ή δύο πύλες NAND. Το flip-flop αυτό ονομάζεται Set-Reset
(θέση-επαναφορά) flip-flop ή αλλιώς RS ή SR flipflop. Στο σχήμα 1.9γ(α) παρουσιάζεται το κύκλωμα
ενός RS flip-flop με πύλες NOR, στο σχήμα 1.9γ(β)
το σύμβολό του και στο σχήμα 1.9γ(γ) ο πίνακας αλήθειας του RS flip-flop.
Όταν και οι δύο είσοδοι S και R είναι στην κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή και οι δύο είναι σε λογικό
επίπεδο 0, τότε οι τιμές των εξόδων παραμένουν αμετάβλητες. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει εύκολα παρατηρώντας τα σχήματα 1.9δ(α) και 1.9δ(β),
όπου παρουσιάζονται οι δύο πιθανές καταστάσεις,
στις οποίες μπορεί να βρεθούν οι έξοδοι.
Όταν η είσοδος S δεχτεί έναν παλμό, τότε η έξοδος Q εάν προηγουμένως ήταν σε λογικό 0 (low), θα
περάσει σε λογικό 1 (high), ενώ το αντίστροφο θα
γίνει με την έξοδο Q (σχ. 1.9ε). Η κατάσταση αυτή
ονομάζεται Set και με την επιστροφή της εισόδου
S σε λογικό 0 διατηρείται αυτή η κατάσταση, αφού
όπως αναφέραμε πιο πάνω, όταν οι είσοδοι είναι σε
(Reset) R

Q
S
Q

(Set) S

RS
FF

R

(α)

(β)

S

R

Q

Q

0

0

1

0

1 (Set)

0

0

1

0

1 (Reset)

1

1

Χωρίς αλλαγή

Μη επιτρεπτή
(γ)

Σχ. 1.9γ
(α) RS flip-flop, (β) σύμβολο, (γ) πίνακας αλήθειας.

Q
Q

51

λογικό 0, διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση των
εξόδων.
Όταν η είσοδος R δεχτεί έναν παλμό, ενώ η έξοδος Q είναι σε κατάσταση λογικού 1, τότε η έξοδος Q
θα περάσει σε λογικό 0 και το αντίστροφο θα συμβεί
με την έξοδο Q (σχ. 1.9στ). Η κατάσταση αυτή ονομάζεται Reset και με την επιστροφή της εισόδου R
σε λογικό 0 διατηρείται αυτή η νέα κατάσταση των
εξόδων.
Αφήσαμε τελευταία την περίπτωση και οι δύο είσοδοι S και R να τοποθετηθούν σε κατάσταση λογικού 1. Αυτή η κατάσταση είναι μη επιτρεπτή για δύο
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η κίνηση αυτή προσπαθεί
να φέρει τις δύο εξόδους στο ίδιο λογικό επίπεδο,
ενώ πρέπει πάντοτε να είναι αντίθετες μεταξύ τους.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κυκλώματα των πυλών
δημιουργούν κάποια καθυστέρηση στην μετάδοση
του σήματος, η οποία δεν είναι ακριβώς ίδια και για
τις δύο πύλες. Έτσι κάποια έξοδος θα ενεργοποιηθεί
πρώτη μεταβάλλοντας κατάλληλα και την άλλη έξοδο. Η αδυναμία προβλέψεως της τελικής καταστάσεως επιβάλλει την αποφυγή της περιπτώσεως να είναι
S = 1 και R = 1.
Μία παραλλαγή του RS flip-flop μπορεί να υλοποιηθεί με πύλες NAND, όπως στο κύκλωμα του σχήματος 1.9ζ. Η διαφορά με το προηγούμενο κύκλωμα

έγκειται στο ότι το κύκλωμα με NAND ενεργοποιείται
με αρνητική λογική. Αυτό σημαίνει ότι κατάσταση
ηρεμίας για τις εισόδους είναι η κατάσταση S = 1 και
R = 1. Η ενεργοποίηση της εξόδου, δηλαδή Q = 1
(Set), γίνεται όταν στην είσοδο S εφαρμόζεται λογικό
0. Η απενεργοποίηση της εξόδου, δηλαδή Q = 0 (Reset), γίνεται όταν στην είσοδο R εφαρμόζεται λογικό
0. Η κατάσταση S = 0 και R= 0 είναι μη επιτρεπτή.
Στο σχήμα 1.9ζ(β) παρουσιάζεται ο πίνακας αλήθειας αυτού του flip-flop.
1
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Σχ. 1.9στ
Δημιουργία καταστάσεως
Reset σε RS flip-flop.
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Σχ. 1.9δ
Λειτουργία ενός RS flip-flop για εισόδους σε
κατάσταση ηρεμίας και για εξόδους (α) Q = 0 και
Q = 1, (β) Q = 1 και Q = 0.
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Σχ. 1.9ζ
(α) RS flip-flop με πύλες NAND,
(β) πίνακας αλήθειας.
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1.9.3 Παραδείγματα.
t1

Q

t1 t2

Σχ. 1.9ε
Δημιουργία καταστάσεως Set σε RS flip-flop.

0

1) Οι εκρήξεις στον στροφαλοθάλαμο της κύριας μηχανής οφείλονται στην αυτανάφλεξη ατμών
λιπαντικού στον στροφαλοθάλαμο κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Με τη χρήση ενός φωτοανιχνευτή ελέγχεται η παρουσία ή μη νέφους ατμών
λιπαντικού στον στροφαλοθάλαμο. Ο συναγερμός
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ενεργοποιείται όταν διακοπεί η ακτινοβολία του
φωτός που προσπίπτει στον φωτοανιχνευτή. Να
υλοποιηθεί το κύκλωμα με τη χρήση ενός RS flipflop με πύλες NOR.
Λύση
Για την υλοποίηση του ψηφιακού κυκλώματος
ανιχνεύσεως των ατμών λιπαντικού στον στροφαλοθάλαμο που ονομάζεται και oil mist detector
χρησιμοποιούμε ένα RS flip-flop με πύλες NOR,
όπου στην είσοδο S του flip-flop οδηγούμε την
έξοδο του φωτοανιχνευτή μέσω μίας πύλης ΝΟΤ,
ενώ στην είσοδο R του flip-flop οδηγούμε την έξοδο ενός διακόπτη πάλι μέσω μίας πύλης ΝΟΤ (σχ.
1.9η). Στην έξοδο Q του RS flip-flop συνδέεται ο
συναγερμός. Αρχικά θεωρούμε ότι ο συναγερμός
είναι απενεργοποιημένος (Q = 0).
RS flip-flop
R
Q Συναγερµός

Διακόπτης

Φωτοανιχνευτής

S

Q

Σχ. 1.9η
Υλοποίηση κυκλώματος Oil mist detector
με RS flip-flop με πύλες NOR.

Όταν δεν υπάρχει νέφος ατμών λιπαντικών
στον στροφαλοθάλαμο, η δέσμη φωτός στον φωτοανιχνευτή δεν διακόπτεται και στην περίπτωση
αυτή η είσοδος S του RS flip-flop είναι 0 λόγω της
πύλης ΝΟΤ. Ο διακόπτης είναι ανοικτός και λόγω
της πύλης NOT η είσοδος R του RS flip-flop είναι
1. Επομένως, οι είσοδοι του RS flip-flop είναι S = 0
και R = 1, οπότε η έξοδος Q του RS flip-flop είναι 0
και ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος.
Αν εξακολουθεί η είσοδος S του RS flip-flop να
παραμένει στη θέση 0 (απουσία νέφους ατμών λιπαντικού) και ο διακόπτης κλείσει, τότε η είσοδος R
του RS flip-flop από τη θέση 1 μεταβαίνει στη θέση
0. Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flip-flop
είναι S = 0 και R = 0, οπότε η έξοδος Q του RS flipflop εξακολουθεί να είναι 0 και ο συναγερμός είναι
απενεργοποιημένος.
Αν ο διακόπτης είναι κλειστός (R=0) και διακοπεί η δέσμη φωτός στον φωτοανιχνευτή λόγω παρουσίας νέφους ατμών λιπαντικού στον στροφαλο-

θάλαμο, τότε η είσοδος S του RS flip-flop μεταβαίνει
από τη θέση 0 στη θέση 1. Στην περίπτωση αυτή οι
είσοδοι του RS flip-flop είναι S = 1 και R = 0, οπότε
η έξοδος Q του RS flip-flop μεταβαίνει από τη θέση
0 στη θέση 1 και ενεργοποιείται ο συναγερμός.
Ακόμα και αν αποκατασταθεί η δέσμη φωτός
στον φωτοανιχνευτή, ο συναγερμός παραμένει
ενεργοποιημένος. Η τελευταία συνθήκη θα πρέπει να ικανοποιείται οπωσδήποτε, ώστε ο μηχανικός βάρδιας να αναζητήσει την αιτία εμφανίσεως
νέφους ατμών λιπαντικού στον στροφαλοθάλαμο.
Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flip-flop
είναι S = 0 και R = 0, αλλά η έξοδος Q του RS flipflop βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και ο συναγερμός παραμένει στη θέση 1.
Ο συναγερμός απενεργοποιείται όταν ο διακόπτης αλλάξει κατάσταση και ανοίξει. Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flip-flop είναι S = 0 και
R = 1, οπότε η έξοδος Q του RS flip-flop μεταβαίνει
από τη θέση 1 στη θέση 0 και ο συναγερμός απενεργοποιείται.
2) Για την εκκίνηση ενός ηλεκτρικού κινητήρα
μικρής ισχύος σε εγκατάσταση κλασικού αυτοματισμού εκκινήσεως χρησιμοποιείται ένα ρελέ για
την εκκίνηση του κινητήρα (απευθείας εκκίνηση).
Το ρελέ ενεργοποιείται με ένα κομβίο (μπουτόν) Start και απενεργοποιείται με ένα κομβίο
Stop. Το κομβίο Start είναι συνήθως μία κανονικά ανοιχτή επαφή (ΝΟ), ενώ το κομβίο Stop
είναι συνήθως μία κανονικά κλειστή επαφή (NC).
Η λειτουργία των κομβίων περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2. Με την πίεση του κομβίου
Start πρέπει να ενεργοποιείται το ρελέ εκκινήσεως και να παραμένει ενεργοποιημένο ακόμα και
όταν αφεθεί ελεύθερο το κομβίο Start. Να υλοποιηθεί το κύκλωμα του αυτοματισμού της απευθείας εκκινήσεως με τη χρήση ενός RS flip-flop με
πύλες NOR.
Λύση
Για την υλοποίηση του ψηφιακού κυκλώματος
απευθείας εκκινήσεως ενός κινητήρα χρησιμοποιούμε ένα RS flip-flop με πύλες NOR, όπου στην
είσοδο S του flip-flop οδηγούμε την έξοδο του
κομβίου Start, ενώ στην είσοδο R του flip-flop
οδηγούμε την έξοδο του κομβίου Stop μέσω
μίας πύλης ΝΟΤ (σχ. 1.9θ). Στην έξοδο Q του RS
flip-flop συνδέεται το ρελέ εκκινήσεως του κινητήρα. Αρχικά θεωρούμε ότι το ρελέ εκκινήσεως
είναι απενεργοποιημένο (Q=0).

53
RS flip-flop
STOP

R
Q Ρελέ
εκκινήσεως

NC
START

S

Q

NO

Σχ. 1.9θ
Υλοποίηση κυκλώματος απευθείας εκκινήσεως
κινητήρα με RS flip-flop με πύλες NOR.

Όταν δεν πιέζεται το κομβίο Start, η είσοδος
S του RS flip-flop είναι 0, καθώς το κομβίο Start
είναι μία κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ). Αντίστοιχα
η είσοδος R του RS flip-flop είναι 0 λόγω της πύλης
NOT, καθώς το κομβίο Stop είναι μία κανονικά
κλειστή επαφή (NC). Επομένως, οι είσοδοι του RS
flip-flop είναι S = 0 και R = 0, οπότε η έξοδος Q του
RS flip-flop είναι 0 και το ρελέ εκκινήσεως είναι
απενεργοποιημένο.
Αν πιεστεί στιγμιαία το κομβίο Start η είσοδος S του RS flip-flop μεταβαίνει από τη θέση 0 στη
θέση 1. Το κομβίο Stop παραμένει σε ηρεμία.
Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flip-flop
είναι S = 1 και R = 0, οπότε η έξοδος Q του RS flipflop μεταβαίνει από τη θέση 0 στη θέση 1 και ενεργοποιείται το ρελέ εκκινήσεως.
Όταν αφεθεί το κομβίο Start, η είσοδος S
του RS flip-flop μεταβαίνει από τη θέση 1 στη θέση
0. Το κομβίο Stop παραμένει σε ηρεμία. Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flip-flop είναι S = 0
και R = 0, οπότε η έξοδος Q του RS flip-flop παραμένει ενεργοποιημένη.
Αν οποιαδήποτε στιγμή πιεστεί το κομβίο Stop
για να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα, η είσοδος R του RS flip-flop μεταβαίνει από τη θέση 0
στη θέση 1. Το κομβίο Start παραμένει σε ηρεμία. Στην περίπτωση αυτή οι είσοδοι του RS flipflop είναι S = S 0 και R S = S 1, οπότε η έξοδος Q
του RS flip-flop απενεργοποιείται.
1.9.4 Σήματα χρονισμού.
Τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν είτε ασύγχρονα (asynchronously) είτε σύγχρονα (synchronously). Στην ασύγχρονη λειτουργία
η έξοδος μπορεί να αλλάζει κατάσταση μόνο με την
μεταβολή των εισόδων. Στην σύγχρονη λειτουργία ο
ακριβής χρόνος, κατά τον οποίο μπορεί να αλλάξει

κατάσταση, η έξοδος καθορίζεται από ένα σήμα, το
οποίο ονομάζεται χρονισμός ή ρολόι (clock). Το
σήμα αυτό είναι συνήθως ένας τετραγωνικός παλμός,
ο οποίος καθοδηγεί την μεταβολή των εξόδων του
ψηφιακού κυκλώματος. Αυτή η μεταβολή μπορεί να
συμβεί είτε κατά την μετάβαση του παλμού χρονισμού
από την κατάσταση 0 στην κατάσταση 1 και τότε μιλάμε για μετάβαση θετικής ακμής (Positive Going
Transition – PGT), είτε κατά την μετάβαση του παλμού clock από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0 και
τότε μιλάμε για μετάβαση αρνητικής ακμής (Negative Going Transition – NGT) [σχ. 1.9ι(α)].
1
0
1
0
Μετάβαση θετικής
ακµής (PGT)

Μετάβαση αρνητικής
ακµής (ΝGT)

(α)
Q
CLK

FF

Q
CLK

FF

Q
(β)

Q
(γ)

Σχ. 1.9ι
(a) Σήματα παλμού χρονισμού θετικής και
αρνητικής ακμής. Σύμβολο flip-flop με χρονισμό
(β) θετικής ακμής και (γ) αρνητικής ακμής.

Ο γενικός κανόνας θέλει τα σύγχρονα κυκλώματα να είναι πιο εύκολα στον σχεδιασμό τους και
στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο λόγος είναι ότι
οι έξοδοι των ψηφιακών κυκλωμάτων αλλάζουν σε
αυστηρά καθορισμένες χρονικές στιγμές. Η ταχύτητα
στην οποία λειτουργούν τα σύγχρονα ψηφιακά κυκλώματα εξαρτάται από την συχνότητα του σήματος
χρονισμού, δηλαδή από τον χρόνο ανάμεσα σε δύο
διαδοχικές μεταβάσεις θετικής ή αρνητικής ακμής. Ο
συγχρονισμός που μπορεί να προσφέρει ένα σήμα
χρονισμού σε ένα ψηφιακό κύκλωμα επιτυγχάνεται
με την χρήση συγχρόνων flip-flop, τα οποία έχουν
και μία είσοδο για τους παλμούς χρονισμού. Η είσοδος αυτή συνήθως δηλώνεται με τα γράμματα CLK
από την λέξη clock και συμβολίζεται με ένα μικρό
τρίγωνο. Όταν το flip-flop ενεργοποιείται με την αρ-
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νητική ακμή του χρονισμού μπροστά από το τρίγωνο,
τοποθετείται ένας μικρός κύκλος για να δείξει την
ενεργοποίηση του flip-flop όταν η μετάβαση γίνεται
από το 1 στο 0. Τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα
1.9ι(β) και (γ) όπου παρουσιάζονται δύο flip-flop με
χρονισμό θετικής και αρνητικής ακμής.
1.9.5 Σύγχρονο RS flip-flop.
Το RS flip-flop δεν διαθέτει χρονισμό. Κατά συνέπεια η έξοδός του μπορεί να αλλάξει κατάσταση
μόνο με αλλαγή των εισόδων του. Αυτό το χαρακτηριστικό του, το κατατάσσει στα ασύγχρονα flip-flop.
Προσθέτοντας μία είσοδο χρονισμού (CLK) στο RS
flip-flop δημιουργείται ένα σύγχρονο RS flip-flop,
στο οποίο οι είσοδοι S και R ασκούν τον ίδιο έλεγχο πάνω στις εξόδους όπως και στο ασύγχρονο RS
flip-flop, με την διαφορά ότι οι έξοδοι δεν αντιδρούν
στις μεταβολές των εισόδων S και R παρά μόνο με
την παρουσία παλμού χρονισμού στην είσοδο CLK.
Το κύκλωμα του σύγχρονου RS flip-flop του σχήματος
1.9ια(α) βασίζεται στο RS flip-flop με πύλες NAND με
την προσθήκη δύο πυλών NAND, οι οποίες λειτουργούν σαν αντιστροφείς των σημάτων εισόδου. Στο
σχήμα 1.9ια(β) παρουσιάζεται το σύμβολο αυτού του
flip-flop και στο σχήμα 1.9ια(γ) ο πίνακας αλήθειας.
Να σημειωθεί ότι στον πίνακα αλήθειας εμφανίζονται
οι είσοδοι και έξοδοι μόνο με την παρουσία παλμού
χρονισμού (CLK = 1). Ο λόγος είναι ότι όταν ο παλμός χρονισμού είναι σε λογικό επίπεδο 0, οι είσοδοι
δεν επιδρούν πάνω στις εξόδους, οπότε οι έξοδοι παραμένουν στην προηγούμενη κατάστασή τους. Επίσης, είναι σημαντική η παρατήρηση ότι το RS flip-flop
του σχήματος 1.9ια παρά το ότι αποτελείται από πύλες
NAND έχει τον ίδιο πίνακα αλήθειας με το RS flipflop, το οποίο κατασκευάζεται με πύλες NOR. Αυτό
συμβαίνει γιατί το RS flip-flop του σχήματος 1.9ια
αποτελείται από δύο επίπεδα πυλών NAND, έτσι ώστε
να ενεργοποιείται τελικά με θετική λογική.
1.9.6 Delay flip-flop.
To βασικό μειονέκτημα του σύγχρονου RS flip-flop
είναι (όπως και στο ασύγχρονο) η αδυναμία προσδιορισμού της εξόδου όταν και οι δύο είσοδοι είναι σε
λογικό 1. Ένας τρόπος αποφυγής της καταστάσεως
απροσδιοριστίας είναι να προστεθεί μία πύλη ΝΟΤ
ανάμεσα στις εισόδους S και R, οπότε δημιουργείται
ένας άλλος τύπος flip-flop, ο οποίος ονομάζεται Data
flip-flop ή Delay flip-flop. Το όνομα Data (δεδομένα) προέρχεται από την δυνατότητά του να αποθηκεύει τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην είσοδό του,

κάθε φορά που δέχεται παλμό χρονισμού, ενώ το
όνομα Delay (καθυστέρηση) προέρχεται από την δυνατότητά του να δημιουργεί καθυστέρηση στην προώθηση των δεδομένων σε ένα ψηφιακό κύκλωμα. Για
να μην δημιουργείται σύγχυση από την διπλή ονομασία που μπορεί να πάρει αυτός ο τύπος flip-flop, συνηθίζεται να ονομάζεται απλά D flip-flop (σχ. 1.9ιβ).
Αυτός ο τύπος flip-flop έχει μία μόνο είσοδο εκτός
της εισόδου χρονισμού, η οποία ονομάζεται D. Όπως
είναι προφανές, και αυτό το flip-flop δεν μεταβάλλει
τις εξόδους του εάν δεν δοθεί παλμός στην είσοδο
χρονισμού CLK. Αυτός είναι και ο λόγος που στον
πίνακα αλήθειας δεν παρουσιάζονται οι είσοδοι και
S
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Σχ. 1.9ια
(α) Σύγχρονο RS flip-flop, (β) σύμβολο,
(γ) πίνακας αλήθειας.
D

D

Q

Q
CLK
CLK

D

D

CLK
CLK

Q

Q

(α)
(α)
Q
FF
FF
(β)
(β)

Q

Q
Q

CLK

D

Q

Q

1

0

0

1

1

1

1

0

(γ)

Σχ. 1.9ιβ
(α) D flip-flop, (β) σύμβολο, (γ) πίνακας αλήθειας.
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D

CLK

Q

x

x

Σχ. 1.9ιγ
Αλλαγή της εξόδου Q κατά την διάρκεια
ενός παλμού χρονισμού σε D flip-flop.

έξοδοι για CLK=0. Όπως φαίνεται από τον πίνακα
αλήθειας, όταν υπάρχει παλμός χρονισμού η είσοδος
D μεταφέρεται στην έξοδο.
Το D flip-flop είναι το πιο σημαντικό από τα σύγχρονα flip-flop, αφού εξασφαλίζει ότι οι είσοδοι S
και R δεν θα βρίσκονται και οι δύο σε λογικό επίπεδο 1. Ένα μειονέκτημα αυτού του flip-flop αλλά και
όλων των σύγχρονων flip-flop είναι ότι εάν η είσοδος D αλλάξει κατάσταση, ενώ ακόμη ο παλμός χρονισμού είναι σε λογικό 1, η έξοδος αλλάζει κι αυτή
κατάσταση και θυμάται μόνο την τελευταία τιμή του
D. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ripple through
(κυματισμός κατά την διάρκεια) και μπορεί να είναι
ανεπιθύμητο για πολλά κυκλώματα. Το παραπάνω
φαινόμενο παρουσιάζεται στο σχήμα 1.9ιγ, όπου στα
σημεία που δηλώνονται με το γράμμα X γίνεται αλλαγή στην έξοδο του flip-flop κατά την διάρκεια ενός
παλμού χρονισμού.
Ένας τρόπος αντιμετωπίσεως του προηγούμενου, ενοχλητικού πολλές φορές, φαινομένου είναι
το κύκλωμα Master-Slave D flip-flop (D flip-flop
αφέντη-εργάτη) (σχ. 1.9ιδ). Το κύκλωμα αυτό αποτελείται από ένα D flip-flop, στην έξοδο του οποίου

συνδέεται ένα σύγχρονο RS flip-flop. Το master flipflop συγχρονίζεται με παλμούς θετικής ακμής μεταβάσεως, ενώ το slave flip-flop με παλμούς αρνητικής
ακμής μεταβάσεως μέσω μίας πύλης NOT, που συνδέει τους χρονισμούς των δύο flip-flop (σχ. 1.9ιδ).
Κατά την θετική ακμή του master flip-flop τα δεδομένα D αποθηκεύονται στην έξοδο Qmaster, ενώ το
slave flip-flop δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, αφού
χρονίζεται με την αρνητική ακμή του παλμού χρονισμού. Κατά την αρνητική ακμή του παλμού χρονισμού τα δεδομένα εμφανίζονται στην έξοδο Qslave.
Στο σχήμα 1.9ιε δίνεται ένα παράδειγμα λειτουργίας του Master-Slave D flip-flop. Όπως φαίνεται από
το παράδειγμα, η τελική έξοδος (Qslave) προκύπτει
μέσω της αρνητικής ακμής του παλμού χρονισμού.
Εντούτοις, τα δεδομένα στην έξοδο Qslave είναι αυτά
που εισήχθησαν στο Master-Slave D flip-flop κατά
την θετική ακμή του παλμού χρονισμού. Με αυτόν
τον τρόπο για να αποθηκευτούν δεδομένα στην
έξοδο Qslave χρειάζεται να ολοκληρωθεί και η θετική και η αρνητική ακμή του παλμού χρονισμού.
Τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να εμφανιστούν
στην είσοδο D κατά την διάρκεια του παλμού χρονισμού αγνοούνται.

D

CLK

Qslave

Σχ. 1.9ιε
Παράδειγμα λειτουργίας του Master-Slave D flip-flop.

Master D flip-flop
D

Slave RS flip-flop
Q master

S
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Q master
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R

Σχ. 1.9ιδ
Master-Slave D flip-flop.
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Διάγραµµα χρονισµού
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Σχ. 1.9ιστ
Διάγραμμα χρονισμού εισόδων ασύγχρονου RS flip-flop, παραδείγματος 1.

Λύση
Ο πίνακας διεγέρσεως και το διάγραμμα χρονισμού του ασύγχρονου RS flip-flop τις αντίστοιχες
χρονικές στιγμές απεικονίζεται στο σχήμα 1.9ιζ.
2) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού της εισόδου
ενός D flip-flop (σχ. 1.9ιη). Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χρονισμού της εξόδου Q του D flip-flop,
όταν το D flip-flop διεγείρεται είτε με τη θετική είτε
με την αρνητική ακμή του ρολογιού και θεωρώντας
ότι τη χρονική στιγμή t0 η έξοδος Q = 1.
Λύση
Όταν το D flip-flop διεγείρεται με τη θετική ακμή
του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7 και
t9 πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του D flipflop ανάλογα με τις τιμή της εισόδου (σχ. 1.9ιθ).
Όταν το D flip-flop διεγείρεται με την αρνητική
ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t2, t4, t6, t8
και t10, πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του
D flip-flop ανάλογα με την τιμή της εισόδου (σχ.
1.9κ).
3) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού της εισόδου
ενός Master-Slave D flip-flop (σχ. 1.9κα). Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χρονισμού των εξόδων Qmaster
και Qslave του Master-Slave D flip-flop και θεωρώντας ότι τη χρονική στιγμή t0 η έξοδος Q = 0.
Λύση
Το διάγραμμα χρονισμού του Master-Slave D
flip-flop τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές απεικονίζεται στο σχήμα 1.9κβ. Παρατηρούμε ότι η έξοδος
Qmaster διεγείρεται τις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7
και t9 και πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του
D flip-flop ανάλογα με την τιμή της εισόδου, ενώ η
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Σχ. 1.9ιζ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού
ασύγχρονου RS flip-flop, παραδείγματος 1.
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Σχ. διεγέρσεως
1.9ιη
Πίνακας
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Σχ. 1.9ιθ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού
θετικά ακμοπυροδοτούμενου D flip-flop, παραδείγματος 2.
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έξοδος Qslave διεγείρεται
τις χρονικές στιγμές t2, t4,
Πίνακας διεγέρσεως
t6, t8 και t10 και πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου
D
Q
του D flip-flop ανάλογα με
την τιμή
της εισόδου.
t0

1
t2
Πίνακας
διεγέρσεως
0
0
t
D4 Q 1
t6
0
1
t6
t8
1
0 0
t8
t10
0
1 1
t10

t0
t2
t4

1D
0
0
1
1
0
0

Q
0
1
0
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CLK
D

1.9.8 JK flip-flop.
Στο σχήμα 1.9κγ παρουσιάζονται οι δύο διαφορετικές εκδοχές του κυκλώματος του JK flip-flop με
το σύμβολό του και τον πίνακα αλήθειας. Αυτό το
flip-flop λειτουργεί όπως ένα RS flip-flop, με την διαφορά ότι όταν οι δύο είσοδοι είναι και οι δύο σε
λογικό 1, δεν δημιουργείται απροσδιοριστία αλλά
η έξοδος αλλάζει κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται εναλλαγή (toggle) και εναλλάσσει την
έξοδο κάθε φορά που είναι J = 1 και Κ = 1 και εφόσον, φυσικά, υπάρχει παλμός χρονισμού στην είσοδο CLK. Και σε αυτόν τον πίνακα αλήθειας, όπως
και στους προηγούμενους των συγχρόνων flip-flop,
παρουσιάζονται οι είσοδοι και έξοδοι όταν υπάρχει
παλμός χρονισμού CLK, αφού σε διαφορετική πε-
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Σχ. 1.9κ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού αρνητικά
K
ακμοπυροδοτούμενου D flip-flop, παραδείγματος 2.
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Σχ. 1.9κα
Διάγραμμα χρονισμού εισόδου
CLK
Master-Slave D flip-flop, παραδείγματος 3.
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Σχ. 1.9κβ
Διάγραμμα χρονισμού εισόδου-εξόδων
Master-Slave D flip-flop, παραδείγματος 3.

t10

K

KQ

Q

1

FF
0

0

Χωρίς αλλαγή

1

J

1

0

1 (γ)0

1

1

1

1

Q

Q

1 (Set)

0

0

1 (Reset)

Εναλλαγή (toggle)
Q (t+1) = Q (t)
Q (t+1) = Q (t)
(δ)

Σχ. 1.9κγ
(α) Κύκλωμα JK flip-flop με πύλες NOR και AND,
(β) κύκλωμα JK flip-flop με πύλες NAND,
(γ) σύμβολο JK flip-flop και (δ) πίνακας αλήθειας.
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Master JK flip-flop
J

Slave RS flip-flop

Qmaster
Qslave

CLK
K

Qslave

Qmaster

Σχ. 1.9κδ
Master-Slave JK flip-flop.

ρίπτωση δεν υπάρχει επίδραση των εισόδων στις
εξόδους.
Και στο JK flip-flop μπορεί να δημιουργηθεί μία
διάταξη Master-Slave, η οποία βοηθά στη σταθεροποίηση των δεδομένων στην έξοδο μέχρι να ολοκληρωθεί ο παλμός χρονισμού. Στο σχήμα 1.9κδ φαίνεται η διάταξη Master-Slave JK flip-flop, όπου ένα
RS flip-flop (slave) συνδέεται στην έξοδο ενός JK
Τ
flip-flop (master).
1.9.9 Toggle flip-flop.

CLK

Εάν στο JK flip-flop συνδεθούν οι είσοδοι J και
K, έτσι ώστε να λαμβάνουν κοινή είσοδο, προκύπτει
(α)
ένας άλλος τύπος flip-flop, που ονομάζεται Toggle
ή
Τ flip-flop εξαιτίας του γεγονότος να εναλλάσσει την
έξοδό του κάθε φορά που στην είσοδο T εμφανίζεται
Τ
λογικό 1 και εφόσον υπάρχει και παλμός χρονισμού
στην είσοδο CLK (σχ. 1.9κε).
Τα Τ flip-flop μπορούν να χρησιμοποιηθούν
CLK σε
εφαρμογές όπου ένα μόνο κομβίο κάθε φορά που πιέζεται μπορεί να εκκινεί ή να σταματά την λειτουργία
ενός μηχανισμού. Λειτουργεί όπως και το κλασικό
(β)
ρελέ τύπου καστάνιας. Επίσης, τα T flip-flop χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα διαιρέσεως συχνότητας,
όπως το κύκλωμα του σχήματος 1.9κστ(α) όπου
η έξοδος Q συνδέεται στην είσοδο Τ. Στο σχήμα
1.9κστ(β) παρουσιάζεται το διάγραμμα χρονισμού.
Η συχνότητα των παλμών στην έξοδο Q είναι το μισό
της συχνότητας των παλμών στην είσοδο CLK.
1.9.10 Ασύγχρονες είσοδοι.
Στα σύγχρονα flip-flop που εξετάστηκαν έως
τώρα οι είσοδοί τους ονομάζονται σύγχρονες επειδή
μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή της καταστάσεως της εξόδου μόνο όταν υπάρξει παλμός χρονισμού

θετικής ή αρνητικής ακμής. Εντούτοις, τα περισσότερα κυκλώματα συγχρόνων flip-flop έχουν και δύο
εισόδους ασύγχρονες, οι οποίες χρησιμοποιούνται
για να μεταβάλλουν την έξοδο των flip-flop χωρίς
να είναι απαραίτητος ο παλμός χρονισμού. Αυτές οι
είσοδοι συνήθως ονομάζονται PRESET και CLEAR
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FF

(γ)

Q
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T

1
0
FF
1
(γ)

1

Q
Q

Q

Χωρίς αλλαγή

Εναλλαγή (toggle)
Q
Q (t + 1) = Q (t)
Q(t + 1) = Q (t)
(δ)

Σχ. 1.9κε
Κύκλωμα T flip-flop με πύλες NOR και AND,
(β) κύκλωμα T flip-flop με πύλες NAND,
(γ) σύμβολο T flip-flop και (δ) πίνακας αλήθειας.
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Q

Τ
CLK

FF
Q

Συχνότητα
εισόδου fin

1.9.11 Παραδείγματα.
Συχνότητα
εξόδου fout

(α)
Συχνότητα εισόδου fin
είσοδος CLK

1

Συχνότητα εξόδου fout
έξοδος Q

1

0

0
(β)

fout =

fin
2

Σχ. 1.9κστ
(α) Συνδεσμολογία T flip-flop για διαίρεση
συχνότητας, (β) διάγραμμα χρονισμού.

και όταν δεχτούν λογικό 1, θέτουν την έξοδο Q σε
λογικό επίπεδο 1 ή 0 αντίστοιχα. Πολύ συχνά υλοποιούνται με αρνητική λογική στα ολοκληρωμένα
κυκλώματα των flip-flop και συμβολίζονται σαν
PRESET και CLEAR. Η αρνητική λογική σημαίνει,
όπως έχει εξηγηθεί και πιο πάνω, ότι για να τεθεί η
έξοδος Q σε λογικό επίπεδο 1, πρέπει η ασύγχρονη
είσοδος PRESET να έρθει σε λογικό 0. Αντίστοιχα
για να τεθεί η έξοδος Q σε λογικό επίπεδο 0, πρέπει
η ασύγχρονη είσοδος CLEAR να έρθει σε λογικό 0.
Η κατάσταση PRESET = 0 και CLEAR = 0 ταυτόχρονα, απαγορεύεται. Στο σχήμα 1.9κζ παρουσιάζονται τα σύμβολα των συγχρόνων flip-flop μαζί με τις
ασύγχρονες εισόδους.
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FF

FF
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FF

(δ)
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Λύση
Όταν το JK flip-flop διεγείρεται με τη θετική
ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t1, t3, t5,
t7 και t9, πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του
JK flip-flop ανάλογα με τις τιμές των εισόδων J και
K (σχ. 1.9κθ).
Όταν το JK flip-flop διεγείρεται με την αρνητική ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t2, t4,
t6, t8 και t10, πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου
CLK
J
K
t0

Q
Q
CLEAR
CLEAR

Σχ. 1.9κζ
Σύμβολα συγχρόνων flip-flop με τις ασύγχρονες
εισόδους τους (α) RS flip-flop, (β) D flip-flop,
(γ) JK flip-flop, (δ) Τ flip-flop.
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Σχ. 1.9κη
Διάγραμμα
χρονισμού
Πίνακας διεγέρσεως
εισόδων JK flip-flop, παραδείγματος 1.
J

K

Q

t0
1
Πίνακας διεγέρσεως
t1
0
1
0
J t3 K Q1
0 J 1K

Q
Q
CLEAR
CLEAR

PRESET
PRESET
Q
Q
FF
Q
Q
CLEAR
CLEAR

1) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού των εισόδων ενός JK flip-flop (σχ. 1.9κη). Να σχεδιάσετε
το διάγραμμα χρονισμού της εξόδου Q του JK flipflop όταν το JK flip-flop διεγείρεται είτε με τη θετική είτε με την αρνητική ακμή του ρολογιού και θεωρώντας ότι τη χρονική στιγμή t0 η έξοδος Q=1.
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Σχ. 1.9κθ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού θετικά
ακμοπυροδοτούμενου JK flip-flop, παραδείγματος 1.
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του JK flip-flop ανάλογα με τις τιμές των εισόδων J
και K (σχ. 1.9λ).
2) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού της εισόδου
Πίνακας
διεγέρσεως
ενός Τ flip-flop (σχ.
1.9λα).
Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χρονισμού της
εξόδου
J
K Q Qτου Τ flip-flop,

εισόδους PRESET και CLEAR. Να σχεδιάσετε το
διάγραμμα χρονισμού της εξόδου Q του JK flipflop όταν το JK flip-flop διεγείρεται με τη θετική
ακμή του ρολογιού και θεωρώντας ότι τη χρονική
στιγμή t0 η έξοδος Q = 0.
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Λύση
Όταν οι ασύγχρονες είσοδοι του JK flip-flop
είναι 1, το JK flip-flop ακολουθεί τη σύγχρονη
Πίνακας διεγέρσεως
λειτουργία. Καθώς διεγείρεται με τη θετική ακμή
T στιγμές
Q
του ρολογιού τις χρονικές
t1, t5, t7 και t9
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Σχ. 1.9λ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού αρνητικά
ακμοπυροδοτούμενου JK flip-flop, παραδείγματος 1.

όταν το Τ flip-flop διεγείρεται είτε με τη θετική είτε
με την αρνητική ακμή του ρολογιού και θεωρώντας
ότι τη χρονική στιγμή t0 η έξοδος Q = 1.
Λύση
Όταν το Τ flip-flop διεγείρεται με τη θετική ακμή
του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7 και t9,
πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του Τ flip-flop
ανάλογα με τις τιμές της εισόδου (σχ. 1.9λβ).
Όταν το Τ flip-flop διεγείρεται με την αρνητική
ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t2, t4, t6, t8
και t10, πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του
Τ flip-flop ανάλογα με τις τιμές της εισόδου (σχ.
1.9λγ).
3) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού των εισόδων ενός JK flip-flop (σχ. 1.9λδ) με ασύγχρονες
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Σχ. 1.9λα
Διάγραμμα χρονισμού εισόδου Τ flip-flop, παραδείγματος 2.
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Σχ. 1.9λγ
Πίνακας διεγέρσεως και διάγραμμα χρονισμού αρνητικά
ακμοπυροδοτούμενου Τ flip-flop, παραδείγματος 2.
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Σχ. 1.9λδ
Διάγραμμα χρονισμού εισόδων JK flip-flop
με ασύγχρονες εισόδους, παραδείγματος 3.
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Σχ. 1.9λστ
Διάγραμμα χρονισμού εισόδου Τ flip-flop
με ασύγχρονες εισόδους, παραδείγματος 4.
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Σχ. 1.9λε
Διάγραμμα χρονισμού θετικά ακμοπυροδοτούμενου
ασύγχρονου JK flip-flop, παραδείγματος 3.

πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του JK flipflop ανάλογα με τις τιμές των εισόδων J και K. Τη
χρονική στιγμή t3, υπερτερεί η είσοδος CLEAR. Η
είσοδος PRESET ενεργοποιείται μεταξύ των χρονικών στιγμών t7 και t9 (σχ. 1.9λε).
4) Δίνεται το διάγραμμα χρονισμού των εισόδων ενός Τ flip-flop (σχ. 1.9λστ) με ασύγχρονες
εισόδους PRESET και CLEAR. Να σχεδιάσετε το
διάγραμμα χρονισμού της εξόδου Q του Τ flipflop όταν το Τ flip-flop διεγείρεται με την αρνητική
ακμή του ρολογιού και θεωρώντας ότι τη χρονική
στιγμή t0 η έξοδος Q = 1.
Λύση
Όταν οι ασύγχρονες είσοδοι του Τ flip-flop είναι 1, το Τ flip-flop ακολουθεί τη σύγχρονη λειτουργία. Καθώς το Τ flip-flop διεγείρεται με την
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t8
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t10

Σχ. 1.9λζ
Διάγραμμα χρονισμού αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου
ασύγχρονου Τ flip-flop, παραδείγματος 4.

αρνητική ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές
t2, t4, t6 και t10, πραγματοποιείται αλλαγή της εξόδου του Τ flip-flop ανάλογα με την τιμή της εισόδου Τ. Τη χρονική στιγμή t8, υπερτερεί η είσοδος
CLEAR. Η είσοδος PRESET ενεργοποιείται μεταξύ των χρονικών στιγμών t2 και t4 (σχ. 1.9λζ).

1.10 Καταχωρητές.
1.10.1 Εισαγωγή.
Η πιο κοινή χρήση των flip-flop είναι η αποθήκευση δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε
μονάδες μνήμης, που αποτελούνται από ομάδες
flip-flop, οι οποίες ονομάζονται καταχωρητές (registers). Ο συνήθης τρόπος για την αποθήκευση των
δεδομένων περιλαμβάνει την μεταφορά των δεδομένων (data transfer) από ένα flip-flop σε επόμενο
ή από έναν καταχωρητή σε επόμενο. Όταν για την
μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιείται παλμός
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χρονισμού στην είσοδο CLK, η μεταφορά ονομάζεται σύγχρονη [σχ. 1.10α(α)], ενώ όταν χρησιμοποιούνται οι ασύγχρονες είσοδοι PRESET και CLEAR,
η μεταφορά ονομάζεται ασύγχρονη [σχ. 1.10α(β)].
Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα εξεταστεί
μόνο η σύγχρονη μεταφορά δεδομένων.
Ανάλογα με το πώς γίνεται η μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε δύο καταχωρητές, διακρίνονται δύο
μεγάλες κατηγορίες: η σειριακή μεταφορά και η παράλληλη μεταφορά.
1) Η σειριακή μεταφορά δεδομένων επιτυγχάνεται με την χρήση των καταχωρητών ολισθήσεως (shift registers). Ο καταχωρητής ολισθήσεως
είναι μία διάταξη αποτελούμενη από flip-flop συνδεδεμένα έτσι, ώστε η έξοδος του ενός να γίνεται είσοδος του επομένου. Ονομάζονται «ολισθήσεως» γιατί
σε κάθε παλμό χρονισμού τα δεδομένα ολισθαίνουν
(προχωρούν) κατά μία θέση από το ένα flip-flop στο
επόμενο. Όπως σε μία αριθμομηχανή τα ψηφία μετακινούνται διαδοχικά, καθώς πληκτρολογούμε τα
επόμενα, το ίδιο συμβαίνει και με τα bit των δεδομένων σε έναν καταχωρητή ολισθήσεως. Ένας καταχωρητής ολισθήσεως, δηλαδή, φορτώνει τα bits των
δεδομένων στις εισόδους του και στην συνέχεια τα
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Σχ. 1.10α
(α) Σύγχρονη και (β) ασύγχρονη μεταφορά
δεδομένων από ένα flip-flop σε άλλο.

μετακινεί προς τις εξόδους του σε κάθε παλμό του
ρολογιού.
Οι βασικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν
κατά την μεταφορά δεδομένων σε έναν καταχωρητή
ολισθήσεως είναι οι παρακάτω και με βάση αυτές
χαρακτηρίζονται και οι ακόλουθες κατηγορίες των
καταχωρητών ολισθήσεως:
α) Σειριακής εισόδου σειριακής εξόδου (Serial In to Serial Out – SISO): Τα δεδομένα παρουσιάζονται ένα bit κάθε φορά στην είσοδο του πρώτου
flip-flop και με κάθε παλμό χρονισμού προχωρούν
(ολισθαίνουν) μέχρι την έξοδο του τελευταίου bit
από το τελευταίο flip-flop.
β) Σειριακής εισόδου παράλληλης εξόδου
(Serial In to Parallel Out – SIPO): Τα δεδομένα προχωρούν (ολισθαίνουν) σειριακά όπως στον
SISO, μέχρι να φορτωθούν ανά ένα σε κάθε flip-flop
του καταχωρητή και στην συνέχεια είναι διαθέσιμα
να μεταφερθούν παράλληλα στην επόμενη ψηφιακή
συσκευή που θα τα χρησιμοποιήσει.
γ) Παράλληλης εισόδου σειριακής εξόδου)
(Parallel In to Serial Out – PISO): Τα δεδομένα φορτώνονται παράλληλα στα flip-flop του καταχωρητή και με τους επόμενους παλμούς χρονισμού
μετακινούνται μέχρι και το τελευταίο bit να περάσει
στην έξοδο του τελευταίου flip-flop.
2) Η παράλληλη μεταφορά δεδομένων γίνεται από καταχωρητές, όπου τα δεδομένα φορτώνονται παράλληλα, με έναν παλμό χρονισμού, και είναι
διαθέσιμα στην έξοδο των flip-flop παράλληλα, για
την επόμενη ψηφιακή συσκευή που θα τα χρησιμοποιήσει. Οι καταχωρητές αυτοί ονομάζονται παράλληλης εισόδου παράλληλης εξόδου (Parallel In
to Parallel Out – PIPO).
Σήμερα υπάρχουν ολοκληρωμένα κυκλώματα
καταχωρητών, σε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στον
αριθμό των bits που μπορούν να διαχειριστούν, τα
οποία μπορούν να υλοποιήσουν με κατάλληλη συνδεσμολογία των ακροδεκτών τους όλες τις παραπάνω διατάξεις.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τέσσερεις
παραπάνω κατηγορίες συγχρόνων καταχωρητών
ολισθήσεως χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα καταχωρητές που αποτελούνται από τέσσερα D flip-flop.
1.10.2 Καταχωρητές ολισθήσεως SISO.
Ένας καταχωρητής ολισθήσεως SISO (σειριακής
εισόδου – σειριακής εξόδου) ολισθαίνει τα δεδομένα
κατά μία θέση σε κάθε παλμό χρονισμού. Ο παλμός
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χρονισμού εφαρμόζεται παράλληλα σε όλες τις θύρες CLK των flip-flop, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.10β.
Έστω για παράδειγμα ότι σε έναν καταχωρητή
δεξιάς ολισθήσεως SISO 3-bits θέλομε να καταχωρήσομε τα δεδομένα 011. Η αρχική κατάσταση του
καταχωρητή είναι 000. Παρακάτω θα παρουσιαστούν όλα τα περιεχόμενα του καταχωρητή από τον
πρώτο παλμό μέχρι και τον παλμό εκείνο, κατά τον
οποίο ο καταχωρητής επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση.
Θεωρούμε παλμό χρονισμού θετικής ακμής. Η
καταχώρηση στον καταχωρητή δεξιάς ολισθήσεως
σειριακής εισόδου – σειριακής εξόδου ξεκινά με την
εμφάνιση του πρώτου παλμού με την καταχώρηση
του LSB, που στην περίπτωσή μας είναι το 011. Στο
σχήμα 1.10γ απεικονίζεται η λειτουργία όλων των εισόδων – εξόδων του καταχωρητή, ο οποίος αποτελείται από 3 flip-flοp τύπου D.
Παρατηρούμε ότι μετά από τρεις παλμούς (σχ.
1.10γ – 4ο διάγραμμα) γίνεται η καταχώρηση των
δεδομένων 011 και μετά από έξι παλμούς ο καταχωρητής επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (σχ.
1.10γ).
1.10.3 Καταχωρητές ολισθήσεως SIPO.
Στο σχήμα 1.10δ παρουσιάζεται ένας καταχωρητής ολισθήσεως SIPO (σειριακής εισόδου παράλληλης εξόδου). Όπως και στον καταχωρητή SISO,
τα δεδομένα φορτώνονται διαδοχικά στα flip-flop
του καταχωρητή με κάθε παλμό χρονισμού και στην
συνέχεια μετά από τέσσερεις παλμούς χρονισμού είναι διαθέσιμα για να μεταφερθούν παράλληλα στην
επόμενη ψηφιακή συσκευή.
Ως παράδειγμα θα θεωρήσομε έναν καταχωρητή
SIPO με διάγραμμα παλμών χρονισμού και δεδομένων όπως τα πρώτα δύο διαγράμματα του σχήματος
1.10ε.
Ο καταχωρητής διεγείρεται με τη θετική ακμή του

ρολογιού τις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7, t9 και t11.
Το διάγραμμα χρονισμού των τεσσάρων εξόδων του
καταχωρητή τύπου SIPO, με θετικά ακμοπυροδοτούμενα D flip-flop, τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές,
απεικονίζεται στα τελευταία τέσσερα διαγράμματα
του σχήματος 1.10ε.
1.10.4 Καταχωρητές ολισθήσεως PISO.
Στον καταχωρητή PISO (παράλληλης εισόδου
σειριακής εξόδου) (σχ. 1.10στ) τα δεδομένα αποθηκεύονται παράλληλα στην έξοδο κάθε flip-flop του
καταχωρητή πριν ξεκινήσει η ολίσθησή τους με κάθε
παλμό χρονισμού. Η ιδιαιτερότητα αυτού του τύπου
καταχωρητή ολισθήσεως είναι η χρήση ενός κυκλώματος στην είσοδο των δεδομένων κάθε flip-flop, το
οποίο ονομάζεται πολυπλέκτης (multiplexer). Το
κύκλωμα του πολυπλέκτη αποτελείται από μία πύλη
NOT, δύο πύλες AND και μία πύλη OR (σχ. 1.10στ).
Το κύκλωμα του πολυπλέκτη αναλαμβάνει να
διαχωρίσει την παράλληλη είσοδο των δεδομένων
στον καταχωρητή από την ολίσθηση των δεδομένων
προς την έξοδο του τελευταίου flip-flop. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με την χρήση δύο πρόσθετων εισόδων (Serial και SHIFT στο σχ. 1.10στ), οι οποίες
μέσω του κυκλώματος του πολυπλέκτη όταν γίνεται
η παράλληλη είσοδος των δεδομένων στον καταχωρητή, δεν επιτρέπουν την ολίσθηση των δεδομένων
και αντίστροφα όταν τα δεδομένα ολισθαίνουν, απομονώνουν την παράλληλη είσοδο.
Όταν οι είσοδοι Serial και SHIFT είναι σε λογικό
0, γίνεται παράλληλη εισαγωγή των bits στον καταχωρητή, ενώ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ολισθήσεως, αφού οι πύλες AND, στις
οποίες συνδέονται οι έξοδοι Q των flip-flop, δεν μπορούν να μεταφέρουν στο επόμενο flip-flop την έξοδο Q του προηγούμενου. Όταν οι είσοδοι Serial και
SHIFT είναι σε λογικό 1, οι πύλες AND, στις οποίες
συνδέονται οι έξοδοι Q των flip-flop, μεταφέρουν στο
επόμενο flip-flop την έξοδο Q του προηγούμενου.

Φορά µετακινήσεως των δεδοµένων µε κάθε παλµό χρονισµού
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Σχ. 1.10β
Καταχωρητής SISO 4-bits.
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Σχ. 1.10γ
Απεικόνιση λειτουργίας καταχωρητή δεξιάς ολισθήσεως τύπου SISO 3-bits.
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ενώ για σειριακή ολίσθηση των bits προς την έξοδο του 4ου flip-flop οι είσοδοι Serial και SHIFT έρχονται σε λογικό 1.

Σχ. 1.10στ
Καταχωρητής ολισθήσεως PISO 4-bits.
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1.10.5 Καταχωρητές PIPO.

τα JK flip-flop. Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας,
οι απαριθμητές διακρίνονται σε απαριθμητές ασύγχρονους, όπου η έξοδος κάθε flip-flop αποτελεί τον
παλμό χρονισμού του επόμενου και σύγχρονους,
όπου υπάρχει κοινός χρονισμός για όλα τα flip-flop,
σε απαριθμητές αύξουσας μετρήσεως (up counters), φθίνουσας μετρήσεως (down counters) και
αμφίδρομους (bidirectional).

Στο σχήμα 1.10ζ παρουσιάζεται ένας καταχωρητής PIPO (παράλληλης εισόδου παράλληλης εξόδου). Πρόκειται για τον καταχωρητή, που με έναν
μόνο παλμό χρονισμού μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα στην έξοδο για χρήση από την επόμενη ψηφιακή συσκευή που θα τα υποδεχτεί.
1.11 Απαριθμητές.

1.11.2 Ασύγχρονος απαριθμητής mod-4.

1.11.1 Εισαγωγή.

Στο σχήμα 1.11α(α) παρουσιάζεται ένας ασύγχρονος απαριθμητής αύξουσας μετρήσεως αποτελούμενος από δύο D flip-flop. Στον ασύγχρονο απαριθμητή η έξοδος τού ενός flip-flop αποτελεί την είσοδο
χρονισμού (CLK) στο δεύτερο flip-flop. Λόγω του ότι
ο χρονισμός δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα
flip-flop δημιουργείται μία μετακίνηση κυματοειδής
του παλμού χρονισμού από το ένα flip-flop στο άλλο,
και αυτός είναι ο λόγος που οι ασύγχρονοι απαριθμητές ονομάζονται και απαριθμητές κυματώσεως
(ripple counters).
Στο σχήμα 1.11α(β) εμφανίζεται το διάγραμμα
χρονισμού και η απαρίθμηση της εξόδου του ασύγχρονου απαριθμητή αύξουσας μετρήσεως του σχήματος 1.11α(α). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο
χρονισμός των flip-flop γίνεται με την αρνητική ακμή,
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα χρονισμού. Η έξοδος του τελευταίου flip-flop αποτελεί το πιο σημαντικό
ψηφίο (MSB) της τιμής της απαριθμήσεως και η έξοδος του πρώτου flip-flop αποτελεί το λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB) της τιμής. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται μία αύξουσα απαρίθμηση, η οποία ξεκινά
από την δυαδική τιμή 00 και φτάνει μέχρι την τιμή 11.
Αφού η απαρίθμηση φτάσει την τιμή 11, στην επόμενη αρνητική ακμή του εξωτερικού παλμού χρονισμού
η μέτρηση θα ξεκινήσει από την αρχή (00). Από το

Μία δεύτερη και εξίσου σημαντική εφαρμογή των
flip-flop μετά τους καταχωρητές είναι τα κυκλώματα
απαριθμητών (counters). Ένας απαριθμητής αποτελείται από κάποια flip-flop συνδεδεμένα κατάλληλα
σε σειρά. Η λειτουργία του απαριθμητή συνίσταται
στο να καταμετρά τους παλμούς χρονισμού ή ρολογιού (CLK) στην είσοδό του. Η έξοδος του απαριθμητή είναι μία ψηφιακή δυαδική τιμή, η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό των παλμών χρονισμού που δέχτηκε
στην είσοδό του. Έτσι, ένας απαριθμητής διαθέτει μία
είσοδο, στην οποία εισάγονται οι παλμοί χρονισμού,
και μία έξοδο αποτελούμενη από n bits, οπότε μπορεί να απαριθμήσει μέχρι τον αριθμό 2 n. Κατά την
διαδικασία της απαριθμήσεως ο απαριθμητής περνά διαδοχικά απ’ όλες τις ενδιάμεσες τιμές ανάμεσα
στην ελάχιστη που μπορεί να μετρήσει και την μέγιστη. Το σύνολο των τιμών που μπορεί να μετρήσει ο
απαριθμητής ονομάζεται μέτρο (modulo ή mod). Για
παράδειγμα, ένας απαριθμητής που αποτελείται από
τέσσερα flip-flop, τα οποία δίνουν 2 4 = 16 διαφορετικές τιμές, ονομάζεται απαριθμητής mod-16.
Παρά το ότι όλα τα flip-flop μπορούν να συνδεθούν σε συνδεσμολογία κατάλληλη για να δημιουργήσουν κυκλώματα απαριθμητών, συνήθως τα flipflop που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι τα D και

data out
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Q2 D3
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Q3 D4
FF

Q2
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data in

Σχ. 1.10ζ
Καταχωρητής PIPO 4-bits.
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διάγραμμα παρατηρείται επίσης ότι το κάθε flip-flop
υποδιπλασιάζει την συχνότητα των παλμών του προηγούμενου flip-flop. Να σημειωθεί ότι η διάδοση του
παλμού χρονισμού από το ένα flip-flop στο επόμενο
δημιουργεί μία καθυστέρηση, η οποία ονομάζεται
καθυστέρηση διαδόσεως (propagation delay),
που για λόγους απλουστεύσεως δεν εμφανίζεται στο
διάγραμμα χρονισμού του σχήματος 1.11α(β).
1.11.3 Ασύγχρονος δεκαδικός απαριθμητής.
Χρησιμοποιώντας έναν mod-16 ασύγχρονο απαριθμητή και τροποποιώντας τον με την προσθήκη κάποιων λογικών πυλών, μπορεί να δημιουργηθεί ένας
νέος τύπος απαριθμητή, ο οποίος δεν καταμετρά 16
διαφορετικές τιμές, αλλά μόνο 10. Ο απαριθμητής
αυτός ονομάζεται δεκαδικός απαριθμητής και βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε αριθμητικά κυκλώματα.
Ένας δεκαδικός απαριθμητής απαιτεί μηδενισμό
(reset) των flip-flop όταν η απαρίθμηση φτάνει την
δεκαδική τιμή του 10, έτσι ώστε να επανεκκινήσει η
μέτρηση από το 0. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ψηφιακή δυαδική μέτρηση ξεκινά από τον δυαδικό αριθΑπαρίθµηση εξόδου
LSB QA
Παλµοί
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συχνότητας fin

QB MSB

D Q
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D Q
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FF
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1.11.4 Σύγχρονος απαριθμητής mod-16.
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Αύξουσα
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μό 0000, που αντιστοιχεί στην δεκαδική τιμή 0, και
φτάνει στον δυαδικό αριθμό 1001, που αντιστοιχεί
στην δεκαδική τιμή 9. Κατά τον επόμενο παλμό του
εξωτερικού χρονισμού γίνεται μηδενισμός στις εισόδους CLEAR των flip-flop, έτσι ώστε η έξοδος των
flip-flop να επανέλθει στην τιμή 0000.
Στο σχήμα 1.11β(α) παρουσιάζεται ένας δεκαδικός ασύγχρονος απαριθμητής υλοποιημένος με D
flip-flop, ο οποίος χρονίζεται με παλμούς χρονισμού
αρνητικής ακμής.
Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο διάγραμμα
χρονισμού του σχήματος 1.11β(β), μέχρι την αρνητική ακμή του πρώτου παλμού χρονισμού η έξοδος
των flip-flop είναι 0000 και αντιστοιχεί στην δεκαδική τιμή 0. Με την αρνητική ακμή του πρώτου παλμού
χρονισμού η έξοδος των flip-flop γίνεται 0001, το
οποίο αντιστοιχεί στην δεκαδική τιμή 1. Αντίστοιχα
συμβαίνει με τις αρνητικές ακμές των επόμενων παλμών χρονισμού. Μετά την αρνητική ακμή του ένατου
παλμού χρονισμού η καταμέτρηση έχει φτάσει την
τιμή 1001, που αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 9.
Καθώς έρχεται η αρνητική ακμή του δέκατου παλμού χρονισμού, ο οποίος θα οδηγούσε την καταμέτρηση στην τιμή 1010, που αντιστοιχεί στον δεκαδικό
αριθμό 10, η έξοδος της πύλης NAND γίνεται 0 και
ενεργοποιεί τις εισόδους CLEAR των flip-flop, μηδενίζοντας την απαρίθμηση και ξεκινώντας την από
την αρχή. Τέλος στο σχήμα 1.11β(γ) παρουσιάζεται
ο πίνακας αλήθειας.

10 11 ....

Επανεκκίνηση
µετρήσεως
(β)

Σχ. 1.11α
(α) Ασύγχρονος απαριθμητής mod-4,
(β) διάγραμμα χρονισμού.

Οι ασύγχρονοι απαριθμητές έχουν το μειονέκτημα ότι δημιουργούν μία καθυστέρηση διαδόσεως,
όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή δημιουργούν μία
μικρή καθυστέρηση του σήματος χρονισμού, καθώς
αυτό διαδίδεται από το ένα flip-flop στο επόμενο.
Σε έναν σύγχρονο απαριθμητή το παραπάνω
πρόβλημα δεν υφίσταται, αφού το σήμα χρονισμού
για όλα τα flip-flop του απαριθμητή δίνεται ταυτόχρονα στις εισόδους χρονισμού (CLK) των flip-flop.
Συνεπώς, οι μεταβολές στην έξοδο κάθε flip-flop
συμβαίνουν ταυτόχρονα και σε απόλυτο συγχρονισμό με τον παλμό χρονισμού. Έτσι, δεν δημιουργείται φαινόμενο καθυστερήσεως στην διάδοση.
Στο σχήμα 1.11γ(α) παρουσιάζεται το κύκλωμα
ενός σύγχρονου απαριθμητή mod-16 υλοποιημένο
με τέσσερα JK flip-flop, στο σχήμα 1.11γ(β) το διάγραμμα χρονισμού και στο σχήμα 1.11γ(γ) ο πίνακας
αλήθειας.
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Σχ. 1.11β
(α) Δεκαδικός ασύγχρονος απαριθμητής, (β) διάγραμμα χρονισμού, (γ) πίνακας αλήθειας.
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Σχ. 1.11γ
(α) Σύγχρονος απαριθμητής mod-16, (β) διάγραμμα χρονισμού, (γ) πίνακας αλήθειας.

70

Το κύκλωμα αυτό απαριθμεί σε αύξουσα μέτρηση
από την δυαδική τιμή 0000, η οποία αντιστοιχεί στην
δεκαδική τιμή 0, έως την δυαδική τιμή 1111, η οποία
αντιστοιχεί στην δεκαδική τιμή 15, δηλαδή συνολικά
16 τιμές. Στην συνέχεια ξεκινά πάλι την απαρίθμηση
από την δυαδική τιμή 0000.
Για την ενεργοποίηση των flip-flop θεωρούμε και
πάλι χρονισμό με την αρνητική ακμή του παλμού χρονισμού. Επίσης θεωρούμε ότι στην αρχή, δηλαδή την
χρονική στιγμή μηδέν, σε όλα τα JK flip-flop η έξοδος
Q είναι σε λογικό επίπεδο 0.
Όπως φαίνεται στο κύκλωμα, όλα τα JK flip-flop
είναι συνδεδεμένα σε συνδεσμολογία T (toggle) flipflop. Παρόλ’ αυτά, μόνο στο πρώτο flip-flop οι είσοδοι J και Κ είναι συνδεδεμένες μόνιμα σε λογικό επίπεδο 1, έτσι ώστε σε κάθε αρνητική ακμή του παλμού
χρονισμού η έξοδος QΑ του πρώτου JK flip-flop να
εναλλάσσεται. Στην συνέχεια ο σύγχρονος απαριθμητής εκτελεί μία προκαθορισμένη ακολουθία από
καταστάσεις, οι οποίες βασίζονται στο κοινό σήμα
χρονισμού στις εισόδους CLK.
Έτσι, στην αρνητική ακμή του δεύτερου παλμού
χρονισμού οι είσοδοι J και Κ του δεύτερου flip-flop
βρίσκονται σε λογικό επίπεδο 1, οπότε η έξοδος QΒ
αυτού του flip-flop κάνει εναλλαγή και έρχεται σε λογικό επίπεδο 1 μέχρι την αρνητική ακμή του τέταρτου παλμού χρονισμού που η έξοδος του δεύτερου
JK flip-flop ξανακάνει εναλλαγή και έρχεται πάλι σε
λογικό επίπεδο 0.
Το τρίτο JK flip-flop μπορεί να κάνει εναλλαγή και
να βγάλει στην έξοδό του (QC) λογικό 1 μόνο όταν η
1η πύλη ΑND έχει έξοδο 1. Η κατάσταση αυτή συμβαίνει όταν οι είσοδοι J και K και η έξοδος QB του
δεύτερου flip-flop είναι σε επίπεδο 1 και ταυτόχρονα
υπάρχει αρνητική ακμή του παλμού χρονισμού.
Αντίστοιχα συμβαίνει και με το 4ο JK flip-flop, του

οποίου οι είσοδοι J και Κ οδηγούνται από την 2η πύλη
AND που δέχεται ως εισόδους τις εισόδους J και Κ
και την έξοδο QC του τρίτου JK flip-flop.
Είναι εύκολο να παρατηρηθεί ότι και στον σύγχρονο απαριθμητή στην έξοδο του κάθε flip-flop
πραγματοποιείται διαίρεση συχνότητας, με αποτέλεσμα στο τελευταίο flip-flop η συχνότητα εισόδου να
υποδεκαεξαπλασιάζεται.
1.11.5 Παραδείγματα.
1) Να σχεδιαστεί ένας ασύγχρονος απαριθμητής
mod-8, αύξουσας και φθίνουσας μετρήσεως, με τη
χρήση JK flip-flop και να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα διαγράμματα χρονισμού. Ο απαριθμητής χρονίζεται με παλμούς χρονισμού αρνητικής ακμής.
Λύση
Για την υλοποίηση του ασύγχρονου απαριθμητή mod-8 χρησιμοποιούμε τρία JK flip-flop (σχ.
1.11δ). Όπως και στους ασύγχρονους απαριθμητές
με D flip-flop, η έξοδος του 1oυ flip-flop QA αποτελεί
την είσοδο χρονισμού (CLK) στο 2o flip-flop και η
έξοδος του 2ου flip-flop QB αποτελεί την είσοδο χρονισμού (CLK) στο 3o flip-flop. Από το σχήμα 1.11δ
παρατηρούμε ότι όλα τα JK flip-flop βρίσκονται σε
κατάσταση εναλλαγής, δηλαδή τόσο η είσοδος J
όσο και η είσοδος Κ είναι μόνιμα τοποθετημένες
στη δυαδική τιμή 1.
Στο σχήμα 1.11ε εμφανίζεται το διάγραμμα χρονισμού και η απαρίθμηση των τριών εξόδων QA, QB
και QC, όπου η έξοδος του τελευταίου flip-flop QC
αποτελεί το πιο σημαντικό ψηφίο της τιμής της απαριθμήσεως και η έξοδος του πρώτου flip-flop QA
αποτελεί το λιγότερο σημαντικό ψηφίο της τιμής. Η
δυαδική μέτρηση εμφανίζεται στο κάτω μέρος του
διαγράμματος χρονισμού (σχ. 1.11ε).

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ
(LSB)
QA
1ο flip-flop
1

1
FF

CLK
Είσοδος

2ο flip-flop

J

1

CLK

Κ

1
QA
(LSB)

(MSB)
QC

QB

3ο flip-flop
1

J
FF

CLK

Κ

1
QB

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ

Σχ. 1.11δ
Ασύγχρονος απαριθμητής
mod-8 με JK flip-flop.

J
FF
Κ
QC
(MSB)

71

Το 1o JK flip-flop διεγείρεται με την αρνητική
ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t2, t4, t6, t8,
t10, t12, t14, t16 και t18 και πραγματοποιείται αντίστοιχα εναλλαγή (toggle) της εξόδου QA.
Το 2o JK flip-flop τροφοδοτείται από την έξοδο
QΑ του 1ου JK flip-flop και διεγείρεται με την αρνητική ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t4, t8,
t12 και t16. Πραγματοποιείται αντίστοιχα εναλλαγή
(toggle) της εξόδου QΒ.
Το 3o JK flip-flop τροφοδοτείται από την έξοδο
QΒ του 2ου JK flip-flop και διεγείρεται με την αρνητική ακμή του ρολογιού τις χρονικές στιγμές t8, και
t16. Πραγματοποιείται αντίστοιχα εναλλαγή (toggle)
της εξόδου QC.

Από το διάγραμμα χρονισμού (σχ. 1.11ε) παρατηρείται ότι το κάθε flip-flop υποδιπλασιάζει την
συχνότητα των παλμών του προηγούμενου flip-flop
όπως και στους απαριθμητές με D flip-flop. Επίσης,
από το διάγραμμα χρονισμού (σχ. 1.11ε) παρατηρούμε ότι ο μετρητής είναι ένας μετρητής αύξουσας μετρήσεως (up counter), καθώς ο μετρητής
ξεκινά (1ος παλμός) από τη δυαδική τιμή 000 (0 στο
δεκαδικό σύστημα) και καταλήγει στη δυαδική τιμή
111 (7 στο δεκαδικό σύστημα) στον 8ο παλμό. Στον
9ο παλμό ξενικά ξανά από την αρχή, δηλαδή από τη
δυαδική τιμή 000.
Στο σχήμα 1.11στ εμφανίζεται το διάγραμμα χρονισμού και η απαρίθμηση των τριών εξόδων QA, QB
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Σχ. 1.11ε
Διάγραμμα χρονισμού ασύγχρονου απαριθμητή mod-8 με JK flip-flop αύξουσας μετρήσεως.
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Σχ. 1.11στ
Διάγραμμα χρονισμού ασύγχρονου απαριθμητή mod-8 με JK flip-flop φθίνουσας μετρήσεως.
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και QC , όπου και πάλι η έξοδος του τελευταίου flipflop QC αποτελεί το πιο σημαντικό ψηφίο (MSB)
της τιμής της απαριθμήσεως και η έξοδος του 1ου
flip-flop QA αποτελεί το λιγότερο σημαντικό ψηφίο
(LSB) της τιμής. Η δυαδική μέτρηση εμφανίζεται
στο κάτω μέρος του διαγράμματος χρονισμού (σχ.
1.11στ).
Οι έξοδοι QA, QB και QC αποτελούν τα συμπληρώματα των εξόδων QA, QB και QC των τριών JK
flip-flop. Από το διάγραμμα χρονισμού (σχ. 1.11στ)
παρατηρούμε ότι ο μετρητής είναι ένας μετρητής
φθίνουσας μετρήσεως (down counter), καθώς ο
μετρητής ξεκινά (1ος παλμός) από τη δυαδική τιμή
111 (7 στο δεκαδικό σύστημα) και καταλήγει στη
δυαδική τιμή 000 (0 στο δεκαδικό σύστημα) στον
8ο παλμό. Στον 9ο παλμό ξενικά ξανά από την αρχή,
δηλαδή από τη δυαδική τιμή 111.
Έτσι, για την υλοποίηση ενός ασύγχρονου απαριθμητή οποιουδήποτε μέτρου με JK flip-flop, χρησιμοποιούμε τόσα JK flip-flop, όσα και ο αριθμός
των bit, αρκεί όλα τα JK flip-flop να βρίσκονται σε
κατάσταση εναλλαγής (J = 1 & K = 1). Για μετρητή
αύξουσας μετρήσεως χρησιμοποιούμε τις κανονικές
εξόδους (σχ. 1.11δ), ενώ για μετρητή φθίνουσας
μετρήσεως χρησιμοποιούμε τις συμπληρωματικές
εξόδους (σχ. 1.11δ).
2) Να σχεδιαστεί ένας ασύγχρονος απαριθμητής mod-8, αύξουσας μετρήσεως, με τη χρήση JK
flip-flop και να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διάγραμμα
χρονισμού. Ο απαριθμητής να σταματά στη δυαδική τιμή 101 (5 στο δεκαδικό) και να χρονίζεται με
παλμούς χρονισμού αρνητικής ακμής.
Λύση
Όπως και στο παράδειγμα 1, για την υλοποίηση
του ασύγχρονου απαριθμητή mod-8 χρησιμοποιούμε τρία (3) JK flip-flop [σχ. 1.11ζ(α)], όπου η
έξοδος του ενός flip-flop τροφοδοτεί την είσοδο του
επόμενου. Όλα τα JK flip-flop βρίσκονται σε κατάσταση εναλλαγής, δηλαδή τόσο η είσοδος J όσο και
η είσοδος Κ είναι μόνιμα τοποθετημένες στο 1. Για
μετρητή αύξουσας μετρήσεως χρησιμοποιούμε τις
κανονικές εξόδους QA, QB και QC των τριών JK
flip-flop [σχ. 1.11ζ(α)].
Για να μπορεί ο απαριθμητής να ξεκινά από τη
δυαδική τιμή 000 (δεκαδικό 0) και να σταματά στη
δυαδική τιμή 101 (δεκαδικό 5), απαιτείται μηδενισμός (reset) των flip-flop, όταν η απαρίθμηση φτάσει στη δυαδική τιμή 101, έτσι ώστε να επανεκκινήσει η μέτρηση από τη δυαδική τιμή 000. Κατ’ αυτόν

τον τρόπο η ψηφιακή δυαδική μέτρηση ξεκινά από
τη δυαδική τιμή 000, που αντιστοιχεί στην δεκαδική τιμή 0, και φτάνει στη δυαδική τιμή 101, που
αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 5. Κατά τον επόμενο
παλμό του εξωτερικού χρονισμού γίνεται μηδενισμός στις εισόδους CLEAR των flip-flop, έτσι ώστε
η έξοδος των flip-flop να επανέλθει στην τιμή 000.
Στο σχήμα 1.11ζ(α) παρουσιάζεται ένας ασύγχρονος απαριθμητής mod-8, αύξουσας μετρήσεως
με JK flip-flop, ο οποίος χρονίζεται με παλμούς
χρονισμού αρνητικής ακμής. Στο σχήμα 1.11ζ(β)
εμφανίζεται το αντίστοιχο διάγραμμα χρονισμού
με τη δυαδική μέτρηση να αναγράφεται στο κάτω
μέρος του διαγράμματος χρονισμού. Όταν η καταμέτρηση φτάσει τη δυαδική τιμή 101 και καθώς έρχεται η αρνητική ακμή του επόμενου παλμού χρονισμού (6ος παλμός, χρονική στιγμή t12), ο οποίος
θα οδηγούσε την καταμέτρηση στην τιμή 110, που
αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό 6, η έξοδος της
πύλης NAND γίνεται 0. Η πύλη NAND τροφοδοτείται από τις εξόδους QA και QC του πρώτου και
τρίτου JK flip-flop και τους παλμούς χρονισμού
αντίστοιχα. Η έξοδος της πύλης NAND ενεργοποιεί
και τις εισόδους CLEAR των flip-flop, μηδενίζει
την απαρίθμηση και ξεκινά την απαρίθμηση από
την αρχή.
1.12 Οπτοηλεκτρονικά.
Τα οπτοηλεκτρονικά (optoelectronics) είναι μία
κατηγορία των ηλεκτρονικών που περιέχει ιδιαίτερα
διαδεδομένες εφαρμογές όπως τα LED, τις οπτικές
ίνες, τους φωτοανιχνευτές και τα δημοφιλή φωτοβολταϊκά στοιχεία. Όπως και τα υπόλοιπα ψηφιακά κυκλώματα έτσι κι αυτά βασίζονται στην άλγεβρα
Boole και την δυαδική λογική. Στα κλασικά ψηφιακά
κυκλώματα η λογική αυτή βασίζεται στην ύπαρξη ή
όχι τάσεως, στην διέλευση ή όχι ρεύματος. Στα οπτοηλεκτρονικά όμως η δυαδική λογική βασίζεται στην
ύπαρξη ή όχι φωτός. Έτσι η κατάσταση 1 της άλγεβρας Boole αντιστοιχεί στο «υπάρχει φως», ενώ η
κατάσταση 0 αντιστοιχεί στο «δεν υπάρχει φως».
1.12.1 Ημιαγωγοί – Δίοδοι.
Γνωρίζομε ότι πέρα από τους αγωγούς και τους
μονωτές υπάρχουν και οι ημιαγωγοί. Υπάρχουν
δύο τύποι ημιαγωγών λόγω των προσμείξεων που
γίνονται σε ένα καθαρό υλικό. Αυτοί που εμφανίζουν
περίσσεια ηλεκτρονίων (ημιαγωγός n negative) και
αυτοί που παρουσιάζουν περίσσεια οπών (ημιαγω-
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Σχ. 1.11ζ
(α) Ασύγχρονος απαριθμητής mod-8 με JK flip-flop
αύξουσας μετρήσεως και με παύση, (β) διάγραμμα χρονισμού.

γός p positive). Οι δίοδοι είναι επαφές pn με προσμείξεις. Η λειτουργία της διόδου βασίζεται στην
αρχή που διατύπωσε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ότι τα
ετερώνυμα έλκονται και τα ομώνυμα απωθούνται.
Έτσι η επαφή pn οδηγεί σε ροή ρεύματος, καθώς
ηλεκτρόνια από το P (Positive) κομμάτι, το ονομαζόμενο και άνοδο, κατευθύνονται προς το N (Negative) κομμάτι, το ονομαζόμενο και κάθοδο. Έτσι δη-

μιουργείται μία περιοχή απογυμνωμένη από φορείς
είτε αρνητικούς είτε θετικούς, η οποία ονομάζεται
περιοχή απογυμνώσεως. Η φυσική αυτή απομάκρυνση των ηλεκτρονίων και των οπών συνεχίζεται
μέχρι της εμφανίσεως μίας διαφοράς δυναμικού της
τάξεως των 0,6 V για διόδους πυριτίου.
Έχομε δηλαδή πλέον ένα στοιχείο, το οποίο σε
αντίθεση με τις αντιστάσεις, τους πυκνωτές ή τα πη-
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νία έχει σημασία η φορά με την οποία τοποθετείται
στο κύκλωμα· για τον λόγον αυτόν και η δίοδος λειτουργεί σαν μία ανεπίστροφη βαλβίδα. Έτσι όταν η
δίοδος τοποθετηθεί σε ένα κύκλωμα όπου το υψηλό
δυναμικό είναι συνδεδεμένο στον ημιαγωγό n και το
χαμηλό δυναμικό είναι συνδεδεμένο στον ημιαγωγό
p, τότε τα θετικά φορτία εισέρχονται στο τμήμα n και
εξουδετερώνουν τα αρνητικά φορτία (ηλεκτρόνια)
που βρίσκονται εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή του ημιαγωγού p, με αποτέλεσμα η περιοχή απογυμνώσεως να μεγαλώνει, να μην διέρχεται ρεύμα
από την δίοδο και να λειτουργεί σαν μονωτής. Στην
κατάσταση αυτή, η δίοδος ορίζεται ως ανάστροφα πολωμένη.
Στην αντίθετη περίπτωση τα θετικά φορτία που
βρίσκονται σε επαφή με τον ημιαγωγό p οδηγούν
τις οπές μέσα στην περιοχή απογυμνώσεως, ενώ το
ίδιο συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια του ημιαγωγού n.
Έτσι, μειώνεται η περιοχή απογυμνώσεως και μπορεί η επαφή pn να ανταλλάσσει ηλεκτρόνια οδηγώντας στη δημιουργία ρεύματος και μεταβάλλοντας
την δίοδο σε αγωγό. Η κατάσταση αυτή λέγεται
ορθά πολωμένη δίοδος. Σ’ αυτήν την περίπτωση
το υψηλό δυναμικό βρίσκεται στην άνοδο και το χαμηλό δυναμικό στην κάθοδο.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι διόδων, αυτές όμως
που μας ενδιαφέρουν σε αυτό το σημείο είναι οι δίοδοι που εκπέμπουν ή ανιχνεύουν φως.
1.12.2 Δ
 ίοδος φωτοεκπομπής ή δίοδος
εκπομπής φωτός.
Στις διόδους φωτοεκπομπής, γνωστότερες και ως
LED (Light Emitting Diode – LED) (σχ. 1.12α), το
χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι όταν είναι ορθά
πολωμένες κάθε φορά που ένα ηλεκτρόνιο συναντά

Σχ. 1.12α
LΕD διαφόρων τύπων/μεγεθών.

μία οπή μεταπηδά σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο και απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή ενός
φωτονίου, δηλαδή με τη μορφή φωτός. Εννοείται
ότι στην ανάστροφη πόλωση η δίοδος δεν άγει, άρα
δεν, υπάρχει εκπομπή φωτός.
Ανάλογα με την χημική σύσταση της επαφής (του
ημιαγωγού) είναι διαφορετικό και το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται, το οποίο μάλιστα μπορεί να είναι στην περιοχή του υπεριώδους, του ορατού και
του υπέρυθρου φωτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
χρήσεως διόδων LED που εκπέμπουν υπέρυθρο
φως συναντάται κατά τη χρήση και λειτουργία για
παράδειγμα του τηλεχειριστηρίου τηλεοράσεως, του
κλιματιστικού ή άλλης οικιακής συσκευής.
Το υλικό κατασκευής της επαφής των LED μπορεί
να είναι το γάλλιο (Ga), το αρσενικό (As), ο φώσφορος (P), το αργίλιο (Al), το πυρίτιο (Si), ο άνθρακας
(C), το ίνδιο (In) και το άζωτο (N). Αντίστοιχα, τα
χρώματα που μπορεί να εκπέμψουν είναι κόκκινο,
κίτρινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, άσπρο. Στον πίνακα 1.12.1 παρουσιάζονται τα χρώματα ακτινοβολίας διαφόρων ημιαγωγίμων υλικών.
Πίνακας 1.12.1
Χρώματα ακτινοβολίας ανάλογα
με υλικά ημιαγωγών.
Υλικά ημιαγωγών

Χρώμα

GaAs

Υπέρυθρο

GaAsP

Κόκκινο

GaAsP

Πορτοκαλί

GaAsP N

Κίτρινο

AlGaP

Πράσινο

SiC

Μπλε

GaInN

Άσπρο

Το σχηματικό διάγραμμα ενός LED φαίνεται στο
σχήμα 1.12β, όπου διακρίνεται επίσης η άνοδος και
η κάθοδος. Η κάθοδος αναγνωρίζεται από το κόψιμο
που υπάρχει στο εποξικό περίβλημα του LED (σχ.
1.12β) ή από τον μικρότερο ακροδέκτη (σχ. 1.12β).
Τα κύρια πλεονεκτήματα των διόδων LED είναι:
1) Η υψηλότερη φωτεινότητα, αφού παράγουν
περισσότερο φως ανά καταναλισκόμενο Watt ισχύος, έχουν δηλαδή καλύτερη σχέση αποδόσεως έναντι άλλων κλασικών μεθόδων φωτισμού, όπως η
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1.12.3 Φωτοανιχνευτές.
Κάθοδος
(_)

Άνοδος
(+)

(β)

(α)

Σχ. 1.12β
Δίοδος LED.

χρήση λαμπών πυρακτώσεων, και αυτός είναι και ο
λόγος της ευρείας χρήσεώς τους.
2) Μπορούν να εκπέμπουν φως διαφόρων χρωμάτων χωρίς να χρειάζεται η χρήση φίλτρων.
3) Το μέγεθός τους είναι πολύ μικρό (<2 mm)
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κυκλώματα
που το μέγεθος παίζει ρόλο.
4) Ο χρόνος αποκρίσεως είναι της τάξεως του
μsec, και μπορούν να επιτύχουν και ακόμα μικρότερους χρόνους ανάλογα με τις ανάγκες του κυκλώματος.
5) Λόγω της συγκριτικά μικρότερης καταναλώσεως εκπέμπουν και μικρότερη θερμότητα συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και αποτρέπουν την υπερθέρμανση ευαίσθητων συσκευών.
6) Ο χρόνος ζωής τους πλησιάζει τις 100.000
ώρες, αριθμός σχεδόν 50 φορές μεγαλύτερος από
τις κοινές λάμπες πυρακτώσεως.
7) Σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μπορούν να εστιάσουν το φως σε οποιοδήποτε σημείο είναι επιθυμητό
σε αντίθεση με τις λάμπες πυρακτώσεως που χρειάζονται ανακλαστήρες.
8) Δεν περιέχουν υδράργυρο σε αντίθεση με τους
κοινούς λαμπτήρες φθορισμού.
Τα LED όμως έχουν και μειονεκτήματα, όπως:
1) Το πιο σημαντικό είναι το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς, αν και τα τελευταία χρόνια λόγω της
μαζικής χρήσεώς τους σε εφαρμογές φωτισμού έχει
αρχίσει και μειώνεται σημαντικά. Αυτό το κόστος
όμως αντισταθμίζεται από την μεγάλη διάρκεια ζωής
τους αλλά και τη μικρότερη κατανάλωσή τους.
2) Εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σε υψηλές θερμοκρασίες
μπορεί να υπερθερμανθούν και να καταστραφούν.
3) Έχουν μεγάλη ευαισθησία στην τάση που τα
τροφοδοτεί και κατ’ επέκταση και στο ρεύμα. Για τον
λόγο αυτόν χρησιμοποιούμε αντιστάσεις προστασίας για καλύτερο έλεγχο του ρεύματος στο κύκλωμά
τους.

Οι φωτοανιχνευτές είναι ακριβώς το αντίθετο
της φ ωτοδιόδου. Η φωτοδίοδος εκπέμπει φως μετά
από διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμά
της, ενώ ο φωτοανιχνευτής εντοπίζει την οπτική ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι φωτοανιχνευτές μπορούν να χωριστούν σε
τρεις κατηγορίες:
1) Φωτοαγώγιμοι, όπου η αγωγιμότητα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την ένταση της προς
μέτρηση ακτινοβολίας. Τέτοια διάταξη είναι ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό κινήσεως κυρίως σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Ονομάζεται παθητικός ανιχνευτής,
γιατί δεν εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία, αλλά
προσλαμβάνει την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η αρχή
λειτουργίας βασίζεται στην διαπίστωση ότι κάθε
αντικείμενο εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία που
εξαρτάται από την θερμοκρασία του. Ο παθητικός
ανιχνευτής ανιχνεύει κάθε θερμοκρασιακή μεταβολή (διαφορά θερμοκρασίας, ΔΤ) μέσω ενός πυροηλεκτρικού αισθητήρα, που μετατρέπει τις απότομες
θερμοκρασιακές αλλαγές σε ηλεκτρική τάση.
2) Φωτοβολταϊκοί, αποκαλούνται και φωτοδίοδοι, γιατί όταν ανιχνεύσουν ακτινοβολία εμφανίζεται στα άκρα τους διαφορά δυναμικού και μπορούν
να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερικό κύκλωμα πολώσεως. Τέτοιοι είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που
απορροφώντας φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία παράγουν ηλεκτρική τάση. Μετατρέπουν έτσι
την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα.
3) Φωτοανιχνευτές εξωτερικής εκπομπής,
όπου τα φωτόνια που χτυπούν στην επιφάνειά τους
ελευθερώνουν ηλεκτρόνια. Τέτοιες διατάξεις είναι
οι φωτοδίοδοι κενού και οι φωτοπολλαπλασιαστές.
1.12.4 Laser.
Laser είναι τα αρχικά των λέξεων Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
(ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή
ακτινοβολίας). Το λέιζερ είναι δηλαδή μία συσκευή,
η οποία εκπέμπει φως μέσα από την διαδικασία της
ενισχύσεως φωτός βασισμένη στην εξαναγκασμένη
εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το λέιζερ διαφέρει από τις άλλες πηγές εκπομπής φωτός,
καθώς οι κυματομορφές των εκπεμπομένων φωτονίων έχουν ίδια συχνότητα και σταθερή διαφορά
φάσεως, έτσι ώστε να μπορούν να κατευθύνονται
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με απόλυτη ακρίβεια και να συσσωρεύουν τεράστια
ενέργεια. Το εκπεμπόμενο φως είναι μονοχρωματικό,
μεταδίδεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και σχηματίζει στενές δέσμες. Το λέιζερ μπορεί να στοχεύσει σε
ένα πολύ στενό σημείο με πολύ μεγάλη ακρίβεια επιτρέποντας την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών
όπως το λέιζερ κοπής. Επίσης μπορεί η ακτίνα του
λέιζερ να παραμείνει στενή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις επιτρέποντας εφαρμογές όπως λέιζερ δείκτες
(laser pointers). Μερικές από τις εφαρμογές χρήσεως
των λέιζερ είναι οι συσκευές οπτικών δίσκων, εκτυπωτές λέιζερ, οι συσκευές αναγνώσεως barcode, οι οπτικές ίνες, η κοπή και συγκόλληση μετάλλων, συσκευές
οπτικής καταδείξεως ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο τρόπος λειτουργίας του παραπέμπει σε έναν ταλαντωτή. Ας υποθέσομε την ύπαρξη νερού σε έναν
περιορισμένο χώρο αν αναταράξομε το νερό· θα αρχίσουν να δημιουργούνται μικρά κύματα. Αν συνεχίσομε με τον ίδιο ρυθμός τα κύματα θα μεγαλώνουν
συνέχεια. Αν το ίδιο συμβεί σε έναν ήρεμο ωκεανό
εκατομμύρια φορές, τα κύματα που θα δημιουργηθούν
θα είναι τεράστια. Το ίδιο συμβαίνει και στο λέιζερ,
όπου η εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας οδηγεί σε συσσώρευση τεράστιας ποσότητας ενέργειας.
Συμπερασματικά του παραπάνω τρόπου λειτουργίας
γίνεται αντιληπτό ότι ανάλογα με την ισχύ του λέιζερ,
Πίνακας 1.12.2
Ισχύς και εφαρμογές λέιζερ (laser).
Ισχύς

Εφαρμογή

1 – 5 mW

Δείκτες λέιζερ (pointer)

5 mW

CD-ROM

5 – 10 mW

DVD

100 mW

Υψηλής ταχύτητας εγγράψιμο
CD-RW

250 mW

16 × DVD-R

400 mW

DVD 24 × διπλής επιστρώσεως

1W

Ολογραφικοί δίσκοι αποθηκεύσεως με χωρητικότητα της
τάξεως των 200 GB

1 – 20 W

Για δημιουργία μικροεξαρτημάτων διαστάσεων 100 nm έως
100 μm

30 – 100 W

Τυπικά χειρουργικά λέιζερ

100 – 3000 W Τυπικά λέιζερ για κοπή

υπάρχουν αντίστοιχα οι εφαρμογές του. Στον πίνακα 1.12.2 παρουσιάζεται η ισχύς λειτουργίας κατά τις
αντίστοιχες εφαρμογές των διαφόρων ειδών λέιζερ.
1.13 Οπτικές ίνες – Δομή οπτικής ίνας.
1.13.1 Εισαγωγή.
Στον εξελισσόμενο τεχνολογικά κόσμο η μετάδοση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται γρήγορα και
χωρίς απώλειες. Έτσι οι χάλκινοι αγωγοί ή τα ομοαξονικά καλώδια έπρεπε να αντικατασταθούν από
νέας μορφής μέσα, που θα επιτυγχάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ταχύτητες μεταδόσεως. Η μεγαλύτερη γνωστή δυνατή ταχύτητα μεταδόσεως είναι η
ταχύτητα του φωτός. Έτσι αναπτύχθηκαν οι οπτικές
ίνες (fiber optic), στις οποίες η μετάδοση γίνεται με
τη χρήση του φωτός όπου η φωτεινή πηγή μπορεί να
είναι κάποιο laser ή κάποιο LED. Η φιλοσοφία της
κωδικοποιήσεως είναι πάλι ίδια με την φιλοσοφία
της άλγεβρας Boole. Η κύρια διαφορά των οπτικών
ινών με τα χάλκινα καλώδια είναι ότι οι οπτικές ίνες
χρησιμοποιούν γυαλί για μετάδοση παλμών φωτός,
σε αντίθεση με τα χάλκινα καλώδια που χρησιμοποιούν χαλκό για τη μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων.
Συγκριτικά με τα χάλκινα καλώδια, οι οπτικές ίνες
μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα με χρήση φωτεινών
σημάτων με μικρές απώλειες που δεν επηρεάζονται
από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
1.13.2 Δομή οπτικής ίνας.
Προκειμένου να έχομε την μετάδοση της πληροφορίας μέσω οπτικών ινών, είναι απαραίτητα τα
εξής τρία στοιχεία:
1) Η πηγή φωτός, που δημιουργεί τους παλμούς
φωτός που εισέρχονται στην οπτική ίνα,
2) το μέσο μεταδόσεως (οπτική ίνα), και
3) ο φωτοανιχνευτής, που όπως αναφέραμε,
μετατρέπει την φωτεινή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό
ρεύμα.
Έτσι δημιουργούμε ένα μονοκατευθυντικό σύστημα μεταδόσεως που δέχεται ένα ηλεκτρικό σήμα, το
μετατρέπει σε παλμούς φωτός, το μεταδίδει και τέλος
το ξαναμετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα στο απέναντι
άκρο της οπτικής ίνας. Επειδή σε μεγάλες αποστάσεις
παρατηρείται εξασθένηση του σήματος, κατά την χρήση οπτικών ινών χρησιμοποιούνται ειδικά κυκλώματα (ενισχυτές – επαναλήπτες σήματος) ανά τακτά διαστήματα, τα οποία όταν λάβουν την εξασθενημένη
φωτεινή πληροφορία, εκπέμπουν το σήμα εκ νέου,
με πλήρη ισχύ.
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Το όλο σύστημα βασίζεται στη θεωρία της φυσικής που ορίζει ότι όταν μία ακτίνα φωτός περνά από
ένα υλικό σε ένα άλλο, η ακτίνα διαθλάται στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υλικών. Ο τρόπος διαθλάσεως εξαρτάται από τις ιδιότητες των δύο μέσων και
συγκεκριμένα από τους δείκτες διαθλάσεώς τους. Για
γωνίες προσπτώσεως μεγαλύτερες από μία συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή, το φως διαθλάται πίσω στο πρώτο
υλικό και δεν διαφεύγει στο δεύτερο. Κατά συνέπεια
μία ακτίνα φωτός προσπίπτουσα με γωνία ίση ή μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής παγιδεύεται εντός της ίνας
και μπορεί να διαδοθεί για πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν
χωρίς καμία απώλεια, διαγράφοντας μία πορεία που
αποτελείται από αλλεπάλληλες γωνίες αντίθετης φοράς (ζικ-ζακ).
Μία οπτική ίνα (σχ. 1.13α) θυμίζει ένα ομοαξονικό καλώδιο και αποτελείται από:
1) Τον πυρήνα (core) αποτελούμενο από γυαλί,
μέσα στον οποίο διαδίδεται το οπτικό σήμα.
2) Την εσωτερική επένδυση (cladding) αποτελούμενη από υλικό με δείκτη διαθλάσεως μικρότερο
από αυτόν του πυρήνα. Είναι δηλαδή το υλικό που
αντανακλά εσωτερικά το φως, εκμηδενίζοντας παράλληλα το ποσοστό διαφυγής του στο εξωτερικό του
καλωδίου, και
3) την εξωτερική επένδυση (jacket), το λεπτό
πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής ίνας.
Εξωτερική
επένδυση
Οπτική
ίνα
Εσωτερική επένδυση

Σχ. 1.13α
Δομή οπτικής ίνας.

1.13.3 Είδη οπτικών ινών.
Οι οπτικές ίνες ταξινομούνται ως προς τον τρόπο
μεταδόσεως σε δύο κατηγορίες:
1) Στις οπτικές ίνες απλού τύπου ή μονοτροπικές ίνες (σχ. 1.13β), οι οποίες μπορούν να έχουν
διαστάσεις μέχρι 10 μm. Με τις ίνες αυτές υπάρχει
μετάδοση πληροφορίας σε μεγάλη απόσταση και το

Σχ. 1.13β
Οπτική ίνα απλού τύπου – Μονοτροπική.

κύμα ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Λόγω της μικρής
διαμέτρου από την ίνα διέρχεται μικρός αριθμός ακτίνων φωτός σχεδόν μόνο αυτές που προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια της διατομής των οπτικών ινών.
2) Στις οπτικές ίνες πολλαπλού τύπου ή πολυτροπικές ίνες (σχ. 1.13γ), οι οποίες έχουν διάσταση
5 με 10 φορές μεγαλύτερες από τις μονοτροπικές και
μπορούν να φτάσουν στα 100 μm. Λόγω της μεγαλύτερης διατομής μπορούν να στείλουν παράλληλα,
σε ξεχωριστό μονοπάτι, πολλά κύματα φωτός. Αυτό
επιτυγχάνεται καθώς κάθε κύμα φωτός εισέρχεται με
ελαφρώς διαφορετική γωνία και ακολουθεί το δικό
του μονοπάτι μέσω των διαδοχικών ανακλάσεων στο
περίβλημα. Έτσι μπορούμε να στείλομε παράλληλα
τεράστιο όγκο δεδομένων. Στο σχήμα 1.13γ παρουσιάζονται δυο κύματα φωτός με διαφορετική γωνία
προσπτώσεως. Στο απέναντι άκρο (πλευρά λήψεως)
τα δύο αυτά κύματα φωτός θα καταλήξουν ανεξάρτητα και θα αποκωδικοποιηθούν στην αντίστοιχη
πληροφορία, αφού πρώτα μετατραπούν από φως σε
ηλεκτρικό σήμα.

Σχ. 1.13γ
Οπτική ίνα πολλαπλού τύπου ή πολυτροπική ίνα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πολυτροπικές οπτικές
ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αποστάσεις
που δεν υπερβαίνουν τα 3 km, ενώ οι μονοτροπικές
οπτικές ίνες μπορούν να υπερβούν τα 10 km. Ένα
άλλο χαρακτηριστικό που έχουν οι πολυτροπικές ίνες
είναι ότι οδηγούνται από φθηνές πηγές φωτός όπως
ένα LED, ενώ οι μονοτροπικές χρειάζονται συνήθως
μία πηγή λέιζερ (laser).
Οι πολυτροπικές οπτικές ίνες ταξινομούνται ως
προς τον δείκτη διαθλάσεως σε δύο κατηγορίες:
1) Διακριτού βήµατος (step index) (σχ. 1.13δ),
στις οποίες υπάρχει απότομη αλλαγή κατευθύνσεως
Πηγή
φωτός

Οπτική ίνα
Φωτεινές
ακτίνες

Σχ. 1.13δ
Πολυτροπική ίνα διακριτού βήματος.
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του κύματος φωτός με μορφή ανακλάσεως μεταξύ της
κεντρικής ίνας και του υλικού επιστρώσεως, που αποτρέπει το κύμα φωτός να φύγει εκτός. Αυτό συμβαίνει, καθώς ο δείκτης διαθλάσεως του περιβλήματος
είναι μικρότερος από εκείνον του πυρήνα (γυαλί).
Οι τιμές των δεικτών διαθλάσεως είναι σταθερές.
2) Βαθµιαίου βήµατος (graded index) (σχ.
1.13ε). Στις ίνες αυτές υπάρχει βαθμιαία μεταστροφή, αλλαγή της πορείας του κύματος φωτός μεταξύ
της κεντρικής ίνας και του υλικού επιστρώσεως. Αυτό
επιτυγχάνεται καθώς ο δείκτης διαθλάσεως του πυρήνα δεν είναι σταθερός, αλλά μειώνεται σταδιακά
από την τιμή του δείκτη n1 στο κέντρο του πυρήνα
ως την ελάχιστη τιμή του n2 στην επιφάνεια επαφής
πυρήνα – περιβλήματος. Είναι τέτοια η κατασκευή
του γυάλινου πυρήνα, ώστε το κύμα φωτός, καθώς
ταξιδεύει εντός του πυρήνα και πριν ακόμα φτάσει
στο περίβλημα, υπόκειται συνεχόμενες διαδοχικές
βαθμιαίες διαθλάσεις και τελικά ολική διάθλαση.
Οπτική ίνα
Πηγή
φωτός

Φωτεινές
ακτίνες

Σχ. 1.13ε
Πολυτροπική ίνα βαθμιαίου βήματος.

1.13.4 Δομή οπτικού συστήματος μεταδόσεως.
Ένα οπτικό σύστημα μεταδόσεως (σχ. 1.13στ)
αποτελείται από:
1) Τον οπτικό πομπό, ο οποίος μετατρέπει το
ηλεκτρικό σήμα που δέχεται, σε οπτικό σήματος. Η
οπτική πηγή (LED ή Laser) είναι υπεύθυνη για την
εκπομπή κατάλληλης μορφής και ισχύος σήμα για
να μεταδοθεί χωρίς προβλήματα μέσω της οπτικής
ίνας στον οπτικό δέκτη,
2) Την οπτική ίνα, ως μέσο μεταφοράς της πληροφορίας και
Ηλεκτρικό
σήµα

3) τον οπτικό δέκτη που αποτελείται από έναν
ανιχνευτή φωτός, συνήθως έναν φωτοανιχνευτή
που μετατρέπει το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό.
1.13.5 Εφαρμογές.
Οι εφαρμογές των οπτικών ινών είναι αρκετές,
σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από αυτές:
1) Τηλεπικοινωνίες. Με την χρήση των οπτικών ινών είναι πιο εύκολη η ταυτόχρονη μεταφορά
χιλιάδων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς παρεμβολές και η μετάδοση δεκάδων εκπομπές τηλεοπτικών καναλιών. Καθώς οι οπτικές ίνες είναι μικρότερες και ελαφρύτερες από τα χάλκινα καλώδια, μία
οπτική ίνα αντικαθιστά ένα χάλκινο καλώδιο δεκαπλάσιας διαμέτρου και περίπου τριακονταπλάσιου
βάρους. Δεν υπάρχουν παράσιτα και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και είναι δύσκολη η υποκλοπή
των δεδομένων.
2) Ιατρική. Οι οπτικές ίνες σε συνεργασία με τα
laser βρίσκουν εφαρμογές κατά την πραγματοποίηση εγχειρίσεων, στις ενδοσκοπήσεις και γενικότερα
στους νέους τρόπους και διαδικασίες διαγνώσεως,
καθώς επιτρέπουν την μεταφορά εικόνας διά μέσου
οπών μικρής διατομής.
3) Στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθώς επιτρέπουν τον φωτισμό καταστημάτων, έργων
τέχνης, πισίνων αλλά και στον βιομηχανικό έλεγχο.
4) Δίκτυα υπολογιστών. Οι εν λόγω εφαρμογές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4.
5) Βιομηχανικά δίκτυα αυτοματισμών πλοίων.
Οι εφαρμογές αυτές αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 5.
1.14 Ερωτήσεις – Ασκήσεις.
1. Να μετατρέψετε τον αριθμό (428)10 στο δυαδικό και στο δεκαεξαδικό σύστημα.
2. Να μετατρέψετε τον αριθμό (1100101011)2
στο δεκαδικό και στο δεκαεξαδικό σύστημα.
3. Να μετατρέψετε τον αριθμό (76,92)10 στο δυα-

Μετατροπή ηλεκτρικού
σήµατος σε οπτικό σήµα

Μετατροπή οπτικού
σήµατος σε ηλεκτρικό σήµα
Οπτική ίνα

Οπτική πηγή
Led-Laser

Φως

Ενισχυτής
σήµατος

Οπτική ίνα
Φως

Σχ. 1.13στ
Οπτικό σύστημα μεταδόσεως.

Φωτοανιχνευτής

Ηλεκτρικό
σήµα
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δικό σύστημα χρησιμοποιώντας κώδικα Gray.
4. Να απλοποιήσετε την λογική έκφραση:

CD
AB

C D CD
00 01

F = Α· B · C + Α · B · C + A · B

Α B 00

1

1

5. Να εξάγετε την λογική συνάρτηση F (Α, Β, C)
του λογικού κυκλώματος του σχήματος 1.13ζ.

ΑB 01

1

1

ΑB 11
ΑB 10
Α

CD
10
1

1

1

1

1

1

Σχ. 1.13θ

F

Β
C

Σχ. 1.13ζ

6. Να εξάγετε την λογική συνάρτηση F (A, B, C,
D) του λογικού κυκλώματος του σχήματος 1.13η.
Α
B
C
D

1

CD
11

F

Σχ. 1.13η

7. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα που υλοποιεί την συνάρτηση:
F (A, B, C) = (A · B) + [(A · C) · B]
8. Χρησιμοποιώντας χάρτη Karnaugh να απλοποιήσετε την λογική συνάρτηση:
F (A, B, C, D) = Α · Β · C · D + Α· B · C · D +
+A·Β·C ·D +Α· B·C·D+
+ A · Β· C · D + Α · B · C · D
9. Να βρείτε την λογική συνάρτηση F που προκύπτει από τον χάρτη Karnaugh του σχήματος 1.13θ.
10. Να αθροίσετε τους δυαδικούς αριθμούς
(11010111)2 και (01010011)2.
11. Να βρείτε το συμπλήρωμα ως προς 2 του
αριθμού 64.
12. Να σχεδιάσετε έναν πλήρη αθροιστή δύο
αριθμών Α και Β των 3 bits, που να εκτελεί άθροιση
του αριθμού Α και του αριθμού Β (Α + Β) και την
αφαίρεση του Β από τον Α (Α – Β).

13. Να εξηγήσετε ποια ψηφιακά κυκλώματα
ονομάζονται συνδυαστικά και ποια ακολουθιακά.
Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα.
14. Να εξηγήσετε την διαφορά συγχρόνων και
ασυγχρόνων ακολουθιακών κυκλωμάτων.
15. Να σχεδιάσετε με πύλες ένα JK flip-flop και
να δώσετε τον πίνακα αλήθειας.
16. Να σχεδιάσετε ένα T flip-flop και να δώσετε
τον πίνακα αλήθειας. Με τη χρήση T flip-flop να
σχεδιάσετε ένα κύκλωμα διαιρέσεως της συχνότητας 1/8.
17. Για τον έλεγχο ενός φωτιστικού σημείου σε
ένα δωμάτιο χρησιμοποιούνται δύο διακόπτες σε
δύο διαφορετικά σημεία του δωματίου. Και οι δύο
διακόπτες μπορούν να ανάψουν και να σβήσουν το
φως ανεξάρτητα από την κατάσταση του άλλου διακόπτη. Ποια από τις παρακάτω πύλες υλοποιείται
από τη λογική των διακοπτών;
α) OR, β) AND, γ) XOR και δ) NAND.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
18. Σε μία δεξαμενή νερού χρησιμοποιούνται
για τον έλεγχο της στάθμης τρεις αισθητήρες τύπου
πλωτήρα-διακόπτη. Κάθε αισθητήρας ενεργοποιείται δίνοντας στην έξοδό του λογικό 1 όταν το νερό
βρίσκεται στο ύψος που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι έτσι,
ώστε να δείχνουν τρία επίπεδα στάθμης: υψηλό
(high), μεσαίο (medium) και χαμηλό (low). Όταν
η στάθμη είναι χαμηλότερα από το υψηλό και υψηλότερα από το μεσαίο θα πρέπει να ενεργοποιείται
η αντλία Α1, η οποία γεμίζει την δεξαμενή. Όταν
η στάθμη είναι χαμηλότερα από το μεσαίο και
υψηλότερα από το χαμηλό, θα πρέπει να ενεργοποιείται και η αντλία Α2 μαζί με την Α1. Θεωρήστε
ενεργοποίηση των αντλιών το να δέχονται λογικό
σήμα 1 από το λογικό κύκλωμα ενεργοποιήσεώς
τους. Να σχεδιάσετε τον πίνακα αλήθειας και τους
χάρτες Karnaugh για την παραπάνω εφαρμογή και
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να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα με πύλες που την
υλοποιεί.
19. Να απεικονίσετε με την βοήθεια χρονικών
διαγραμμάτων την λειτουργία ενός καταχωρητή τύπου Serial Input Serial Output (SISO), στον οποίο
εισάγεται η λέξη 1101. Στα χρονικά διαγράμματα να
παρουσιάζονται οι παλμοί εισόδου και εξόδου κάθε
flip-flop, καθώς και οι παλμοί του ρολογιού (clock).
20. Στο σχήμα 1.13ι παρουσιάζεται ένα σύστημα
αναγνωρίσεως της γωνίας στροφής του άξονα. Αποτελείται από 16 μαγνητικούς αισθητήρες, οι οποίοι
κάθε φορά που μία συγκεκριμένη μαγνητισμένη
περιοχή πάνω στον άξονα περνά μπροστά τους δίνουν ένα σήμα λογικού 1. Να εξηγήσετε τι είδους
ολοκληρωμένο κύκλωμα θα πρέπει να χρησιμοποι-

?
Μαγνητικός αισθητήρας
Μαγνητισµένη περιοχή

Σχ. 1.13ι

ηθεί στη θέση του ερωτηματικού, προκειμένου η
έξοδος του ολοκληρωμένου να είναι 4 bits, τα οποία
θα αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις πιθανές γωνίες
στις οποίες βρίσκεται ο άξονας.

κεφαλαιο 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ο ψηφιακός έλεγχος αποτελεί μέρος του αυτόματου ελέγχου και χρησιμοποιεί ψηφιακούς υπολογιστές ως ελεγκτές των συστημάτων αυτόματου
ελέγχου. Ο ψηφιακός υπολογιστής μπορεί να έχει
την μορφή ενός μικροελεγκτή, ενός PLC ή ακόμη κι
ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
Σε ένα τυπικό σύστημα αυτόματου ελέγχου
απλού βρόχου, στον οποίο χρησιμοποιείται αναλογικός έλεγχος, ακολουθείται το διάγραμμα του
σχήματος 2.1α. Βασικό στοιχείο του ελέγχου αποτελεί η ανάδραση (feedback), μέσω της οποίας η
έξοδος συγκρίνεται με την επιθυμητή της τιμή [είσοδος x(t)] και το σήμα σφάλματος που προκύπτει
[error(t)] αποτελεί την είσοδο του ελεγκτή.
Η εξέλιξη που σημειώθηκε στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο και τον τομέα του αυτόματου ελέγχου.
Από τα πρώτα χρόνια εμφανίσεως των ψηφιακών
υπολογιστών, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον ενσωματώσεως αυτής της τεχνολογίας στους βρόχους ελέγχου με την αντικατάσταση του αναλογικού ελεγκτή
από έναν ψηφιακό, εξαιτίας της δυνατότητας των
ψηφιακών υπολογιστών να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πολύ μικρά χρονικά
διαστήματα.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών
ελεγκτών σε σχέση με τους αναλογικούς είναι ότι:
1) Οι ψηφιακοί ελεγκτές μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύπλοκους υπολογισμούς με σταθερή
ακρίβεια σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
2) Οι ψηφιακοί ελεγκτές είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι. Το πρόγραμμα (software) που χαρακτηρίζει
την λειτουργία ενός ψηφιακού ελεγκτή, μπορεί να
τροποποιηθεί, έτσι ώστε να παρακολουθεί τυχόν
σχεδιαστικές μεταβολές στο σύστημα που ελέγχεται
και να προσαρμοστεί στην επιθυμητή απόδοση του

όλου συστήματος χωρίς να χρειαστούν αλλαγές στο
υλικό (hardware).
3) Ο ψηφιακός εξοπλισμός όπως μορφομετατροπείς, κωδικοποιητές κ.λπ., που χρησιμοποιείται σε
ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου, είναι πιο αξιόπιστος
και συμπαγής από τον αντίστοιχο αναλογικό.
Για την μετατροπή του αναλογικού βρόχου του
σχήματος 2.1α σε ψηφιακό, ο αναλογικός ελεγκτής
αντικαθίσταται από έναν ψηφιακό. Για να μπορεί
ο ψηφιακός ελεγκτής να επιδρά στον πραγματικό
κόσμο, να λαμβάνει ανάδραση από αυτόν και να
δέχεται αναλογικές εισόδους από το περιβάλλον,
θα πρέπει να συνοδεύεται από τους κατάλληλους
μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό
(Analog to Digital Converter – ADC) και ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (Digital to Analog
Converter – DAC). Πραγματοποιώντας τις παραπάνω αλλαγές και προσθήκες ο βρόχος του σχήματος
2.1α γίνεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1β.
Αναλογικός έλεγχος

χ(t) +

error(t) Αναλογικός
ελεγκτής
–

Σύστηµα

y(t)

Σχ. 2.1α
Σύστημα με ανάδραση και αναλογικό ελεγκτή.
Ψηφιακός έλεγχος

χ(t)

ΑDC

+

error(t)

2.1 Συγκρότηση ενός συστήματος ψηφιακού
ελέγχου.

–

Ψηφιακός
ελεγκτής

DAC

Σύστηµα

ΑDC

Σχ. 2.1β
Σύστημα με ανάδραση και ψηφιακό ελεγκτή.

y(t)
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Στο σχήμα 2.1γ δίνεται ένα παράδειγμα αναλογικού ελέγχου για την ρύθμιση της θέσεως ενός σερβομηχανισμού και στο σχήμα 2.1δ ο βρόχος ελέγχου
έχει αντικατασταθεί από έναν ψηφιακό ελεγκτή.
Στο παράδειγμα του σχήματος 2.1γ η είσοδος
x(t), η οποία εισάγεται ως τάση μέσω του ποτενσιόμετρου, συγκρίνεται με την τάση που προκύπτει από
το ποτενσιόμετρο που μετρά την έξοδο y(t) και η διαφορά τους ενισχύεται και κινεί τον σερβοκινητήρα
μέχρι οι δύο τάσεις –και άρα η επιθυμητή έξοδος
x(t) και η πραγματική έξοδος y(t)– να εξισωθούν.
Ενισχυτής συγκρίσεως επιθυµητής
και πραγµατικής Ενισχυτής
τιµής εξόδου
σήµατος
+
–

Σερβοκινητήρας

Έξοδος y(t)

Μέτρηση
της εξόδου

Επιθυµητή θέση

x(t)

V

y(t)

Σχ. 2.1γ
Παράδειγμα αναλογικού βρόχου.

Στο σχήμα 2.1δ η είσοδος και η έξοδος περνούν πρώτα από έναν μετατροπέα ADC, έτσι ώστε
να προκύψουν ψηφιακά σήματα που θα συγκρίνει
ο ψηφιακός υπολογιστής βάσει του προγράμματος
που εκτελείται σε αυτόν. Η έξοδος του υπολογιστή,
αφού μετατραπεί σε αναλογικό σήμα, ενισχύεται και
κινεί τον σερβοκινητήρα.
Ενισχυτής
σήµατος

Σερβοκινητήρας

Έξοδος y(t)

DAC
ΑDC

Ψηφιακός
υπολογιστής

ΑDC

χ(t)

Σχ. 2.1δ
Παράδειγμα ψηφιακού βρόχου.

2.2 Τελεστικοί ενισχυτές.
2.2.1 Εισαγωγή.
Ο τελεστικός ενισχυτής (operational amplifier
ή op-amp) είναι αναντίρρητα η πιο χρήσιμη συσκευή
στα αναλογικά ηλεκτρονικά. Ένας τελεστικός ενισχυτής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ενισχύσεως τάσεως, που είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συνήθως
με εξωτερική ανάδραση μεταξύ της εξόδου και εισόδου του. Η ανάδραση επιτυγχάνεται με εξαρτήματα
όπως οι ηλεκτρικές αντιστάσεις ή οι πυκνωτές. Ανάλογα με τον τύπο της αναδράσεως καθορίζεται και ο
τρόπος λειτουργίας του ενισχυτή. Στο σχήμα 2.2α(α)
παρουσιάζεται το σύμβολο του τελεστικού ενισχυτή,
και στα σχήματα 2.2α(β)(γ) παρουσιάζονται οι τελεστικοί ενισχυτές 741 και LM358 αντίστοιχα, μαζί με
τα σχεδιαγράμματα των ακροδεκτών τους.
Στην πραγματικότητα, ένας τελεστικός ενισχυτής
είναι μία συσκευή τριών ακροδεκτών που αποτελείται από δύο εισόδους πολύ υψηλής αντιστάσεως, από
τις οποίες η μία ονομάζεται αναστρέφουσα είσοδος
(inverting input) και συμβολίζεται με το "–" και η άλλη
μη αναστρέφουσα είσοδος (non inverting input)
και συμβολίζεται με το "+". Ο τρίτος ακροδέκτης είναι
η έξοδος, της οποίας το σήμα θα είναι η διαφορά των
δύο εισόδων πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή
ενισχύσεως, πιο γνωστό ως κέρδος ενισχύσεως, το
οποίο συμβολίζεται με Α. Ισχύει δηλαδή:
Vout = A ⋅ (Vin+ – Vin–)
Το ολοκληρωμένο κύκλωμα του τελεστικού ενισχυτή συμπληρώνεται με την τροφοδοσία του θετική
και αρνητική. Η τροφοδοσία στο σχήμα 2.2α δηλώνεται με τα σύμβολα Vsupply+ και Vsupply– και είναι πάντοτε τάση συνεχής (Direct Current – DC). Χάριν
απλότητας των σχημάτων, στα περισσότερα από τα
παρακάτω βασικά κυκλώματα των τελεστικών ενισχυτών δεν σημειώνονται πάνω στα σχέδια οι τάσεις
τροφοδοσίας τους.
2.2.2 Β
 ασικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών.

Μέτρηση
της εξόδου
y(t)
V

1) Αναστρέφων ενισχυτής.
Στον αναστρέφοντα ενισχυτή (inverting amplifier) [σχ. 2.2β(α)] ένα μέρος του σήματος εξόδου
επανατροφοδοτεί την αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή.
Λόγω της άπειρης αντιστάσεως εισόδου του τελεστικού, το ρεύμα Iin = If και άρα ισχύει:
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Iin  I f 

Vin  Vα Va  Vout

Rin
Rf

Η τάση Va στην αναστρέφουσα είσοδο ενός τελεστικού ισούται με το δυναμικό της μη αναστρέφουσας εισόδου και επειδή αυτή είναι στα 0 V άρα και η
τάση Va = 0 V. Δηλαδή:

Το κύκλωμα του σχήματος 2.2β(β) ονομάζεται μη
αναστρέφων ενισχυτής (non inverting amplifier).
Εδώ, σε αντίθεση με τον αναστρέφοντα ενισχυτή, το
σήμα εισάγεται στην μη αναστρέφουσα είσοδο του
τελεστικού ενισχυτή. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι το σήμα στην έξοδο είναι συμφασικό
με το σήμα εισόδου, δηλαδή δεν αντιστρέφεται. Η
ανάδραση εφαρμόζεται πάλι στην αναστρέφουσα
είσοδο μέσω του διαιρέτη τάσεως Rf /R.

–
Vout

Vin+

Στην παραπάνω σχέση για την τάση εξόδου ο
λόγος των αντιστάσεων Rf /Rin ονομάζεται κέρδος
(gain) ή ενίσχυση της συνδεσμολογίας και το
αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η έξοδος είναι αντεστραμμένη σε σχέση με την είσοδο.
2) Μη αναστρέφων ενισχυτής.

Vsupply+
Vin–

Vin  0 0  Vout
R

 Vout   f  Vin
Rin
Rf
Rin

+
Vsupply–
(α)

Αντιστάθµιση

1

Αναστρέφουσα
είσοδος (–)

2

Μη αναστρέφουσα
είσοδος (–)

3

Vsupply–

R in

Vin

741 Op. Amp
8

–
+

4

Χωρίς
σύνδεση

7

Vsupply+

6

Έξοδος

5

Αντιστάθµιση

(β)

Va

Iin

R f If
–

(α)
Vout

+

R

Va

Rf

(α)

–
Vin

+

–
Vout

Vin

+

Vout

(γ)

(β)

Σχ. 2.2β
(α) Αναστρέφων ενισχυτής, (β) μη αναστρέφων
ενισχυτής, (γ) ακόλουθος τάσεως.
LM358 Op. Amp.
1

Αναστρέφουσα
είσοδος (–) Α

2

Μη αναστρέφουσα
είσοδος (+) Α

3

Vsupply– / Γη

4

8

–
+
+
–

Έξοδος Α

Vsupply+

7

Έξοδος B

6

Αναστρέφουσα
είσοδος (–) B

5

Μη αναστρέφουσα
είσοδος (+) B

(γ)

Σχ. 2.2α
(α) Σύμβολο ενός τελεστικού ενισχυτή, (β) ο 741 τελεστικός ενισχυτής, (γ) ο LM358 τελεστικός ενισχυτής.

Η τάση Va λόγω του διαιρέτη τάσεως που δημιουργείται στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή θα είναι:
Va 

R
 Vout
R  Rf

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε έναν τελεστικό τα δυναμικά των δύο εισόδων του θεωρούνται
ίσα. Δηλαδή Vin = Va . Αντικαθιστώντας την τάση Va
προκύπτει για την τάση εξόδου:
Vin  Va  Vin 

R
 R 
 V  Vout  1  f   Vin
R  Rf out
R
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Σε αυτόν τον τύπο ενισχυτή το κέρδος είναι ίσο με
1 + Rf /R. Εάν στην ανάδραση η αντίσταση μηδενιστεί (Rf = 0 Ω), τότε το κέρδος του ενισχυτή γίνεται
ίσο με την μονάδα.
3) Ακόλουθος τάσεως.
Εάν στο προηγούμενο κύκλωμα του μη αναστρέφοντος ενισχυτή θέσομε Rf  = 0 Ω και R = ∞,
τότε προκύπτει το κύκλωμα του σχήματος 2.2β(γ),
το οποίο ονομάζεται ακόλουθος τάσεως (voltage
follower), αφού η τάση εξόδου ακολουθεί ακριβώς
την τάση εισόδου. Ο ακόλουθος τάσεως ονομάζεται
διαφορετικά και ενισχυτής μοναδιαίου κέρδους.
Ποια είναι, όμως, η πρακτική αξία ενός κυκλώματος που απλά επαναλαμβάνει την τάση εισόδου στην
έξοδο χωρίς να την ενισχύει ή να την εξασθενεί;
Η πραγματική αξία αυτού του κυκλώματος έγκειται στην πολύ μεγάλη σύνθετη αντίσταση εισόδου που
παρουσιάζει, η οποία το κάνει να λειτουργεί σαν απομονωτής μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Έτσι, το
ρεύμα που παρέχεται από την πηγή Vin στην είσοδο
είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα η πηγή να έχει αντίστοιχα πολύ μικρή –σχεδόν μηδενική– κατανάλωση
ισχύος. Παρά το ότι όμως η πηγή παρέχει σχεδόν μηδενική ισχύ στο φορτίο, η τάση της μεταφέρεται όλη
σε αυτό, ενώ το ρεύμα και η ισχύς που καταναλώνει
το φορτίο στην έξοδο παρέχονται από την τροφοδοσία (Vsupply+ και Vsupply–) του τελεστικού ενισχυτή.
Την παραπάνω ιδιότητα της απομονώσεως εισόδου και εξόδου εκμεταλλεύονται και οι περισσότερες
εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτό το κύκλωμα.
Στο παράδειγμα του σχήματος 2.2γ παρουσιάζεται ένας αισθητήρας (θερμοκρασίας, πιέσεως κ.λπ.)
ο οποίος δίνει έξοδο σε ένα σύστημα συλλογής
δεδομένων (data acquisition system). Η τάση Vin
είναι η τάση που παράγει το κύκλωμα του αισθητήρα-μεταδότη και κυμαίνεται μεταξύ 1 – 5 V ανάλογα
με την περιοχή μετρήσεως του αισθητήρα. Η τάση
VD είναι η τάση που λαμβάνει το σύστημα συλλογής
δεδομένων και θα πρέπει VD = Vin, προκειμένου η
μέτρηση του αισθητήρα να μεταφέρεται σωστά στο
σύστημα συλλογής δεδομένων. Η αντίσταση RS είναι η εσωτερική αντίσταση του συστήματος αισθητήρα-μεταδότη και η αντίσταση RD είναι η αντίσταση
που παρουσιάζει το σύστημα συλλογής δεδομένων.
Όπως είναι φανερό από τη συνδεσμολογία, η
τάση που λαμβάνει το σύστημα συλλογής δεδομένων VD θα δίνεται από τον διαιρέτη τάσεως των
αντιστάσεων RS και RD:

RD
V
RS  RD in

VD 

Εάν θεωρήσομε ότι η αντίσταση RS = 1 kΩ και
η αντίσταση RD = 100 Ω, τότε από την παραπάνω
σχέση προκύπτει:
VD =

100
· V ⇒ VD = 0,09 · Vin
1000+100 in

Το αποτέλεσμα δηλώνει ότι η τάση που λαμβάνει τελικά το σύστημα συλλογής δεδομένων από τον
αισθητήρα κυμαίνεται από 0,09 – 0,45 V (ενώ θα
έπρεπε να είναι 1 – 5 V), κάτι το οποίο αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση για τις μετρήσεις του αισθητήρα.
Το παραπάνω πρόβλημα για να λυθεί, θα πρέπει
RS << RD . Τότε η τάση VD θα είναι:
VD 

RD
R
 Vin  D  Vin  VD  Vin
RS  RD
RD

Προκειμένου να εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση, τοποθετείται στο κύκλωμα ένας ακόλουθος
τάσεως (σχ. 2.2δ).
Εξαιτίας της πολύ μεγάλης αντιστάσεως εισόδου
R' του ακόλουθου τάσεως θα ισχύει:
V =

R
R
 Vin 
 Vin  V   Vin
Rs  R
R

Αισθητήρας-µεταδότης

Σύστηµα συλλογής
δεδοµένων

Rs
+
Vin +
–

VD

RD

–

Σχ. 2.2γ
Σύνδεση αισθητήρα και συστήματος
συλλογής δεδομένων απευθείας.

Αισθητήρας-µεταδότης

Rs

–
+
+

Vin +
– R V
–

Σύστηµα συλλογής
δεδοµένων

+
VD

RD

–

Σχ. 2.2δ
Σύνδεση αισθητήρα και συστήματος συλλογής
δεδομένων μέσω ακόλουθου τάσεως.
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Η έξοδος VD του ακόλουθου τάσεως, όμως, ακολουθεί την είσοδο του V ′, οπότε τελικά:
VD= V' = Vin
4) Συγκριτής.
Ο συγκριτής (comparator) ενισχυτής έχει δύο
εισόδους και μία έξοδο, χωρίς να υπάρχει ανάδραση. Πρόκειται για ένα κύκλωμα ανοικτού βρόχου
[σχ. 2.2α(α)]. Το κύκλωμα αυτό συγκρίνει τις τάσεις στις δύο εισόδους του τελεστικού ενισχυτή. Η
έξοδος του συγκριτή είναι:
Vout = A ⋅ (Vin+ – Vin–)

Γραµµική
περιοχή

Vcc
Vsupply+

R1
Vin

Με Α συμβολίζεται το κέρδος του τελεστικού.
Επειδή το κέρδος Α σε έναν τελεστικό ανοικτού
βρόχου είναι πάρα πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο από
104), η έξοδος Vout, θεωρητικά, γίνεται μεγαλύτερη από τις τάσεις τροφοδοσίας Vsupply+ και Vsupply–.
Στην πράξη, όμως, οι τάσεις τροφοδοσίας δεν είναι
δυνατόν να ξεπεραστούν, οπότε προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις (σχ. 2.2ε).
1) Εάν Vin+ > Vin– , τότε Vout = Vsupply+ (θετικός
κόρος).
2) Εάν Vin+ < Vin– , τότε Vout = Vsupply– (αρνητικός κόρος).
3) Εάν Vin+ = Vin– , τότε Vout = 0 V.
Vout

στον αρνητικό κόρο, που είναι ίσος με 0 V, αφού
η αρνητική τροφοδοσία Vsupply– = 0 V (Γείωση) [σχ.
2.2στ(β)]. Όταν αντίθετα η τάση Vin είναι μικρότερη
από την τάση Vref , τότε η έξοδος περνά στον θετικό
κόρο Vsupply+ [σχ. 2.2στ(β)].
Από το προηγούμενο παράδειγμα γίνεται άμεσα
φανερό ότι το κύκλωμα ενός συγκριτή είναι ένας μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ενός bit.

Θετικός κόρος

–
Vout

Vref

+

R2

Γείωση

Αρνητικός κόρος

Σχ. 2.2ε
Διάγραμμα τάσεως εξόδου συγκριτή.

Ο συγκριτής ενισχυτής χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως το παράδειγμα του κυκλώματος του
σχήματος 2.2στ(α). Στο κύκλωμα αυτό συγκρίνονται η ημιτονοειδής τάση Vin και η τάση Vref, η οποία
είναι μία τάση αναφοράς που προκύπτει από τον
διαιρέτη τάσεως των δύο αντιστάσεων R1 και R2.
Όταν η τάση εισόδου Vin στην αναστρέφουσα είσοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση αναφοράς Vref της
μη αναστρέφουσας εισόδου, τότε, λόγω της ελλείψεως αναδράσεως η έξοδος του κυκλώματος περνά

Vout=Vsupply+

(α)

(β)

Σχ. 2.2στ
Σύγκριση ημιτονοειδούς τάσεως και συνεχούς,
(α) κύκλωμα (β) διάγραμμα των τάσεων.

5) Αθροιστής.
Ο αθροιστής (summer) (σχ. 2.2ζ) αθροίζει τις
τάσεις εισόδου πολλαπλασιασμένες με ένα κέρδοςενίσχυση.
Λόγω του ότι σε ιδανικό τελεστικό η αντίσταση
εισόδου θεωρείται άπειρη, θα ισχύει:
If = I1 + I2 + I3 ⇒ If =

Vin+>Vin–

Vin–

Vin

0 V (Γείωση)

Vin+
Vin+<Vin–

Vref

V1 V2 V3
+
+
R1 R2 R3

Η τάση εξόδου Vout, λαμβάνοντας υπόψη ότι
Va = 0 V, θα είναι:

V 
V V
Vout   R4  I f  Vout   R4   1  2  3 
R
R
R3 
2
 1
Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, η τάση εξόδου
που προκύπτει είναι ανάλογη του αθροίσματος των
V1

R1

V2

R2

I1
R 4 If

Σχ. 2.2ζ
Αθροιστής.

I2
V3

R3
I3

–
Va

+

Vout

86

τάσεων εισόδου. Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται
στην σύνδεση των πηγών στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή.
Η τιμή της κάθε αντιστάσεως καθορίζει την ενίσχυση της κάθε τάσεως εισόδου και την βαρύτητά της στο
τελικό άθροισμα. Εάν όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες
μεταξύ τους, προκύπτει στην έξοδο η άθροιση των τάσεων εισόδου χωρίς καμία ενίσχυση. Δηλαδή:

Ο αθροιστής ενισχυτής βρίσκει πολλές εφαρμογές, όπου απαιτείται άθροιση τάσεων. Στην παράγραφο 2.3.3 παρουσιάζεται η χρήση του σαν μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.
Μία άλλη εφαρμογή εμφανίζεται στο σχήμα 2.2η.
Εδώ ο αθροιστής αθροίζει τις εξόδους τριών ελεγκτών σε ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ)
αποδίδοντας ξεχωριστή βαρύτητα στον καθένα.

+
Είσοδος

–

R1
R2
R3

R4
–
+

Σύστηµα

Οπότε η τάση εξόδου θα είναι:

R4
 R 
 R 
Vout (2)  1  2   Vb  1  2  
 V2
R
R
R
1 
1 
3  R4



Vout = – (V1 + V2 + V3)

Eλεγκτής
1
Eλεγκτής
2
Eλεγκτής
3

κλωμα που προκύπτει είναι το κύκλωμα του μη αναστρέφοντος ενισχυτή. Η είσοδος στον μη αναστρέφοντα ενισχυτή είναι η τάση Vb, που προκύπτει από
τον διαιρέτη τάσεως ως:
R4
Vb =
· V2
R3 + R4

Έξοδος

Σχ. 2.2η
Παράδειγμα χρήσεως αθροιστή σε ΣΑΕ.

Τελικά, η τάση εξόδου είναι το άθροισμα των τάσεων εξόδου των δύο παραπάνω υποπεριπτώσεων:

 RR22  R4 RR22  R2 RR44
VVout

 ·VVbb  11· V2 ·– · V1 VV22
Vout = Vout(1) +V
=111+
(2)
(2) 
out
out(2)
 RR111  R3 +R
 4 RR11  RRR133  RR44
Εάν οι αντιστάσεις R1 = R3 και R2 = R4, ο παραπάνω τύπος γίνεται:
R
Vout = 2 · ( V2 · – V1 )
R1
Όπως είναι φανερό, όταν όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες, ο διαφορικός ενισχυτής δίνει στην έξοδο την
διαφορά των δύο τάσεων χωρίς καμία ενίσχυση.
Μία πολύ συχνή εφαρμογή του διαφορικού ενισχυτή είναι στο κύκλωμα της γέφυρας Wheatstone
[σχ. 2.2θ(β)]. Η γέφυρα Wheatstone είναι ένα κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από 4 αντιστάσεις. ΤοV1

R1

R2

Va

6) Διαφορικός ενισχυτής.
Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) [σχ. 2.2θ(α)] έχει δύο εισόδους όπως και ο συγκριτής. Η διαφορά του από τον συγκριτή βρίσκεται
στην ύπαρξη αναδράσεως. Λόγω της αναδράσεως
η έξοδος του διαφορικού ενισχυτή είναι η διαφορά
των δύο εισόδων του ενισχυμένη. Στην ουσία το κύκλωμα είναι ένας αφαιρέτης τάσεων.
Για να βρεθεί η σχέση που καλύπτει την τάση
εξόδου γίνεται η εξής ανάλυση:
Εάν θεωρηθεί αρχικά ότι η τάση V2 = 0 V, τότε
το κύκλωμα που προκύπτει, είναι το κύκλωμα του
αναστρέφοντος ενισχυτή, που ήδη παρουσιάστηκε
παραπάνω, και η έξοδός του θα είναι:
R
Vout(1) = – 2 · V1
R1
Εάν θεωρηθεί ότι η τάση V1 = 0 V, τότε το κύ-

–
V2

Vb

(α)

Vout

+

R3
(α)

R4
+Vcc

Αισθητήρας
Rs
V1

Ra
R1
R3

V2
Rb

Rc

R2
–
+

Vout

R4

(β)

Σχ. 2.2θ
(α) Διαφορικός ενισχυτής (β) εφαρμογή του
διαφορικού ενισχυτή σε γέφυρα Wheatstone.
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ποθετώντας στη θέση της μίας από τις 4 αντιστάσεις
έναν αισθητήρα (φωτός, θερμοκρασίας, πιέσεως
κ.λπ.), ο οποίος μετρά ένα φυσικό μέγεθος μεταβάλλοντας την ωμική του αντίσταση Rs, δημιουργείται ένα κύκλωμα, στο οποίο η διαφορά δυναμικού
V2 – V1 είναι ανάλογη της μεταβολής του φυσικού μεγέθους. Αυτή η διαφορά δυναμικού εισάγεται στον
διαφορικό ενισχυτή και ενισχύεται με ένα κέρδος
ενισχύσεως που εξαρτάται από τις ωμικές αντιστάσεις του κυκλώματος όπως δείχθηκε και πιο πάνω.
Το κύκλωμα της γέφυρας Wheatstone χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών για την διασύνδεση αισθητήρων σε ηλεκτρονικά κυκλώματα. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνονται η μεγάλη ευαισθησία
στην αλλαγή της αντιστάσεως του αισθητήρα, άρα
και στη μεταβολή του φυσικού μεγέθους που μετράται, και η εξαιρετική της ακρίβεια στην μέτρηση.
Εάν στην αρνητική ανάδραση προστεθεί ένας
πυκνωτής, τότε προκύπτει ένα κύκλωμα που ονομάζεται ολοκληρωτής (integrator) [σχ. 2.2ι(α)].
Όπως δηλώνει και το όνομά του, το συγκεκριμένο
κύκλωμα εκτελεί την μαθηματική πράξη του ολοκληρώματος. Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος είναι ανάλογη
με το ολοκλήρωμα της τάσεως εισόδου. Με άλλα
λόγια, εξαιτίας της φορτίσεως και εκφορτίσεως του
πυκνωτή, το πλάτος της τάσεως εξόδου καθορίζεται
από τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο είναι
παρούσα η τάση εισόδου. Έτσι, αν για παράδειγμα
η τάση εισόδου είναι σταθερή, τότε η έξοδος θα αυξάνει με σταθερό ρυθμό (γραμμικά) και με αντίθετο
πρόσημο από την είσοδο.
Είναι γνωστό ότι η τάση στα άκρα ενός πυκνωτή
δίνεται από τον τύπο:
Q
VC  ,
C
όπου Q το φορτίο του πυκνωτή και C η χωρητικότητά του. Η τάση Va στην αναστρέφουσα είσοδο του
τελεστικού ενισχυτή ισούται με 0 V, οπότε στο κύκλωμα του σχήματος 2.2ι(α) η τάση εξόδου είναι:
Q
Q

C
C

Εάν ο πυκνωτής φορτίζεται και εκφορτίζεται, o
ρυθμός μεταβολής της τάσεως εξόδου θα δίνεται
από την σχέση:
dVout
1 dQ
 
dt
C dt

C If

Va
–

Iin

+

Vc

Vin
Vout

(α)

Vout
(β)

Σχ. 2.2ι
(α) Ολοκληρωτής, (β) σήμα εισόδου (παλμοί)
και εξόδου (ράμπα) σε ολοκληρωτή.

Το πηλίκο του φορτίου προς τον χρόνο είναι ηλεκτρικό ρεύμα και συγκεκριμένα το ρεύμα που διαρρέει τον πυκνωτή. Έτσι, το ρεύμα Iin που παρέχει η
πηγή Vin στο κύκλωμα και το ρεύμα που διαρρέει τον
πυκνωτή If δίνονται από τους παρακάτω τύπους:
Iin 

7) Ολοκληρωτής.

Vout  Va  VC  0 

R

Vin

Vin  Va Vin  0 Vin


,
R
R
R

I f =C 

dVout
dt

Τα δύο αυτά ρεύματα θα είναι ίσα, αν θεωρηθεί
ότι η αντίσταση εισόδου του τελεστικού ενισχυτή είναι άπειρη (ιδανικός τελεστικός ενισχυτής). Δηλαδή
θα ισχύει:
V
dV
Iin  I f  in  C  out
R
dt
Τελικά λύνοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς
την τάση εξόδου προκύπτει:
1 t
Vout  
Vin  dt
R  C 0
Tο αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω σχέση
δηλώνει την αντιστροφή του σήματος εξόδου λόγω
του ότι η είσοδος είναι συνδεδεμένη στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού.
Μία εφαρμογή του ολοκληρωτή είναι στις γεννήτριες ράμπας ή αλλιώς γεννήτριες τριγωνικού σήματος. Εάν στον ολοκληρωτή η τάση εισόδου είναι
παλμοί όπως στο σχήμα 2.2ι(β), τότε η έξοδος προκύπτει από τη δράση του ολοκληρώματος και είναι
το τριγωνικό σήμα του σχήματος 2.2ι(β).
8) Διαφοριστής.
Το κύκλωμα του σχήματος 2.2ια(α) ονομάζεται
διαφοριστής (differentiator). Όπως φαίνεται σε
σχέση με το κύκλωμα του ολοκληρωτή, έχει αντιστραφεί η τοποθέτηση του πυκνωτή και της ωμικής
αντιστάσεως.
Όπως αναφέρθηκε και στο κύκλωμα του ολοκληρωτή ισχύει:
Iin = If
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Το φορτίο στον πυκνωτή θα δίνεται από τον τύπο:
Q = C ⋅ Vin
Ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου κατά τη φόρτιση και εκφόρτιση του πυκνωτή θα είναι:
V
dQ
 C  in
dt
dt

2.3 Μετατροπείς ADC και DAC.

Το πηλίκο dQ/dt είναι το ρεύμα που διαρρέει τον
πυκνωτή Iin, ενώ το ρεύμα της αναδράσεως If ισούται
με:
V
I f   out
R
Τελικά, από την ισότητα των δύο ρευμάτων Iin και
If προκύπτει ο τύπος της τάσεως εξόδου:
C

ο ρομποτικός βραχίονας είναι συνδεδεμένος με ποτενσιόμετρο, έτσι ώστε κατά την μετακίνηση του βραχίονα
να μεταβάλλεται η θέση της μεσαίας επαφής του ποτενσιόμετρου. Το σήμα από τη μεσαία επαφή μεταφέρεται
στον διαφοριστή και η έξοδός του αντιπροσωπεύει την
γωνιακή ταχύτητα του βραχίονα.

dVin
V
dV
  out  Vout   R  C  in
dt
R
dt

Το κύκλωμα του διαφοριστή παράγει μία τάση
εξόδου, η οποία είναι ανάλογη με τον ρυθμό μεταβολής της τάσεως εισόδου στην αναστρέφουσα είσοδο. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα
αλλαγής της τάσεως στην είσοδο του κυκλώματος,
τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η τάση εξόδου, με πρόσημο βεβαίως αντίστροφο, αφού πρόκειται για την
αναστρέφουσα είσοδο. Εάν η τάση που εφαρμόζεται
στην είσοδο έχει σταθερό ρυθμό μεταβολής, τότε η
έξοδος θα έχει μία σταθερή τιμή.
Ο διαφοριστής βρίσκει σημαντικές εφαρμογές
στην παρακολούθηση και στον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής φυσικών ποσοτήτων όπως είναι η θερμοκρασία, η πίεση κ.ά.. Για παράδειγμα στο σχήμα 2.2ια(β)

2.3.1 Εισαγωγή.
Οι μετρήσεις των διαφόρων μεταβλητών στον
πραγματικό κόσμο αφορούν αναλογικά σήματα. Ένα
αναλογικό σήμα [σχ. 2.3α(α)] είναι ένα σήμα, το
οποίο μεταβάλλεται συνεχώς και μπορεί να πάρει μία
οποιαδήποτε τιμή μέσα στην περιοχή μεταβολής του.
Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που μπορεί να πάρει ένα
αναλογικό σήμα είναι άπειρες. Στα αναλογικά σήματα,
λοιπόν, υπάρχει μία συνέχεια στη μετάβαση από την
μία τιμή της μετρούμενης μεταβλητής στην επόμενη.
Όταν οι τιμές που λαμβάνει ένα σήμα είναι διακριτές και όχι συνεχείς, το σήμα ονομάζεται ψηφιακό
[σχ. 2.3α(β)]. Η διαδικασία προσεγγίσεως ενός αναλογικού (συνεχούς) σήματος από έναν πεπερασμένο
αριθμό τιμών ονομάζεται κβαντισμός (quantization).
1,5
1
0,5
(α)

0
–0,5
–1

Vin

R

C

If

–1,5
(α)

–

Iin

+

1,5

Vout

1
(α)

Ποτενσιόµετρο

0,5

Vcc

(β)

0
–0,5

Σχ. 2.2ια
(α) Διαφοριστής,
(β) μέτρηση γωνιακής
ταχύτητας ρομποτικού
βραχίονα.

Vin

Διαφοριστής

Vout

Μέτρηση γωνιακής
ταχύτητας βραχίονα
(β)

–1
–1,5
(β)

Σχ. 2.3α
(α) Αναλογικό, (β) ψηφιακό σήμα.
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Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, όπως είναι οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρησιμοποιούν για την
καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία σημάτων και τη
λήψη αποφάσεων, ψηφιακές αναπαραστάσεις σημάτων που αποτελούνται μόνο από δύο διακριτές τιμές.
Το λογικό 0 που αντιστοιχεί σε ανοικτό διακόπτη και
το λογικό 1 που αντιστοιχεί σε κλειστό διακόπτη. Πιο
απλά στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ύπαρξη ή όχι ρεύματος. Ένα
σήμα που αναπαριστάται με δύο μόνο τιμές ονομάζεται δυαδικό.
Ποιος είναι, όμως, ο λόγος της χρήσεως ενός δυαδικού συστήματος για την αναπαράσταση σημάτων;
Κατά πρώτο λόγο, η χρήση μόνο δύο τιμών απλοποιεί
την λογική των διατάξεων που παρεμβάλλονται για
την επεξεργασία των σημάτων και διευκολύνει την κατασκευή αυτών των διατάξεων αλλά και την ταχύτητα
επεξεργασίας. Κατά δεύτερο λόγο, ο θόρυβος σε ένα
κύκλωμα μπορεί να αλλοιώσει και να μεταβάλει ένα
σήμα, του οποίου οι τιμές είναι αρκετά κοντά η μία
στην άλλη. Αντιθέτως, όταν ένα σήμα αναπαριστάται
με δύο μόνο τιμές, οι οποίες διαφέρουν αρκετά μεταξύ
τους, όπως είναι τα 0 V και 5 V, το σήμα δεν μπορεί
να αλλοιωθεί από τον θόρυβο, αφού η απόσταση ανάμεσα στις τιμές του σήματος είναι μεγάλη. Ένας τρίτος
λόγος είναι ότι με τη χρήση των τιμών 0 V και 5 V η
κατανάλωση ενέργειας των κυκλωμάτων είναι πολύ
μικρότερη από την κατανάλωση ενέργειας που θα
υπήρχε εάν το σήμα έπαιρνε διάφορες τιμές τάσεως.
Οι μετρήσεις των διαφόρων φυσικών ποσοτήτων
(πίεση, θερμοκρασία, ταχύτητα κ.λπ.) του πραγματικού κόσμου γίνονται μέσω αισθητήρων ή όπως συχνά
ονομάζονται μορφομετατροπέων (transducers),
οι οποίοι μετατρέπουν την φυσική ποσότητα σε ένα

αναλογικό ηλεκτρικό σήμα. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα
θα πρέπει στη συνέχεια να μετατραπεί σε ψηφιακό
σήμα, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
έναν ψηφιακό ελεγκτή ή ένα ψηφιακό σύστημα. Οι
διατάξεις που μετατρέπουν το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό ονομάζονται μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό σήμα (Analog to Digital Converters – ADC), ενώ την αντίστροφη μετατροπή κάνουν
οι μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό
σήμα (Digital to Analog Converters – DAC). Στο
σχήμα 2.3β παρουσιάζεται ένα παράδειγμα συστήματος ψηφιακού ελέγχου για την ρύθμιση της ροής ενός
ρευστού.
Το σύστημα αποτελείται από έναν αναλογικό αισθητήρα ροής (ροόμετρο), έναν αναλογικό ενεργοποιητή (βαλβίδα) και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
(PC), ο οποίος ανάλογα με την ροή του ρευστού ρυθμίζει το άνοιγμα της βαλβίδας. Η όλη διάταξη συμπληρώνεται από έναν μετατροπέα ADC/DAC, ο οποίος
κάνει δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα στον ψηφιακό
ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον αναλογικό αισθητήρα
ροής και το αναλογικό κύκλωμα της βαλβίδας. Η
ταχύτητα της ροής του ρευστού μετράται από τον αισθητήρα ροής και η ένδειξη ψηφιοποιείται μέσω του
ADC μετατροπέα, προκειμένου το αναλογικό σήμα
του αισθητήρα (sensor) να μετατραπεί σε ψηφιακό,
έτσι ώστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μπορεί να
το επεξεργαστεί. Αφού γίνει η επεξεργασία, το ψηφιακό σήμα της εντολής του ηλεκτρονικού υπολογιστή
προς την βαλβίδα περνά από τον μετατροπέα DAC,
προκειμένου να μετατραπεί σε αναλογικό και να οδηγήσει το αναλογικό κύκλωμα, το οποίο ρυθμίζει το
άνοιγμα της βαλβίδας [ενεργοποιητής (actuator)].

Ψηφιακό σήµα
Ψηφιακός ελεγκτής
(PC)

DAC
Αναλογικά σήµατα
εισόδου και εξόδου
ADC

Ψηφιακό σήµα

Αισθητήρας

Σχ. 2.3β
Παράδειγμα συγκροτήσεως ενός συστήματος ψηφιακού ελέγχου με τη χρήση μετατροπέων ADC/DAC.
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2.3.2 Μετατροπέας ADC.
Ο μετατροπέας ADC είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, το οποίο μετατρέπει ένα αναλογικό ηλεκτρικό
σήμα στην δυαδική του αναπαράσταση. Η αναλογική μορφή ενός σήματος, όπως αναφέρθηκε και
πιο πάνω, περιλαμβάνει άπειρες τιμές. Η ακρίβεια
με την οποία μπορούν να αναπαρασταθούν αυτές οι
τιμές, όταν το σήμα μετατραπεί σε ψηφιακό-δυαδικό,
εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφίων [bits (binary
digits=δυαδικά ψηφία)] της δυαδικής μορφής. Συνεπώς, κατά τη μετατροπή δημιουργείται ένα σφάλμα που είναι τόσο μικρότερο, όσο μεγαλύτερος είναι
ο αριθμός των bits της μετατροπής. Το σφάλμα της
μετατροπής εισάγει έναν θόρυβο, που είναι γνωστός
ως θόρυβος κβαντισμού (quantization noise). Ένα
μέτρο που αντανακλά την απόδοση ενός μετατροπέα
είναι η θεωρητική σηματοθορυβική σχέση (Signal
to Noise Ratio – SNR), που συμβολίζεται με SNR ή
S/N. Ο λόγος αυτός συνήθως μετράται σε decibels
(dB)1. Πρόκειται για έναν λόγο της ισχύος του καθαρού σήματος προς την ισχύ του θορύβου. Για ένα ημιτονοειδές σήμα εισόδου η θεωρητική τιμή SNR ενός
ιδανικού μετατροπέα n bits αποδεικνύεται ότι είναι:
SNR = 6,02 ⋅ n + 1,76 dB
Στον πίνακα 2.3.1 στην 2η στήλη παρουσιάζεται
η θεωρητική σηματοθορυβική σχέση για τους μετατροπείς της 1ης στήλης και στην 3η στήλη το πόσες
φορές είναι μεγαλύτερη η ισχύς του καθαρού σήματος από τον θόρυβο.
Από τη στιγμή που το ψηφιακό σήμα αποτελείται
από n διαφορετικά bits, το πλήθος των διαφορετικών
ψηφιακών τιμών που μπορούν να αναπαρασταθούν
θα είναι N = 2 n. Για παράδειγμα, εάν η ψηφιακή αναπαράσταση των τιμών γίνεται με 8 bits, το πλήθος των
διαφορετικών τιμών που προκύπτουν είναι 28 = 256.
Εκτός από τον αριθμό των bits σημαντικό ρόλο παίζουν η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του αναλογικού σήματος. Εάν η μικρότερη τιμή του αναλογικού σήματος
είναι Vmin και η μεγαλύτερη Vmax , τότε η ανάλυση του
μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα, δηλαδή η ακρίβειά του, θα είναι:
1

Ανάλυση
μετατροπέα

SNR

Ισχύς σήματος/
Ισχύς θορύβου

6
8
10
12
14
16

37,9 dB
49,9 dB
62,0 dB
74,0 dB
86,0 dB
98,1 dB

6.166
97.724
1.584.893
25.118.864
398.107.170
6.456.542.290

Vmax – Vmin
2n – 1
Για παράδειγμα, εάν σε ένα κύκλωμα η αναλογική έξοδος μεταβάλλεται από 0 έως 3 V και η αναπαράσταση γίνεται με 2 bits, η ανάλυση θα είναι:
Δ=

3–0 3
= =1V
22 – 1 3
Η δυαδική αναπαράσταση για την παραπάνω
τάση εξόδου φαίνεται στον πίνακα 2.3.2. Όπως γίνεται άμεσα φανερό, η ακρίβεια αυτού του μετατροπέα,
δηλαδή το ελάχιστο βήμα τάσεως που μπορεί να μετρηθεί, είναι πράγματι 1 V.
Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, ο μετατροπέας
κάνει στρογγυλοποίηση στην πιο κοντινή τιμή πραγματικής τάσεως. Το μέγιστο σφάλμα κβαντίσεως
(maximum quantization error) είναι:
Δ=

Δ=±

ελάχιστο βήμα μετατροπέα
1V
= ± 0,5 V
=±
2
2

Πράγματι, όπως εύκολα φαίνεται στο παράδειγμα, το μέγιστο σφάλμα είναι 0,5 V.
Στο παραπάνω παράδειγμα το αναλογικό σήμα
λαμβάνει μόνο θετικές τιμές και ονομάζεται μονοπολικό. Εάν το αναλογικό σήμα λαμβάνει και αρνητικές τιμές (π.χ. – 4 V έως +3 V), ονομάζεται διπολικό. Παράδειγμα μονοπολικού σήματος είναι η
στάθμη μίας δεξαμενής, ενώ διπολικού σήματος η
ένταση ενός ήχου. Στο σχήμα 2.3γ τα δύο διαγράμματα αντιστοιχούν σε μονοπολική και διπολική μετατροπή σήματος.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όταν το σήμα

Το decibel (dB) είναι ένας λογαριθμικός τρόπος για να περιγραφεί ένας λόγος ισχύων, τάσεων ή εντάσεων. Χρησιμοποιείται για
να εκφράσει το πόσο μεγαλύτερη είναι η στάθμη του αριθμητή από τον παρονομαστή. Η σηματοθορυβική σχέση SNR εκφράζεται
ως λόγος ισχύος του καθαρού σήματος και του θορύβου SNR = 10 ⋅ log10 (P σήματος/P θορύβου). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
όταν SNR = 0 dB, τότε οι ισχύες του σήματος και του θορύβου είναι ίσες, ενώ όταν SNR =10 dB δηλώνει ισχύ σήματος 10 φορές
μεγαλύτερη από την ισχύ θορύβου, SNR = 20 dB σημαίνει ισχύ σήματος 100 φορές μεγαλύτερη από του θορύβου, SNR = 30 dB
σημαίνει 1000 φορές μεγαλύτερη ισχύ σήματος σε σχέση με τον θόρυβο κ.ο.κ..
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Τάση στην οποία
Τάση
Δυαδική
αντιστοιχεί η δυαδικυκλώματος αναπαράσταση
κή αναπαράσταση
0 V – 0,5 V
0,5 V – 1,5 V
1,5 V – 2,5 V
2,5 V – 3 V

00
01
10
11

0V
1V
2V
3V

Έξοδος ADC

είναι διπολικό, δηλαδή μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές, τότε το 1ο bit της δυαδικής λέξεως που θα
προκύψει εκφράζει το πρόσημο. Με 0 συμβολίζεται
το "+", ενώ με 1 συμβολίζεται το "–". Η παραπάνω
παρατήρηση είναι σημαντική για την κατανόηση του
διαγράμματος του σχήματος 2.3γ(β).
Η ανάλυση του μετατροπέα ADC είναι πολύ σημαντική για το σύστημα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το παραπάνω,
ας υποτεθεί ότι πρέπει να σχεδιαστεί σύστημα με111
110
101
100
011
010
001

Είσοδος
αναλογική

000

Vmin

Vmax
(α)

Έξοδος
ADC

011
010

001
000

–Vmax

Είσοδος
αναλογική
Vmax

101
110

111
(β)

Σχ. 2.3γ
(α) Μονοπολική μετατροπή σήματος,
(β) διπολική μετατροπή σήματος.

τρήσεως στάθμης δεξαμενής όπως αυτή του σχήματος 2.3δ.
Ας υποτεθεί ότι το ύψος της δεξαμενής μέχρι την
ένδειξη μέγιστης στάθμης είναι 8 m και ότι θα χρησιμοποιηθεί μετατροπέας των 8 bits. Αυτό σημαίνει ότι
η έξοδος του μετατροπέα μπορεί να αναπαραστήσει
28 = 256 διαφορετικές τιμές στάθμης. Για να καθοριστεί το βήμα στάθμης που θα μπορεί να διακρίνει ο
μετατροπέας, θα πρέπει να διαιρεθεί το ύψος με τον
αριθμό 255, αφού τα 256 βήματα αφορούν στο διάστημα 0 έως 255.
11111111:8 m
..
.

8m
6m

00000010:0,06274 m
step 00000001:0,03137 m
00000000:0 m

4m
2m

LT

0m

ADC

8 bit
Ψηφιακή έξοδος

LT: Level Transmitter

Σχ. 2.3δ
Παράδειγμα εφαρμογής ADC μετατροπέα
για τη μέτρηση στάθμης δεξαμενής.

Διαιρώντας το ύψος της δεξαμενής με τον αριθμό
των βημάτων προκύπτει ότι ο μετατροπέας μπορεί
να διακρίνει βήμα των 0,03137 m ή αλλιώς περίπου
31,37 mm. Εάν χρησιμοποιηθεί μετατροπέας 10 bits,
η ακρίβεια του μετατροπέα ανεβαίνει, αφού ο μετατροπέας μπορεί να διακρίνει στάθμη 8/210– 1 = 0,0078 m
ή 7,8 mm. Εάν ο μετατροπέας βγάζει έξοδο 16 bits, η
ακρίβεια ανεβαίνει στα 0,000122 m ή 0,122 mm.
Το παραπάνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό της σημασίας της σωστής εκλογής του αριθμού των bits που
πρέπει να έχει σαν έξοδο ο μετατροπέας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη μετατροπή ενός αναλογικού σήματος στην αντίστοιχη ψηφιακή μορφή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σήμα
μεταβάλλεται με τον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα και τα
κυκλώματα της μετατροπής χρειάζονται κάποιον χρόνο, προκειμένου να φέρουν εις πέρας την διαδικασία.
Έτσι λοιπόν είναι πρακτικά αδύνατο να μετατραπούν
όλες οι αναλογικές τιμές που λαμβάνει ένα σήμα. Το
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μία διαδικασία που
ονομάζεται δειγματοληψία (sampling) και επιλέγει
δείγματα του αναλογικού σήματος, τα οποία και μετατρέπει τελικά. Η συχνότητα της δειγματοληψίας δίνεται από τον τύπο fs = 1/T, όπου Τ είναι ο χρόνος, ο
οποίος μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο δείγματα και άρα
και ο χρόνος που έχει ο μετατροπέας, προκειμένου να
μετατρέψει το κάθε δείγμα.
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Προκειμένου η διαδικασία της δειγματοληψίας
και μετατροπής να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει η
τιμή που επιλέγεται σαν δείγμα να κρατείται (αποθηκεύεται) μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή της. Σε
διαφορετική περίπτωση η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει πριν ολοκληρωθεί η μετατροπή της, κι αν συμβεί
αυτό, η έξοδος του ADC θα είναι λάθος. Για τον παραπάνω λόγο, πριν από την μετατροπή του σήματος
σε ψηφιακό δυαδικών τιμών, χρησιμοποιείται μία
συσκευή, η οποία κάνει δειγματοληψία και κράτηση
της τιμής (sample και hold).
Επίσης, μία άλλη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την δειγματοληψία είναι η μέγιστη συχνότητα του σήματος εισόδου. Εάν το σήμα
εισόδου έχει μέγιστη συχνότητα fmax , τότε σύμφωνα
με το θεώρημα Nyquist2 η δειγματοληψία του θα
πρέπει να γίνεται με συχνότητα fs > 2fmax. Ο λόγος
είναι ότι το σήμα μετά την δειγματοληψία θα περιέχει πληροφορία με συχνότητα μέχρι από 1/2 ⋅ fs. Έτσι,
εάν το σήμα περιέχει συχνότητες μεγαλύτερες από
1/2 ⋅ fs, θα προκληθούν σφάλματα αλλοιώσεως ή
αναδιπλώσεως (aliasing errors). Αυτό σημαίνει ότι
το ψηφιακό σήμα θα φαίνεται να περιέχει συχνότητες
που δεν υπάρχουν στο αρχικό (πρωτότυπο) αναλογικό σήμα.
Το διάγραμμα στο σχήμα 2.3ε παρουσιάζει τα κύρια μέρη του συστήματος sample (δειγματολοψία)
και hold (κράτηση). Όπως φαίνεται, υπάρχει ένας
ηλεκτρονικός διακόπτης που όταν είναι κλειστός φορτίζει τον πυκνωτή με την τάση, η οποία θα μετατραπεί
σε ψηφιακή τιμή. Όταν ο διακόπτης ανοίξει, η τάση
αυτή θα πρέπει να κρατηθεί για όσο χρόνο χρειάζεται
η μετατροπή σε δυαδική τιμή από τα επόμενα κυκλώματα και μέχρι να γίνει δειγματοληψία της επόμενης
τιμής τάσεως. Για τον σκοπό αυτόν, στην είσοδο και
στην έξοδο του διακόπτη συνδέεται ένας ακόλουθος
τάσεως, ο οποίος λειτουργεί ως απομονωτής ενισχυ-

–
+
Είσοδος
αναλογικού σήµατος

–
+
C

Έξοδος δειγµάτων
του αναλογικού
σήµατος

Σχ. 2.3ε
Κύκλωμα δειγματοληψίας (sample) και κράτηση (hold).

2

τής. Ο ακόλουθος τάσεως στην έξοδο του διακόπτη,
λόγω της πολύ μεγάλης αντιστάσεως εισόδου, βοηθά τον πυκνωτή να κρατήσει την τιμή, με την οποία
έχει φορτίσει μέσω του ηλεκτρονικού διακόπτη και
δεν τον αφήνει να εκφορτιστεί μέχρι η τιμή αυτή να
προλάβει να μετατραπεί σε δυαδική μορφή. Ο ακόλουθος τάσεως στην είσοδο του ηλεκτρονικού διακόπτη, λόγω της πολύ μικρής αντιστάσεως εξόδου του
τελεστικού ενισχυτή, εξασφαλίζει ότι με το επόμενο
κλείσιμο του διακόπτη ο πυκνωτής θα φορτιστεί με
την τιμή του επόμενου δείγματος της αναλογικής τάσεως εισόδου.
Το κύκλωμα που συνδέεται στην έξοδο του κυκλώματος δειγματοληψίας και κρατήσεως είναι το
κυρίως κύκλωμα του ADC και είναι αυτό που θα
μετατρέψει, τελικά, το δείγμα που προέκυψε από το
αναλογικό σήμα, σε μία δυαδική αναπαράσταση. Για
την υλοποίησή του υφίστανται πολλές αρχιτεκτονικές μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό σήμα,
οι οποίες ανάλογα με την ταχύτητα, ισχύ και ακρίβεια
που επιζητείται έχουν κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τρεις από
αυτές.
1) Παράλληλος μετατροπέας.
Ο απλούστερος μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (ADC) και ταυτόχρονα ο ταχύτερος είναι
ο παράλληλος μετατροπέας (parallel converter ή
flash converter). Αποτελείται από μία σειρά τελεστικών ενισχυτών συγκριτών, ο καθένας από τους οποίους συγκρίνει το σήμα εισόδου με μία τάση αναφοράς. Η έξοδος των συγκριτών είναι είσοδος σε ένα
κύκλωμα κωδικοποιητή προτεραιότητας (priority
encoder), ο οποίος παράγει μία δυαδική έξοδο. Στο
σχήμα 2.3στ παρουσιάζεται ένα κύκλωμα παράλληλου ADC 3 bits.
Η λειτουργία του κυκλώματος γίνεται ως εξής:
στους συγκριτές που η αναλογική είσοδος Vin ξεπερνά την τάση αναφοράς Vref , η έξοδός τους περνά σε
λογικό 1 (5 V). Αντιθέτως, στους συγκριτές που η
τάση αναφοράς Vref είναι μεγαλύτερη από την είσοδο Vin η έξοδος θα είναι το λογικό 0 V. Ο κωδικοποιητής προτεραιότητας βγάζει μία δυαδική έξοδο
βασισμένος στον συγκριτή που έχει ενεργοποιηθεί
και βρίσκεται στην πιο ψηλή θέση στο κύκλωμα.

 εώρημα δειγματοληψίας Nyquist-Shannon: Σήματα περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων (δηλ. που έχουν τιμές μέχρι μία
Θ
μέγιστη συχνότητα) μπορούν να ανακατασκευαστούν πλήρως από την δειγματοληπτημένη μορφή τους εάν η συχνότητα δειγματοληψίας
είναι μεγαλύτερη ή ίση από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητάς τους.
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Στον πίνακα 2.3.3 παρουσιάζονται 8 διαφορετικές
δυαδικές τιμές της εξόδου ανάλογα με την αναλογική
τιμή της εισόδου.
Το μειονέκτημα των παραλλήλων μετατροπέων
είναι ότι, παρόλη την απλότητα της σχεδιάσεως, όσο
αυξάνει ο αριθμός των bits, αυξάνει υπερβολικά ο
αριθμός των συγκριτών για τη μετατροπή. Έτσι για
n bits μετατροπή χρειάζονται 2n – 1 συγκριτές. Αυτό
σημαίνει ότι, εάν για παράδειγμα η έξοδος έχει 8 bits,
ο αριθμός των συγκριτών θα είναι 255, ενώ εάν η
έξοδος είναι 16 bits, ο αριθμός των συγκριτών γίνεται 65.535. Το γεγονός αυτό αυξάνει πολύ το μέγεθος
Vin

+

Vref

–
+

Τάση

R

–

R

+

101

+
–

R

+
–

R

111
110

–

R

του κυκλώματος, το κόστος του και την κατανάλωση
ισχύος.
Εάν υποθέσομε ότι στον μετατροπέα μπαίνει η
ημιτονοειδής είσοδος που παρουσιάζεται στο σχήμα
2.3ζ, η έξοδος θα είναι οι στάθμες των 3 bits, που παρουσιάζονται στην ίδια εικόνα. Συνεπώς, όπως είναι
φανερό, η αρχική μορφή της τάσεως μετατράπηκε σε
ένα σήμα, που αναπαριστάται μόνο από οκτώ διαφορετικές δυαδικές τιμές, που αντιστοιχούν σε οκτώ διαφορετικές στάθμες.
Το ίδιο αποτέλεσμα με τον μετατροπέα του σχήματος 2.3στ θα υπάρχει και με την χρησιμοποίηση
του κυκλώματος του σχήματος 2.3η, το οποίο χρησιμοποιώντας πύλες XOR (Exclusive OR) δεν έχει
την ανάγκη χρήσεως κωδικοποιητή προτεραιότητας.

100
Κωδικοποιητής
προτεραιότητας
8 σε 3

110

Ψηφιακή
έξοδος
100

101

011

011

010

Δυαδική
έξοδος

010
001

001
000

Χρόνος

+

Σχ. 2.3ζ
Παράδειγμα μετατροπής αναλογικού σήματος
σε ψηφιακό 3 bits με τον flash ADC.

–

R

Αναλογικό
σήµα

+
–

Σχ. 2.3στ
Κύκλωμα flash ADC.

R

Πίνακας 2.3.3
Έξοδοι του flash ADC
ανάλογα με την τιμή της εισόδου
Τιμή της
Έξοδος των
Έξοδος του
τάσεως εισόδου Vin συγκριτών κωδικοποιητή
0 – Vref / 7
Vref / 7 – 2Vref / 7
2Vref / 7 – 3Vref / 7
3Vref / 7 – 4Vref / 7
4Vref / 7 – 5Vref / 7
5Vref / 7 – 6Vref / 7
6Vref / 7 – Vref
≥ Vref

0000000
0000001
0000011
0000111
0001111
0011111
0111111
1111111

000
001
010
011
100
101
110
111

Vin
Vref

+
–

R

+

R

+

–
–

R

+
–

R

Κωδικοποιητής Δυαδική
έξοδος
8 σε 3

+
–

R

+

R

–
+
–

R

Σχ. 2.3η
Κύκλωμα flash ADC
με πύλες XOR.
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2) Μετατροπέας ADC με τη μέθοδο της ανιχνεύσεως.
Μία άλλη μέθοδος μετατροπής είναι η μέθοδος
της ανιχνεύσεως (tracking). Στην μέθοδο αυτή το
σήμα εισόδου, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί,
συνεχώς συγκρίνεται με μία «ξαναδημιουργημένη»
αναπαράστασή του. Το κύκλωμα παρουσιάζεται στο
σχήμα 2.3θ. Ο συγκριτής συγκρίνει την αναλογική είσοδο, την οποία θέλομε να μετατρέψουμε, με την έξοδο ενός μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό σήμα
(DAC). Όσο η έξοδος του DAC είναι μικρότερη από
την αναλογική είσοδο, η έξοδος του συγκριτή είναι
σε στάθμη λογικού 1 και ο απαριθμητής (counter)
απαριθμεί προς τα πάνω με κάθε παλμό του ρολογιού (clock), με αποτέλεσμα η έξοδος του DAC να
αυξάνει.

Ρολόι

Απαριθµητής
Προς τα
πάνω/
Προς τα
κάτω

Μετατροπέας
DAC

–

Vin

Όταν η έξοδος του DAC γίνει ίση με την αναλογική είσοδο, τότε η έξοδος του συγκριτή γίνεται λογικό
0 και ο απαριθμητής αρχίζει να απαριθμεί προς τα
κάτω, με αποτέλεσμα η έξοδος του DAC να μειώνεται. Με τον τρόπο αυτόν το κύκλωμα προσπαθεί να
παρακολουθήσει – ανιχνεύσει την μορφή της αναλογικής τάσεως εισόδου (σχ. 2.3ι).
111

Τάση

Στο κύκλωμα αυτό όταν δύο διπλανοί τελεστικοί ενισχυτές συγκριτές έχουν έξοδο 1, η πύλη XOR, στην
οποία συνδέονται, θα έχει έξοδο 0. Επίσης, όταν δύο
διπλανοί τελεστικοί ενισχυτές συγκριτές έχουν έξοδο
0, η πύλη XOR, στην οποία συνδέονται, θα έχει πάλι
έξοδο 0. Η μόνη πύλη XOR η οποία θα έχει έξοδο 1
θα είναι αυτή, στην οποία συνδέονται ένας συγκριτής
που βγάζει 1, λόγω της υπάρξεως τάσεως στην είσοδό του μεγαλύτερης της τάσεως αναφοράς, και ένας
συγκριτής που βγάζει 0 λόγω του ότι στην είσοδό του
η τάση αναφοράς είναι μεγαλύτερη. Ως αποτέλεσμα
προκύπτει μόνο μία πύλη με έξοδο 1 και συνεπώς δεν
είναι απαραίτητη η χρήση κωδικοποιητή προτεραιότητας για την μετατροπή στην τελική δυαδική έξοδο.

110
101

Αναλογικό
σήµα
011

100

101
100

101
100

101 110

Ψηφιακή
έξοδος

010
001

Χρόνος

Σχ. 2.3ι
Αναλογικό σήμα εισόδου και ψηφιακό εξόδου
μετατροπέα tracking ADC.

Ένα πλεονέκτημα αυτού του μετατροπέα είναι ότι
ο απαριθμητής δεν χρειάζεται ποτέ να κάνει επαναφορά (reset). Ο χρόνος μετατροπής του μετατροπέα
ανιχνεύσεως είναι:
tcon = n + τ
f
όπου: n είναι ο αριθμός παλμών που δέχεται ο απαριθμητής μέχρι την μετατροπή, f είναι η συχνότητα
του ρολογιού και τ είναι ο χρόνος της διαδόσεως
(propagation delay), δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα για την μετάδοσή του μέσα από τα κυκλώματα του μετατροπέα.
Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα του παραπάνω
κυκλώματος να είναι το γεγονός ότι η δυαδική έξοδος
δεν είναι ποτέ σταθερή. Ακόμη κι αν το σήμα εισόδου
είναι απόλυτα σταθερό, ο μετατροπέας ανιχνεύσεως,
μέσω του απαριθμητή, απαριθμεί την μία φορά προσθετικά και την άλλη αφαιρετικά, με κάθε παλμό του
ρολογιού.
3) Μετατροπέας διαδοχικών προσεγγίσεων.

+

Δυαδική
έξοδος

Σχ. 2.3θ
Tracking ADC.

Μία από τις πιο γνωστές αρχιτεκτονικές μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό σήμα είναι ο μετατροπέας διαδοχικών προσεγγίσεων (Successive
approximation ADC). Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η υψηλή ταχύτητα, η αξιοπιστία και η
δυνατότητά του να παράγει δυαδικό αποτέλεσμα σει-
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ριακά στην έξοδο, δηλαδή ένα bit την φορά. Ένα από
τα μειονεκτήματά του είναι ότι για εφαρμογές όπου
απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια ο μετατροπέας γίνεται πιο αργός. Η γενική μορφή του κυκλώματος παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3ια.
Vin

Καταχωρητής Ρολόι
διαδοχικής
προσεγγίσεως

–
+

ΜSB
Δυαδική έξοδος
LSB
Μετατροπέας
DAC

Σχ. 2.3ια
Μετατροπέας διαδοχικών προσεγγίσεων.

Ο μετατροπέας αυτός προσπαθεί μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων να προσεγγίσει την τάση εισόδου
με τον ελάχιστο αριθμό βημάτων. Το κύκλωμα αποτελείται από τον καταχωρητή διαδοχικών προσεγγίσεων (Successive Approximation Register – SAR),
από έναν μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε
αναλογικό, έναν συγκριτή τάσεως και το σύστημα
χρονισμού (clock).
Στο πάνω μέρος του σχήματος 2.3ιβ παριστάνεται
ένα παράδειγμα της διαδικασίας διαδοχικής προσεγγίσεως του μετατροπέα, ενώ στο κάτω μέρος του σχήματος παρουσιάζεται η τελική ψηφιακή έξοδος.
Για την κατανόηση της λειτουργίας του καταχωρητή στο κύκλωμα του μετατροπέα διαδοχικής προσεγγίσεως, παρατίθεται το σχήμα 2.3ιγ. Αρχικά ο
καταχωρητής μηδενίζεται και το πιο σημαντικό bit
(MSB) της εξόδου του καταχωρητή γίνεται 1, ενώ
τα υπόλοιπα bits είναι 0. Η δυαδική έξοδος του καταχωρητή μετατρέπεται σε αναλογική τάση από τον
DAC και συγκρίνεται με την αναλογική τάση εισόΑναλογικό σήµα

δου. Εάν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη, τότε το bit
1 διατηρείται και γίνεται 1 το επόμενο bit της εξόδου
του καταχωρητή. Στην αντίθετη περίπτωση το MSB
γίνεται 0 και το επόμενο bit γίνεται 1. Ακολουθεί νέα
σύγκριση για να καθοριστεί εάν θα διατηρηθεί το 1
στο 2o bit και συνεχίζεται η διαδικασία μέχρι τελικά
να ερευνηθεί και το λιγότερο σημαντικό bit (LSB)
της εξόδου του καταχωρητή.
Για την περαιτέρω κατανόηση αυτού του είδους
της μετατροπής, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα:
Έστω η είσοδος είναι μία αναλογική τάση τιμής
0,425 V, χρησιμοποιείται DAC των 8 bits και η μέγιστη έξοδος του DAC (για 11111111) αντιστοιχεί σε
1 V.
1) Το 1o MSB bit του DAC γίνεται 1, οπότε η τάση
εξόδου του αντιστοιχεί σε 0,5 V.
2) Η τιμή 0,425 V συγκρίνεται με την τιμή 0,5 V
και επειδή είναι μικρότερη, το MSB bit του DAC γίνεται 0.
3) Το επόμενο bit του DAC γίνεται 1, οπότε η
τάση εξόδου του αντιστοιχεί σε 0,25 V.
4) Η τιμή 0,425 V συγκρίνεται με την τιμή 0,25 V
και επειδή είναι μεγαλύτερη, το 2ο bit του DAC διατηρείται σαν 1.
5) Το 3ο bit του DAC γίνεται 1, οπότε η τάση εξόδου του αντιστοιχεί σε 0,375 V.
6) Η τιμή 0,425 V συγκρίνεται με την τιμή
0,375 V και επειδή είναι μεγαλύτερη, το 3ο bit του
DAC γίνεται 1.
Επόµενες
αναζητήσεις
1110
Αρχική τιµή του
καταχωρητή για
σύγκριση µε την
τάση εισόδου

1111
1101

1100
1011
1010
1001

0000

1000
0111

Προσέγγιση του
αναλογικού σήµατος

Μηδενισµός του
καταχωρητή

0110
0101
0100
0011

Ψηφιακή έξοδος
Χρόνος

Σχ. 2.3ιβ
Αναλογικό σήμα εισόδου, προσέγγισή του και ψηφιακή
έξοδος του μετατροπέα διαδοχικών προσεγγίσεων.

0010
0001

Σχ. 2.3ιγ
Αναπαράσταση της λειτουργίας του
καταχωρητή διαδοχικής προσεγγίσεως.

1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000
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7) Η διαδικασία συνεχίζεται και για τα 8 bits και
τελικά η τάση 0,425 V μετατρέπεται στην δυαδική
λέξη 01101100.
4) Δέλτα-Σίγμα μετατροπέας.
Μία από τις πιο προηγμένες μεθόδους μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ονομάζεται delta-sigma και συμβολίζεται με τα κεφαλαία
ελληνικά γράμματα ΔΣ. Οι μετατροπείς αυτοί είναι
ιδιαίτερα δημοφιλείς σε εφαρμογές χαμηλής προς
μέτρια ταχύτητα.
Στον μετατροπέα ΔΣ (σχ. 2.3ιδ), η αναλογική
είσοδος συνδέεται σε έναν ολοκληρωτή ενισχυτή, ο
οποίος παράγει μία ράμπα τάσεως στην έξοδό του,
που αντιστοιχεί στο πλάτος της εισόδου του.

C

R

+V

Σ2
–V

–

Vin

R

+V
–
+

–V

+ +V
Σ1
–

–V

R1
D
Ρολόι

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

Σχ. 2.3ιε
Σήμα ψηφιακό εξόδου μετατροπέα ΔΣ ADC
για συνεχώς αυξανόμενη τάση εισόδου.

+

+V

συχνότητα του θεωρήματος Nyquist-Shannon κατά
έναν παράγοντα που ονομάζεται και ρυθμός υπερδειγματοληψίας OSR (oversampling rate). Στόχος
της υπερδειγματοληψίας είναι η μείωση του θορύβου
λόγω κβαντίσεως (quantization noise). Τελικά, ο
μέσος ρυθμός παρουσίας των bit 1 στην έξοδο αντιπροσωπεύει το επίπεδο της αναλογικής τάσεως στην
είσοδο. Καθώς η αναλογική τάση εισόδου αυξάνει,
το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των bit 1 στην
έξοδο και αντίστροφα.
Στο σχήμα 2.3ιε παρουσιάζεται η έξοδος του μετατροπέα όταν η αναλογική τάση ξεκινά από 0 V και
αυξάνει.

R2
Q

D
Ψηφιακή
flipέξοδος
flop

Σχ. 2.3ιδ
Κύκλωμα ΔΣ ADC.

Αυτή η ράμπα συγκρίνεται στη συνέχεια με το δυναμικό των 0 V στον συγκριτή Σ1, ο οποίος παράγει
σαν έξοδο μία τάση 5 V ή 0 V, ανάλογα με το αν η
έξοδος του ολοκληρωτή είναι θετική ή αρνητική. Η
έξοδος του συγκριτή, στη συνέχεια, μανταλώνει μέσω
ενός D flip-flop και τροφοδοτείται ξανά στον ολοκληρωτή μέσω ενός δεύτερου συγκριτή Σ2. Ο πρώτος
συγκριτής Σ1 «αισθάνεται» την διαφορά (Δ) μεταξύ
της εξόδου του ολοκληρωτή και των 0 V. Ο ολοκληρωτής αθροίζει την έξοδο του δεύτερου συγκριτή Σ2
και το σήμα εισόδου. Στην έξοδο του παραπάνω κυκλώματος τοποθετείται ένας απαριθμητής, ο οποίος
μετρά τα bits 1 που εξάγει το κύκλωμα του ΔΣ μετατροπέα στην περίοδο κάποιων παλμών του ρολογιού.
Ο αριθμός των 1 μέσα σε αυτήν την συγκεκριμένη
χρονική περίοδο είναι ανάλογος της αναλογικής τάσεως εισόδου.
Η βασική ιδέα πίσω από τον μετατροπέα ΔΣ
ονομάζεται υπερδειγματοληψία (oversampling).
Με την τεχνική αυτή δειγματοληπτείται το αναλογικό σήμα εισόδου με συχνότητα μεγαλύτερη από την

2.3.3 Μετατροπέας DAC.
Η μετατροπή ψηφιακών τιμών στις αντίστοιχες
αναλογικές είναι μία διαδικασία απαραίτητη, έτσι
ώστε τα αποτελέσματα της ψηφιακής επεξεργασίας
και των ψηφιακών υπολογισμών να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα διάφορα αναλογικά κυκλώματα και σε συσκευές που γενικά χειρίζονται αναλογικά
σήματα, όπως στον έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων, σε
ηλεκτροακουστικούς μορφομετατροπείς (speakers)
κ.ά.. Κατά την μετατροπή ενός ψηφιακού σήματος σε
αναλογικό κάθε ψηφιακή είσοδος του DAC αντιστοιχεί σε μία ορισμένη αναλογική έξοδο που αφορά σε
τάση ή σε ρεύμα.
Στο σχήμα 2.3ιστ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
block διαγράμματος ελέγχου της ταχύτητας ενός ηλεκτρικού κινητήρα DC.
Όπως φαίνεται στην εικόνα, η ταχύτητα και η θέση
του άξονα του ηλεκτρικού κινητήρα ανιχνεύονται από
τους κατάλληλους αισθητήρες και στη συνέχεια το
σήμα τους κωδικοποιείται και μετατρέπεται σε ψηφιακό μέσω ενός ADC. O μικροϋπολογιστής διαβάζει
την ταχύτητα και την θέση του άξονα του ηλεκτρικού
κινητήρα και βγάζει μία ψηφιακή έξοδο 8 bits. Αυτή
μεταφραζόμενη από τον μετατροπέα DAC σε αναλογικό ρεύμα, τροφοδοτεί το κύκλωμα οδηγήσεως του
ηλεκτρικού κινητήρα (motor driver), προκειμένου
αυτό με τη σειρά του να ρυθμίσει την ταχύτητα και την
κατεύθυνση περιστροφής του άξονα του κινητήρα.
Ένας μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κύκλωμα το οποίο
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Αναλογική έξοδος
ρεύµατος
Ιout
Κύκλωµα
οδηγήσεως
8 bits DAC
του
κινητήρα

Vref
Μικροϋπολογιστής

8 bits
Παράλληλη
σύνδεση (interface)

Kωδικοποιητής
ADC
Μ
Μέτρηση της ταχύτητας
και της θέσεως του άξονα
του κινητήρα

Ηλεκτρικός
κινητήρας

Σχ. 2.3ιστ
Παράδειγμα ελέγχου ηλεκτρικού
κινητήρα μέσω μικροϋπολογιστή.

προσθέτει έναν αριθμό τάσεων κάτω από τον έλεγχο
ενός ψηφιακού σήματος. Κάθε τάση μπορεί να γίνει
"ON" ή "OFF" από έναν ηλεκτρονικό διακόπτη, ο
οποίος ελέγχεται από την ψηφιακή είσοδο. Στο κύκλωμα στο σχήμα 2.3ιζ παρουσιάζεται μία απλοποιημένη μορφή ενός DAC 3 bits, ο οποίος αποτελείται
από έναν αθροιστή τελεστικό ενισχυτή. Ανάλογα με
το ποιοι διακόπτες είναι κλειστοί, η έξοδος μπορεί
να κυμανθεί από 0 – 7 V. Το ποιοι διακόπτες θα είναι κλειστοί αποφασίζεται από την ψηφιακή-δυαδική
λέξη D0, D1, D2. Εάν για παράδειγμα το bit D1 είναι
1, τότε ο αντίστοιχος διακόπτης που ελέγχει αυτό το
bit γίνεται "ON", δηλαδή κλειστός, και η τάση που
ελέγχει ο διακόπτης περνά στον αθροιστή και στην
έξοδο. Εάν το bit D1 είναι 0, ο διακόπτης γίνεται
"OFF".
D2
D1
D0

Αναλογική
έξοδος

4V
2V

Σ

1V

Σχ. 2.3ιζ
Απλοποιημένη μορφή κυκλώματος DAC 3 bits.

Βασικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιλογή του κατάλληλου DAC για την εφαρμογή του σε ένα σύστημα είναι:
1) Η ανάλυση (ή αλλιώς βήμα της τάσεως ή ρεύματος εξόδου), η οποία καθορίζει και τον μέγιστο
αριθμό διαφορετικών σταθμών εξόδου που μπορεί
να αναπαράγει ο DAC.
2) Η ακρίβεια, η οποία είναι η μέγιστη διαφορά
της εξόδου και της θεωρητικής εξόδου και συγγενεύει

στενά με την ανάλυση όπως φάνηκε και στους ADC.
3) Ο χρόνος αποκαταστάσεως, δηλαδή ο χρόνος
που χρειάζεται η έξοδος για να φτάσει ένα ποσοστό
της τελικής τιμής της (π.χ. 99%).
4) Η γραμμικότητα, η οποία είναι η διαφορά μεταξύ της εξόδου και μίας γραμμικής παρεμβολής μεταξύ
της ελάχιστης και μέγιστης τιμής εξόδου.
5) Η μονοτονικότητα, δηλαδή εάν όταν αυξάνεται ή μειώνεται η ψηφιακή τιμή του σήματος εισόδου
στον DAC, αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα και η
αναλογική τιμή εξόδου, και
6) η ολική αρμονική παραμόρφωση και ο θόρυβος (Total Harmonic Distortion + Noise). Πρόκειται
για έναν δείκτη, ο οποίος εκφράζει την παραμόρφωση και τον θόρυβο που εισάγονται στο σήμα από τον
μετατροπέα.
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε τρεις από τις
βασικές μεθόδους μετατροπής από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα. Στο κύκλωμα αντιστάσεων με δυαδικά
βάρη (binary weighted), στο κλιμακωτό κύκλωμα
(ladder network) και στον διαιρέτη Kelvin (Kelvin
divider).
1) Κύκλωμα αντιστάσεων με δυαδικά βάρη.
Το κύκλωμα ενός DAC με αντιστάσεις με δυαδικά βάρη είναι μία εφαρμογή του κυκλώματος
αθροιστή με τη χρήση τελεστικού ενισχυτή. Η έξοδος
ενός τέτοιου κυκλώματος στην γενική της μορφή δίνεται από τον τύπο:

bit
bit 
bit
 bit
Vout  k  Vref   n1  n2  ...  n12  n01 
1
2
2
2 

Στην παραπάνω εξίσωση k είναι μία σταθερά
αναλογίας και Vref είναι η τάση αναφοράς του μετατροπέα, η τιμή της οποίας καθορίζει την μέγιστη τιμή
της τάσεως εξόδου του μετατροπέα DAC. Με bitn-1
συμβολίζεται το πιο σημαντικό bit (MSB) και με bit0
το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).
Μία υλοποίηση του κυκλώματος για 4 bits παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3ιη. Το κύκλωμα αυτό είναι
LSB bit 0
Ψηφιακή bit 1
είσοδος bit 2
MSB bit 3

8R

R

4R

–

2R

+

R

Σχ. 2.3ιη
Κύκλωμα DAC με τη χρήση
αναστρέφοντος αθροιστή.

Αναλογική
έξοδος
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ένας αθροιστής και, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2 για τους τελεστικούς ενισχυτές, η έξοδος
του κυκλώματος θα είναι:
bit 3 bit
bit 2
bit bit
1bit bit
0 
bit
bit
bit
bit
 bit
koutk V=V
   nn11+
 nn22
VV
+...... nn12+12 nn0101 ⇒
out
outV
ref–
refR
1
22R
2
4R
8R
22
22  
  1R
bit
31 bit
bit 2
bit bit
1bit bit
0 
bit
bit
bit
bit
 bit
n n1
+
 nn22
VV
kout
V V
+...... nn12+12 nn0101 
out
outkV
ref=
ref– 
1
1
2
2
422
282  

Στις παραπάνω εξισώσεις το κάθε bit είναι μία
τάση, η οποία αντιστοιχεί στα 5 V για το λογικό 1
και στα 0 V για το λογικό 0. Όπως γίνεται εύκολα
φανερό από την παραπάνω εξίσωση, το κύκλωμα
κάνει την μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού σε δεκαδικό.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αναλογική τάση εξόδου αυτού του κυκλώματος ανάλογα
με τη δυαδική λέξη εισόδου.

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

Αναλογική
τάση εξόδου
(V)

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0,000
–0,625
–1,250
–1,875
–2,500
–3,125
–3,750
–4,375
–5,000
–5,625
–6,250
–6,875
–7,500
–8,125
–8,750
–9,375

Δυαδική λέξη εισόδου

Πλεονεκτήματα αυτού του μετατροπέα είναι η μεγάλη ταχύτητα μετατροπής και η απλότητα στην κατασκευή του. Μειονέκτημα του παραπάνω κυκλώματος
είναι ότι απαιτεί πολλές διαφορετικές αντιστάσεις μεγάλης ακρίβειας και κατά συνέπεια για μετατροπείς
υψηλής αναλύσεως το κόστος κατασκευής είναι υψηλό. Για τους λόγους αυτούς το κύκλωμα αντιστάσεων
με δυαδικά βάρη περιορίζεται σε μετατροπείς αναλύσεως μέχρι 8 bits.

Το παραπάνω πρόβλημα της μεγάλης διασποράς
στις τιμές των αντιστάσεων λύνει εν μέρει το κλιμακωτό κύκλωμα.
2) Κλιμακωτό κύκλωμα.
Στο κλιμακωτό κύκλωμα μετατροπής 4 bits
(σχ. 2.3ιθ), γίνεται χρήση αντιστάσεων μόνο δύο
μεγεθών. Λόγω αυτού του γεγονότος το κύκλωμα
αυτό ονομάζεται και R/2R. Αποδεικνύεται επιλύοντας το κύκλωμα με την μέθοδο Thevenin ότι η αναλογική τάση εξόδου δίνεται από τον τύπο:

bit bit 
bit2 bitbit
 bitn1bitn0bit
1 n  2bitn1 2 bit
 V=
n12n031  n01 
Vout 
Vout
k–V2R
+  ...+ ...n12 +
ref
ref ·  
Vkout
1 2 82
24 2 2 2 2 
R 1 16
Πλεονεκτήματα του κλιμακωτού κυκλώματος είναι το ότι χρησιμοποιεί μόνο δύο τύπους αντιστάσεων, οι αντιστάσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι μεγάλης ακρίβειας, είναι εύκολο στην κατασκευή του
και το κόστος κατασκευής είναι χαμηλό. Το μειονέκτημά του είναι η χαμηλότερη ταχύτητα μετατροπής
σε σχέση με τον μετατροπέα DAC με αντιστάσεις με
δυαδικά βάρη.
3) Διαιρέτης Kelvin.
Ο μετατροπέας με διαιρέτη Kelvin (Kelvin divider) ονομάζεται και String DAC (σχ. 2.3κ). Στο
κύκλωμα του σχήματος, για 3 bits ψηφιακό σήμα
εισόδου απαιτούνται 8 αντιστάσεις ίδιας τιμής και 8
ηλεκτρονικοί διακόπτες (π.χ. FET τρανζίστορς). Γενικεύοντας, στη μέθοδο αυτή για n bits μετατροπή
απαιτούνται 2n αντιστάσεις και 2n διακόπτες. Η έξοδος του κυκλώματος λαμβάνεται από το κλείσιμο του
κατάλληλου διακόπτη με την μεταφορά στην έξοδο
της τάσεως που προκύπτει μέσω της τάσεως αναφοράς Vref και του διαιρέτη τάσεως των 8 αντιστάσεων.
Ο διαιρέτης Kelvin έλκει την καταγωγή του από
τον λόρδο Kelvin στα μέσα του 19ου αι. και υλοποιήθηκε αρχικά με τη χρήση αντιστάσεων και ρελέ
(relay), ενώ αργότερα (περίπου στα 1920) τα ρελέ
Ψηφιακή είσοδος
LSB bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 MSΒ
2R
2R

2R

2R

2R

R

R

R

2R
R

–
+

Αναλογική
έξοδος

Σχ. 2.3ιθ
Κλιμακωτό κύκλωμα DAC (R/2R).
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αντικαταστάθηκαν από λυχνίες κενού (vacuum
tubes). Το μόνο μειονέκτημα του μετατροπέα με διαιρέτη Kelvin είναι το μεγάλο πλήθος αντιστάσεων
και διακοπτών για μετατροπέα υψηλής αναλύσεως.
Σήμερα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε απλούς
μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, όπως
σε ψηφιακά ποτενσιόμετρα, ενώ αποτελεί δομικό
στοιχείο πιο πολύπλοκων μετατροπέων DAC.
Αλλάζοντας την τοποθέτηση των αντιστάσεων
του κυκλώματος του σχήματος 2.3κ όπως παρουσιάζεται στο κύκλωμα του σχήματος 2.3κα προκύπτει
ένας μετατροπέας DAC, του οποίου η έξοδος είναι
ένα ρεύμα ανάλογο της ψηφιακής εισόδου. Στη
θέση των αντιστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πηγές ρεύματος ίδιας τιμής. Ο μετατροπέας
αυτός ονομάζεται Thermometer DAC λόγω του
ότι η ψηφιακή λέξη εισόδου μετατρέπεται πριν την
τελική αναλογική μορφή της σε μία δυαδική αναπαράσταση που ονομάζεται thermometer coding.
Όπως γίνεται αμέσως φανερό, παρατηρώντας το κύκλωμα, για είσοδο n bits απαιτούνται 2n – 1 κλάδοι
αντιστάσεων και ηλεκτρονικών διακοπτών.

2.3.4 Φιλτράρισμα – Εξομάλυνση κυματομορφής εξόδου.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα αναλογικό σήμα θα πρέπει να μπορεί να λάβει μία οποιαδήποτε τιμή μέσα στο διάστημα ορισμού του. Αυτό,
όμως, είναι κάτι που δεν συμβαίνει με το σήμα που
προκύπτει στην έξοδο ενός μετατροπέα DAC. Ο λόγος είναι ότι ο μετατροπέας DAC μπορεί να βγάλει
ως έξοδο μόνο 2n διαφορετικές τιμές για n bits εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος του μετατροπέα
«πηδά» ανάμεσα σε διακριτές τιμές [σχ. 2.3κβ(α)].
Αυτές οι διακριτές τιμές είναι στην ουσία παλμοί
τάσεως, οι οποίοι περιέχουν μέσα τους αρμονικές
υψηλών συχνοτήτων. Προκειμένου το σήμα που
προκύπτει να πάρει την τελική αναλογική του μορφή, στην έξοδο του DAC συνδέεται ένα φίλτρο διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων (low pass filter),
το οποίο σταματά το περιεχόμενο των υψηλών συχνοτήτων, επιτρέπει όμως στις χαμηλές συχνότητες
να περάσουν. Το φίλτρο αυτό εξομαλύνει τα διακριτά βήματα της εξόδου του DAC όπως φαίνεται από
Vref

R

R

R

R

R

R

R

R
bit 0 LSB
Αποκωδικοποιητής
3 σε 8

bit 1

Ψηφιακή
είσοδος

bit 2 MSB
Αναλογική έξοδος

Σχ. 2.3κ
Μετατροπέας DAC με διαιρέτη Kelvin.
Vref
bit 0 LSB

R

R

R

R

R

R

R

Αποκωδικοποιητής
3 σε 7

bit 1

Ψηφιακή
είσοδος

bit 2 MSB

Αναλογική έξοδος

Σχ. 2.3κα
Μετατροπέας Thermometer DAC.
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την κυματομορφή στο σχήμα 2.3κβ(β). Για τον λόγο
αυτόν, το φίλτρο αυτό ονομάζεται και φίλτρο ανακατασκευής (reconstruction filter).

(α)

Τάση εξόδου DAC

10,00
8,75
7,50

κτήματα του DAC με αντιστάσεις με δυαδικά βάρη και
του DAC κλιμακωτού κυκλώματος.
10. Ποιος είναι ο ρόλος του φίλτρου διελεύσεως
χαμηλών συχνοτήτων στην έξοδο ενός DAC;
11. Στο κύκλωμα του συγκριτή του σχήματος
2.4α(α) εισάγονται οι τάσεις που εμφανίζονται στο
σχήμα 2.4α(β). Να σχεδιάσετε την μορφή της τάσεως
εξόδου.

6,25
Vin

3,75
2,50

Vref

1,25

Vout
+

t

Vref
5V

(α)

(β)

t

Σχ. 2.4α

10,00
8,75
Τάση εξόδου DAC

10V

–

–12 V

Χρόνος

(β)

Vin

+12 V

5,00

12. Η έξοδος του αισθητήρα ροής του σχήματος
2.4β οδηγείται σε έναν ολοκληρωτή. Σε τι από τα παρακάτω αντιστοιχεί η έξοδος του ολοκληρωτή:
α) Στον συνολικό όγκο του νερού που περνά από
τον αισθητήρα;
β) Στην ταχύτητα του νερού στην έξοδο της δεξαμενής;
γ) Στην στάθμη της δεξαμενής;

7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
Χρόνος

Σχ. 2.3κβ
(α) Διακριτές τιμές εξόδου του DAC,
(β) έξοδος του DAC μετά το φίλτρο εξομαλύνσεως.

Είσοδος
νερού

Αισθητήρας ροής

Έξοδος
νερού

2.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις.
1. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα των ψηφιακών ελεγκτών σε σχέση με τους αναλογικούς.
2. Εξηγήστε τι είναι ο ακόλουθος τάσεως. Αναφέρετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του.
3. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός αθροιστή 4
τάσεων δίνοντας και την σχέση από την οποία προκύπτει η τάση εξόδου.
4. Ποια είναι η πρακτική αξία του κυκλώματος του
διαφοριστή; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα.
5. Εξηγήστε τι ονομάζεται κβαντισμός στα ψηφιακά συστήματα.
6. Να εξηγήσετε την λειτουργία του κυκλώματος
δειγματοληψίας sample και hold.
7. Να εξηγήσετε τι είναι η υπερδειγματοληψία
στον μετατροπέα ADC ΔΣ.
8. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός DAC κλιμακωτού κυκλώματος (R/2R) 4 bits.
9. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-

Σχ. 2.4β

13. Αισθητήρας θερμοκρασίας μετρά τις θερμοκρασίες του προθερμασμένου πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε κινητήρα diesel. Το φάσμα
θερμοκρασιών που μετρά ο αισθητήρας είναι 50ο –
160o C. Η αναλογική έξοδος του αισθητήρα μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα μέσω ενός ADC. Πόσα bit
πρέπει να είναι η έξοδος του ADC, έτσι ώστε η ακρίβεια της μετρήσεως να είναι τουλάχιστον 0,5ο C;
14. Να υπολογίσετε την ψηφιακή έξοδο σε ADC
διαδοχικής προσέγγισεως όταν η είσοδος είναι η τάση
0,352 V, η έξοδος αποτελείται από 8 bits και η μέγιστη
τιμή της εξόδου (11111111) αντιστοιχεί σε 1 V.
15. Πόση θα είναι η τάση εξόδου μετατροπέα
DAC με αντιστάσεις με δυαδικά βάρη, εάν η ψηφιακή
είσοδος είναι 110011;

κεφαλαιο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
3.1 Εισαγωγή.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, κυρίως στον τομέα της ηλεκτρονικής και των
ψηφιακών συστημάτων, είχαν ως αποτέλεσμα την
επανάσταση και στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής ελέγχου (control engineering). Στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα και κατά τις πρώτες
δεκαετίες του, η παρουσία του ανθρώπου κατά την
λειτουργία ενός συστήματος ήταν απαραίτητη για τον
έλεγχό του. Οι πρώτοι αυτοματισμοί ήταν καθαρά μηχανικοί και βασίζονταν στη λειτουργία γραναζιών και
μοχλών. Στην συνέχεια για τον έλεγχο συστημάτων
και διαδικασιών χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρισμός. Ο
ηλεκτρικός έλεγχος βασίστηκε στην λειτουργία των
ηλεκτρονόμων (relays), ηλεκτρικών διακοπτών που
ανοίγουν και κλείνουν ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτόν επιτρέπουν την σύνδεση
και αποσύνδεση μεγάλων φορτίων στα ελεγχόμενα
κυκλώματα (κυκλώματα ισχύος) όχι άμεσα, αλλά έμμεσα με τον χειρισμό βοηθητικών κυκλωμάτων (κυκλώματα αυτοματισμού), τα οποία λειτουργούν με
χαμηλότερη ισχύ από τα ελεγχόμενα κυκλώματα.
Η ανακάλυψη του τρανζίστορ στις αρχές της
δεκαετίας του ’50 οδήγησε στην επανάσταση των
ημιαγωγών. Οι ημιαγωγοί στα επόμενα χρόνια
αντικατέστησαν τις ηλεκτρονικές λυχνίες, οι οποίες
ήταν συσκευές ογκώδεις, ενεργοβόρες και μεγάλου κόστους και χρησιμοποιούνταν στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Με την εμφάνιση των ημιαγωγών
δημιουργήθηκε μία επανάσταση στην εξέλιξη των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι μηχανικοί ήδη
από την δεκαετία του ’60 προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την εξέλιξη αυτή στον αυτόματο έλεγχο. Οι
πρώτες μηχανές που δέχτηκαν την ευεργετική επίδραση της εξελίξεως αυτής ήταν μηχανές όπως οι
τόρνοι και οι φρέζες.
Το επόμενο βήμα σε αυτήν την επανάσταση ήρθε
την δεκαετία του ’70 με την εμφάνιση των μικροεπεξεργαστών. Ο όγκος των αυτοματισμών όπως και

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και το κόστος αυτών των συστημάτων συμπιέστηκε κατά πολύ
και ως αποτέλεσμα η νέα αυτή τεχνολογία πέρασε
σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Έτσι φτάνομε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές
της δεκαετίας του ’80, όταν οι εταιρείες ηλεκτρολογικού υλικού παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν, το οποίο
ονομάζουν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή
(Programmable Logic Controller – PLC). Το νέο
αυτό προϊόν υπόσχεται μία νέα επανάσταση στην
βιομηχανία, αφού αποβλέπει στην αντικατάσταση
των κλασικών πολύπλοκων πινάκων αυτοματισμού.
Αντί για την κατασκευή ενός πίνακα κλασικού αυτοματισμού, ο οποίος θα περιέχει μεγάλο πλήθος από
ηλεκτρονόμους, χρονικά και απαριθμητές με πολύπλοκες συνδεσμολογίες και καλωδιώσεις μεταξύ
τους, γίνεται χρήση των PLC, όπου η λειτουργία του
αυτοματισμού προγραμματίζεται μέσω μίας ειδικής
συσκευής ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη
χρήση κατάλληλου λογισμικού. Με τον τρόπο αυτόν
απλοποιείται ο πίνακας του αυτοματισμού, καθώς
και το σύνολο των καλωδιώσεων, ενώ ο χρόνος που
απαιτείται για την σχεδίαση του αυτοματισμού, τον
προγραμματισμό του PLC και την κατασκευή του
πίνακα αυτοματισμού είναι μόλις ένα κλάσμα του
χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση μίας αντίστοιχης διατάξεως κλασικού αυτοματισμού.
Ουσιαστικά ο PLC είναι ένας μικροϋπολογιστής
κατάλληλα προσαρμοσμένος για την λειτουργία αυτοματισμών. Χρησιμοποιείται δηλαδή για να ελέγχονται μηχανές και διεργασίες όπου απαιτείται να
εκτελείται μία αυτόματη λειτουργία. Το φάσμα των
εφαρμογών σήμερα είναι τεράστιο και ξεκινά από
τη βιομηχανία, τη ναυτιλία και φτάνει στον έλεγχο
ανελκυστήρων, σε εφαρμογές φωτισμού, οικιακές
εφαρμογές κ.λπ.. Η λειτουργία τους βασίζεται στην
συλλογή πληροφοριών από διακόπτες και αισθητήρες, στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών
βάσει ενός προγράμματος που είναι αποθηκευμένο
στη μνήμη του PLC και στην λήψη αποφάσεως για
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το πώς και πότε θα ενεργοποιηθούν μηχανές και
ενεργοποιητές γενικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί μία αυτόματη λειτουργία (σχ. 3.1).
Σήμερα οι κλασικοί αυτοματισμοί με ηλεκτρονόμους τείνουν να εκλείψουν και τη θέση τους καταλαμβάνουν τα PLC. Στα πλεονεκτήματα των τελευταίων περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1) Απαιτείται μικρότερος χώρος για την κατασκευή του πίνακα αυτοματισμού,
2) οι απαιτήσεις συντηρήσεως είναι μικρές,
3) λιγότερη και απλούστερη καλωδίωση,
4) γρηγορότερη απόκριση του συστήματος αυτοματισμού,
5) αυξημένη αξιοπιστία του αυτοματισμού,
6) μεγαλύτερη ευελιξία στην σχεδίαση αλλά και
στην τροποποίηση του υπάρχοντος αυτοματισμού,
7) ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting), τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά
την λειτουργία του συστήματος,
8) δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού (remote control),
9) εύκολη επέκταση του υπάρχοντος αυτοματισμού είτε μόνο μέσω αλλαγής του προγράμματος
που εκτελείται στον PLC, είτε και με την κατάλληλη
προσθήκη μονάδων εισόδου-εξόδου, και
10) αξιόπιστη λειτουργία και αντοχή σε περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών, πιθανών εκρήξεων,
συγκεντρώσεως ατμών, θορύβου, δονήσεων και
υγρασίας.

Συσκευή
εισόδου
Ι:3/6
Τροφοδοσία

Μονάδα
εισόδου

PLC
Κεντρική
µονάδα
Ι:3/6 Ο:4/7
][
()
Πρόγραµµα

Μονάδα
εξόδου

Παρόλ’ αυτά κρίνεται σκόπιμο πριν προχωρήσομε
στην παρουσίασή τους να γίνει μία παράθεση του
βασικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα παραδοσιακά συστήματα αυτομάτου
ελέγχου (ΣΑΕ), έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η
άμεση σύγκρισή τους.
3.2 Β
 ασικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός συστήματος ελέγχου.
Για την υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου
χρησιμοποιείται κατάλληλος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εξαρτήματα. Τα πιο κοινά απ’ αυτά είναι:
1) Μετασχηματιστές Ελέγχου (Control Transformers): Πρόκειται για μετασχηματιστές που υποβιβάζουν την τάση του δικτύου (230 V AC, 440 V AC
ή και περισσότερο) σε τάσεις όπως είναι τα 120 V
AC ή και μικρότερες (σχ. 3.2α).
H1

H3

H2
480VAC
240VAC

240VAC

24VAC
60VAC
X1
(α)

H4

24VAC
60VAC

48 VAC
120 VAC

X2

(β)

Σχ. 3.2α
(α) Μετασχηματιστής ελέγχου και (β) σχέδιο.
Συσκευή
εξόδου
Ο:4/7
Τροφοδοσία

Σχ. 3.1
Απλή παρουσίαση της λειτουργίας ενός PLC.

Στα μειονεκτήματα των PLC θα μπορούσαμε
να αναφερθούμε στο ότι:
1) Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τον
προγραμματισμό και τον χειρισμό τους, και
2) όταν η λογική του συστήματος που υλοποιείται
είναι πολύ απλή, η χρήση ηλεκτρονόμων ίσως είναι
προτιμότερη.
Το κυρίως θέμα του παρόντος κεφαλαίου είναι
η διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση των PLC.

Είναι άξιο παρατηρήσεως στο σχέδιο του σχήματος 3.2α το γεγονός ότι ο μετασχηματιστής αποτελείται από δύο πρωτεύοντα τυλίγματα. Συνδέοντας
τα δύο πρωτεύοντα τυλίγματα παράλληλα, η τάση
πρωτεύοντος μπορεί να φτάσει τα 240 V AC, ενώ
συνδέοντάς τα σε σειρά η τάση γίνεται 480 V AC. Η
ύπαρξη πολλαπλών τυλιγμάτων πρωτεύοντος είναι
μία συνηθισμένη πρακτική που ακολουθούν οι κατασκευαστές μετασχηματιστών ελέγχου, αφού με τον
τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των
συστημάτων ελέγχου αλλά και γίνεται πιο ευέλικτη η
χρήση των μετασχηματιστών ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
2) Ασφάλειες (fuses): Τα κυκλώματα των συστημάτων ελέγχου προστατεύονται με ασφάλειες. Οι
ασφάλειες προστατεύουν τον εξοπλισμό από πιθανά
βραχυκυκλώματα στο κύκλωμα ελέγχου. Οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται γενικά στα κυκλώματα

103

(α)

Σχ. 3.2β
(α) Ασφάλεια βραδείας τήξεως και (β) ο συμβολισμός
των ασφαλειών.

(β)

ελέγχου είναι βραδείας τήξεως (slow blow fuse),
έτσι ώστε να επιτρέπουν αιχμές1 ρεύματος για μικρά
χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει όταν ξεκινά η
παροχή ισχύος (σχ. 3.2β).
Οι ασφάλειες συνδέονται σε σειρά με το δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή και υπολογίζονται για ρεύμα μικρότερο ή ίσο με το ονομαστικό
ρεύμα δευτερεύοντος τυλίγματος. Πολλοί μετασχηματιστές ελέγχου περιλαμβάνουν ενσωματωμένη
θήκη για τοποθέτηση της ασφάλειας δευτερεύοντος.
Στο σχήμα 3.2γ παρουσιάζεται το σχέδιο συνδέσεως της ασφάλειας στο κύκλωμα δευτερεύοντος.
3) Διακόπτες (switches): Υπάρχουν δύο βασικές χρήσεις των διακοπτών. Η πρώτη χρήση τους
είναι για να αποστέλλονται εντολές εισόδου στο
κύκλωμα ελέγχου. Συχνά συναντώνται με τον όρο
«ξηρές επαφές». Η δεύτερη χρήση τους είναι για να
παρέχεται αυτόματη ανάδραση στο σύστημα ελέγχου. Για την χρήση αυτή χρησιμοποιούνται κατάλληλοι διακόπτες στα κινούμενα μέρη ενός μηχανισμού.
Ως προς την ενέργεια που επιτελούν μπορεί να είναι
κανονικά ανοικτοί (Normally Open – NO), όταν
πιεζόμενοι κλείνουν ένα κύκλωμα, και κανονικά
κλειστοί (Normally Closed – NC), όταν πιεζόμενοι
ανοίγουν ένα κύκλωμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί
τύποι διακοπτών που δεν μπορούν να καλυφθούν
H1

H3
240 VAC

H2

όλοι από το παρόν σύγγραμμα. Για την κατανόηση
της πλειονότητας των διακοπτών παρουσιάζομε τους
εξής τύπους:
α) Πιεζόμενο κομβίο (κουμπί) (pushbutton)
(σχ. 3.2δ): Πρόκειται για τον πιο κοινό διακόπτη.
Χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα ελέγχου.
Διακρίνεται σε κομβίο στιγμιαίο, που ενεργοποιείται όταν πιέζεται και απενεργοποιείται όταν απελευθερώνεται, και σε κομβίο διατηρήσεως της καταστάσεως, το οποίο όταν απελευθερώνεται, παραμένει
ενεργοποιημένο και για να απενεργοποιηθεί πρέπει
να ξαναπιεστεί.
Κανονικά ανοικτοί

Κανονικά ανοικτοί

Κανονικά κλειστοί

Σχ. 3.2δ
Δακόπτης πιεζόμενου κομβίου
και ο συμβολισμός του.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (emergency)
είναι σημαντικό να διευκολύνεται η ταχύτατη πρόσβαση σε διακόπτη, το πάτημα του οποίου θα μπορεί
να ανοίξει το κύκλωμα απενεργοποιώντας το. Για
αυτού του είδους την χρήση οι καταλληλότεροι διακόπτες είναι με κομβίο τύπου «μανιτάρι» (mushroom pushbutton) (σχ. 3.2ε).

480 VAC
240 VAC

Πρωτεύον

Δευτερεύον

Κανονικά κλειστοί

Κανονικά ανοικτοί

Χ2

Σχ. 3.2γ
Τοποθέτηση ασφάλειας στο δευτερεύον
του μετασχηματιστή ελέγχου.
1

Δύο κυκλωµάτων

H4

Ασφάλεια
Χ1

Κανονικά κλειστοί

Αιχμές ρεύματος: δηλ. υψηλή τιμή ρεύματος για μικρό χρονικό διάστημα.

Σχ. 3.2ε
Κομβίο τύπου «μανιτάρι» και σύμβολα.
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β) Επιλεκτικός διακόπτης (selector switch):
Γνωστός επίσης και ως περιστροφικός διακόπτης
(σχ. 3.2στ). Με τον επιλεκτικό διακόπτη μάς δίνεται
η δυνατότητα να επιλέξομε μεταξύ δυο καταστάσεων
λειτουργίας. Η πιο συνηθισμένη του χρήση είναι η
επιλογή λειτουργίας της ελεγχόμενης εγκαταστάσεως
είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Αυτόµατα
Αυτόµατα
Χειροκίνητα
Χειροκίνητα

δεν απαιτούν φυσική επαφή με το αντικείμενο που
ελέγχουν, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν από
απόσταση. Οι επαγωγικοί αισθητήρες (inductive
sensors) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων, οι χωρητικοί (capacitive sensors) για την ανίχνευση και μεταλλικών αλλά και μη
μεταλλικών αντικειμένων (πλαστικά, ξύλο κ.λπ.), οι
μαγνητικοί αισθητήρες (magnetic sensors) για την
ανίχνευση μαγνητικών και σιδηρομαγνητικών υλικών
και οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες (photoelectric
sensors) για την ανίχνευση αντικειμένων, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, ενεργοποιούνται
μέσω της ανακλάσεως του φωτός. Στο σχήμα 3.2η
παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι διακοπτών εγγύτητας και το σύμβολο αυτού του διακόπτη.

Σχ. 3.2στ
Επιλεκτικός διακόπτης και σύμβολα.

γ) Οριακός διακόπτης (limit switch): Πρόκειται κυρίως για διακόπτη, που, συνήθως, δεν είναι
προσβάσιμος στον χειριστή αλλά ενεργοποιείται από
κινούμενα μέρη μηχανών, από μοχλούς ή την παρουσία αντικειμένων. Στο σχήμα 3.2ζ παρουσιάζονται διάφοροι τύποι μηχανικών οριακών διακοπτών
μαζί με το αντίστοιχο σύμβολο. Οι οριακοί διακόπτες
κλείνουν ή ανοίγουν ένα κύκλωμα, στο οποίο είναι
συνδεδεμένοι, με την παρουσία ή την απουσία ενός
αντικειμένου. Έτσι, ανάλογα με τον τύπο του οριακού
διακόπτη, μπορούν να ανιχνεύσουν το πέρασμα ενός
αντικειμένου από μία καθορισμένη θέση, την αλλαγή
θέσεως του αντικειμένου ή το τέλος της πορείας του.
Εκτός από τους μηχανικούς οριακούς διακόπτες,
που απαιτούν την επαφή με το αντικείμενο την θέση
του οποίου ελέγχουν, υπάρχουν και οι οριακοί διακόπτες που ενεργοποιούνται επαγωγικά, χωρητικά, μαγνητικά ή με το φως. Αυτοί οι οριακοί διακόπτες ονομάζονται και διακόπτες εγγύτητας ή αισθητήρες
εγγύτητας (proximity sensors). Οι διακόπτες αυτοί
Κανονικά ανοικτοί

Κανονικά κλειστοί

Σχ. 3.2ζ
Οριακοί διακόπτες και ο συμβολισμός τους.

Κανονικά ανοικτοί

Κανονικά κλειστοί

Αισθητήρες
εγγύτητας

Σχ. 3.2η
Διακόπτες ή αισθητήρες εγγύτητας
και ο συμβολισμός τους.

4) Ενδεικτικές λυχνίες (indicator lamps): Όλοι
οι πίνακες ελέγχου περιλαμβάνουν ενδεικτικές λυχνίες (σχ. 3.2θ) που δείχνουν την ενεργοποίηση ή
όχι ενός μηχανισμού ή κάποιου τμήματος του συστήματος ελέγχου. Οι λυχνίες που χρησιμοποιούνται
είναι συνήθως πυρακτώσεως και καλύπτονται με
χρωματιστούς φακούς συνήθως χρώματος κόκκινου
και πράσινου. Οι κόκκινες λυχνίες χρησιμοποιούνται
για την ένδειξη υπάρξεως παροχής ισχύος σε μία

L

L

Σχ. 3.2θ
Ενδεικτικές λυχνίες πινάκων ελέγχου και σύμβολα.
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(α)

(β)

Σχ. 3.2ι
Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) (α) γενικής χρήσεως,
και (β) ράγας πίνακα αυτοματισμών.

μηχανή ή για καταστάσεις σφαλμάτων και οι πράσινες λυχνίες για την παύση της παροχής ισχύος ή
την ενεργοποίηση συστημάτων φρένων κ.λπ. Άλλα
χρώματα χρησιμοποιούνται για καταστάσεις όπως η
χαμηλή στάθμη υγρών, η συμπλήρωση των ωρών
λειτουργίας για συντήρηση μίας μηχανής κ.λπ.. Λειτουργούν συνήθως με χαμηλές τάσεις λειτουργίας
όπως τα 12 V ή 24 V AC.
5) Ηλεκτρονόμοι (relays) (σχ. 3.2ι): Πρόκειται
για ηλεκτρομαγνητικές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ενός κυκλώματος μέσω
ενός δευτερεύοντος κυκλώματος χαμηλής ισχύος.
Ο ηλεκτρονόμος πιο γνωστός και ως ρελέ αποτελείται από ένα πηνίο τυλιγμένο γύρω από έναν
πυρήνα σιδήρου. Το τύλιγμα του πηνίου αποτελεί

μέρος του κυκλώματος διεγέρσεως ή ελέγχου και
συνήθως είναι χαμηλής ισχύος. Όταν το τύλιγμα διαρρέεται από ρεύμα, ο πυρήνας μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνήτη, το μαγνητικό πεδίο του οποίου είναι
τόσο ισχυρότερο όσο υψηλότερη είναι η ένταση του
ρεύματος που διαρρέει το τύλιγμα. Το ρεύμα διεγέρσεως μπορεί να είναι εναλλασσόμενο (AC) ή συνεχές (DC) ανάλογα με τον τύπο ρελέ. Το μαγνητικό
πεδίο έλκει έναν οπλισμό, ο οποίος πιέζει μία κινητή
επαφή πάνω σε μία άλλη επαφή που είναι σταθερή
και κλείνει το κυρίως κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένες αυτές οι επαφές.
Στην αγορά υπάρχουν ρελέ με ένα μόνο ζευγάρι
επαφών, με δύο αλλά και με πολλά ζευγάρια επαφών. Στο σχήμα 3.2ια(α) παρουσιάζεται το σχέδιο
ενός ρελέ με δύο ζευγάρια επαφών, τα οποία δημιουργούνται από μία επαφή κοινή (common) και από
δύο άλλες. Όταν το τύλιγμα του πηνίου (κύκλωμα
διεγέρσεως) δεν διαρρέεται από ρεύμα, το ρελέ είναι
σε κατάσταση ηρεμίας και το κύκλωμα που είναι συνδεδεμένο στις NC επαφές είναι αυτό το οποίο λειτουργεί, ενώ το κύκλωμα που είναι συνδεδεμένο στις
NO επαφές είναι ανοικτό. Όταν στο πηνίο δοθεί ένα
ρεύμα μέσω του κυκλώματος ελέγχου, τότε ο οπλισμός έλκεται από τον πυρήνα σιδήρου και «σπρώχνει» την κινητή επαφή, η οποία είναι κοινή ανάμεσα
στις δύο άλλες, μεταβάλλοντας την κατάσταση των
επαφών. Έτσι τώρα ενεργοποιείται το κύκλωμα που
είναι συνδεδεμένο στις ΝΟ επαφές. Η νέα κατάσταση

Επαφές σταθερές

Επαφές σταθερές

Οπλισµός
Πυρήνας
σιδήρου

Κινητή
επαφή
Ελαστικά
µεταλλικά
φύλλα

Τύλιγµα

Πυρήνας
σιδήρου

Οπλισµός
Κινητή
επαφή
Ελαστικά
µεταλλικά
φύλλα

Τύλιγµα

Μονωτής

Μονωτής

Σύνδεση µε βοηθητικό
κύκλωµα χαµηλής ισχύος
(κύκλωµα ελέγχου) Κανονικά κλει- Κανονικά ανοι-

Σύνδεση µε βοηθητικό
κύκλωµα χαµηλής ισχύος
(κύκλωµα ελέγχου) Κανονικά κλει- Κανονικά ανοι-

στές επαφές

κτές επαφές

στές επαφές

Σύνδεση µε κυρίως κύκλωµα
(ελεγχόµενο κύκλωµα)

(α) Χωρίς παροχή ρεύµατος στο πηνίο

κτές επαφές

Σύνδεση µε κυρίως κύκλωµα
(ελεγχόµενο κύκλωµα)

(β) Με παροχή ρεύµατος στο πηνίο

Σχ. 3.2ια
Σχέδιο ρελέ με δύο ζευγάρια επαφών και σύμβολο του ρελέ.
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του κυκλώματος παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2ια(β).
Οι επαφές αυτού του τύπου όπως στο σχήμα 3.2ια
ονομάζονται και μεταγωγής, λόγω του ότι η μετακίνηση της κοινής επαφής ελέγχει την λειτουργία δύο
διαφορετικών κυκλωμάτων. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται και το σύμβολο του συγκεκριμένου ρελέ.
Στο σχήμα 3.2ιβ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
λειτουργίας ενός ρελέ για την αντιστροφή της φοράς
περιστροφής ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Στο
συγκεκριμένο παράδειγμα η πηγή που τροφοδοτεί
το βοηθητικό κύκλωμα, τροφοδοτεί και το κύκλωμα
του κινητήρα. Το συγκεκριμένο ρελέ που χρησιμοποιείται είναι τεσσάρων επαφών.
Στα ρελέ ράγας, τα οποία ελέγχουν φορτία υψηλής ισχύος (π.χ. κινητήρες), υπάρχουν οι κύριες ή
ισχύος και οι βοηθητικές επαφές. Οι κύριες επαφές
είναι συνήθως ΝΟ επαφές και χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο ισχυρών ρευμάτων, τα οποία τροφοδοτούν τα φορτία υψηλής ισχύος. Τα ζεύγη των κύριων
επαφών συμβολίζονται με τους μονοψήφιους αριθμούς 1-2, 3-4, 5-6 για κάθε φάση του δικτύου.
Διακόπτης
ΝC: Κανονικά κλειστές
ΝO: Κανονικά ανοικτές

Πηνίο
ΝC
ΝO
Πηγή
τάσεως

M
ΝC
ΝO

Οι βοηθητικές επαφές χρησιμοποιούνται για κυκλώματα ασθενέστερων ρευμάτων (ενεργοποίηση
άλλων ρελέ, αυτοσυγκράτηση, τροφοδότηση ενδεικτικών λυχνιών, σειρήνων κ.λπ.). Οι NC βοηθητικές
επαφές συμβολίζονται με δύο διψήφιους αριθμούς
που τελειώνουν σε 1 ή 2 (π.χ. 11-12, 21-22 κλ.π.).
Οι ΝΟ βοηθητικές επαφές συμβολίζονται με δύο
διψήφιους αριθμούς που τελειώνουν σε 3 ή 4 (π.χ.
13 -14, 23-24 κ.λπ.). Οι ακροδέκτες του πηνίου διεγέρσεως συμβολίζονται συνήθως με Α1-Α2. Τα
παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά παρατηρώντας το
σχήμα 3.2ιγ.
Ένας τύπος ρελέ που χρησιμοποιείται συχνά είναι το ρελέ λυχνίας [σχ. 3.2ιδ(α)]. Τα ρελέ τύπου
λυχνίας έχουν ακροδέκτες (pins) σε κυκλική συνήθως διάταξη και «κουμπώνουν» σε ειδικές βάσεις
[σχ. 3.2ιδ(β)], μέσω των οποίων συνδέονται με τα
κυκλώματα που ελέγχουν. Το ρελέ του σχήματος
3.2ιδ(α) είναι ρελέ λυχνίας οκτώ ακροδεκτών και το
σχέδιο των επαφών του φαίνεται στο σχήμα 3.2ιε.
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα των επαφών,
το συγκεκριμένο ρελέ έχει δύο ζευγάρια NO επαφών (ακροδέκτες 1-3 και 8-6) και δύο ζευγάρια NC
επαφών (ακροδέκτες 1-4 και 8-5) (σχ. 3.2ιε). Η διέγερση του πηνίου τοποθετείται στους ακροδέκτες 2-7
και μπορεί να είναι συνεχής ή εναλλασσόμενη τάση.
Στο σχήμα 3.2ιστ δίνεται ένα παράδειγμα συνδεσμολογίας ενός ρελέ λυχνίας οκτώ επαφών για την εκκίνηση ενός μονοφασικού κινητήρα με ένα κομβίο και
η παύση του με άλλο κομβίο.
Όταν πιεστεί το κομβίο START, ενεργοποιείται

(α)
Διακόπτης
ΝC: Κανονικά κλειστές

A1

ΝO: Κανονικά ανοικτές

A2

1

3

5

13 23 31 41

2

4

6

14 24 32 42

Πηνίο
(α)

ΝC
ΝO
Πηγή
τάσεως

M

A1

ΝC
ΝO
(β)

Σχ. 3.2ιβ
(α) Αριστερόστροφη περιστροφή του κινητήρα,
(β) δεξιόστροφη περιστροφή του κινητήρα.

(β)

1

3

5

13 23 31 41

2

4

6

14 24 32 42

A2

Σχ. 3.2ιγ
(α) Αρίθμηση των ακροδεκτών ρελέ,
(β) σύμβολο του ρελέ του σχήματος 3.2ιγ(α).
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NO
NC

4

6

2

7
1

(α)

5

3

NO

Σχ. 3.2ιε
Επαφές ρελέ λυχνίας 8 ακροδεκτών (pins).

(β)

Σχ. 3.2ιδ
(α) Ρελέ λυχνίας οκτώ ακροδεκτών,
(β) βάση του ρελέ λυχνίας οκτώ ακροδεκτών.

το πηνίο του ρελέ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις
επαφές 2-7. Τότε η επαφή 1-3 από NO, που είναι
κλείνει και ως αποτέλεσμα ο κινητήρας συνδέεται στο
δίκτυο και αρχίζει να περιστρέφεται. Ταυτόχρονα η
επαφή 6-8 από ΝΟ κλείνει και συγκρατεί την τροφοδοσία του πηνίου του ρελέ όταν το κομβίο START
επιστρέψει στην αρχική του θέση. Θα πρέπει να πατηθεί το κομβίο STOP για να απενεργοποιηθεί το
ρελέ και να σταματήσει ο κινητήρας, αφού οι επαφές
1-3 και 6-7 θα επιστρέψουν στην θέση ηρεμίας τους.
Υπάρχουν δύο ειδικές κατηγορίες ρελέ, τα χρονικά και τα θερμικά ρελέ. Ειδικότερα:
α) Τα χρονικά ρελέ ή αλλιώς ρελέ χρονικής
καθυστερήσεως (time delay relays) επιτρέπουν μία

χρονική καθυστέρηση στην μετάδοση της εντολής
που έχει δοθεί. Υπάρχουν ρελέ χρονικά που είναι
μηχανικά, πνευματικά και ηλεκτρονικά. Τα χρονικά
ρελέ διαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορίες:
– Χρονικά ρελέ DOE (Delay On Energize) ή
αλλιώς On-Delay relay, στα οποία η χρονική
καθυστέρηση λειτουργίας των επαφών τους
ξεκινά αμέσως μετά την ενεργοποίηση του πηνίου τους. Εάν το κυρίως κύκλωμα είναι συνδεδεμένο σε επαφές NO, τότε μετά τον χρόνο
καθυστερήσεως το κύκλωμα θα κλείσει, ενώ
το αντίθετο θα συμβεί στην περίπτωση που το
κυρίως κύκλωμα είναι συνδεδεμένο στις επαφές NC. Στο σχήμα 3.2ιζ παρουσιάζεται η χρονική λειτουργία και το σύμβολο των επαφών
του κυρίως κυκλώματος για καθυστέρηση 5 s.
Όπως φαίνεται από τα σχέδια, όταν το πηνίο
ενεργοποιείται το χρονικό ρελέ, καθυστερεί 5 s

230 VAC
N

Παύση
NO
NC

NC

8

3
2

4

5

1

8

6 NO
7

NC

Εκκίνηση

Σχ. 3.2ιστ
Παράδειγμα χρήσεως ρελέ λυχνίας.

108

και στην συνέχεια κλείνει τις επαφές NO [σχ.
3.2ιζ(α)], ενώ αντίστοιχα 5 s μετά την ενεργοποίηση του πηνίου ανοίγουν οι επαφές NC. Και
στις δύο περιπτώσεις, εάν διακοπεί η παροχή
ρεύματος στο πηνίο, οι επαφές επανέρχονται
στην κατάσταση ισορροπίας τους.
ΝΟ
5s

On
Off

Πηνίο
5s

Kλειστή
Ανοιχτή

Επαφή ΝΟ
Χρόνος
(α)
ΝC

5s

On
Off

Πηνίο
5s

Kλειστή
Ανοιχτή

Επαφή ΝC
Χρόνος
(β)

Σχ. 3.2ιζ
Χρονική καθυστέρηση (α) στο κλείσιμο μίας ΝΟ
επαφής και (β) στο άνοιγμα μίας NC επαφής και
τα αντίστοιχα σύμβολα των επαφών χρονικού
ρελέ (DOE).

– Χρονικά ρελέ DODE (Delay On De-Energize)
ή αλλιώς Off-Delay relay, στα οποία όταν το
πηνίο ενεργοποιηθεί, αμέσως αλλάζει η κατάσταση των επαφών. Παρόλ’ αυτά, όταν απενεργοποιηθεί το πηνίο, ξεκινά να μετρά ο χρόνος της καθυστερήσεως μέχρι την επαναφορά
των επαφών στην κατάσταση ηρεμίας. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο σχήμα 3.2ιη στα
σχέδια (α) και (β) για ΝΟ και για NC ζευγάρια
επαφών αντίστοιχα και για καθυστέρηση 5 s.
Σε αυτήν την κατηγορία χρονικών, δηλαδή,
ο χρόνος καθυστερήσεως μετρά πάντοτε από
την απενεργοποίηση του πηνίου και μέχρι την
επαναφορά των επαφών στην αρχική τους κατάσταση.
Οι χρονικές βοηθητικές επαφές σε ένα ρελέ ράγας συμβολίζονται με τα ψηφία 15-16, 55-56, 65-66
για κανονικά κλειστές επαφές και με τα ψηφία 1718, 57-58, 67-68 για κανονικά ανοικτές επαφές.

β) Τα θερμικά ρελέ (thermal relays) χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την προστασία
κινητήρων. Όσο το φορτίο ενός κινητήρα αυξάνει,
αυξάνει και το ρεύμα που διαρρέει τα τυλίγματά του.
Οριακές καταστάσεις όπως είναι η υπερβολική αύξηση του φορτίου ή οι αυξημένες τριβές έχουν ως
άμεση συνέπεια την υπερθέρμανση των τυλιγμάτων
του κινητήρα και την καταστροφή του, εάν δεν προβλεφθεί κάποια προστασία. Τα θερμικά ρελέ προκαλούν άνοιγμα του κυκλώματος ισχύος του κινητήρα
όταν το ρεύμα τροφοδοσίας των τυλιγμάτων του ξεπεράσει την ονομαστική τιμή που προβλέπει ο κατασκευαστής. Το θερμικό ρελέ περιλαμβάνει ένα διμεταλλικό στοιχείο, το οποίο θερμαίνεται από το ρεύμα
λειτουργίας του κινητήρα. Σε περίπτωση υπερφορτίσεως διακόπτει την τροφοδοσία στον κινητήρα μέσω
του ρελέ που ελέγχει. Η ενεργοποίηση του θερμικού
ρελέ απαιτεί πάντα κάποιον χρόνο, οπότε στιγμιαίες
υπερεντάσεις κατά την εκκίνηση του κινητήρα δεν το
επηρεάζουν. Ένα θερμικό ρελέ επιτρέπει την ρύθμιση της εντάσεως του ρεύματος στο οποίο θα ενεργοποιηθεί από μία περιοχή εντάσεων ρεύματος.
Τα θερμικά ρελέ χρησιμοποιούν μία επαφή NC
και μία επαφή NO, οι οποίες συνήθως συμβολίζονται
με τα ψηφία 95-96 και 97-98 αντίστοιχα. Η επαφή
NC είναι κλειστή εάν η θερμοκρασία είναι εντός ορίΝΟ
Πηνίο

5s
5s

Επαφή ΝΟ

On
Off
Kλειστή
Ανοιχτή

Χρόνος

(α)
(α)

5s

ΝC

Πηνίο
5s
Επαφή ΝC
Χρόνος

On
Off
Kλειστή
Ανοιχτή

(β) (β)
Σχ. 3.2ιη
Χρονική καθυστέρηση (α) στην επαναφορά σε
ανοιχτή μίας ΝΟ επαφής και (β) στην επαναφορά
σε κλειστή μίας NC επαφής και τα αντίστοιχα σύμβολα των επαφών χρονικού ρελέ (DODE).
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ων και σε αυτήν συνδέεται το πηνίο ελέγχου του ρελέ
που διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα. Η επαφή
ΝΟ είναι ανοιχτή εάν η θερμοκρασία δεν ξεπεράσει
την μέγιστη επιτρεπτή και συνδέεται με εξοπλισμό
σηματοδοτήσεως (π.χ. ενδεικτική λυχνία). Μετά την
διακοπή λειτουργίας του κινητήρα λόγω υπερφορτώσεως, η επανεκκίνησή του γίνεται χειροκίνητα αφού
διαπιστωθεί και επιδιορθωθεί η αιτία που προκάλεσε
την υπερφόρτωση. Στο σχήμα 3.2ιθ φαίνεται η σύνδεση του θερμικού ρελέ σε έναν κινητήρα.
Όταν πιεστεί το κομβίο «οn», ενεργοποιείται το
ρελέ μέσω του πηνίου Α1-Α2 και παράλληλα ενεργοποιείται η ΝΟ επαφή 13-14 η οποία κρατά το πηνίο ενεργοποιημένο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται
αυτοσυγκράτηση. Ταυτόχρονα κλείνουν οι κύριες
επαφές του ρελέ που τροφοδοτούν τον κινητήρα.
Εάν υπάρξει υπερφόρτωση του κινητήρα, ανοίγει η
επαφή 95-96 και απενεργοποιεί το πηνίο Α1-Α2, με
αποτέλεσμα το άνοιγμα των κύριων επαφών του ρελέ
και άρα την διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.

(α)

(β)

Σχ. 3.2κ
(α) Θερμικό ρελέ, (β) θερμικό ρελέ μαζί με
το ρελέ για τον έλεγχο του κινητήρα.

επαφών και άρα η φθορά τους και καταστροφή τους.
Η συχνότητα διακοπής και ενεργοποιήσεως στα SSR
μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη, ενώ απουσιάζει
πλήρως και ο θόρυβος.
Όπως και τα ηλεκτρομαγνητικά ρελέ, τα SSR

L1
L2
L3
N

A1

13

A2

14

95

Θερµικό
ρελέ

On

(α)

Off

96
Μ
3�

Σχ. 3.2ιθ
Σύνδεση του θερμικού ρελέ σε κινητήρα.

Η σύνδεση του θερμικού ρελέ [σχ. 3.2κ(α)] με
το ρελέ ελέγχου του κινητήρα [σχ. 3.2κ(β)] γίνεται
μέσω τριών ακροδεκτών, έναν για κάθε φάση, και
μέσω ειδικών συνδέσεων στο σώμα κάθε συσκευής.
Ένας ειδικός τύπος ρελέ, ο οποίος λειτουργεί
ηλεκτρονικά και όχι ηλεκτρομαγνητικά, είναι τα
ρελέ ημιαγωγών (Solid State Relay – SSR) [σχ.
3.2κα(α)]. Τα ρελέ ημιαγωγών δεν χρησιμοποιούν
κινητές επαφές όπως οι κοινοί ηλεκτρονόμοι. Ως
συνέπεια αποφεύγεται η δημιουργία ηλεκτρικών εκκενώσεων-σπινθήρων κατά το ανοιγοκλείσιμο των

A1
Σήµα
ελέγχου

Ρελέ ηµιαγωγών
LED

Φωτοτρανζίστορ

L1

ΤRIAC

Κύκλωµα
σκανδαλισµού

A2
LED

Φωτοτρανζίστορ

T1
L2

ΤRIAC

Κύκλωµα
σκανδαλισµού
LED

Φωτοτρανζίστορ

T2
L3

ΤRIAC

(β)

Κύκλωµα
σκανδαλισµού

Σχ. 3.2κα
(α) SSR ισχύος 400 V-25 A,
(β) εσωτερικό κύκλωμα οπτικού SSR ισχύος.

T3

Ακροδέκτες συνδέσεως σε τριφασικό δίκτυο

Ρελέ

110

απαιτούν ένα σήμα ελέγχου, το οποίο μεταβάλλει την
κατάσταση της εξόδου από off (ανοιχτός διακόπτης)
σε on (κλειστός διακόπτης) και αντίστροφα.
Ένας από τους πιο κοινούς τύπους SSR είναι το
οπτικό ρελέ ημιαγωγών (Photo-coupled – SSR)
[σχ. 3.2κα(β)]. Σε αυτό, το σήμα ελέγχου εφαρμόζεται σε μία πηγή ορατού ή υπέρυθρου φωτός, ως
επί το πλείστον μίας διόδου LED (Light Emitting Diode). Το φως της διόδου ανιχνεύεται από έναν ευαίσθητο ημιαγωγό (φωτοδίοδο, φωτοτρανζίστορ ή φωτοευαίσθητο θυρίστορ), του οποίου η έξοδος είναι το
σήμα σκανδαλισμού στην πύλη (gate) ενός TRIAC ή
ενός SCR. Το φως της διόδου LED είναι η μοναδική
σύνδεση του κυκλώματος ελέγχου με το ελεγχόμενο
κύκλωμα, οπότε η απομόνωση που επιτυγχάνεται
ανάμεσα στα δύο κυκλώματα είναι άριστη.
6) Πιεσοστάτες ή πρεσοστάτης (pressure
switches): Πρόκειται για αυτόματους ηλεκτρικούς διακόπτες, οι οποίοι ενεργοποιούνται (κλείνουν) ή απενεργοποιούνται (ανοίγουν) όταν στην είσοδό τους η
πίεση φτάσει μία ορισμένη τιμή. Χρησιμοποιούνται
για την ρύθμιση της πιέσεως σε ένα υδραυλικό ή
πνευματικό δίκτυο. Ο πιεσοστάτης τοποθετείται μέσω
ενός σωλήνα μικρότερης διατομής πάνω στον κύριο
σωλήνα, όπου διέρχεται το ελεγχόμενο ρευστό. Ανάλογα με τον σχεδιασμό του μπορεί να ενεργοποιηθεί
είτε κατά την αύξηση της μετρούμενης πιέσεως όταν
αυτή φτάσει σε ορισμένη τιμή, είτε κατά τη μείωση.
Υπάρχουν ηλεκτρονικοί-ψηφιακοί και αναλογικοί
πιεσοστάτες (σχ. 3.2κβ), τα κύρια μέρη των οποίων
είναι τα εξής:
α) Το αισθητήριο πιέσεως, που μπορεί να είναι
ένα έμβολο ή πιστόνι [σχ. 3.2κγ(α)], μία μεμβράνη,
ένας φυσητήρας [σχ. 3.2κγ(β)] και το οποίο μετακινείται με την επίδραση της πιέσεως.
β) Ο διακόπτης, που είναι συνήθως διακόπτης
μεταγωγής αποτελούμενος από μία επαφή NC και
μία επαφή ΝΟ.

γ) Ο μηχανισμός ρυθμίσεως της πιέσεως.
δ) Η βάση ή πλαίσιο.
Στο σχήμα 3.2κδ παρουσιάζεται μία εφαρμογή
ενός πιεσοστάτη, το σήμα του οποίου επεξεργάζεται
ένας ψηφιακός ελεγκτής και προκύπτει ένα σήμα
ελέγχου της ροής του ρευστού μέσω της βαλβίδας.
Επαφές NC και ΝΟ

Επαφές NC και ΝΟ

Ελατήριο
Πιστόνι

Φυσητήρας
Είσοδος ρευστού

Είσοδος ρευστού

(α)
(α)

(β)
(β)

(β)

ΝC

ΝΟ

(γ)
Σχ. 3.2κγ
Πιεσοστάτης (α) με πιστόνι,
(β) με φυσητήρα, (γ) σύμβολα.

Ψηφιακός
ελεγκτής

Πιεσοστάτης

(α)

Πλαίσιο

Ελατήριο

Πλαίσιο

Ρύθµιση
ροής
βαλβίδας

(γ)

Σχ. 3.2κβ
(α), (β) Ψηφιακοί και (γ) αναλογικός πιεσοστάτης.

Σχ. 3.2κδ
Παράδειγμα εφαρμογής πιεσοστάτη.
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7) Διακόπτες στάθμης ή πλωτήρας (level or
flow switches): Πρόκειται για διακόπτες, οι οποίοι
βοηθούν στην ανίχνευση της στάθμης ενός υγρού.
Υπάρχουν δύο είδη τέτοιων διακοπτών, οι κατακόρυφης και οι οριζόντιας προσαρμογής [σχ.
3.2κε(α)]. Οι διακόπτες αυτοί λόγω της ανώσεως του
μηχανισμού πλωτήρα που διαθέτουν, μεταβάλλουν
την θέση μίας NΟ ή NC επαφής ενεργοποιώντας ή
απενεργοποιώντας ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το σύμβολο του διακόπτη φαίνεται στο σχήμα 3.2κε(β). Η
μέθοδος που ακολουθείται για το κλείσιμο ή άνοιγμα
των επαφών είναι συνήθως μαγνητική ή μηχανική.
3.3 Δομή του προγραμματιζόμενου λογικού
ελεγκτή.
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, οι PLC έφεραν επανάσταση στον
αυτόματο έλεγχο απλοποιώντας αλλά και διευκολύνοντας την κατασκευή διατάξεων ελέγχου αλλά
και την μετατροπή τους, έτσι ώστε να μπορούν να

προσαρμοστούν σε αλλαγές των αναγκών ελέγχου.
Οι πρώτοι PLC που κατασκευάστηκαν ήταν δύσκολοι στον προγραμματισμό τους και απαιτούσαν προγραμματιστές υψηλής καταρτίσεως και πολυπλοκότητας. Παρόλ’ αυτά με την πάροδο του χρόνου και
την εξέλιξή τους οι PLC μετατράπηκαν σε συσκευές
που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και μπορούν
να προσαρμοστούν εύκολα σε οποιοδήποτε πρόβλημα ελέγχου ενός συστήματος ή μίας διαδικασίας.
Οι μονάδες PLC σήμερα μπορούν να εκτελέσουν
πολύπλοκες μαθηματικές συναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής ολοκληρώσεως και
διαφορίσεως, ενώ ενσωματώνουν επεξεργαστές
υψηλών ταχυτήτων. Οι πρώτοι PLC μπορούσαν να
χειριστούν μόνο σήματα δύο καταστάσεων, δηλαδή
οn-οff, τα οποία προέρχονταν ως επί το πλείστον από
διακόπτες. Οι σημερινοί PLC είναι σε θέση να δεχθούν και να επεξεργαστούν αναλογικά και ψηφιακά σήματα από αισθητήρες όπως ακριβώς και ένας
σύγχρονος Η/Υ.

Τύποι διακόπτη
πλωτήρα κατακόρυφης
προσαρµογής

Μονής
στάθµης

Διπλής
στάθµης

ΝΟ

Πλωτήρας

Τύποι διακόπτη
πλωτήρα οριζόντιας
προσαρµογής

(α)

ΝC

(β)

Σχ. 3.2κε
(α) Διακόπτες στάθμης κατακόρυφης
και οριζόντιας προσαρμογής,
(β) σύμβολα διακόπτη.
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Καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές
έχουν εμπλακεί στην παραγωγή και την ανάπτυξη
PLC, σαν λογική συνέπεια και οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κι αυτές εξελιχθεί, προκειμένου να
γίνει δυνατή η εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων
που προσφέρουν οι ελεγκτές. Έτσι κάθε κατασκευαστής τείνει να αναπτύσσει την δική του έκδοση καθιερωμένων γλωσσών προγραμματισμού, ενώ κάθε
εταιρεία παρέχει μία ποικιλία πολλών διαφορετικών
μοντέλων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της
αγοράς από μικρές εφαρμογές αυτοματισμού μέχρι
πολύπλοκες και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές.
Παρά την ποικιλία των PLC η βασική δομή τους
απαρτίζεται από τα εξής κύρια μέρη (σχ. 3.3α):
1) Μονάδα επεξεργαστή (Processing unit),
2) μνήμες (RAM, ROM, EEPROM),
3) μονάδες εισόδων-εξόδων (I/O Modules),
4) θύρες επικοινωνίας (interfaces) με άλλες συσκευές, και
5) μονάδα τροφοδοσίας.
Εκτός των παραπάνω είναι επίσης απαραίτητα το
πλαίσιο (rack) για την στήριξη του PLC και των μονάδων επεκτάσεως εισόδων και εξόδων, καθώς και
η συσκευή προγραμματισμού του PLC, η οποία συνήθως είναι ένας Η/Υ.
Η μονάδα του επεξεργαστή περιλαμβάνει την
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας – ΚΜΕ (Central
Processing Unit – CPU), η οποία μεταφράζει τα σήματα εισόδου και βάσει του προγράμματος που είναι αποθηκευμένο στην μνήμη αποφασίζει τις δράσεις ελέγχου, οι οποίες μεταφέρονται στις εξόδους.
Η μονάδα τροφοδοσίας αναλαμβάνει την μετατροπή της τάσεως τροφοδοσίας (230 V ή 110 V AC
η 24 V AC-DC) σε DC τάση 5 V για την τροφοδοσία
Συσκευή
προγραµµατισµού
PLC

των κυκλωμάτων του επεξεργαστή και των μονάδων
εισόδων και εξόδων.
Η συσκευή προγραμματισμού χρησιμοποιείται
για την εισαγωγή του προγράμματος που θα εκτελεί
ο PLC στην μνήμη του. Το πρόγραμμα δημιουργείται
στην συσκευή και στην συνέχεια μεταφέρεται στην
μνήμη.
Στις μνήμες αποθηκεύεται το πρόγραμμα που
εκτελεί ο PLC, τα δεδομένα από τις εισόδους και
αυτά που θα οδεύσουν προς τις εξόδους αλλά και το
πρόγραμμα που αναλαμβάνει βασικές λειτουργίες
του PLC.
Μέσω των μονάδων εισόδων λαμβάνει ο PLC
πληροφορίες από εξωτερικές πηγές ή συσκευές, ενώ
μέσω των μονάδων εξόδων μεταφέρει εντολές προς
τους μηχανισμούς που ελέγχει. Στις μονάδες εισόδων
συνδέονται συσκευές όπως διακόπτες και αισθητήρες
(θερμοκρασίας, πιέσεως, στάθμης κ.λπ.), ενώ οι έξοδοι μπορεί να είναι ρελέ ενεργοποιήσεως κινητήρων,
σωληνοειδών βαλβίδων, ενδεικτικές λυχνίες, σειρήνες κ.λπ.. Οι συσκευές που συνδέονται στις μονάδες
εισόδων και εξόδων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε αυτές που δίνουν ή δέχονται διακριτά σήματα και
σε αυτές που δίνουν ή δέχονται αναλογικά σήματα
(βλ. κεφ. 2).
Οι θύρες επικοινωνίας με άλλες συσκευές χρησιμοποιούνται συνήθως για την επικοινωνία του PLC
μέσω δικτύων με άλλους PLC.
Ως προς το μέγεθος της μονάδας PLC υπάρχουν
δύο δυνατές υλοποιήσεις. Οι συμπαγείς PLC (compact PLC) και οι επεκτάσιμοι (modular PLC).
Για μικρές εφαρμογές είναι πιο κατάλληλη η χρήση των συμπαγών PLC [σχ. 3.3β(α)]. Ένας συμπαγής PLC περιλαμβάνει μέσα του το τροφοδοτικό, την

Μνήµες αποθηκεύσεως προγραµµάτων
και δεδοµένων

Μονάδες
εισόδων

Θύρες επικοινωνίας
µε άλλες συσκευές
(διεπαφές - interface)

Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας

Μονάδα τροφοδοσίας

Σχ. 3.3α
Βασική δομή ενός PLC.

Μονάδες
εξόδων
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CPU και την μονάδα εισόδων και εξόδων. Συνήθως
ο αριθμός εισόδων και εξόδων είναι περιορισμένος.
Τυπικός αριθμός εισόδων για συμπαγείς PLC είναι
6, 8, 12 ή 24 είσοδοι, ενώ τυπικός αριθμός εξόδων
είναι 4, 8 ή 16 έξοδοι. Για παράδειγμα ο PLC του
σχήματος 3.3β(α) έχει την δυνατότητα 12 εισόδων
και 8 εξόδων. Όσον αφορά στην μνήμη των συμπαγών PLC, αυτή μπορεί να αποθηκεύσει περιορισμένο αριθμό εντολών προγράμματος.
Μερικοί συμπαγείς PLC έχουν την δυνατότητα
να επεκταθούν αυξάνοντας τις εισόδους και εξόδους
τους, συνδέοντας μεταξύ τους περισσότερες συμπαγείς μονάδες [σχ. 3.3β(β)].

εφαρμογές όπου μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές
είσοδοι ή και έξοδοι. Οι PLC αυτοί διαθέτουν CPU
που μπορεί να δεχθεί μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό εισόδων και εξόδων. Για παράδειγμα ο PLC του
σχήματος 3.3γ μπορεί να δεχθεί μέχρι 4320 εισόδους
και εξόδους συνολικά.
Τροφοδοσία CPU

Μονάδες εισόδου-εξόδου

Σχ. 3.3γ
Επεκτάσιμος PLC.
(α)

Το είδος των τμημάτων που θα συνδυαστούν για
να σχηματίσουν έναν επεκτάσιμο PLC, εξαρτάται από
τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Κυρίως βέβαια η
διαφοροποίηση αφορά στο πλήθος των διαφορετικών μονάδων εισόδων-εξόδων και στο πλήθος των
μονάδων μνήμης.
(β)

Σχ. 3.3β
(α) Συμπαγής PLC,
(β) επεκτάσιμος συμπαγής PLC.

Όταν ο αριθμός των εισόδων και εξόδων αυξάνει σημαντικά, τότε χρησιμοποιείται η λύση των
επεκτάσιμων PLC. Οι επεκτάσιμοι PLC (σχ. 3.3γ)
αποτελούνται από τα τμήματα-κομμάτια (modules)
που είδαμε παραπάνω, τα οποία είναι ξεχωριστά και
τοποθετούνται πάνω στο πλαίσιο στηρίξεως το οποίο
τα διασυνδέει. Τα διάφορα τμήματα των επεκτάσιμων
PLC συνδέονται στο πλαίσιο σε ειδικές υποδοχές
(sockets). Οι PLC αυτοί μπορούν να επεκταθούν με
την προσθήκη μονάδων εισόδων-εξόδων, προκειμένου να συνδεθούν περισσότεροι αισθητήρες ή διακόπτες στην είσοδο ή συσκευές στην έξοδο. Οι επεκτάσιμοι PLC χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες

3.3.1 Εσωτερική αρχιτεκτονική.
Στο σχήμα 3.3δ απεικονίζεται η εσωτερική αρχιτεκτονική ενός PLC. Αποτελείται από την CPU, τους
διαύλους, τις μνήμες και τις μονάδες εισόδωνεξόδων.
1) Kεντρική Mονάδα Eπεξεργασίας.
Η Kεντρική Mονάδα Eπεξεργασίας, γνωστότερη ως CPU, ελέγχει και επεξεργάζεται κάθε λειτουργία μέσα στον PLC. Για την λειτουργία της είναι
απαραίτητοι οι παλμοί χρονισμού που της παρέχει το
ρολόι (clock), των οποίων η συχνότητα φθάνει έως
και δεκάδες MHz. Ο χρονισμός αυτός είναι απαραίτητος για τον συγχρονισμό όλων των κυκλωμάτων
του PLC. Βασικό στοιχείο της CPU, όπως και σε έναν
H/Y, είναι η αριθμητική λογική μονάδα (Arithmetic Logic Unit – ALU), η οποία εφαρμόζει πάνω στα
δεδομένα τις αριθμητικές πράξεις της προσθέσεως,
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Δίαυλος διευθύνσεων
Συσκευή
προγραµµατισµού

Δίαυλος ελέγχου

Μπαταρία

Μνήµη RAM
Πρόγραµµα
που εκτελείται
από το PLC

Κεντρική
Μονάδα
Επεξεργασίας
KME

Ρολόι

Μνήµη ROM
Βασικές
λειτουργίες
του PLC

Μνήµη RAM
Δεδοµένα

Μονάδα
εισόδουεξόδου
(Ι/Ο Unit)

Δίαυλος δεδοµένων
Δίαυλος εισόδου-εξόδου (I/O Bus)

Σχ. 3.3δ
Εσωτερική αρχιτεκτονική
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC).

Καταχωρητής

Καταχωρητής

Οπτοζεύκτης

Interface
εξόδου

Είσοδοι

της αφαιρέσεως και τις λογικές πράξεις OR, AND,
NOT και XOR. Η CPU, επίσης, αποτελείται από καταχωρητές για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων που χειρίζεται, και από την Μονάδα Ελέγχου
(Control Unit), η οποία διευθύνει την λειτουργία των
τμημάτων της CPU.
2) Δίαυλος.
Οι δίαυλοι (buses) είναι τα μονοπάτια που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των δεδομένων και
την επικοινωνία εντός του PLC. Πρόκειται για παράλληλους, συνήθως, αγωγούς που μεταφέρουν ταυτόχρονα την πληροφορία μίας ψηφιακής λέξεως (Byte),
η οποία αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ ψηφία
(bits). Υπάρχουν τέσσερα είδη διαύλων:
1) Ο δίαυλος δεδομένων (data bus), που μεταφέρει τα δεδομένα που πρόκειται να επεξεργαστεί
η CPU. Ένας επεξεργαστής 8-bits σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει μέσω του διαύλου δεδομένα 8-bits
και να εκτελέσει πράξεις μεταξύ δυαδικών αριθμών
8-bits.
2) Ο δίαυλος διευθύνσεων2 (address bus), που
μεταφέρει την διεύθυνση μνήμης στην οποία είναι
αποθηκευμένα τα δεδομένα, που στην συνέχεια θα με2

Έξοδοι

ταφερθούν για επεξεργασία στην CPU. Εναλλακτικά,
μεταφέρει την διεύθυνση μνήμης στην οποία θα μεταφερθούν τα δεδομένα προς αποθήκευση. Το πλήθος
των αγωγών από το οποίο απαρτίζεται ο συγκεκριμένος δίαυλος είναι ενδεικτικό του μεγέθους της μνήμης.
Έτσι, εάν ο δίαυλος αυτός αποτελείται από οκτώ αγωγούς, δηλαδή μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα 8-bits,
στο σύστημα υπάρχουν 28 = 256 θέσεις μνήμης, ενώ
εάν ο δίαυλος έχει πλάτος 16-bit, ο αριθμός των διαφορετικών θέσεων μνήμης είναι 216 = 65.536.
3) Ο δίαυλος ελέγχου (control bus), ο οποίος
μεταφέρει τα σήματα που χρησιμοποιεί η CPU για
να εκτελεί τις διάφορες διεργασίες της. Για παράδειγμα μέσα από αυτόν τον δίαυλο ο επεξεργαστής ενημερώνει την μνήμη εάν θα δεχθεί δεδομένα από τις
εισόδους ή εάν θα δεχθεί δεδομένα που είναι για τις
εξόδους. Επίσης, μέσω του διαύλου ελέγχου μεταφέρονται τα σήματα χρονισμού που χρησιμοποιούνται
για να συγχρονίσουν τις διάφορες λειτουργίες των
κυκλωμάτων του επεξεργαστή.
4) Ο δίαυλος συστήματος εισόδου-εξόδου (input-output system bus), που αναλαμβάνει την μεταφορά δεδομένων μεταξύ των θυρών εισόδου-εξόδου
και της μονάδας εισόδου-εξόδου.

 ρόκειται για τον δίαυλο που μεταφέρει τις πληροφορίες της διευθύνσεως μνήμης, στην οποία είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που
Π
στη συνέχεια θα μεταφερθούν για επεξεργασία στην CPU.
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3) Μνήμες.
Υπάρχουν διάφορα στοιχεία μνήμης σε έναν
PLC, τα οποία χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις κύριες κατηγορίες:
1) Την μνήμη τυχαίας προσπελάσεως RAM
(Random Access Memory – RAM), στην οποία αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα από τους αισθητήρες και γενικά τις εισόδους, τα δεδομένα που αφορούν στην ενεργοποίηση των εξόδων, τα δεδομένα
για τα χρονικά και τους απαριθμητές, καθώς και όλα
τα δεδομένα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του
προγράμματος του αυτοματισμού. Χρησιμοποιείται,
επίσης, για την αποθήκευση του προγράμματος του
χρήστη κατά την διάρκεια αναπτύξεώς του και πριν
αυτό μεταφερθεί μόνιμα στην μνήμη EEPROM. Η
RAM μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα μόνο εφόσον τροφοδοτείται με ηλεκτρική ισχύ. Παρόλ’ αυτά
για να αποφευχθεί απώλεια προγράμματος και δεδομένων, εάν η ηλεκτρική τροφοδοσία σταματήσει,
η RAM παραμένει πάντα συνδεδεμένη σε ηλεκτρική
ισχύ μέσω μπαταρίας (συσσωρευτή).
2) Την μνήμη μόνο για ανάγνωση ROM (Read
Only Memory – RΟM), στην οποία αποθηκεύεται το
λειτουργικό πρόγραμμα του PLC, καθώς και δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται από την CPU για
τις βασικές λειτουργίες. Η ROM, που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 1 (παράγρ. 1.8.4), δεν εξαρτάται
από την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας για την διατήρηση των δεδομένων της.
3) Την μνήμη EEPROM (Electrically Erasable
Programmable Read Only Memory, Ηλεκτρικά
Διαγράψιμη και Προγραμματιζόμενη Μνήμη μόνο
για Ανάγνωση), η οποία διαφέρει από την ROM
στο ότι, ενώ η ROM προγραμματίζεται μία φορά και
τα δεδομένα της στη συνέχεια δεν μπορούν να σβηστούν, η EEPROM μπορεί να σβηστεί και να επαναπρογραμματιστεί. Όπως και η ROM, δεν εξαρτάται
από την ηλεκτρική τροφοδοσία για να διατηρήσει τα
δεδομένα της. Η EEPROM χρησιμοποιείται για την
μόνιμη αποθήκευση του προγράμματος του χρήστη.
Σε πολλούς PLC η EEPROM μπορεί να αφαιρεθεί
και να αντικατασταθεί με άλλη μεταβάλλοντας έτσι
την λειτουργία του αυτοματισμού (σχ. 3.3ε).
Το μέγεθος μίας μνήμης συνήθως παριστάνεται
με το πλήθος των διαθέσιμων διευθύνσεων μνήμης
για αποθήκευση, όπου το μέγεθος 1 kB αντιπροσωπεύει 210 = 1024 διευθύνσεις μνήμης. Εάν ο δίαυλος
διευθύνσεων μεταφέρει διευθύνσεις των 16 bits, το
πλήθος των δυνατών διευθύνσεων είναι 216 = 65.536

και διαιρώντας με 1024 προκύπτει 64. Έτσι αυτή η
μνήμη ονομάζεται μνήμη 64 kB. Αντιστρόφως, εάν
θέλομε να δούμε πόσες διευθύνσεις διαφορετικές
περιέχει μία μνήμη 2 ΜB, εργαζόμαστε ως εξής:
2 Μ = 2 · 1024 kB = 2 · 1024 · 1024 B =
= 2 · 210 · 210 = 221 = 2.097.152 διευθύνσεις,
ενώ ο δίαυλος διευθύνσεων θα έχει πλάτος 21 bits.
4) Μονάδες εισόδων-εξόδων.
Οι μονάδες εισόδου-εξόδου παρέχουν την απαραίτητη διασύνδεση μεταξύ του συστήματος του
ελεγκτή και του έξω κόσμου. Επιτρέπει την σύνδεση αισθητήρων, διακοπτών, κομβίων στις εισόδους
και συσκευών όπως είναι οι ηλεκτρονόμοι ισχύος
των κινητήρων, οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, οι
ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. στις εξόδους. Επί πλέον,
μέσω της μονάδας εισόδου-εξόδου εισάγονται τα
προγράμματα από μία συσκευή προγραμματισμού.
Κάθε είσοδος και κάθε έξοδος έχει μία μοναδική
διεύθυνση, μέσω της οποίας η CPU μπορεί και την
διακρίνει και την αναγνωρίζει.
Οι μονάδες εισόδων-εξόδων προσαρμόζουν τα
επίπεδα τάσεως και ρεύματος των σημάτων εισόδου
στα επίπεδα που θα πρέπει να βρίσκονται για την επεξεργασία τους από την CPU. Επιπροσθέτως, βάσει
Επεκτάσιµη µνήµη
EEPROM

Σχ. 3.3ε
Θέση στο PLC επεκτάσιμης μνήμης ΕΕPROM
και αφαιρούμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα
επεκτάσιμης μνήμης ΕΕPROM.
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των σημάτων που παράγει η CPU προσαρμόζουν
τα επίπεδα τάσεως και ρεύματος στην έξοδο για την
ενεργοποίηση των συσκευών εξόδου. Εκτός τούτου,
προσφέρουν την απαραίτητη απομόνωση ανάμεσα
στα κυκλώματα εισόδου και εξόδου και στην CPU.
Μία μέθοδος για την επίτευξη απομονώσεως της
CPU από τον εξωτερικό κόσμο, που χρησιμοποιείται
κατά κόρον, είναι μέσω κυκλωμάτων οπτοαπομονωτών (optoisolators) ή οπτοζευκτών (optocouplers).
Τα οποία χρησιμοποιούν το φως για την μετάδοση ενός
ηλεκτρικού σήματος από ένα κύκλωμα σε ένα άλλο. Το
σχήμα 3.3στ(α) δείχνει το κύκλωμα ενός οπτοζεύκτη.
Όταν ένας παλμός περάσει από την δίοδο LED, παράγεται ακτινοβολία υπέρυθρη που ανιχνεύεται από το
φωτοτρανζίστορ, το οποίο δίνει μία τάση στην έξοδό
του. Το κενό ανάμεσα στην δίοδο και στο τρανζίστορ
προσφέρει την απαραίτητη ηλεκτρική απομόνωση
ανάμεσα στις δύο πλευρές του κυκλώματος του οπτοζεύκτη, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει σε μία τάση η οποία
θα παράγει το κύκλωμα που είναι συνδεδεμένο στην
δίοδο LED, να προκαλέσει μία τάση στο κύκλωμα
24 V
Φορτίο

+5 V

Δίοδος
LED
(α)

Οπτοζεύκτης

(β)

Σχ. 3.3στ
(α) Κύκλωμα οπτοζεύκτη, (β) τέσσερεις
οπτοζεύκτες σε πλακέτα μονάδας εξόδου PLC.

που συνδέεται με το φωτοτρανζίστορ. Στο σχήμα
3.3στ(β) παρουσιάζεται τμήμα πλακέτας μονάδας
εξόδου PLC, στο οποίο διακρίνονται οι οπτοζεύκτες.
Η τάση που είναι συμβατή με την λειτουργία του
επεξεργαστή είναι τα 5 V DC. Εντούτοις, στην μονάδα εισόδου ενός PLC μπορεί να εισαχθούν τάσεις οι
οποίες είναι 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 240 V. Τις
τάσεις αυτές η μονάδα εισόδου αναλαμβάνει να τις
μετατρέψει, απομονώνοντας τα κυκλώματα εισόδου
σε συνεχή τάση 5 V. Ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει στην μονάδα εξόδου, η οποία δέχεται ως είσοδο
τα 5 V DC από την CPU και θα πρέπει να βγάλει στις
συσκευές εξόδου, ανάλογα με την συσκευή, 12 V,
24 V, 110 V ή 240 V με εντάσεις ρεύματος από λίγα
mA έως αρκετά Ampere.
Όταν η είσοδος είναι ένα σήμα που προέρχεται
από διακόπτη, ο οποίος ελέγχει εναλλασσόμενο
ρεύμα (Alternating Current – AC), τότε η είσοδος
συνδέεται στις υποδοχές AC και το κύκλωμα που
αναλαμβάνει την μετατροπή του σε συνεχές και την
απομόνωση του κυκλώματος εισόδου από την CPU,
είναι παρόμοιας μορφής του σχήματος 3.3ζ. Στο
σχήμα παρουσιάζεται η σύνδεση στο PLC του κυκλώματος εισόδου στην υποδοχή 00 και το εσωτερικό κύκλωμα του ελεγκτή που μετατρέπει κατάλληλα
την είσοδο για χρήση από την CPU.
Στην περίπτωση που η είσοδος είναι σήμα διακριτό συνεχές, συνδέεται στις υποδοχές DC και η
εσωτερική διάταξη που προσαρμόζει την τάση για την
χρήση από την CPU παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3η.
Εδώ υφίστανται δύο διαφορετικές διατάξεις ανάλογα
με το εάν ο αισθητήρας ή διακόπτης εισόδου μπορεί
να τροφοδοτηθεί από την τροφοδοσία του ίδιου του
PLC (sink input) ή συνδέεται σε εξωτερική πηγή
(source input).
Όταν η είσοδος προέρχεται από έναν αισθητήρα,
ο οποίος ανάλογα με την φυσική ποσότητα που μετρά μεταβάλλει την τιμή μίας DC τάσεως ή ενός DC
ρεύματος, η σύνδεση γίνεται στο τμήμα της μονάδας
εισόδου που αφορά σε αναλογικά σήματα. Το σήμα,
το οποίο μπορεί να ακολουθεί κάποιο από τα γνωστά
πρωτόκολλα (π.χ. 4-20 mA), αφού μεταφερθεί στα
εσωτερικά κυκλώματα του PLC μέσω ενός οπτοζεύκτη, μετατρέπεται σε ψηφιακό από τον εσωτερικό μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα και στη συνέχεια η ψηφιακή αναπαράσταση του σήματος πηγαίνει
για επεξεργασία από την CPU. Στο σχήμα 3.3θ παρουσιάζεται μία σύνδεση ενός αναλογικού αισθητήρα στην μονάδα εισόδου του PLC σχηματίζοντας με
το εσωτερικό κύκλωμα του PLC βρόχο 4-20 mA.
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Σχ. 3.3ζ
Σύνδεση διακριτής AC εισόδου και μετατροπή σε κατάλληλο σήμα για την CPU.
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Σχ. 3.3η
Σύνδεση διακριτών DC εισόδων sink και source.
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Σχ. 3.3θ
Σύνδεση αναλογικής εισόδου.
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Μία ιδιαίτερη περίπτωση συνδέσεως αισθητήρα
σε αναλογική είσοδο ενός PLC είναι η χρήση αισθητηρίου θερμοκρασίας ηλεκτρικής αντιστάσεως
Pt 100. Το αισθητήριο αυτό αποτελείται από πλατίνα και στους 0ο C η αντίσταση του αισθητηρίου είναι
100 Ω. Οι πιο συνηθισμένες μορφές του αισθητηρίου Pt 100 είναι με δύο ή τρεις αγωγούς (σχ. 3.3ι).
Συνήθως ο ένας αγωγός έχει επένδυση λευκού χρώματος και ο άλλος ή οι άλλοι δύο κόκκινου.
Κόκκινος αγωγός
Pt100

Κόκκινος αγωγός
Κόκκινος αγωγός
Pt100

Λευκός αγωγός
Λευκός αγωγός
(α)

L+
M–

L M

Μονάδα
εισόδου
για Pt100
Κόκκινοι
αγωγοί

PE
M1+ M1– M2+ M2–
IC1
IC2

Λευκός
αγωγός
Pt100
δύο αγωγών

Κόκκινοι
αγωγοί
Λευκός
αγωγός

Pt100
τριών αγωγών

Σχ. 3.3ια
Τρόποι συνδέσεως σε PLC αισθητηρίου Pt 100.

(β)

Σχ. 3.3ι
Αισθητήριο Pt100
(α) δύο αγωγών, (β) τριών αγωγών.

Ο λόγος υπάρξεως του τρίτου αγωγού στο αισθητήριο είναι για να αντισταθμίζεται το σφάλμα στην
μέτρηση από την πρόσθετη αντίσταση που εισάγουν
οι δύο αγωγοί συνδέσεως του αισθητηρίου. Το αισθητήριο αυτό συνδέεται στις αναλογικές εισόδους
μονάδας επεκτάσεως PLC ειδικής για σύνδεση αυτού του αισθητηρίου. Στο σχήμα 3.3ια παρουσιάζεται μία μονάδα επεκτάσεως για είσοδο Pt 100. Η
τροφοδοσία της μονάδας γίνεται μέσω των επαφών
L και Μ με DC τάση. Οι είσοδοι στην μονάδα είναι οι επαφές που φαίνονται στο κάτω μέρος. Όταν
υπάρχουν τρεις αγωγοί, ο ένας κόκκινος συνδέεται
στην επαφή IC και ο άλλος κόκκινος σε μία από τις
επαφές Μ. Όταν οι αγωγοί είναι δύο, γεφυρώνεται
η επαφή Μ+ του κόκκινου αγωγού με την επαφή IC.
Ο λευκός αγωγός συνδέεται στην άλλη επαφή Μ–.
Εάν υπάρχει θωράκιση των αγωγών, αυτή συνδέεται στους ακροδέκτες γειώσεως PE.
Στην μονάδα εξόδου αντίστοιχα, όταν πρέπει να
τροφοδοτηθεί φορτίο AC, η έξοδος του PLC ελέγχει
την παροχή ή όχι ρεύματος (on/off) σε κάποιο ρελέ
ή σωληνοειδές πηνίο που ελέγχει το φορτίο. Εδώ η
έξοδος του οπτοζεύκτη ελέγχει την αγωγιμότητα ενός
TRIAC (σχ. 3.3ιβ).
Για DC φορτία εξόδου που ελέγχονται με ON/
OFF της τάσεως εξόδου, η σύνδεση του ενεργοποιητή του φορτίου γίνεται είτε με μέθοδο αυτοτροφοδο-

σίας (sink output) (ο ενεργοποιητής τροφοδοτείται
από την εσωτερική πηγή του PLC) είτε με μέθοδο
που ο ενεργοποιητής τροφοδοτείται από εξωτερική
πηγή (source output) (σχ. 3.3ιγ).
Στις αναλογικές εξόδους που λειτουργούν με συνεχή αναλογικά σήματα, όπως είναι το πρωτόκολλο
4-20 mA, ακολουθείται αντίστροφη διαδικασία από
ό,τι συμβαίνει στην σύνδεση αναλογικών εισόδων.
Εδώ, η ψηφιακή έξοδος από την CPU μετατρέπεται
σε αναλογική μέσω ενός μετατροπέα ψηφιακού σε
αναλογικό σήμα. Στην έξοδο του μετατροπέα ένας
οπτοζεύκτης αναλαμβάνει την τροφοδότηση του αναλογικού φορτίου, το οποίο τροφοδοτείται από μία
εξωτερική πηγή συνεχούς τάσεως (σχ. 3.3ιδ).
Οι αναλογικές είσοδοι και έξοδοι απαιτούν περισσότερο χρόνο επεξεργασίας από την CPU. Αυτό
οφείλεται στον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται
για μετατροπή των σημάτων στους μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό, όπως επίσης και στον παραπάνω χρόνο που
απαιτεί η CPU να επεξεργαστεί τα σήματα αυτά σε
σχέση με εισόδους και εξόδους που αφορούν σε δύο
μόνο τιμές σημάτων και ελέγχονται από διακόπτες.
Τα κυκλώματα των μονάδων εξόδου ανήκουν σε
έναν από τους παρακάτω τύπους:
1) Τύπου ρελέ: Πρόκειται για κυκλώματα που
χρησιμοποιούν ρελέ για τον έλεγχο λειτουργίας των
συσκευών εξόδου τις οποίες ελέγχει ο PLC. Χρησιμοποιούνται τόσο για έλεγχο DC και AC φορτίων.
Τα ρεύματα που μπορούν να ελεγχθούν με αυτόν τον
τρόπο είναι της τάξεως των λίγων Ampere.
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Σχ. 3.3ιγ
Σύνδεση στην μονάδα
εξόδου συσκευών DC.
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Σχ. 3.3ιδ
Σύνδεση αναλογικών εξόδων σε μονάδα εξόδου σε PLC.

Εξωτερική DC
τροφοδοσία
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Στα κυκλώματα αυτού του τύπου η απομόνωση
του κυκλώματος ελέγχου από την εξωτερική συσκευή
επιτυγχάνεται μέσω του ρελέ. Έχουν δε το πλεονέκτημα ότι μπορούν να αντέξουν στιγμιαίες υπερεντάσεις
και υπερτάσεις. Εντούτοις, το μειονέκτημα αυτών των
κυκλωμάτων είναι η χαμηλή διακοπτική συχνότητα (slow switching)3 του κυκλώματος που ελέγχουν.
2) Τύπου TRIAC: Πρόκειται για κυκλώματα
που χρησιμοποιούν οπτοζεύκτες για απομόνωση και
TRIAC για την οδήγηση φορτίων AC. Έχουν το μειονέκτημα ότι καταστρέφονται πολύ εύκολα από υπερεντάσεις, οπότε θα πρέπει να προστατεύονται από
κατάλληλες ασφάλειες.
3) Τύπου τρανζίστορ: Πρόκειται για κυκλώματα
που ελέγχουν φορτία DC και χρησιμοποιούν τρανζίστορ για τον διακοπτικό έλεγχο των φορτίων στην
έξοδο. Και αυτά, όπως και η προηγούμενη κατηγορία, καταστρέφονται εύκολα από υπερεντάσεις και
ανάστροφες τάσεις. Για τον λόγο αυτόν, προστατεύονται είτε με ασφάλεια είτε με ηλεκτρονικό κύκλωμα
προστασίας. Έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής διακοπτικής συχνότητα3 (fast switching) του κυκλώματος εξόδου.
Όταν οι είσοδοι και έξοδοι του PLC βρίσκονται
απομακρυσμένοι σε αρκετή απόσταση από αυτόν,
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι μονάδες εισόδου
και εξόδου κοντά στις εισόδους και εξόδους και μέσω
κατάλληλου καλωδίου, όπως είναι τα συνεστραμμένου ζεύγους καλώδια (twisted pair cables), να
γίνει η σύνδεση των μονάδων με τον ελεγκτή (σχ.
3.3ιε). Ο τρόπος αυτός διασυνδέσεως παρουσιάζει
το πλεονέκτημα ότι αποτελεί μία πιο αποδοτική διάταξη όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι είναι λίγες και καταλαμβάνουν αρκετά μεγάλο χώρο στην εγκατάσταση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντα απαραίτητο
ούτε πρακτικό να τοποθετείται ένας ελεγκτής σε κάθε
PLC

θέση που έχομε εισόδους και εξόδους, ούτε είναι
τεχνικά σωστό να δημιουργούμε μεγάλες σε μήκος
συνδέσεις ανάμεσα στον ελεγκτή και στις εισόδους
και εξόδους.
5) Θύρες επικοινωνίας με άλλες συσκευές.
Οι περισσότεροι σύγχρονοι PLC έχουν την δυνατότητα διασυνδέσεως σε δίκτυο για την επικοινωνία
τους με άλλες συσκευές όπως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι εκτελούν κατάλληλα προγράμματα. Για την επικοινωνία τους είτε μέσω δικτύου,
είτε απευθείας με άλλες συσκευές χρησιμοποιούν
ενσωματωμένες θύρες. Αυτές συνήθως είναι θύρες
των 25 pins, 15 pins ή 9-pins που καλύπτουν τα πρωτόκολλα RS-232, RS-422, RS-485, θύρες Ethernet
και υποδοχές για σύνδεση διπολικού καλωδίου του
συστήματος bus KNX (βλ. κεφ. 4 και 5). Στο σχήμα
3.3ιστ παρουσιάζεται μία εγκατάσταση PLC, ενώ είναι εμφανής η μονάδα των θυρών επικοινωνίας.
Για κάποιες εφαρμογές είναι δυνατή η σύνδεση
περισσότερων από μία μονάδων PLC σε διάταξη
αφέντη-εργάτη (master-slave). Σε αυτόν τον τρόπο
διατάξεως ο ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής είναι ο κύριος (αφέντης-master) ελεγκτής της διατά-

–

Υποδοχές
KNX-bus

+

Θύρα RS-422 ή
RS-485 9-pins

Αποµακρυσµένη µονάδα
εισόδων - εξόδων
Twisted pair
κάλωδιο

Ethernet
θύρα
Θύρα RS-232
15-pins

Tροφοδοσία µονάδας
εισόδου-εξόδου

Σχ. 3.3ιε
Σύνδεση απομακρυσμένων μονάδων Ι/Ο.
3

Σχ. 3.3ιστ
Μονάδα θυρών επικοινωνίας του PLC.

Διακοπτική συχνότητα: ο ρυθμός διακοπής και επανασυνδέσεως της ηλεκτρικής τάσεως που εφαρμόζεται σε ένα κύκλωμα.
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ξεως (master) και οι άλλοι είναι οι δευτερεύοντες
(σκλάβοι-slaves) (σχ. 3.3ιζ). Το πρόγραμμα το οποίο
εκτελείται από την διάταξη εκτελείται στον master
PLC, αφού αυτός είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο όλης της διαδικασίας του αυτοματισμού.
Μονάδες εισόδων-εξόδων

Κάποιες φορές είναι δυνατόν σε συνδεσμολογία
Ρ2Ρ να υπάρχουν κάποιοι PLC που να επιτελούν τον
ρόλο του master. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι PLC
αυτοί αναλαμβάνουν τον συντονισμό ομάδων PLC
στέλνοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
και παραμέτρους για την επιτυχημένη εκτέλεση του
προγράμματος ελέγχου.
3.3.2 Μονάδα τροφοδοσίας.

PLC
“αφέντης”

Μονάδα
επικοινωνίας

PLC
“σκλάβοι”

Θύρες επικοινωνίας

Σχ. 3.3ιζ
Master-Slave διάταξη
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών.

Μία άλλη λύση που εφαρμόζεται συνήθως σε πιο
μεγάλες εγκαταστάσεις είναι η συνδεσμολογία σημείου προς σημείο (Peer to Peer – P2P). Σε αυτήν
την συνδεσμολογία περισσότερα από ένα PLC συνδέονται σε σειρά το ένα μετά το άλλο χωρίς να υπάρχει
κάποιος PLC που να είναι master στο δίκτυο. Κάθε
PLC μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με τα υπόλοιπα, ενώ ταυτόχρονα το κάθε ένα είναι υπεύθυνο για
την δική του περιοχή ευθύνης και εκτελεί το δικό
του πρόγραμμα. Υπάρχει μία κοινή περιοχή μνήμης,
στην οποία ό,τι γράφεται από κάποιον από τους PLC
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους άλλους, ενώ
οι μονάδες εισόδου και εξόδου μπορεί να είναι όλες
προσβάσιμες από όλους τους PLC (σχ. 3.3ιη). Με
τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται αποκέντρωση των
λειτουργιών ελέγχου και ενισχύεται η αξιοπιστία του
συνολικού συστήματος.

PLC

PLC

PLC

CPU

CPU

CPU

Η μονάδα τροφοδοσίας τροφοδοτείται με την εναλλασσόμενη (AC) τάση της παροχής του δικτύου και
μετατρέπει αυτήν την τάση στις απαραίτητες συνεχείς
(DC) τάσεις που χρειάζονται στον PLC για την λειτουργία των εσωτερικών κυκλωμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Στο σχήμα 3.3ιθ παρουσιάζεται ένα
ηλεκτρολογικό διάγραμμα τροφοδοσίας ενός PLC.
Στο σχήμα 3.3κ παρουσιάζεται μία αναπαράσταL1
L2
L3

L1

Παροχή
δικτύου

Ασφάλεια

L1
MOV

Έξοδος

Σχ. 3.3ιη
Σημείο προς σημείο συνδεσμολογία PLC.

Μονάδα
τροφοδοσίας

L2

Σχ. 3.3ιθ
Τροφοδοσία ενός PLC.

Παροχή
110V-240V AC
240V DC
0V DC

Είσοδος

L2

240VDC
0V
G

G
(γείωση)

Σχ. 3.3κ
Αναπαράσταση της τροφοδοσίας ενός PLC.
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ση της τροφοδοσίας ενός PLC με την τάση δικτύου
110 V – 240 V AC και της λήψεως 24 V DC για την
λειτουργία των κυκλωμάτων του PLC.
H AC τάση τροφοδοσίας προστατεύεται από
υπερτάσεις γραμμής με τη χρήση Βαρίστορ Οξειδίου Μετάλλου (Metal Oxide Varistors – MOV), τα
οποία δεν ξεπερνούν σε ονομαστική τάση λειτουργίας το 20% της τάσεως τροφοδοσίας (MOV στο σχ.
3.3ιθ).
3.3.3 Πλαίσιο στηρίξεως (rack).

Μονάδες εισόδων και
εξόδων αναλογικών
και ψηφιακών

Θύρες διασυνδέσεων
των µονάδων του
PLC

CPU

CPU

(α)

(β)

Μονάδα Ι/Ο

Μονάδα Ι/Ο

Τροφοδοτικό

Μορφή του πλαισίου χωρίς τις µονάδες

Μονάδα Ι/Ο

Μονάδα Ι/Ο

Μονάδα Ι/Ο

Μονάδα µνήµης

CPU

Σχ. 3.3κβ
Πλαίσιο στηρίξεως (α) με συνδεδεμένες τις μονάδες
και (β) χωρίς τις μονάδες όπου φαίνονται και οι θύρες
διασυνδέσεως των μονάδων.

3.4 Κ
 ύκλος λειτουργίας ενός PLC.

(α)

Μονάδα τροφοδοσίας

Μονάδα µνήµης

Μονάδα τροφοδοσίας

Τα συστήματα PLC με μεγάλο αριθμό εισόδων
και εξόδων, όπως προαναφέρθηκε, είναι συνήθως
συστήματα επεκτάσιμα (modular). Τα συστήματα
αυτά σχεδιάζονται για να προσαρμόζονται στις θέσεις
ενός πλαισίου που συγκρατεί τις επιμέρους μονάδες
(σχ. 3.3κα). Το πλαίσιο είναι ένα μεταλλικό συνήθως
ερμάριο με ράγες ή θήκες μέσα στις οποίες προσαρμόζονται η μονάδα τροφοδοσίας, η μονάδα του επεξεργαστή, οι μονάδες μνήμης, οι μονάδες εισόδων
και εξόδων και οι μονάδες με τις θύρες επικοινωνίας.

Η διάταξη, ο αριθμός και το είδος των μονάδων καθορίζεται από τον χρήστη. Η όλη διάταξη προσφέρει
μεγάλη ευχρηστία, αφού επιτρέπει την προσθήκη
ή αφαίρεση μνήμης και μονάδων εισόδων και εξόδων.
Το πλαίσιο διαθέτει θύρες για τη διασύνδεση των
μονάδων του, προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτές
τροφοδοσία αλλά και να μπορεί να πραγματοποιηθεί μετάδοση δεδομένων μεταξύ τους. Στο σχήμα
3.3κβ(α) παρουσιάζεται ένας PLC επεκτάσιμος, όπου
φαίνονται και οι μονάδες εισόδου και εξόδου. Στο
σχήμα 3.3κβ(β) παρουσιάζεται το πλαίσιο στηρίξεως
του PLC, όπου φαίνονται και οι θύρες συνδέσεως
των μονάδων εισόδων-εξόδων για την τροφοδοσία
τους με την κατάλληλη τάση και για την μετάδοση των
δεδομένων προς και από την CPU.

Μορφή του πλαισίου µε τις µονάδες τοποθετηµένες
(β)

Σχ. 3.3κα
Πλαίσιο (α) χωρίς και (β) με τις μονάδες.

Η λειτουργία ενός PLC βασίζεται στην λήψη
αποφάσεων για ενεργοποίηση των εξόδων βάσει
ενός προγράμματος, το οποίο εκτελείται και βάσει
των καταστάσεων των εισόδων.
Κάθε PLC έχει τέσσερα βασικά στάδια λειτουργίας (σχ. 3.4), τα οποία επαναλαμβάνονται πολλές
φορές το δευτερόλεπτο και κάθε επανάληψή τους
ονομάζεται κύκλος λειτουργίας. Ειδικότερα:
1) Αρχικά, όταν ο PLC ανάψει, θα εξετάσει το υλικό του και το πρόγραμμα που θα εκτελέσει για σφάλματα. Εάν δεν υφίστανται προβλήματα, θα αντιγράψει
τις τιμές των εισόδων στην μνήμη. Η ενέργεια αυτή
ονομάζεται σάρωση των εισόδων (input scan) και
κάνει πιο γρήγορη την λειτουργία του PLC.
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Σάρωση εισόδων
Λογική σάρωση
Προσωρινή αποθήκευση
των τιµών των εξόδων
Ενηµέρωση εξόδων

Σχ. 3.4
Κύκλος λειτουργίας PLC.

2) Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των εισόδων,
η CPU του PLC εκτελεί τις εντολές του προγράμματος που υλοποιούν τον αυτοματισμό. Η διαδικασία
αυτή ονομάζεται λογική σάρωση (logic scan).
3) Κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εντολών,
οι τιμές που αφορούν στις εξόδους αποθηκεύονται
σε μία περιοχή της μνήμης προσωρινά.
4) Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση του προγράμματος και εκτελεστούν οι εντολές του, γίνεται ανανέωση των τιμών των εξόδων με βάση την προσωρινή
αποθήκευση των τιμών τους από το προηγούμενο
βήμα. Το στάδιο αυτό ονομάζεται ενημέρωση εξόδων (output update).
Ο PLC τώρα ξαναρχίζει την διαδικασία από το
πρώτο στάδιο κάνοντας έναν αυτοέλεγχο για σφάλματα. Όσο ο PLC βρίσκεται στην κατάσταση RUN
εκτελείται συνεχώς ο κύκλος λειτουργίας.
Ο κύκλος λειτουργίας που μόλις περιγράφηκε
απαιτεί κάποιον χρόνο για να ολοκληρωθεί, που
εξαρτάται από την ταχύτητα της CPU, τον αριθμό και
το είδος των εντολών του προγράμματος. Ο χρόνος
για να ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα είναι
γνωστός ως χρόνος κύκλου. Συνήθως ο αριθμός
των πλήρων επαναλήψεων του κύκλου λειτουργίας
είναι μεταξύ 10 και 100/s.
Η σάρωση των εισόδων και εξόδων είναι πολύ
σημαντική. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο στάδιο,
αποθηκεύονται οι τιμές των εισόδων στην μνήμη.
Αυτό προστατεύει από δυνητικά προβλήματα που
μπορεί να παρουσιαστούν όπως εάν μία είσοδος
που χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία του προγράμματος αλλάξει, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η
σάρωση των εντολών του προγράμματος. Η αποθήκευση, παρόλ’ αυτά, των εισόδων στην μνήμη,

παρουσιάζει και ένα σημαντικό μειονέκτημα. Εάν
η διάρκεια της αλλαγής μίας εισόδου είναι μικρότερη από τον χρόνο κύκλου, υφίσταται ο κίνδυνος η
αλλαγή της εισόδου να μην καταγραφεί και να χαθεί. Όσον αφορά στις εξόδους, όταν ολοκληρωθεί
η λογική σάρωση του προγράμματος, τότε οι αποθηκευμένες τιμές περνούν στην έξοδο και γίνονται
πραγματικές και όχι νωρίτερα. Αυτό επιταχύνει την
λειτουργία του PLC, αφού οι έξοδοι αλλάζουν όλες
μαζί μετά το τέλος του κύκλου λειτουργίας.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο εξωτερικός κόσμος που εκφράζεται από τις εισόδους και
εξόδους έχει επίδραση πάνω στον PLC μόνο κατά
το διάβασμα των εισόδων και κατά την απόδοση τιμών στις εξόδους. Στον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας
του, ο PLC είναι απομονωμένος από τον εξωτερικό
κόσμο, καθώς οι είσοδοί του και οι έξοδοί του δεν
μπορούν να μεταβάλλουν την λειτουργία του. Αντίθετα στα κλασικά κυκλώματα αυτοματισμών όπου
χρησιμοποιούνται ηλεκτρονόμοι, η κατάσταση των
εισόδων και εξόδων παρακολουθείται συνεχώς και
η κάθε είσοδος μεταβάλλει ανάλογα την λειτουργία
του αυτοματισμού την στιγμή που συμβαίνει. Από το
παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι είναι πιο άμεση και ταχεία η λειτουργία ενός κλασικού
αυτοματισμού σε σχέση με έναν PLC, που φαίνεται
να καθυστερεί να λάβει υπόψη του την αλλαγή των
εισόδων όταν αυτή συμβαίνει. Το συμπέρασμα αυτό
δεν είναι σωστό, αφού ο χρόνος εκτελέσεως ενός
κύκλου λειτουργίας του PLC και η ενημέρωση των
εισόδων και εξόδων απαιτεί λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.
3.5 Ο
 νοματοδοσία – Διευθύνσεις εισόδων και
εξόδων.
Ένας PLC θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει τις
εισόδους και εξόδους του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
κατάλληλης ονοματοδοσίας-χαρακτηρισμού. Συνήθως η κάθε είσοδος και έξοδος χαρακτηρίζεται από
ένα γράμμα, που ακολουθείται από έναν αριθμό.
Στους μικρούς ή συμπαγείς PLC κάθε εταιρεία
ακολουθεί τον δικό της τρόπο ονοματοδοσίας. Έτσι
για παράδειγμα μία μέθοδος που ακολουθείται είναι
να ονομάζεται η κάθε είσοδος με το γράμμα Ι από την
λέξη Input ακολουθούμενο από έναν αριθμό που
δείχνει τον αριθμό της εισόδου, π.χ. Ι1, Ι2, Ι3 κ.ο.κ..
Για τις εξόδους χρησιμοποιείται συνήθως το γράμμα
Q ή Ο από την λέξη Output, για παράδειγμα Q1,
Q2, Q3 κ.ο.κ.. Άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν το
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γράμμα X για τις εισόδους και το γράμμα Υ για τις
εξόδους, π.χ. X4, Y5 κ.ο.κ..
Στους μεγαλύτερους και επεκτάσιμους PLC το
όνομα κάθε εισόδου και εξόδου περιέχει την πληροφορία για το εάν πρόκειται για είσοδο ή έξοδο μέσω
συνήθως των γραμμάτων Ι για τις εισόδους και Q ή
Ο για τις εξόδους, ακολουθούμενα από έναν αριθμό
ο οποίος δείχνει την μονάδα εισόδου-εξόδου στην
οποία βρίσκεται η αντίστοιχη είσοδος ή έξοδος και
έναν αριθμό, ο οποίος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη είσοδο ή έξοδο. Έτσι για παράδειγμα, για να
επισημανθεί η είσοδος 3 που βρίσκεται στην 2η μονάδα Ι/Ο η οποία είναι τοποθετημένη στο πλαίσιο
στηρίξεως δίπλα στην CPU γράφομε:
Αριθµός µονάδας
Ι 2.3
Είσοδος

Αριθµός ειδόδου

Στο σχήμα 3.5 διακρίνεται ο τρόπος ονομασίας
των εισόδων και εξόδων στην πρόσοψη ενός PLC.
Εκτός της ανάγκης για ονομασία των εισόδων
και εξόδων ενός PLC υφίσταται και η ανάγκη για
ονομασία εσωτερικών συναρτήσεων, που καλούνται
κατά την δημιουργία και εκτέλεση ενός προγράμματος, και οι οποίες προσομοιώνουν την λειτουργία συσκευών, όπως είναι τα χρονικά και οι απαριθμητές.
Σε αυτά ακολουθείται παρόμοιος τρόπος δηλώσεως
με την ονομασία των εισόδων και εξόδων, με την διαφορά ότι το γράμμα που συνήθως χρησιμοποιείται
για τα χρονικά είναι το Τ από την λέξη Timer (Τ0,
Τ1 κ.ο.κ.) και για τους απαριθμητές είναι το γράμμα
C από την λέξη Counter (C0, C1 κ.ο.κ.).
Για την αποθήκευση ενδιάμεσων καταστάσεων
και πληροφοριών σε ένα πρόγραμμα χρησιμοποι-

Σχ. 3.5
Λεπτομέρεια των εισόδων και εξόδων
στην πρόσοψη ενός PLC.
4

ούνται βοηθητικές μνήμες, οι οποίες συμβολίζονται
συνήθως με το γράμμα Μ (Μ1, Μ2, Μ0.1, Μ1.5
κ.ο.κ.). Σε αυτές τις μνήμες μπορεί να αποθηκευθεί
η τιμή μίας εσωτερικής εξόδου ή ενός εσωτερικού
ρελέ, που στην πραγματικότητα είναι συναρτήσειςμέρος του προγράμματος, και βοηθούν στον έλεγχο
του προγράμματος και των πραγματικών εξόδων
του PLC. Όπως με ένα πραγματικό ρελέ ελέγχεται
η λειτουργία διακοπτών, έτσι μέσω των εικονικών
εξόδων ή ρελέ ελέγχεται η λειτουργία εικονικών
διακοπτών, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι συναρτήσεις4-μέρος του προγράμματος που εκτελεί το
PLC. Οι εικονικές έξοδοι ονομάζονται και βοηθητικές και οι εικονικοί διακόπτες ονομάζονται και βοηθητικοί, αφού στην πραγματικότητα εξυπηρετούν
την λογική του προγράμματος του PLC.
3.6 Συσκευές προγραμματισμού PLC.
Για την εισαγωγή του προγράμματος στον PLC
χρησιμοποιούνται, κυρίως, οι ακόλουθοι δύο τρόποι:
1) Προγραμματισμός μέσω Η/Υ (σχ. 3.6α):
Πρόκειται για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο σήμερα. Ο προγραμματισμός γίνεται με την
χρήση κατάλληλου προγράμματος, το οποίο συνήθως παρέχεται από την εταιρεία η οποία παράγει
και το προς προγραμματισμό PLC. Μέσω ενός Η/Υ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις γλώσσες
προγραμματισμού, οι οποίες θα αναλυθούν στην
παράγραφο 3.8. Η μεταφορά του προγράμματος
γίνεται μέσω μίας από τις σειριακές θύρες του υπο-

Σχ. 3.6α
Προγραμματισμός PLC πλοίου
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συνάρτηση σε ένα πρόγραμμα (software) ονομάζεται ένα υποπρόγραμμα το οποίο εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία.
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Σχ. 3.6β
Ασύρματη μεταφορά προγράμματος από τον Η/Υ στον PLC.

λογιστή και του ελεγκτή. Όπως είναι αναμενόμενο,
η μέθοδος αυτή παρέχει μεγάλα πλεονεκτήματα, τα
οποία σχετίζονται με την ευκολία αποθηκεύσεως
προγραμμάτων, δεδομένων, αποτελεσμάτων κ.λπ..
Επί πλέον, υπάρχει η ευχρηστία του περιβάλλοντος
της εφαρμογής μέσω της οποίας γίνεται ο προγραμματισμός.
Μία άλλη δυνατότητα προγραμματισμού ενός
PLC με έναν Η/Υ είναι μέσω ασύρματης συνδέσεως (π.χ. WiFi, Bluetooth κ.λπ.) (σχ. 3.6β). Είναι
δυνατό επίσης να μεταφερθεί το πρόγραμμα από
τον Η/Υ σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) μνήμης
EEPROM μέσω κατάλληλης συσκευής προγραμματισμού EEPROM. Η μνήμη EEPROM στην συνέχεια συνδέεται στον PLC που θα εκτελέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2) Προγραμματισμός μέσω συσκευής χει-

ρός: Πρόκειται για μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί
ειδικές συσκευές χειρός που συνήθως διαθέτουν
ένα πληκτρολόγιο και μία μικρή οθόνη υγρών κρυστάλλων [σχ. 3.6γ(α)]. Συνήθως κάθε κατασκευαστής PLC διαθέτει μία δική του συσκευή χειρός. Τις
περισσότερες φορές με αυτές τις συσκευές μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο η γλώσσα λίστας εντολών,
αν και υπάρχουν συσκευές, οι οποίες μπορούν να
παρέχουν και δυνατότητα προγραμματισμού σε
γλώσσα γραφικών [σχ. 3.6γ(β)].
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα διατίθενται
στην αγορά PLC, οι οποίοι διαθέτουν οι ίδιοι οθόνη
και πληκτρολόγιο ή ακόμη και οθόνη αφής (touch
screen) και παρέχουν την δυνατότητα στον χρήστη
να δημιουργήσει το πρόγραμμα κατευθείαν πάνω
στην μονάδα του PLC αλλά και να παρακολουθεί
μέσω της οθόνης την εξέλιξη της διαδικασίας του
αυτοματισμού (σχ. 3.6δ).

(α)

Σχ. 3.6δ
PLC με οθόνη αφής.

(β)

3.7 Βασική ορολογία ελέγχου.

Σχ. 3.6γ
Προγραμματιστές PLC χειρός.

Υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνται
στον έλεγχο μηχανών, οι οποίες έχουν μία τυποποιημένη ειδική σημασία. Για λόγους ασφαλείας η σημασία αυτών των λέξεων είναι ρητή και κατηγορη-
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ματική και δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας. Αυτές οι
λέξεις χρησιμοποιούνται γενικά στην ονομασία κυκλωμάτων ελέγχου, διακοπτών, θέσεων διακοπτών
στον πίνακα ελέγχου και τρόπων λειτουργίας μηχανών. Στον πίνακα 3.7 παρατίθενται κάποιοι όροι σημαντικοί στον έλεγχο μηχανών.
3.8 Γλώσσες προγραμματισμού των PLC.
Οι συσκευές οι οποίες βασίζονται στην λειτουργία κάποιου μικροεπεξεργαστή, όπως είναι οι Η/Υ,
οι PLC κ.λπ., προκειμένου να μπορούν να εκτελέσουν κάποια λειτουργία, έχουν ανάγκη ενός προγράμματος. Για να μπορεί να κατανοηθεί από τον
επεξεργαστή το πρόγραμμα που εκτελείται, μετατρέπεται σε μία αλληλουχία από δυαδικούς αριθμούς, οι
οποίοι αναπαριστούν τις εντολές του προγράμματος
αλλά και τα δεδομένα. Η αλληλουχία αυτή ονομάζεται κώδικας ή γλώσσα μηχανής (machine code)
και όταν το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε αυτήν την

μορφή εκτελείται άμεσα από την CPU, αφού δεν
χρειάζεται κάποιου είδους μετάφραση, προκειμένου
να γίνει κατανοητό από τον επεξεργαστή. Εντούτοις,
ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής είναι μία
εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, ενώ απαιτεί υψηλού
επιπέδου κατάρτιση σε προγραμματιστικό επίπεδο.
Η διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί με την χρήση της γλώσσας assembly, η οποία είναι συμβολική γλώσσα πολύ κοντά στην γλώσσα μηχανής. Σε
αυτήν την περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη ενός ειδικού προγράμματος που ονομάζεται μεταφραστής
(compiler), ο οποίος μεταφράζει τα σύμβολα στις
δυαδικές λέξεις που αναγνωρίζει ο επεξεργαστής.
Η διαδικασία του προγραμματισμού μπορεί να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο με την χρήση γλωσσών υψηλότερου επιπέδου (high level languages)
όπως είναι οι γλώσσες C, C++, PASCAL, BASIC
κ.λπ., οι οποίες συνοδεύονται από τον αντίστοιχο
μεταφραστή. Παρόλ’ αυτά, η χρήση όλων των πα-

Πίνακας 3.7
Σημαντικοί όροι στον έλεγχο μηχανών.
ΟΝ

Πρόκειται για κατάσταση της μηχανής κατά την οποία εφαρμόζεται ισχύς στην μηχανή και στα
κυκλώματα ελέγχου και η μηχανή είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Μερικές φορές ονομάζεται και
STANDBY.

OFF

Πρόκειται για την αντίθετη κατάσταση από την ON. Δεν παρέχεται ισχύς στην μηχανή και στα
κυκλώματα ελέγχου.

RUN

Στην κατάσταση αυτή η μηχανή εκτελεί την λειτουργία της βάσει των προβλεπομένων εντολών
από τα κυκλώματα ελέγχου. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με την λέξη ΟΝ, αφού η μηχανή θα
μπορούσε να είναι σε κατάσταση ΟΝ, αλλά όχι σε κατάσταση RUN.

STOP

Πρόκειται για κατάσταση όπου η μηχανή είναι ΟΝ αλλά όχι σε κατάσταση RUN. Εάν η μηχανή
είναι σε κατάσταση RUN και πιεστεί ο διακόπτης STOP, η κατάσταση RUN θα διακοπεί.

JOG

Κατάσταση κατά την οποία η μηχανή μπορεί να κάνει μικρή περιστροφή ή να κάνει μικρή κίνηση
και να επιτρέψει στον χειριστή την ακριβή τοποθέτησή της σε σχέση με την εργασία που πρέπει
να εκτελέσει. Το κύκλωμα ελέγχου θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει το αυτόματο πέρασμα από την κατάσταση JOG στην κατάσταση RUN.

CYCLE

Πρόκειται για τρόπο λειτουργίας, κατά τον οποίο η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο του προγράμματος
εντολών βάσει του κυκλώματος αυτοματισμού και σταματά (έρχεται αυτόματα στην κατάσταση
STOP). Εάν το κομβίο CYCLE κρατηθεί πατημένο, η μηχανή δεν θα συνεχίσει την λειτουργία
της για πάνω από έναν κύκλο.

HAND
OPERATION

Πρόκειται για τρόπο λειτουργίας κατά τον οποίο η μηχανή δεν μπορεί να έρθει σε κατάσταση RUN
ή CYCLE παρά μόνο εάν πατηθούν ταυτόχρονα δύο ανεξάρτητα κομβία και με τα δύο χέρια του
χειριστή. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαιτείται σε διαδικασίες όπου ο χειριστής αλληλεπιδρά με
το περιβάλλον της μηχανής και η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί κινδύνους για την σωματική του
ακεραιότητα (π.χ. τοποθετεί πρώτη ύλη στην μηχανή). Τα δύο κομβία πρέπει να τοποθετούνται σε
θέσεις τέτοιες, ώστε να μην μπορούν να πιεστούν με το ένα χέρι ταυτόχρονα. Για την πραγματοποίηση δεύτερου CYCLE θα πρέπει τα κομβία να απελευθερωθούν και να πιεστούν ξανά.
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ραπάνω μεθόδων απαιτεί αρκετά καλή γνώση των
αντιστοίχων γλωσσών αλλά και επιδεξιότητα στον
προγραμματισμό, απαιτήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στο περιβάλλον των PLC, οι οποίοι θα πρέπει
να μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα ακόμη και
από τεχνικούς που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού.
Έτσι, έχουν αναπτυχθεί κάποιες γλώσσες για χρήση αποκλειστικά στο περιβάλλον των PLC. Για λόγους συμβατότητας στην μορφή των γλωσσών που
χρησιμοποιούνται στους PLC και στον τρόπο χρήσεώς τους από τις εταιρείες PLC, υιοθετήθηκε ένα
διεθνές πρότυπο, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1993.
Πρόκειται για το πρότυπο IEC 1131-3 (International Electrotechnical Commission), το οποίο αφορά
στην βασική αρχιτεκτονική των προγραμμάτων για
PLC. Το πρότυπο καθορίζει δύο γραφικές γλώσσες
και δύο γλώσσες κειμένου. Οι γραφικές γλώσσες
είναι η γλώσσα Ladder (Ladder diagram) και η
γλώσσα λογικών γραφικών (functional block diagram), ενώ οι γλώσσες κειμένου είναι η λίστα εντολών (statement list ή instruction list) και η γλώσσα
δομημένου κειμένου (structured text). Παρακάτω
θα αναπτυχθούν οι τρεις πρώτες γλώσσες, που είναι
οι κυριότερες και τις οποίες συναντάμε με μικρές διαφορές στους PLC όλων των εταιρειών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και το πρότυπο
IEC 1131-3 καθιερώνει την βασική αρχιτεκτονική
των προγραμμάτων, οι γλώσσες προγραμματισμού
των PLC παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία, ακόμη και για μοντέλα PLC της
ίδιας εταιρείας. Οι διαφορές αφορούν τόσο στην
μορφή των εντολών όσο και στο είδος και το πλήθος των εντολών. Εξαιτίας αυτών των διαφορών η
παρουσίαση των τριών γλωσσών προγραμματισμού
γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει όσο το
δυνατόν περισσότερες εταιρείες και είναι ενδεικτική.
3.8.1 Ladder (Ladder Diagram – LD).
Η Ladder είναι μία γλώσσα ηλεκτρολογικών
γραφικών και αποτελεί την γλώσσα που χρησιμοποιείται πιο συχνά σήμερα. Η μορφή της μοιάζει πάρα
πολύ με το ηλεκτρολογικό σχέδιο του αυτοματισμού
μίας εγκαταστάσεως και ακριβώς αυτό είναι ένα από
τα κυριότερα πλεονεκτήματά της, αφού είναι πολύ
εύκολη η εκμάθησή της και χρήση της από τεχνικό
προσωπικό.
Η ονομασία «Ladder» προέρχεται από την ομοιότητα των διαγραμμάτων με μία σκάλα. Πρόκειται για
διαγράμματα, όπου η παροχή ισχύος εισόδου παρι-

στάνεται με δύο κατακόρυφες γραμμές που ονομάζονται ράγες (rails). Σε ένα τέτοιο διάγραμμα η τροφοδοσία παριστάνεται πάντοτε με τις κατακόρυφες
γραμμές και το υπόλοιπο κύκλωμα με τις οριζόντιες
που ονομάζονται σκαλιά (rungs).
Για την σχεδίαση αυτών των διαγραμμάτων υιοθετούνται οι παρακάτω αρχές:
1) Οι κατακόρυφες γραμμές του διαγράμματος είναι οι γραμμές ισχύος. Η αριστερή γραμμή παριστάνει την γραμμή τροφοδοσίας και η δεξιά την γραμμή
επιστροφής.
2) Κάθε σκαλί (rung) στο διάγραμμα Ladder
προσδιορίζει μία μόνο λειτουργία στην διαδικασία
ελέγχου.
3) Ένα διάγραμμα Ladder διαβάζεται από πάνω
προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά (σχ.
3.8α).
Σκαλί 1
Σκαλί 2
Σκαλί 3
Σκαλί 4

Σχ. 3.8α
Σειρά διαβάσματος
ενός διαγράμματος Ladder.

4) Κάθε σκαλί ξεκινά στα αριστερά του με την είσοδο ή τις εισόδους και περιέχει στα δεξιά του τουλάχιστον μία έξοδο. Ο όρος είσοδος χρησιμοποιείται
για να δηλωθεί μία ενέργεια ελέγχου (π.χ. κλείσιμο
ενός διακόπτη), ενώ ο όρος έξοδος χρησιμοποιείται
για να δηλωθεί μία συσκευή, της οποίας η κατάσταση
μεταβάλλεται από την λειτουργία των εισόδων (π.χ.
πηνίο ρελέ, ηλεκτροκινητήρας, λαμπτήρας κ.λπ.).
5) Οι ηλεκτρικές συσκευές σχεδιάζονται στην κανονική κατάστασή τους ή κατάσταση ηρεμίας τους.
Αυτό σημαίνει ότι ένας διακόπτης ΝΟ αναπαριστάται
ανοικτός και ένας NC αναπαριστάται κλειστός.
6) Μία συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερα από ένα σκαλιά. Έτσι για παράδειγμα ένα ρελέ, το οποίο ενεργοποιεί περισσότερες
από μία εξόδους και χαρακτηρίζεται από ένα όνομα
(γράμμα, λέξη ή αριθμός) θα εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, με το ίδιο πάντα όνομα, στα αντίστοιχα σκαλιά που ενεργοποιούν αυτές τις εξόδους.
7) Ενώ με την κλασική σχεδίαση των κυκλωμά-
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των επιδιώκεται, πολλές φορές, μία κατά το δυνατόν
παρουσίαση της φυσικής θέσεως των εξαρτημάτων
του κυκλώματος, στην σχεδίαση Ladder διαγραμμάτων δίνεται έμφαση μόνο στην ανάδειξη της λογικής
ελέγχου, η οποία εξασκείται.
Στον πίνακα 3.8.1 παρουσιάζονται τα βασικά σύμβολα της γλώσσας Ladder βάσει του διεθνούς προτύπου IEC 1131-3.
Στο σχήμα 3.8β(α) παριστάνεται το κύκλωμα τροφοδοσίας ενός ηλεκτροκινητήρα μέσω του κομβίου

S. Στο σχήμα 3.8β(β) το ίδιο κύκλωμα αναπαριστάται με διάγραμμα Ladder. Όταν το κομβίο S, το οποίο
είναι ΝΟ στην κατάσταση ηρεμίας, πιεστεί, τροφοδοτούνται με ρεύμα τα τυλίγματα του κινητήρα και αρχίζει να περιστρέφεται. Στην απεικόνιση σε πρόγραμμα Ladder [σχ. 3.8β(β)], ο διακόπτης τοποθετείται
αριστερά στο σκαλί και ονομάζεται από την είσοδο
του PLC, στην οποία είναι συνδεδεμένο το κομβίο
S (Ι1 για το συγκεκριμένο παράδειγμα), ενώ δεξιά
τοποθετείται η έξοδος, στην οποία είναι συνδεδεμέ-

Πίνακας 3.8.1
Βασικά σύμβολα γλώσσας Ladder.
Σύμβολο

Λειτουργία

Σύμβολο
S Q

Κόμβος
εισόδου

RS Flip-flop
R
TON

Κόμβος
διακλαδώσεως

Timer ON delay TON1
Timer
T 4:0
Time Base 1sec
Preset
100
Accum
0

TOFF

Κόμβος
εξόδου

Timer OFF delay TOFF1
Timer
T 4:0
Time Base 1sec
Preset
100
Accum
0

Counter UP

Είσοδος. Διακόπτης
κανονικά ανοικτός (NO)

Είσοδος. Διακόπτης
κανονικά κλειστός (NC)
Ισοδυναμεί με άρνηση (αντιστροφή) της εισόδου

Counter UP 1
Counter C 3:0
Preset 5
Accum 0

Counter DOWN
Counter DOWN 2
Counter C 3:0
Preset 5
Accum 0

RTO
ή

ή

Έξοδος.
Ηλεκτρονόμος-πηνίο (coil)

Άρνηση (αντιστροφή)
της εξόδου

Λειτουργία

Retentive timer ON
Timer T 4:0
Time Base 1sec
Accum 0

EN

Χρονικό καθυστερήσεως
ενεργοποιήσεως
DN

EN

Χρονικό καθυστερήσεως
απενεργοποιήσεως
DN

CU

Απαριθμητής προς τα πάνω
(Counter Up)

DN

CD

Απαριθμητής προς τα κάτω
(Counter Down)

DN

EN

DN

Χρονικό καθυστερήσεως
ενεργοποιήσεως με συγκράτηση,
ο οποίος συνεχίζει την μέτρηση
του χρόνου ακόμη κι όταν απενεργοποιηθεί η είσοδος.
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S

Mονάδα
εισόδου
S

L1
M

Τροφοδοσία DC

+
–

L2

24VDC

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου
Πρόγραµµα
ladder
στην CPU
I1

Q1

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
24VDC
–

COM

(α)

Σχ. 3.8δ
Ενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα
του σχήματος 3.8γ.

(α)
L1 I1

(β)

Q1

L2

Ράγες παροχής ισχύος

(β)3.8β
Σχ.
(α) Κύκλωμα τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρα,
(β) κύκλωμα σε αναπαράσταση διαγράμματος Ladder.

νος ο ηλεκτροκινητήρας (Q1 για το συγκεκριμένο
παράδειγμα).
Η συνδεσμολογία του κομβίου S στην μονάδα εισόδου και του ηλεκτροκινητήρα στην μονάδα εξόδου
του PLC, μαζί με το πρόγραμμα Ladder που εκτελείται στην CPU, παρουσιάζονται στο σχήμα 3.8γ.
Στον PLC του σχήματος 3.8γ το ΝΟ κομβίο S
συνδέεται στην είσοδο Ι1. Στο πρόγραμμα Ladder ο
διακόπτης Ι1 δηλώνεται ότι είναι ΝΟ. Αυτό σημαίνει ότι όταν το κομβίο S κλείσει, τότε το πρόγραμμα
θα αλλάξει την κατάσταση του Ι1 σε κλειστή και θα
ενεργοποιηθεί η έξοδος Q1, η οποία θα ξεκινήσει
τον ηλεκτροκινητήρα. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στο σχήμα 3.8δ, όπου με μπλε ο χρώμα παρουσιάζεται η ενεργοποίηση των κυκλωμάτων.
Εάν στον PLC το κομβίο S συνδεόταν σαν ΝC,
τότε με το παραπάνω πρόγραμμα το κύκλωμα θα

ήταν συνεχώς ενεργοποιημένο και με πίεση του διακόπτη θα σταματούσε η λειτουργία του κινητήρα.
Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 3.8ε(α)
παρουσιάζεται η λειτουργία ενός φορτίου με την
χρήση δύο κομβίων S1 και S2. Τα κομβία είναι συνδεδεμένα σε σειρά, συνεπώς απαιτείται το κλείσιμο
και των δύο κομβίων για την ηλεκτρική τροφοδοσία
του φορτίου. Η διασύνδεση των δύο κομβίων υλοποιεί την λογική AND, η οποία παρουσιάστηκε στο
κεφάλαιο 1. Η λογική AND παρουσιάζεται και στην
γλώσσα Ladder με την σύνδεση των διακοπτών των
εισόδων I1 και Ι2 σε σειρά στην αριστερή πλευρά
του διαγράμματος. Η συνάρτηση που υλοποιείται
από την σύνδεση αυτή των διακοπτών είναι η εξής:
Q1 = I1 ·  I2 ή Q1 = I1 AND I2
Το προηγούμενο κύκλωμα σε πρόγραμμα διαγράμματος Ladder παρουσιάζεται στο σχήμα 3.8ε
(β), ενώ στα χρονικά διαγράμματα του σχήματος
S1

S2

L1
M

Τροφοδοσία DC

S

+
–

24VDC

Mονάδα
εισόδου
Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

COM

L2

Mονάδα
εξόδου
Πρόγραµµα
ladder
στην CPU
I1

Q1

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

COM

(α)
(α)

M
I1
+
24VDC
–

Σχ. 3.8γ
Συνδεσμολογία εισόδου και εξόδου στο PLC για
υλοποίηση του κυκλώματος του σχήματος 3.8β.

I2

Q1

(β)
(β)

Σχ. 3.8ε
(α) Κύκλωμα συνδεσμολογίας διακοπτών
σε σειρά, (β) πρόγραμμα σε Ladder.
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3.8στ παρατηρείται ότι η έξοδος Q1 είναι ενεργοποιημένη μόνο κατά την χρονική διάρκεια στην οποία οι
δύο διακόπτες συμπίπτει να είναι κλειστοί.

Διακόπτης Ι1
ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Χρόνος

Διακόπτης Ι2
ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διακόπτης Ι1
ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Χρόνος

Διακόπτης Ι2
ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Χρόνος
Έξοδος Q1
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Χρόνος
Έξοδος Q1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

Σχ. 3.8η
Διάγραμμα χρονικό της ενεργοποιήσεως
της εξόδου Q1 της Ladder του σχήματος 3.8ε(β, γ).

Χρόνος

Σχ. 3.8στ
Διάγραμμα χρονικό της ενεργοποιήσεως της εξόδου
Q1 της Ladder του σχήματος 3.8ε(β).

Στο σχήμα 3.8ζ(α) τα κομβία είναι συνδεδεμένα
παράλληλα. Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει την λειτουργία του φορτίου με την ενεργοποίηση είτε του
ενός διακόπτη, είτε του άλλου ή και των δύο. Το κύκλωμα αυτό εκφράζει την λογική OR. Το πρόγραμμα Ladder αυτού του κυκλώματος μπορεί να πάρει
την μορφή του σχήματος 3.8ζ(β) ή του σχήματος
3.8ζ(γ), ενώ η χρονική συσχέτιση της ενεργοποιήσεως των διακοπτών και της εξόδου δείχνεται στο
S1

σχήμα 3.8η. Η συνάρτηση που υλοποιείται από την
σύνδεση αυτή των διακοπτών είναι η εξής:
Q1 = I1 +  I2 ή Q1 = I1 OR I2
Μία ιδιαίτερη περίπτωση της γλώσσας Ladder
είναι ο προγραμματισμός της λογικής NOT, δηλαδή
της λογικής της αντιστροφής. Για την κατανόησή της
ας υποτεθεί το κύκλωμα του σχήματος 3.8θ(α). Όπως
είναι φανερό από το κύκλωμα, όταν το κομβίο S είναι ανοικτό, το φορτίο διαρρέεται από ρεύμα. Αντίθετα, όταν κλείσει το κομβίο S, βραχυκυκλώνεται το
φορτίο από το κομβίο και σταματά η τροφοδοσία του
φορτίου. Η κατάσταση αυτή προγραμματίζεται στην
γλώσσα διαγραμμάτων Ladder με το διάγραμμα του
σχήματος 3.8θ(β), ενώ η λογική συνάρτηση της αντιστροφής μπορεί να εκφραστεί ως εξής:
Q1 = I1 =  S ή Q1 = I1 = NOT S

S2

Ο προγραμματισμός με την λογική των κανονικά
κλειστών διακοπτών όπως στο διάγραμμα Ladder
του σχήματος 3.8θ(β) χρειάζεται μεγάλη προσοχή
επειδή αντιστρέφει την λειτουργία των διακοπτών
που συνδέονται στον PLC. Ο PLC του σχήματος

L1
M

Τροφοδοσία DC
L2

(α)
I1

Q1

I2

I1

Q1

I2

(β)

(γ)

Σχ. 3.8ζ
(α) Κύκλωμα με διακόπτες παράλληλα,
(β), (γ) υλοποίηση σε Ladder.

L1
Τροφοδοσία
DC
L2

M
S

(α)

I1

Q1

(β)

Σχ. 3.8θ
(α) Κύκλωμα όπου ο διακόπτης εκτελεί την λογική
της αντιστροφής, (β) διάγραμμα Ladder.
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S

+
–

24VDC

Mονάδα
εισόδου
Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου
Πρόγραµµα
ladder
στην CPU
I1

Q1

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
24VDC
–

COM

Σχ. 3.8ι
Συνδεσμολογία εισόδου και εξόδου στον PLC για
υλοποίηση του προγράμματος του σχήματος 3.8θ(β).

3.8ι εκτελεί το πρόγραμμα του σχήματος 3.8θ(β).
Παρατηρούμε ότι στο παραπάνω πρόγραμμα
Ladder το NΟ κομβίο S αναπαριστάται με τον NC εικονικό διακόπτη Ι1. Όσο το S είναι ανοικτό, υπάρχει
τροφοδοσία της εξόδου από τον PLC, αφού μέσω
του NC διακόπτη Ι1 αντιστρέφεται η λειτουργία της
εισόδου. Δηλαδή, ο προγραμματισμός ενός διακόπτη σαν NC αντιστρέφει την λειτουργία του πραγματικού διακόπτη που συνδέεται στην είσοδο του PLC.
Όταν το κομβίο S πιεστεί, τότε τροφοδοτείται με ρεύμα η είσοδος Ι1 του PLC και ανοίγει ο εικονικός διακόπτης Ι1, οπότε σταματά η τροφοδοσία της εξόδου
(σχ. 3.8ια). Η χρονική σχέση που συνδέει την είσοδο
με την έξοδο φαίνεται στο σχήμα 3.8ιβ.
Mονάδα
εισόδου
S

+
24VDC
–

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

COM

γοποιείται ο εικονικός διακόπτης M1 και επομένως
και η έξοδος, ενώ αντίθετα, όταν η είσοδος είναι
ανοικτό κύκλωμα, ενεργοποιούνται ο εικονικός διακόπτης και η έξοδος. Τα παραπάνω οφείλονται στην
αντιστροφή που πραγματοποιεί η βοηθητική έξοδος
M1 του προγράμματος Ladder.
Στα κυκλώματα αυτοματισμού γίνεται πολύ συχνά χρήση διακοπτών κομβίων για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων. Τα κομβία μετά την αρχική αλλαγή καταστάσεως που υφίστανται αφού πιεστούν,
Διακόπτης S
στην είσοδο Ι1

I1

Q1

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

COM

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

Χρόνος
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

Σχ. 3.8ιβ
Διάγραμμα χρονικό της σχέσεως
εισόδου-εξόδου του PLC του σχήματος 3.8ι.

M
+
24VDC
–

Mονάδα
εισόδου
Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου
I1

Μ1

Μ1

Q1

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
24VDC
–

COM

Σχ. 3.8ιγ
Λειτουργία ενός PLC
με αντιστροφή της εξόδου.

Σχ. 3.8ια
Παύση τροφοδοσίας της εξόδου
με ενεργοποίηση της εισόδου Ι1.

Παρόμοια προσοχή με την χρήση των διακοπτών
NC σε ένα πρόγραμμα χρειάζεται με την χρήση της
εντολής της αντιστροφής της εξόδου, αφού η σημασία
της είναι να αντιστρέφει την λειτουργία της εξόδου.
Στο σχήμα 3.8ιγ παρουσιάζεται μία συνδεσμολογία
σε PLC ο οποίος εκτελεί ένα πρόγραμμα Ladder που
κάνει χρήση της αντιστροφής της εξόδου.
Στο σχήμα 3.8ιδ παρουσιάζεται η λειτουργία του
ίδιου PLC με πιεσμένο το κομβίο S.
Από τις δύο προηγούμενες εικόνες παρατηρούμε
πως όταν είναι ενεργοποιημένη η είσοδος, απενερ-

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Έξοδος Q1

S

+
24VDC
–

Χρόνος

Διακόπτης Ι1

Mονάδα
εξόδου
Πρόγραµµα
ladder
στην CPU

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Mονάδα
εισόδου
S

+
24VDC
–

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

COM

Mονάδα
εξόδου
I1

Μ1

Μ1

Q1

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

COM

Σχ. 3.8ιδ
Αντιστροφή της εξόδου
με ενεργοποιημένη την είσοδο.

M

+
24VDC
–
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επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση με την
απελευθέρωσή τους. Το κύκλωμα του σχήματος
3.8ιε(α) ελέγχει έναν ηλεκτρικό κινητήρα με την
χρήση δύο κομβίων και ενός ρελέ.
Όταν πιεστεί το ΝΟ κομβίο START, περνά ρεύμα
στο πηνίο του ρελέ K, το οποίο κλείνει τις επαφές του
ρελέ. Η μία επαφή του Κ εξασφαλίζει την ροή ρεύματος στο κύκλωμα του κινητήρα και η άλλη εξασφαλίζει ότι όταν το κομβίο START επιστρέψει στην αρχική του θέση, θα συνεχίσει η παροχή ρεύματος στο
πηνίο του ρελέ, επιτυγχάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο
μία αυτοσυγκράτηση της τροφοδοσίας του ρελέ. Με
πίεση του NC κομβίου STOP διακόπτεται η παροχή
ρεύματος στον ηλεκτροκινητήρα αλλά και στο πηνίο
του ρελέ, οπότε σταματά και η αυτοσυγκράτηση.
Στο σχήμα 3.8ιε(β) είναι σχεδιασμένο το πρόγραμμα του κυκλώματος σε διάγραμμα Ladder, ενώ
στο σχήμα 3.8ιστ παρουσιάζεται και η συνδεσμολογία των εισόδων και της εξόδου στον PLC.
Το πρόγραμμα Ladder αποτελείται από δύο σκαλιά. Στο πρώτο, δηλώνεται το NO κομβίο START
με την ονομασία Ι1, αφού συνδέεται στην είσοδο Ι1

STOP

K

START

L1
Τροφοδοσία
DC
L2

Ρελέ

M

Mονάδα
εισόδου
START
STOP

+
–

24VDC

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου
I3 I1 Μ1
Μ1
Μ1

Q1

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
24VDC
–

COM

Πρόγραµµα ladder
που εκτελεί η CPU

Σχ. 3.8ιστ
Συνδεσμολογία στον PLC για εκτέλεση
του προγράμματος του σχήματος 3.8ιε(β).

του PLC και το NC κομβίο STOP με την ονομασία
Ι3, αφού αυτό συνδέεται στην είσοδο Ι3 του PLC.
Η έξοδος του πρώτου σκαλιού ενεργοποιεί το εικονικό ρελέ Μ1, το οποίο επηρεάζει τους εικονικούς
διακόπτες Μ1. Παρατηρούμε ότι επειδή το κομβίο
STOP είναι κλειστό, κρατά ενεργοποιημένο τον διακόπτη Ι3 (η ενεργοποίηση δηλώνεται με το μπλε
χρώμα). Εντούτοις, επειδή οι διακόπτες του παράλληλου συνδυασμού Ι1, Μ1 είναι ανοικτοί, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το ρελέ Μ1. Όταν πατηθεί το
κομβίο START, ενεργοποιείται ο διακόπτης Ι1 και
το ρελέ Μ1 και κατά συνέπεια κλείνουν οι διακόπτες
Μ1, τους οποίους ελέγχει το ρελέ Μ1. Ο διακόπτης
Μ1 που βρίσκεται παράλληλα στον Ι1 κλείνει και
αναλαμβάνει να εκτελέσει την αυτοσυγκράτηση της
λειτουργίας του ρελέ Μ1 όταν το κομβίο START
επιστρέψει στην αρχική του θέση και ανοίξει ο διακόπτης Ι1. Ο διακόπτης Μ1 στο δεύτερο σκαλί
κλείνει και ενεργοποιεί την έξοδο Q1, στην οποία
είναι συνδεδεμένος ο κινητήρας. Η κατάσταση τώρα
παρουσιάζεται στο σχήμα 3.8ιζ.

(α)
I3

I1

Mονάδα
εισόδου

M1

START
STOP

M1
M1

Q1

(β)

Σχ. 3.8ιε
(α) Κύκλωμα τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρα με ρελέ,
(β) διάγραμμα Ladder.

+
24VDC
–

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου
I3 I1 Μ1
Μ1
Μ1

COM

Q1

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

COM

M

+
24VDC
–

Πρόγραµµα ladder
που εκτελεί η CPU

Σχ. 3.8ιζ
Η κατάσταση του PLC του σχήματος 3.8ιστ μετά
το πάτημα και την επιστροφή του διακόπτη START.
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Η πίεση του κομβίου STOP οποιαδήποτε χρονική στιγμή διακόπτει την αυτοσυγκράτηση του ρελέ
Μ1 και σταματά την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, οπότε η λειτουργία του PLC επανέρχεται στην
μορφή του σχήματος 3.8ιστ.
Στο παραπάνω παράδειγμα η αυτοσυγκράτηση
επιτυγχάνεται μέσω ενός διακόπτη του προγράμματος Ladder (M1), ο οποίος συνδέεται παράλληλα
στον διακόπτη Ι1, που αντιπροσωπεύει το κομβίο
START. Μία άλλη μέθοδος προγραμματισμού της
αυτοσυγκρατήσεως θα ήταν να χρησιμοποιηθεί το
RS flip-flop, του οποίου η λειτουργία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 1. To RS flip-flop ως γραφική εντολή της Ladder αποτελείται από την είσοδο
S (SET), την είσοδο R (RESET) και την έξοδο Q.
Η λειτουργία του RS flip-flop είναι να δημιουργεί
ένα στοιχείο μνήμης μέσω της ενεργοποιήσεως της
εξόδου από την είσοδο S, ενώ μέσω της εισόδου R
η έξοδος απενεργοποιείται. Το πρόγραμμα Ladder
του σχήματος 3.8ιε(β) μπορεί να γραφεί όπως το
πρόγραμμα του σχήματος 3.8ιη.
I1

Mονάδα
εισόδου
START
STOP

+
24VDC
–

R

Σχ. 3.8ιη
Πρόγραμμα Ladder για δημιουργία
αυτοσυγκρατήσεως με τη χρήση RS flip-flop.

Κρίνεται σημαντικό να εξηγηθεί ο λόγος συνδέσεως του διακόπτη I3 στην είσοδο R ως NC. Συνήθως στα συστήματα αυτοματισμού για σταμάτημα
της διαδικασίας χρησιμοποιείται ένα κομβίο STOP,
το οποίο είναι NC. Στο σχήμα 3.8ιθ βλέπομε την
κατάσταση μετά την πίεση του κομβίου START και
κατά συνέπεια την ενεργοποίηση της εισόδου S του
flip-flop. Tο κομβίο STOP συνδέεται στην είσοδο Ι3
του ελεγκτή. Εάν ο διακόπτης Ι3 προγραμματιζόταν
στην Ladder σαν NO, λόγω του NC κομβίου STOP,
θα ήταν συνεχώς ενεργοποιημένη η είσοδος R του
RS flip-flop, το οποίο θα κρατούσε την έξοδο Q1
σε λογικό 0, δηλαδή απενεργοποιημένη. Τοποθετώντας στην είσοδο R έναν διακόπτη NC αντιστρέφεται
η λειτουργία του κομβίου STOP. Κατά συνέπεια,
όταν υπάρξει πίεση του STOP, θα ενεργοποιηθεί το

S

Q

Q1

I3
R

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
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–

COM

Mονάδα
εισόδου
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STOP

+
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Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

COM

Mονάδα
εξόδου
I1

S

I3
R

Q

Q1

Q0
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Q3
Q4
Q5
Q6

M

+
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–
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Σχ. 3.8κ
Απενεργοποίηση της εξόδου
με πίεση του κομβίου STOP.

Q

I3

I1

Σχ. 3.8ιθ
Συνδεσμολογία στο PLC για την υλοποίηση του προγράμματος του σχήματος 3.8ιε(β) με RS flip-flop (παρουσιάζεται η κατάσταση μετά την πίεση του κομβίου START).

Q1
S

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Mονάδα
εξόδου

RESET του flip-flop και θα σταματήσει η τροφοδοσία της εξόδου (σχ. 3.8κ).
Παρακάτω θα παρουσιαστούν δύο παραδείγματα χρήσεως των χρονικών σε Ladder. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 3.8κα, όταν πιεστεί
o διακόπτης S και για όσο χρόνο είναι πιεσμένος,
ενεργοποιείται η διαδικασία μετρήσεως χρόνου του
χρονικού ρελέ on delay K1T. Όταν συμπληρωθεί
ο χρόνος στον οποίο έχει ρυθμιστεί, το ρελέ Κ1Τ
ενεργοποιείται και κλείνει την επαφή του 15-18,
οπότε περνά ρεύμα στο ρελέ K1M που ενεργοποιεί
την έξοδο.
L1

15

K1T

S

16

N

A1
K1T
A2

18
A1
K1M
A2

Σχ. 3.8κα
Ηλεκτρικό κύκλωμα χρονοκαθυστερήσεως με ρελέ.
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Στο σχήμα 3.8κβ παρουσιάζεται το ίδιο κύκλωμα
σε Ladder. Όταν κλείσει ο ΝΟ διακόπτης Ι1, ο οποίος αντιστοιχεί στον διακόπτη S του κυκλώματος του
σχήματος 3.8κα, ενεργοποιείται το χρονικό οn delay
ΤΟΝ1.
I1

TON

TON1:DN

Timer ON delay TON1
Timer
T 4:0
Time Base 1 s
Preset
100
Accum
0

EN
DN

Q1

Σχ. 3.8κβ
Πρόγραμμα Ladder
για το κύκλωμα του σχήματος 3.8κα.

Το χρονικό (timer) έχει τρεις βοηθητικές εξόδους,
οι οποίες ονομάζονται bit και χρησιμοποιούνται στον
προγραμματισμό. Αυτές είναι: το enable bit (EN),
το done bit (DN) και το timing bit (TT). Το ΕΝ bit
γίνεται 1 όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος και επανέρχεται σε 0 όταν η είσοδος απενεργοποιηθεί. Το DN
bit γίνεται 1 όταν συμπληρωθεί ο χρόνος καθυστερήσεως που έχει τεθεί (PRESET) και επανέρχεται
στο 0 όταν απενεργοποιηθεί η είσοδος. Το TT bit
γίνεται 1 όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος και επανέρχεται στο 0 όταν απενεργοποιηθεί η είσοδος ή όταν
συμπληρωθεί ο χρόνος καθυστερήσεως (σχ. 3.8κγ).
Στο πρόγραμμα Ladder του σχήματος 3.8κβ, όταν
συμπληρωθεί ο PRESET χρόνος των 100 s, ενεργοποιείται το DN bit του χρονικού και κλείνει ο ΝΟ
διακόπτης ΤΟΝ1:DN στο δεύτερο σκαλί της Ladder
τροφοδοτώντας με ρεύμα το φορτίο στην έξοδο Q1.
Είσοδος του timer
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

EN bit
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

DN bit

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

delay
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

TT bit
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

Σχ. 3.8κγ
Χρονικό διάγραμμα των bit ενός χρονικού on delay.

Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος 3.8κδ,
όταν πιεστεί o διακόπτης S και για όσο χρόνο είναι
πιεσμένος, ενεργοποιείται το χρονικό ρελέ off delay
K1T, ενώ μετάγεται ο διακόπτης Κ1Τ από την θέση
15-16 στην θέση 15-18. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται
το ρελέ Κ1Α, το οποίο ανοίγει τον NC διακόπτη Κ1Α,
οπότε δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί το φορτίο από το
ρελέ Κ1Μ. Όταν ο διακόπτης S ανοίξει ξανά, το off
delay ρελέ Κ1Τ δεν απενεργοποιείται, αλλά ξεκινά η
μέτρηση του χρόνου μέχρι την απενεργοποίησή του,
ανάλογα με την ρύθμιση του χρόνου που έχει γίνει
στο ρελέ. Ταυτόχρονα λόγω απενεργοποιήσεως του
ρελέ Κ1Α επανέρχεται στην NC θέση ο διακόπτης
Κ1Α και κυκλοφορεί ςρεύμα στο ρελέ Κ1Μ τροφοδοτώντας το φορτίο. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος
στον οποίο έχει ρυθμιστεί το ρελέ Κ1Τ, απενεργοποιείται και επιστρέφει στην θέση 15-16 ο διακόπτης
Κ1Τ σταματώντας την λειτουργία του φορτίου.
L
S

11
12

K1A
15

18

N

A1
K1T
A2

K1A

K1T
16
A1
K1M
A2

Σχ. 3.8κδ
Ηλεκτρικό κύκλωμα
χρονοκαθυστερήσεως με ρελέ off delay.

Στο σχήμα 3.8κε παρουσιάζεται το παραπάνω κύκλωμα σε Ladder. Όταν κλείσει ο ΝΟ διακόπτης Ι1,
ο οποίος αντιστοιχεί στον διακόπτη S του κυκλώματος του σχήματος 3.8κδ, ενεργοποιείται το χρονικό off
delay ΤOFF1. Το χρονικο έχει τρεις βοηθητικές εξόδους: το enable bit (EN), το done bit (DN) και το
timing bit (TT). Το ΕΝ bit γίνεται 1 όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος και επανέρχεται σε 0 όταν η είσοδος
απενεργοποιηθεί. Το DN bit γίνεται 1 όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος και επανέρχεται στο 0 όταν θα έχει
απενεργοποιηθεί η είσοδος και θα έχει συμπληρωθεί
και ο χρόνος καθυστερήσεως off delay. Το TT bit γίνεται 1 μόλις η είσοδος στο χρονικό απενεργοποιείται
και παραμένει 1 μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της
καθυστερήσεως off delay (σχ. 3.8κστ).
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TOFF1:TT

TOFF
Timer OFF delay TOFF1
Timer
T 4:0
Time Base 1sec
Preset
100
Accum
0

Είσοδος του timer
EN

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

DN

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

EN bit
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Q1

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

DN bit

Σχ. 3.8κε
Πρόγραμμα Ladder
για το κύκλωμα του σχήματος 3.8κδ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Χρόνος

Σχ. 3.8κστ
Χρονικό διάγραμμα
των bit ενός χρονικού off delay.

Όνοµα του µπλοκ

Είσοδοι

3.8.2 Γλώσσα λογικών γραφικών.
Η γλώσσα λογικών γραφικών (Functional
Block Diagram – FBD) είναι μία γλώσσα που καλύπτεται από το πρότυπο IEC 1131-3 και περιγράφει
την σχέση μεταξύ μεταβλητών εισόδων και μεταβλητών εξόδων με γραφικό τρόπο. Στην FBD παριστάνεται η ροή δεδομένων από τις εισόδους προς τις
εξόδους με την χρήση λειτουργικών μπλοκ (function blocks). Τα λειτουργικά μπλοκ είναι παραλληλόγραμμα κουτιά (σχ. 3.8κζ), τα οποία στα αριστερά
τους έχουν τις εισόδους τους και στα δεξιά τους τις
εξόδους τους. Μέσα στο παραλληλόγραμμο κουτί ή
πάνω από αυτό υπάρχει το όνομα ή ένα σύμβολο

Χρόνος

delay

TT bit

Στο πρόγραμμα Ladder του σχήματος 3.8κε, όταν
παύσει η ενεργοποίηση της εισόδου του χρονικού off
delay TOFF1, γίνεται 1 το TT bit μέχρι να παρέλθει
ο PRESET χρόνος των 100 s, οπότε το DN bit και
το TT bit του χρονικού γίνονται 0. Κατά την διάρκεια που το TT bit είναι 1, κλείνει ο ΝΟ διακόπτης
ΤOFF1:TT στο δεύτερο σκαλί της Ladder τροφοδοτώντας με ρεύμα το φορτίο στην έξοδο Q1.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Συνάρτηση

Έξοδοι

Σχ. 3.8κζ
Λειτουργικό μπλοκ συναρτήσεως.

της συναρτήσεως που υλοποιείται από το μπλοκ. Η
συνάρτηση αυτή μπορεί να είναι μία από τις λογικές
συναρτήσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 1,
μία συνάρτηση χρονικού (timer), μία συνάρτηση
απαριθμητή (counter) ή μία συνάρτηση που ορίζεται
από τον χρήστη (π.χ. μία συνάρτηση η οποία εξάγει
τον μέσο όρο των εισόδων).
Τα βασικά σύμβολα της γλώσσας FBD παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8.2.

Πίνακας 3.8.2
Βασικά σύμβολα γλώσσας FBD.
Σύμβολο

Λειτουργία

Σύμβολο

Λειτουργία

Σύμβολο

Λειτουργία

NAND
I

Είσοδος

&

Πύλη NAND

XOR
Q

Έξοδος

=1

Πύλη XOR

Ρολόι

Weekly
timer
EN Out
Cam
DTL

Εβδομαδιαίος
μετρητής

(συνεχίζεται)
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Σύμβολο

Λειτουργία

Σύμβολο

Σύμβολο

RS Q

Πύλη NOT

Γεννήτρια
παλμών

RS flip-flop

R
On delay

OR

Πύλη OR

1

On Delay Timer

Πύλη AND

NOR

Off Delay Timer

RTO

Πύλη NOR

1

Στο σχήμα 3.8κη παρουσιάζεται το πρόγραμμα
σε γλώσσα FBD, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
το κύκλωμα του σχήματος 3.8ε(α) με έναν PLC. Τα
ονόματα των εισόδων και της εξόδου στο πρόγραμμα
FBD αναφέρονται στις εισόδους του PLC, στις οποίες συνδέονται οι διακόπτες S1 και S2 και στην έξοδο
στην οποία συνδέεται το φορτίο. Η σύνδεση σε σειρά
των διακοπτών προγραμματίζεται με την πύλη AND.
I1

I2

Απαριθμητής προς
τα πάνω και προς
τα κάτω

Off delay

AND

I

Counter
+/–

&

Λειτουργία

Flip flop

S
1

Λειτουργία

AND

Q1

&

Q

Σχ. 3.8κη
Προγραμματισμός σε
γλώσσα FBD του κυκλώματος του σχήματος 3.8ε(α).

I

Στο σχήμα 3.3κθ βλέπομε το πρόγραμμα FBD για
το κύκλωμα των δύο παραλλήλων διακοπτών του
σχήματος 3.8ζ(α). Αυτήν τη φορά χρησιμοποιείται η
πύλη OR.
Για το κύκλωμα του σχήματος 3.8θ(α) θα χρησιμοποιηθεί η πύλη NOT, η οποία αντιστρέφει την
λογική του διακόπτη εισόδου. Το πρόγραμμα εμφανίζεται στο σχήμα 3.8λ.

Retentive Οn
Timer
(συγκρατήσεως)

I1
I

OR

Q1

1

Q

I2

Σχ. 3.8κθ
Προγραμματισμός σε
γλώσσα FBD του κυκλώματος του σχήματος
3.8ζ(α).

I

Όπως και με το αντίστοιχο πρόγραμμα Ladder,
για το κύκλωμα του σχήματος 3.8θ(α), στην είσοδο
I1 του PLC συνδέεται ένα κομβίο S ΝΟ, έτσι ώστε
όταν είναι ανοικτό να υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία στο φορτίο [σχ. 3.8λα(α)] και αντίστροφα [σχ.
3.8λα(β)].
Το πρόγραμμα λογικών γραφικών FBD του σχήματος 3.8λβ είναι για τον προγραμματισμό του PLC
του σχήματος 3.8ιστ.
Το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω πρόγραμμα
θα είχε η χρήση της εντολής RS flip-flop της γλώσσας
FBD (σχ. 3.8λγ).
I1

NOT

Q1

I

1

Q

Σχ. 3.8λ
Προγραμματισμός σε
γλώσσα FBD του κυκλώματος του σχήματος
3.8θ(α).
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S

+
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Mονάδα
εισόδου

Mονάδα
εξόδου

Ι0
Πρόγραµµα
Ι1 FBU στην CPU
Ι2
Ι3
Ι4
I
1
Q
Ι5
Ι6

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

COM

M

+
24VDC
–

COM

(α)
Mονάδα
εισόδου
S

+
–

24VDC

Mονάδα
εξόδου

Ι0
Πρόγραµµα
Ι1 FBU στην CPU
Ι2
Ι3
Ι4
I
1
Q
Ι5
Ι6

COM

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Στο παραπάνω πρόγραμμα η είσοδος Ι3 αντιστρέφεται μέσω της εντολής ΝΟΤ. Αντί της χρήσεως του
μπλοκ της ΝΟΤ θα μπορούσε να παρουσιαστεί η αντιστροφή με έναν μικρό κύκλο στην είσοδο του RESET
(σχ. 3.8λδ). Όπως ακριβώς δηλαδή ο μικρός κύκλος
στην έξοδο μίας πύλης αντιστρέφει την λογική της πύλης (π.χ. NOT, NAND, NOR), έτσι και όταν τοποθετείται στην είσοδο αντιστρέφει την λογική της συγκεκριμένης εισόδου.
I1
I

M

+
24VDC
–

COM

Flip-flop
S
RS
Q
R

Q1

Σχ. 3.8λδ
Το πρόγραμμα του
σχήματος 3.8λγ με
διαφορετικό τρόπο
αναπαραστάσεως της
πύλης ΝΟΤ.

Q

I3
I

(β)

Σχ. 3.8λα
Αντιστροφή της λειτουργίας του
διακόπτη εισόδου μέσω του προγράμματος FBD.

I1

Στο σχήμα 3.8κβ είδαμε το παράδειγμα της χρήσεως ενός χρονικού on delay στην Ladder. Στο σχήμα
3.8λε παρουσιάζεται το ίδιο πρόγραμμα στην γλώσσα
λογικών γραφικών FBD.

I3

I1

I

1

On delay

AND

M1

&

Q

Q1

Trg

Q

100 s

Σχ. 3.8λε
Πρόγραμμα σε FBD
ενεργοποιήσεως της
εξόδου μέσω χρονικού on delay.

OR

I

1

Q1
Q

Σχ. 3.8λβ
Πρόγραμμα σε FBD για το PLC του σχήματος 3.8ιστ.
I1
I

Flip-flop
S
R

I3

NOT

I

1

RS

Q

Q1
Q

Στο παραπάνω πρόγραμμα η είσοδος Ι1 ενεργοποιεί την είσοδο trigger (σκανδάλη) του χρονικού on
delay. Μετά την παρέλευση χρόνου 100 s που είναι ο
χρόνος που έχει τεθεί, και εφόσον δεν έχει απενεργοποιηθεί η είσοδος, περνά σε λογικό 1 η έξοδος Q1 και
τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα το φορτίο.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε FBD (σχ. 3.8λστ) χρησιμοποιεί την λογική του χρονικού off delay και υλοποιεί την ίδια λειτουργία όπως το πρόγραμμα Ladder
του σχήματος 3.8κε. Η έξοδος ενός χρονικού off delay
I1
I

Off delay
Trg
100 s

Σχ. 3.8λγ
Πρόγραμμα σε FBD για το PLC
του σχήματος 3.8ιστ με τη χρήση RS flip-flop.

AND

Q1

&

Q

Σχ. 3.8λστ
Πρόγραμμα σε FBD ενεργοποιήσεως της εξόδου
μέσω χρονικού off delay σύμφωνα με την λογική
του προγράμματος του σχήματος 3.8κε.
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στην γλώσσα FBD ταυτίζεται, συνήθως, με το DN bit
του χρονικού off delay της Ladder. Αυτό σημαίνει ότι
η έξοδος του χρονικού off delay ενεργοποιείται αμέσως με την ενεργοποίηση της εισόδου και απενεργοποιείται όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που
έχει τεθεί σαν καθυστέρηση. Στο πρόγραμμα, όμως,
του σχήματος 3.8κε η έξοδος ενεργοποιείται όταν η
είσοδος του χρονικού off delay περνά από λογικό 1 σε
λογικό 0 και παραμένει ενεργοποιημένη για όλο τον
χρόνο που έχει τεθεί σαν καθυστέρηση (100 s για το
συγκεκριμένο παράδειγμα). Έτσι στο πρόγραμμα FBD
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία πύλη AND, στην οποία
οι είσοδοι θα είναι η έξοδος του off delay timer και η
αντίστροφη λογική της εισόδου Ι1. Τότε, όπως εύκολα
διαπιστώνεται, μόνο όταν η είσοδος απενεργοποιείται
και εφόσον και η έξοδος του χρονικού off delay είναι
1 θα είναι ενεργοποιημένη η έξοδος. Δηλαδή, με το
πρόγραμμα του σχήματος 3.8λστ είναι σαν να χρησιμοποιούμε το TT bit του χρονικού off delay της γλώσσας Ladder για την ενεργοποίηση της εξόδου.
3.8.3 Γ
 λώσσα λίστας εντολών.
Η γλώσσα λίστας εντολών (Statement List-STL
ή Instruction List – IL) είναι μία από τις γλώσσες που
καθορίζει ο IEC 1131-3. Χρησιμοποιεί πολύ απλές
εντολές για τον σχηματισμό του προγράμματος και
πλησιάζει αρκετά τον τρόπο συντάξεως και δομής
άλλων συμβολικών γλωσσών όπως η γλώσσα assembly. Πρόκειται για την γλώσσα που βρίσκεται στο
κατώτερο και πιο βασικό προγραμματιστικό επίπεδο,
αφού όλες οι άλλες γλώσσες, όπως η Ladder ή η
FBD, είναι γλώσσες ανώτερου επιπέδου και μπορούν
να μετατραπούν στην γλώσσα λίστας εντολών. Σήμερα δεν είναι πολύ συνηθισμένη η χρήση της τουλάχιστον από τους περισσότερους προγραμματιστές ή τους
χρήστες των PLC και χρησιμοποιείται κυρίως με τις
φορητές συσκευές χειρός (σχ. 3.6γ). Εκτός της δυσκολίας εκμαθήσεως και χρήσεως της STL σε σύγκριση
με τις γραφικές γλώσσες, είναι πιο δύσκολη και η γρήγορη ανάγνωση και κατανόηση ενός προγράμματος
σε STL. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται με την δυνατότητα παραθέσεως σχολίων δίπλα από κάθε γραμμή
του προγράμματος.
Κάθε εντολή της γλώσσας εντολών αποτελεί μία
γραμμή του προγράμματος, ενώ μία ομάδα εντολών
υλοποιεί μία λογική πύλη. Χάριν ευκολίας εκμαθήσεως της STL παρακάτω θα γίνεται άμεση σύγκριση
των προγραμμάτων με την γλώσσα FBD που είδαμε
παραπάνω και χρησιμοποιεί για την εισαγωγή των
εντολών σχέδια με λογικές πύλες.

Κάθε γραμμή εντολής της STL αποτελείται από
δύο τμήματα (σχ. 3.8λζ). Το αριστερό τμήμα καθορίζει την εντολή που χρησιμοποιείται και το δεξί τμήμα
αφορά στην παράμετρο (είσοδο, έξοδο, χρονικό, απαριθμητή, βοηθητική μνήμη κ.λπ.), την οποία καλείται
να διαχειριστεί η εντολή.
Εντολή

Παράµετρος

LN

I1

ON

I2

O

I3

=N

Q1

Γραµµή εντολής
Οµάδα εντολών η οποία
υλοποιεί µία λογική
πύλη ή ενέργεια

Σχ. 3.8λζ
Μορφή της γλώσσας λίστας εντολών.

Οι βασικές εντολές της γλώσσας λίστας εντολών
είναι:
1) L (Load).
Η εντολή L διαβάζει την λογική κατάσταση μίας εισόδου, εξόδου, χρονικού, βοηθητικής μνήμης και την
αποθηκεύει σε έναν καταχωρητή. Μπορεί, συνεπώς
να πάρει την μορφή L I1, L Q1, L T1, L M1 κ.λπ..
Όταν συνοδεύεται από το γράμμα «Ν», το οποίο ισοδυναμεί με την εισαγωγή μίας πύλης ΝΟΤ, διαβάζει
και αποθηκεύει την αντίστροφη λογική κατάσταση της
παραμέτρου (π.χ. LN I1).
2) = (σύμβολο της ισότητας).
Η παρούσα εντολή χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε εξόδους και βοηθητικές μνήμες. Με αυτήν το
αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από μία λογική πράξη ή ενέργεια μεταφέρεται από τον καταχωρητή όπου
είναι αποθηκευμένο το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη
έξοδο που περιγράφει η παράμετρος στα δεξιά της
εντολής (π.χ. = Q1 ). Όταν η εντολή = συνοδεύεται
από το γράμμα Ν στα δεξιά της (= Ν ) πραγματοποιεί αντιστροφή της λογικής εξόδου της αντίστοιχης πύλης. Ισοδυναμεί, δηλαδή, με την σύνδεση μίας πύλης
ΝΟΤ στην έξοδο.
3) Α (AND).
Η εντολή αυτή εκτελεί την λογική πράξη AND.
Όπως και η εντολή L όταν ακολουθείται από το γράμμα N (AN) αντιστρέφει την λογική της εισόδου στην
οποία αναφέρεται η παράμετρος στα δεξιά της (π.χ.
ΑΝ Ι3).
4) Ο (OR).
Η συγκεκριμένη εντολή αντιστοιχεί στην λογική
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πύλη OR. Και αυτή μπορεί να δεχτεί την άρνηση N,
οπότε αντιστρέφεται η λογική της παραμέτρου στα δεξιά της εντολής (π.χ. ΟΝ Ι2).
5) Κλήση χρονικού καθυστερήσεως ενεργοποιήσεως.
 L KT ttt  .
 SD T1 


Οι δύο αυτές σειρές καλούν ένα χρονικό on delay.
Στην πρώτη σειρά η εντολή φορτώνει στο χρονικό τον
KT delay
ttt  με την παράμετρο ttt, που αντιστοιχεί
χρόνο
 L του
T1 σε δευτερόλεπτα (συνήθως). Η δεύτερη
στον SF
χρόνο
σειρά ενεργοποιεί το χρονικό on delay με το όνομα
T1. Η έξοδος του χρονικού on delay αντιστοιχεί στο
DN bit του προγράμματος του χρονικού on delay στην
 L KT

Ladder
(σχ.ttt3.8κγ).
 SD T1 


6) Κ
 λήση χρονικού καθυστερήσεως απενεργοποιήσεως.
 L KT ttt  .
 SF T1 


Οι δύο αυτές σειρές καλούν ένα χρονικό off delay.
Στην πρώτη σειρά η εντολή φορτώνει στο χρονικό τον
χρόνο του delay με την παράμετρο ttt, που αντιστοιχεί
στον χρόνο σε δευτερόλεπτα (συνήθως). Η δεύτερη
σειρά ενεργοποιεί το χρονικό off delay με το όνομα T1.
Η έξοδος του χρονικού off delay (όπως και στο χρονικό on delay) αντιστοιχεί στο DN bit του προγράμματος
του χρονικού off delay στην Ladder (σχ. 3.8κστ).
Στην γλώσσα STL η εντολή N (NOT) δεν υπάρχει
αυτούσια. Χρησιμοποιείται πάντοτε μαζί με κάποια
από τις άλλες εντολές για να αντιστρέψει την λογική
των παραμέτρων.
Στο σχήμα 3.8λη παρουσιάζεται ένα μικρό πρόγραμμα σε STL για την επίδειξη κάποιων από τις
εντολές που είδαμε μέχρι τώρα. Δίπλα στο πρόγραμI1
L

I1

AN

I2

=

M1

L

M1

O
=N

I4
Q2

AND

I
I2

&

I

Μ1

OR

Q2

1

Q

I4
I

Σχ. 3.8λη
Παράδειγμα προγραμματισμού σε STL
και σύγκριση με πρόγραμμα σε FBD.

μα δίνεται με τα αντίστοιχα χρώματα το σχέδιο σε
FBD για την καλύτερη κατανόηση των εντολών της
γλώσσας STL.
Στην πρώτη γραμμή «φορτώνεται» στην μνήμη
του PLC η είσοδος Ι1. Η δεύτερη γραμμή εκτελεί
την λογική πράξη AND μεταξύ της εισόδου Ι1 και
της εισόδου Ι2, έχοντας πρώτα αντιστρέψει την λογική της εισόδου Ι2. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης
λογικής πράξης αποθηκεύεται στην βοηθητική μνήμη Μ1, στην τρίτη γραμμή του παραπάνω προγράμματος. Το περιεχόμενο της μνήμης Μ1, στην τέταρτη
γραμμή, «φορτώνεται» για χρήση στην επόμενη λογική πράξη, η οποία είναι η πράξη OR με την είσοδο
Ι4 (πέμπτη γραμμή). Το αποτέλεσμα, αφού αντιστραφεί στην έκτη γραμμή, ενεργοποιεί την έξοδο Q2.
Προκειμένου να γίνει άμεση σύγκριση των δύο
παραπάνω προγραμμάτων με το πρόγραμμα σε
γλώσσα Ladder, στο σχήμα 3.8λθ, παρατίθεται το
πρόγραμμα σε γλώσσα Ladder μαζί με τις συνδέσεις στις εισόδους και εξόδους του PLC.
Mονάδα
εισόδου
S1

Ι0
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

S2
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+
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M

+
24VDC
–

COM

Σχ. 3.8λθ
Πρόγραμμα σε Ladder και συνδέσεις στο PLC
για τα προγράμματα του σχήματος 3.8λη.

Το πρόγραμμα που υλοποιεί την λογική AND και
το είδαμε μέχρι τώρα σε μορφή Ladder [σχ. 3.8ε(β)]
και FBD (σχ. 3.8κη), στην γλώσσα λίστας εντολών
STL παίρνει την μορφή του σχήματος 3.8μ(α), ενώ
το αντίστοιχο πρόγραμμα για την λογική OR των
προγραμμάτων των σχημάτων 3.8ζ και 3.8κθ δίνεται
στο σχήμα 3.8μ(β).
Μία ιδιαίτερη περίπτωση εντολής είναι η αποκλειστική OR. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, η λοL

I1

L

I1

A

I2

Ο

I2

=

Q1

=

Q1

(α)

(β)
Σχ. 3.8μ
Πρόγραμμα σε STL (α) της λογικής AND,
και (β) της λογικής OR.
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γική πύλη της αποκλειστικής OR ονομάζεται XOR.
Στην γλώσσα STL η εντολή αυτή έχει την ονομασία
ΧΟ (π.χ. XO I2). Η λογική πράξη της αποκλειστικής OR είναι μία σύνθετη πράξη, η οποία μπορεί να
συντεθεί από τις πύλες AND, OR και NOT. Στο σχήμα 3.8μα(α) παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα STL με
την χρήση της πύλης XOR και στο σχήμα 3.8μα(β)
φαίνεται το ίδιο πρόγραμμα σε γλώσσα FBD. Στο
σχήμα 3.8μα(γ) το πρόγραμμα STL εκτελεί την ίδια
λειτουργία συνθέτοντας την εντολή XOR με τις εντολές που υλοποιούν τις πύλες AND, OR και NOT.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα FBD φαίνεται
στο σχήμα 3.8μα(δ). Τέλος στο σχήμα 3.8μα(ε) παρουσιάζεται η υλοποίηση της πύλης XOR σε γλώσσα Ladder. Υπενθυμίζεται (βλ. παράγρ. 1.4.9) ότι η
συνάρτηση XOR μεταξύ δύο μεταβλητών Α και Β
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Σχ. 3.8μα
Διάφορα προγράμματα σε STL, FBD
και Ladder που υλοποιούν την λογική XOR.

υλοποιείται με τις απλές λογικές πράξεις AND (·),
OR (+) και NOT ως εξής:
XOR = A · Β + Α · B,
όπου η παύλα πάνω από την μεταβλητή δηλώνει την
αντιστροφή της.
Το πρόγραμμα των σχημάτων 3.8ιε(β) και 3.8λβ
σε γλώσσα STL γίνεται όπως αυτό του σχήματος
3.8μβ:
Το πρόγραμμα σε STL του σχήματος 3.8μγ παρουσιάζει την χρήση του RS flip-flop σε γλώσσα
εντολών. Πρόκειται για το πρόγραμμα αυτοσυγκρατήσεως με RS flip-flop που είδαμε και στις γλώσσες
Ladder (σχ. 3.8ιη) και FBD (σχ. 3.8λγ και 3.8λδ).
L
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M1
Q1

Σχ. 3.8μβ
Πρόγραμμα σε STL των
προγραμμάτων των σχημάτων
3.8ιε(β) και 3.8λβ.

Η πρώτη γραμμή στο παραπάνω πρόγραμμα
«φορτώνει» την είσοδο Ι1 (ΝΟ – κανονικά ανοικτός
διακόπτης START). Η δεύτερη γραμμή ενεργοποιεί
την έξοδο (SET) όταν στην προηγούμενη γραμμή η
είσοδος ενεργοποιηθεί. Στην τρίτη γραμμή δηλώνεται η μεταβλητή που θα ενεργοποιήσει το RESET
και θα απενεργοποιήσει την έξοδο Q1. Και εδώ θα
πρέπει να επισημανθεί η αποθήκευση της εισόδου
που επηρεάζει το RESET, με την αντίστροφη τιμή
από αυτήν που έχει (εντολή LN). Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, αυτό συμβαίνει λόγω της συνήθους
συνδέσεως διακόπτη STOP, ο οποίος είναι κανονικά κλειστός, για την διακοπή της αυτοσυγκρατήσεως
(σχ. 3.8ιθ).
Στο σχήμα 3.8μδ(α) παρουσιάζεται το πρόγραμμα ενεργοποιήσεως της εξόδου με την χρήση ενός
χρονικού on delay. Στην πρώτη γραμμή φορτώνεται
η κατάσταση της εισόδου I1 και αποθηκεύεται στην
βοηθητική μνήμη Μ1. Στην συνέχεια, στην τρίτη και
τέταρτη γραμμή, ορίζεται ο χρόνος καθυστερήσεως
σε δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται το χρονικό on
L
S
LN
R
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Q1

Σχ. 3.8μγ
Πρόγραμμα σε STL της αυτοσυγκρατήσεως με ένα RS flip-flop.
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Σχ. 3.8μδ
Πρόγραμμα σε STL χρήσεως ενός χρονικού
(α) on delay και (β) off delay.
(α)

delay. Τέλος, η έξοδος του χρονικού διαβάζεται από
το πρόγραμμα (πέμπτη γραμμή) και ενεργοποιεί το
φορτίο που είναι συνδεδεμένο στην έξοδο Q1.
Στο σχήμα 3.8μδ(β) παρουσιάζεται το πρόγραμμα
ενεργοποιήσεως της εξόδου με την χρήση ενός χρονικού off delay. Στην τρίτη και τέταρτη γραμμή ορίζεται
ο χρόνος του delay και ενεργοποιείται το χρονικό off
delay T1. Όπως και στο πρόγραμμα FBD του σχήματος 3.8λστ χρησιμοποιείται μία πύλη AND, η οποία

δέχεται ως εισόδους της την έξοδο του χρονικού off
delay και την αντίστροφη λογική της εισόδου Ι1 [5η
και 6η γραμμή του προγράμματος του σχ. 3.8μδ(β)].
Ο λόγος είναι ότι η έξοδος του χρονικού γίνεται 1 με
την ενεργοποίηση της εισόδου και απενεργοποιείται
αφού θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος του delay μετά
την απενεργοποίηση της εισόδου. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα όμως, όπως είδαμε και στην υλοποίησή
του από τα προγράμματα Ladder (σχ. 3.8κε) και FBD
(σχ. 3.8λστ), ενδιαφερόμαστε για ενεργοποίηση της
εξόδου μόνο κατά το διάστημα του delay. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της εντολής AND, η οποία
ενεργοποιεί την έξοδο Q1 όταν η έξοδος του χρονικού
είναι σε λογικό 1 και η είσοδος Ι1 σε λογικό 0.
3.9 Π
 αραδείγματα χρήσεως και προγραμματισμού των PLC.
3.9.1 Αλλαγή φοράς περιστροφής σε τριφασικό
ασύγχρονο κινητήρα.
Στο σχήμα 3.9α παρουσιάζεται το ηλεκτρολογι-
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Σχ. 3.9α
Ηλεκτρολογικό σχέδιο αλλαγής φοράς περιστροφής τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα.
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κό σχέδιο αλλαγής φοράς περιστροφής τριφασικού
ασύγχρονου ηλεκτροκινητήρα. Το παραπάνω κύκλωμα αποτελείται από το κύκλωμα του ηλεκτροκινητήρα και από το κύκλωμα ελέγχου της αλλαγής φοράς περιστροφής. Όταν πιεστεί το κομβίο
START1 του κυκλώματος ελέγχου, ενεργοποιείται
το ρελέ Κ1, το οποίο κλείνει τον ΝΟ διακόπτη Κ1
που είναι παράλληλα συνδεδεμένος στο κομβίο και
πραγματοποιεί την αυτοσυγκράτηση του ρελέ όταν το
κομβίο START1 επανέλθει στην αρχική του θέση.
Ταυτόχρονα, κλείνει ο τριφασικός διακόπτης Κ1, ο
οποίος συνδέει τον ηλεκτροκινητήρα στο δίκτυο, ενώ
ανοίγει ο NC διακόπτης Κ1, που είναι συνδεδεμένος
σε σειρά με το κομβίο START2, για να μην ενεργοποιηθεί το ρελέ Κ2. Η λυχνία Λ1 είναι ενδεικτική
της συγκεκριμένης φοράς περιστροφής. Με πίεση
του κομβίου START2 κλείνει ο ΝΟ διακόπτης Κ2,
που κάνει αυτοσυγκράτηση του ρελέ Κ2 και ανοίγει
ο NC διακόπτης Κ2, που είναι σε σειρά με το κομβίο
START1 διακόπτοντας την τροφοδοσία του ρελέ
Κ1. Η ενέργεια αυτή επαναφέρει τον NC διακόπτη
Κ1, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε σειρά με το κομβίο START2 στην αρχική του θέση (κλειστή), κάτι
το οποίο επιτρέπει την τροφοδοσία του ρελέ Κ2, το
κλείσιμο του τριφασικού διακόπτη Κ2 και την αλλαγή
φοράς περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα. Η λυχνία
Λ2 είναι ενδεικτική της νέας φοράς περιστροφής.
Ενεργοποίηση του θερμικού προκαλεί άνοιγμα
της επαφής 95-96 του θερμικού διακόπτοντας την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και άναμμα της λυχνίας
Λ3. Πίεση του κομβίου STOP διακόπτει την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα.
Ο έλεγχος του παραπάνω αυτοματισμού μπορεί
να γίνει μέσω ενός PLC, ο οποίος θα αντικαταστήσει
το κύκλωμα ελέγχου. Η συνδεσμολογία των εισόδων
και εξόδων παρουσιάζεται στο σχήμα 3.9β.
Τα δύο κομβία εκκινήσεως (START1, START2)
και παύσεως (STOP) της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα συνδέονται στις εισόδους Ι3, Ι6 και Ι2 αντίστοιχα, ενώ στην είσοδο Ι1 συνδέεται η ΝΟ επαφή
του θερμικού. Το τελευταίο εξασφαλίζει την ενεργοποίηση του διακόπτη Ι1 όταν υπάρξει υπερφόρτιση
του κινητήρα από υπερβολικό ρεύμα ή από απώλεια
μίας φάσεως.
Τα ρελέ ελέγχου της τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα για τις δύο φορές περιστροφής συνδέονται
στις εξόδους Q1 και Q2 του PLC, ενώ οι λυχνίες
ενδείξεως της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα (Λ1
και Λ2) σε κάθε φορά περιστροφής ή της παύσεως
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Σχ. 3.9β
Συνδεσμολογία του PLC
για την αλλαγή φοράς περιστροφής ηλεκτροκινητήρα.

του ηλεκτροκινητήρα λόγω ενεργοποιήσεως του θερμικού (Λ3) συνδέονται στις εξόδους Q3, Q4 και Q5
αντίστοιχα.
Για την τροφοδοσία του PLC χρησιμοποιείται,
εάν χρειάζεται, μετασχηματιστής, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις τροφοδοσίας του ελεγκτή. Στο
παρόν παράδειγμα χρησιμοποιείται μετασχηματιστής, ο οποίος υποβιβάζει την τάση τροφοδοσίας του
δικτύου σε 115 V AC. Η τροφοδοσία των εισόδων
(24 V DC) επιτυγχάνεται μέσω των εσωτερικών κυκλωμάτων του ελεγκτή και είναι τύπου sink input
(σχ. 3.3η). Η NC επαφή του θερμικού συνδέεται σε
σειρά με τα ρελέ ελέγχου του κινητήρα.
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Στο σχήμα 3.9γ παρουσιάζεται το πρόγραμμα
Ladder που εκτελεί την αλλαγή φοράς περιστροφής
του ηλεκτροκινητήρα.
Όταν το ΝΟ κομβίο START1 κλείσει, ενεργοποιείται η είσοδος Ι3 και εφόσον δεν είναι πατημένο το
STOP είναι κλειστός και ο διακόπτης Ι2. Ο διακόπτης Ι1 του προγράμματος είναι κανονικά κλειστός,
εάν δεν έχει κλείσει η επαφή 97-98 του θερμικού.
Επίσης ο NC διακόπτης Ι6 επιτρέπει την διέλευση
ρεύματος προς την έξοδο Q1 εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένος ο ΝΟ διακόπτης Ι6 στο δεύτερο σκαλί.
Έτσι, ενεργοποιείται η έξοδος Q1 και το ρελέ Κ1 που
είναι συνδεδεμένο σε αυτήν και άρα ο ηλεκτροκινητήρας. Επίσης ενεργοποιείται η έξοδος Q3, η οποία
ανάβει την λυχνία Λ1, ενδεικτική της φοράς περιστροφής. Ταυτόχρονα γίνεται αυτοσυγκράτηση του
ρελέ Q1.

στο σκαλί που είναι ενεργοποιημένο και σταματά ο
κινητήρας, ενώ στο τρίτο σκαλί κλείνει ο διακόπτης
Ι1 και ανάβει η λυχνία Λ3, που δείχνει πρόβλημα
υπερφορτώσεως.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα FBD με την
χρήση λογικών πυλών παρουσιάζεται παρακάτω στο
σχήμα 3.9δ, ενώ στο σχήμα 3.9ε δίνεται το ίδιο πρόγραμμα σε γλώσσα λίστας εντολών.
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Σχ. 3.9γ
Πρόγραμμα Ladder για την αλλαγή φοράς
περιστροφής ηλεκτροκινητήρα.

Εάν πατηθεί το ΝΟ κομβίο START2, ενεργοποιείται η είσοδος Ι6. Η ενεργοποίηση του Ι6 ανοίγει
τον διακόπτη Ι6 του πρώτου σκαλιού και σταματά
την λειτουργία της εξόδου Q1, άρα και του ρελέ K1.
Τότε, ενεργοποιούνται οι έξοδοι Q2 και Q4, που
ελέγχουν το ρελέ Κ2, το οποίο αναλαμβάνει να περιστρέψει αντίστροφα τον κινητήρα, και την λυχνία Λ2
που είναι ενδεικτική της νέας φοράς περιστροφής.
Ο NC διακόπτης I3 είναι κλειστός, αφού το κομβίο
START1 έχει επανέλθει σε ανοικτή θέση.
Με πίεση του κομβίου STOP διακόπτεται η αυτοσυγκράτηση του σκαλιού που είναι ενεργοποιημένο
και σταματά ο κινητήρας. Με ενεργοποίηση του θερμικού ανοίγει ο NC διακόπτης Ι1 του προγράμματος
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Σχ. 3.9δ
Πρόγραμμα αλλαγής φοράς περιστροφής
ηλεκτροκινητήρα σε γλώσσα FBD.
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Σχ. 3.9ε
Πρόγραμμα σε λίστα εντολών STL
της αλλαγής φοράς περιστροφής ηλεκτροκινητήρα.
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3.9.2 Αυτόματος διακόπτης αστέρα-τριγώνου.
Στο σχήμα 3.9στ παρουσιάζεται το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενός αυτόματου διακόπτη αστέρατριγώνου (star-delta switch).
Το κύκλωμα αποτελείται από το κύκλωμα του ηλεκτροκινητήρα και από το κύκλωμα ελέγχου του αυτοματισμού αστέρα-τριγώνου. Όταν πιεστεί το κομβίο
START του κυκλώματος ελέγχου, ενεργοποιούνται
τα ρελέ Κ1, Κ3 και το χρονικό Τ. Το ρελέ Κ1 κλείνει τον διακόπτη Κ1 και πραγματοποιεί την αυτοσυγκράτηση του ρελέ όταν το κομβίο START επανέλθει στην αρχική του θέση. Ταυτόχρονα, κλείνουν οι
τριφασικοί διακόπτες Κ1 και Κ3, οι οποίοι συνδέουν
τον ηλεκτροκινητήρα στο δίκτυο σε συνδεσμολογία
αστέρα (Υ), ενώ το χρονικό Τ ξεκινά να μετρά τον
προκαθορισμένο χρόνο πριν συμβεί μεταγωγή της
επαφής του χρονικού Τ από την θέση 1-4 στην θέση
1-3. Με την συμπλήρωση του χρόνου στον οποίο
ρυθμίστηκε το χρονικό, μετάγεται η επαφή του, με
αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του ρελέ Κ3 και

την ενεργοποίηση του ρελέ Κ2, το οποίο κλείνει τον
τριφασικό διακόπτη Κ2 και συνδέει το κύκλωμα του
κινητήρα σε τρίγωνο (Δ).
Ο έλεγχος του παραπάνω αυτοματισμού μπορεί
να γίνει μέσω ενός PLC, ο οποίος θα αντικαταστήσει
το κύκλωμα ελέγχου. Η συνδεσμολογία των εισόδων
και εξόδων παρουσιάζεται στο σχήμα 3.9ζ.
Τα κομβία εκκινήσεως (START) και παύσεως
(STOP) της λειτουργίας του κινητήρα συνδέονται
στις εισόδους Ι3 και Ι2 αντίστοιχα, ενώ στην είσοδο
Ι1 συνδέεται η ΝΟ επαφή του θερμικού. Το τελευταίο
εξασφαλίζει την ενεργοποίηση του διακόπτη Ι1, όταν
υπάρξει υπερφόρτιση του κινητήρα από υπερβολικό
ρεύμα ή από απώλεια μίας φάσεως.
Τα ρελέ ελέγχου της τροφοδοσίας και της συνδέσεως του ηλεκτροκινητήρα σε τρίγωνο ή αστέρα
συνδέονται στις εξόδους του PLC Q1, Q2 και Q3
αντίστοιχα. Οι λυχνίες ενδείξεως της κανονικής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα (Λ1) ή της παύσεως
του κινητήρα λόγω ενεργοποιήσεως του θερμικού
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Σχ. 3.9στ
Ηλεκτρολογικό σχέδιο αυτόματου διακόπτη αστέρα-τριγώνου.
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(Λ2) συνδέονται στις εξόδους Q4 και Q5 αντίστοιχα.
Για την τροφοδοσία του PLC χρησιμοποιείται, εάν
χρειάζεται, μετασχηματιστής, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις τροφοδοσίας του ελεγκτή. Στο παρόν παράδειγμα χρησιμοποιείται μετασχηματιστής, ο
οποίος υποβιβάζει την τάση τροφοδοσίας του δικτύου
σε 115 V AC. Η τροφοδοσία των εισόδων (24 V DC)
επιτυγχάνεται μέσω των εσωτερικών κυκλωμάτων
του ελεγκτή και είναι τύπου sink input (βλ. σχ. 3.3η).
Η NC επαφή του θερμικού συνδέεται σε σειρά με τα
ρελέ ελέγχου του κινητήρα.
Στο σχήμα 3.9η παρουσιάζεται το πρόγραμμα
Παροχή από δίκτυο 440 V/60 Hz

115V/60Hz

Ladder που εκτελεί τον αυτοματισμό του διακόπτη
αστέρα-τριγώνου.
Όταν το ΝΟ κομβίο START κλείσει, ενεργοποιείται η είσοδος Ι3 και εφόσον δεν είναι πατημένο το
STOP είναι κλειστός και ο διακόπτης Ι2. Ο διακόπτης
Ι1 του προγράμματος είναι ΝC, εάν δεν έχει κλείσει η
επαφή 97-98 του θερμικού, και επιτρέπει την διέλευση ρεύματος προς την έξοδο Q1, η οποία ενεργοποιεί
το ρελέ Κ1, και προς την έξοδο Q4, η οποία ανάβει
την λυχνία Λ1. Ταυτόχρονα γίνεται αυτοσυγκράτηση
του ρελέ Q1 και κλείνουν οι διακόπτες του δεύτερου
και τρίτου σκαλιού, οι οποίοι ελέγχονται από το εσωτερικό ρελέ Q1. Έτσι, στο τρίτο σκαλί ενεργοποιείται
η έξοδος Q3, που συνδέει τον κινητήρα σε αστέρα και
στο δεύτερο σκαλί ξεκινά η καταμέτρηση του χρόνου
που πρέπει να συμπληρωθεί πριν την σύνδεση του
ηλεκτροκινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου. Για
το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει ρυθμιστεί ο χρόνος παραμονής σε συνδεσμολογία αστέρα να είναι
15 s. Η μη συμπλήρωση των 15 s κρατά το DN bit του
χρονικού ΤΟΝ1 σε λογικό 0, άρα ο NC διακόπτης
ΤΟΝ1:DN στο τρίτο σκαλί επιτρέπει την τροφοδότηση της εξόδου Q3. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος
των 15 s, το DN bit του χρονικού γίνεται 1 και διακόI3
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Συνδεσμολογία του PLC
για τον αυτόματο αστέρα-τριγώνου.

Σχ. 3.9η
Πρόγραμμα Ladder
για τον διακόπτη αστέρα-τριγώνου.
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πτεται η τροφοδοσία της εξόδου Q3 στο τρίτο σκαλί,
ενώ αντιθέτως κλείνει ο NO διακόπτης TON1:DN
στο τέταρτο σκαλί και τροφοδοτεί την έξοδο Q2, που
συνδέει τον κινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου.
Με πίεση του κομβίου STOP διακόπτεται η αυτοσυγκράτηση του πρώτου σκαλιού και σταματά ο κινητήρας. Με ενεργοποίηση του θερμικού ανοίγει ο NC
διακόπτης Ι1 του προγράμματος στο πρώτο σκαλί και
σταματά ο κινητήρας, ενώ στο πέμπτο σκαλί κλείνει
ο διακόπτης Ι1 και ανάβει η λυχνία Λ2, που δείχνει
πρόβλημα υπερφορτώσεως.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα FBD με
την χρήση λογικών πυλών παρουσιάζεται στο σχήμα
I1

Q5

I

Q

I2

AND

I

&

3.9.3 Κυκλική λειτουργία μηχανημάτων.
Στο σχήμα 3.9ια παρουσιάζεται το ηλεκτρολογικό σχέδιο του κυκλώματος ελέγχου ενός αυτοματισμού για την κυκλική λειτουργία δύο ηλεκτροκινητήρων. Το κύκλωμα αυτό έχει πολύ συχνή εφαρμογή στα δίκτυα και στα βοηθητικά μηχανήματα του
πλοίου που σχετίζονται με τη λίπανση του εκκεντροφόρου και των κυλίνδρων της κύριας μηχανής, την
άμεση (δίκτυο γλυκού νερού) και την έμμεση (δίκτυο θαλασσινού νερού) ψύξη της κύριας μηχανής,
την τροφοδοσία καυσίμου της κύριας μηχανής, τη
λίπανση του πηδαλίου και γενικά όπου υπάρχουν
διπλοί κινητήρες-αντλίες.
Η λειτουργία του πρώτου ηλεκτροκινητήρα ελέγχεται από το ρελέ Κ1 και του δεύτερου από το ρελέ
Κ2. Το ρελέ Κ3 εξυπηρετεί την λειτουργία της αυτοσυγκρατήσεως στο κύκλωμα.
Η πίεση του κομβίου START ενεργοποιεί το
ρελέ Κ3 της αυτοσυγκρατήσεως, το ρελέ Κ1 που εκκινεί τον πρώτο κινητήρα, την λυχνία Λ1, ενδεικτική
της λειτουργίας του πρώτου ηλεκτροκινητήρα, και
το χρονικό Τ1. Μετά την συμπλήρωση του χρόνου
στον οποίο έχει ρυθμιστεί το χρονικό Τ1 μετάγεται
η επαφή Τ1 στην θέση 15-18. Η κίνηση αυτή προκαλεί απενεργοποίηση του ρελέ Κ1 με ταυτόχρονη
ενεργοποίηση του ρελέ Κ2, το οποίο εκκινεί τον
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3.9θ, ενώ στο σχήμα 3.9ι δίνεται το ίδιο πρόγραμμα
σε γλώσσα λίστας εντολών.
Είναι σημαντικό να παρατηρήσομε ότι η σειρά εμφανίσεως των διαφόρων εντολών στις τρεις
γλώσσες δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια, αλλά
μπορεί να μεταβάλλεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγγραφή του προγράμματος.
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Μεταγωγή της επαφής
Τ1 στην θέση 15-18
Χρονικό ρελέ Τ1

Μεταγωγή της επαφής
Τ2 στην θέση 15-18
Επανάληψη της κυκλικής λειτουργίας των κινητήρων
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Σχ. 3.9ιβ
Χρονικό διάγραμμα του κυκλώματος κυκλικής λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων.

δεύτερο ηλεκτροκινητήρα. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται από το κύκλωμα, ανάβει η λυχνία Λ2, ενδεικτική της λειτουργίας του δεύτερου ηλεκτροκινητήρα,
και ενεργοποιείται το χρονικό Τ2. Η συμπλήρωση
του χρόνου στον οποίο έχει ρυθμιστεί το δεύτερο
χρονικό, μετάγει την επαφή Τ2 στην θέση 15-18, γεγονός το οποίο σταματά την τροφοδότηση του ρελέ
Τ1 και επαναφέρει την επαφή Τ1 στην θέση 15-16.
Η επαναφορά της επαφής Τ1 στην αρχική της θέση
προκαλεί απενεργοποίηση του ρελέ Τ2 και επαναφορά της επαφής Τ2 στην αρχική της θέση 15-16.
Από το σημείο αυτό και μέχρι της πιέσεως του κομβίου STOP επαναλαμβάνεται η κυκλική λειτουργία
των δύο ηλεκτροκινητήρων, αφού ενεργοποιείται
ξανά το χρονικό ρελέ Τ1 και το ρελέ Κ1 του πρώτου
ηλεκτροκινητήρα. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων εμφανίζεται στο σχήμα 3.9ιβ.
Στο σχήμα 3.9ιγ παρουσιάζεται η συνδεσμολογία των κομβίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των
ρελέ ενεργοποιήσεως των ηλεκτροκινητήρων για
την υλοποίηση του αυτοματισμού μέσω ενός PLC.
Τα κομβία εκκινήσεως (START) και παύσεως
(STOP) της λειτουργίας του κινητήρα συνδέονται
στις εισόδους Ι3 και Ι1 αντίστοιχα. Τα ρελέ ελέγχου
της τροφοδοσίας των ηλεκτροκινητήρων συνδέονται
στις εξόδους του PLC Q1 και Q2 αντίστοιχα. Οι λυχνίες ενδείξεως (Λ1 και Λ2) του ηλεκτροκινητήρα, ο
οποίος είναι ενεργοποιημένος, συνδέονται στις εξόδους Q3 και Q4 αντίστοιχα.
Για την τροφοδοσία του PLC χρησιμοποιείται,
εάν χρειάζεται, μετασχηματιστής, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις τροφοδοσίας του ελεγκτή.
Στο παρόν παράδειγμα χρησιμοποιείται μετασχηματιστής, ο οποίος υποβιβάζει την τάση τροφοδοσίας
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Συνδεσμολογία του PLC για την κυκλική
λειτουργία δύο ηλεκτροκινητήρων.
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του δικτύου σε 115 V AC. Η τροφοδοσία των εισόδων (24 V DC) επιτυγχάνεται μέσω των εσωτερικών κυκλωμάτων του ελεγκτή και είναι τύπου sink
input (βλ. σχ. 3.3η).
Στο σχήμα 3.9ιδ παρουσιάζεται το πρόγραμμα
Ladder, που εκτελεί τον αυτοματισμό της κυκλικής
λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων.
Στο πρώτο σκαλί γίνεται η αυτοσυγκράτηση της
λειτουργίας του κυκλώματος όταν κλείσει ο ΝΟ διακόπτης Ι3, ο οποίος αντιστοιχεί στο κομβίο START.
Στο δεύτερο σκαλί ξεκινά η καταμέτρηση του χρόνου
για το πρώτο χρονικό ΤΟΝ1. Για το συγκεκριμένο
παράδειγμα ο χρόνος on delay στον ΤΟΝ1 έχει τεθεί 120 s. Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί τα 120 s,
το bit ΤΟΝ1:DN είναι σε λογικό 0 και άρα ο NC
διακόπτης TON1:DN στο τρίτο σκαλί είναι κλειστός.
Επειδή και ο NC διακόπτης Q2 είναι κλειστός, αφού
δεν είναι ενεργοποιημένη η έξοδος Q2, τροφοδοτείται με ρεύμα η έξοδος Q1, στην οποία είναι συνδεδεμένος ο πρώτος ηλεκτροκινητήρας. Μόλις συμπληρωθούν τα 120 s ανοίγει ο διακόπτης TON1:DN στο
I3

I1

Μ1

Μ1
Μ1

M1

ΤΟΝ2:DN

TON

EN

Timer ON delay TON1
Timer
T1
Time Base 1 s
Preset
120
Accum
0

DN

Q2

Q1

ΤΟΝ1:DN

Q3
Μ1

M1

ΤΟΝ1:DN

ΤΟΝ2:DN

TON

Timer ON delay TON2
Timer
T2
Time Base 1 s
Preset
60
Accum
0

EN

Q1

Q2

DN

Q4

Σχ. 3.9ιδ
Πρόγραμμα Ladder για την κυκλική
λειτουργία δύο ηλεκτροκινητήρων.

τρίτο σκαλί και διακόπτεται η λειτουργία του πρώτου
ηλεκτροκινητήρα. Ταυτόχρονα κλείνει ο NO διακόπτης TON1:DN στο τέταρτο σκαλί και ξεκινά η καταμέτρηση του χρόνου στο χρονικό ΤΟΝ2, του οποίου
ο χρόνος on delay έχει τεθεί στο παράδειγμα 60 s.
Επίσης, η απενεργοποίηση της εξόδου Q1 κλείνει
τον NC διακόπτη Q1 στο πέμπτο σκαλί και ενεργοποιεί την έξοδο Q2, στην οποία είναι συνδεδεμένος
ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας, εφόσον και ο NC διακόπτης TON2:DN είναι κλειστός. Μόλις συμπληρωθούν τα 60 s ανοίγει ο διακόπτης TON2:DN στο πέμπτο σκαλί και σταματά την λειτουργία του δεύτερου
ηλεκτροκινητήρα. Ταυτόχρονα, ανοίγει ο διακόπτης
TON2:DN στο δεύτερο σκαλί και απενεργοποιεί το
χρονικό TON1. Η απενεργοποίηση του TON1 απενεργοποιεί και το χρονικό ΤΟΝ2 στο τέταρτο σκαλί,
οπότε και ξανακλείνει ο διακόπτης TON2:DN στο
δεύτερο σκαλί και επαναλαμβάνεται ξανά η προηγούμενη διαδικασία με ενεργοποίηση της εξόδου
Q1 στο τρίτο σκαλί και εκκίνηση της καταμετρήσεως
του χρόνου των 120 s στον TON1 στο δεύτερο σκαλί.
Όπως είναι φανερό από το πρόγραμμα, κάθε φορά
που ενεργοποιούνται οι έξοδοι Q1 και Q2 ενεργοποιούνται και οι έξοδοι Q3 και Q4 αντίστοιχα, στις
οποίες είναι συνδεδεμένες οι λυχνίες Λ1 και Λ2.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα FBD με
την χρήση λογικών πυλών παρουσιάζεται παρακάτω στο σχήμα 3.9ιε, ενώ στο σχήμα 3.9ιστ δίνεται το
ίδιο πρόγραμμα σε γλώσσα λίστας εντολών.
3.10 Π
 αράδειγμα εφαρμογής των PLC στο σύστημα αποθηκεύσεως - διανομής γλυκού
νερού στο πλοίο.
3.10.1 Γενική περιγραφή του συστήματος.
Το δίκτυο γλυκού νερού του πλοίου θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο δίκτυα. Στο δίκτυο αποθηκεύσεως γλυκού νερού και στο δίκτυο διανομής γλυκού
νερού.
Το γλυκό νερό αποθηκεύεται στις δεξαμενές
αποθηκεύσεως, οι οποίες συνήθως είναι δύο, μία
για το πόσιμο νερό και μία για το γλυκό νερό που
προορίζεται για άλλες χρήσεις. Το γλυκό νερό εκτός
της παραγωγής και αποθηκεύσεώς του, μπορεί να
ληφθεί και αποθηκευθεί απευθείας από τη στεριά.
Στο δίκτυο διανομής του γλυκού νερού, το νερό
αναρροφάται από τις δεξαμενές αποθηκεύσεως με
αντλίες και καταλήγει στους αεροκώδωνες ή στα
πιεστικά δοχεία ή στις υδροφόρες. Οι υδροφόρες
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Πρόγραμμα σε γλώσσα STL για την
κυκλική λειτουργία δύο ηλεκτροκινητήρων.

είναι μία για το πόσιμο νερό και μία για το γλυκό
νερό άλλων χρήσεων. Από τις υδροφόρες το γλυκό
νερό διαμοιράζεται στα υπόλοιπα δίκτυα για χρήση.
Στο σχήμα 3.10α παρουσιάζεται διάγραμμα τυπικού
δικτύου γλυκού νερού πλοίου με την υδροφόρα (Π)
και την δεξαμενή γλυκού νερού (Δ).
Η υδροφόρα είναι μία από τις πιο σημαντικές συ-

σκευές στο πλοίο. Είναι υπεύθυνη για την διανομή
γλυκού νερού σε όλο το πλοίο. Στην ουσία πρόκειται για ένα πιεστικό δοχείο, το οποίο περιέχει νερό
και πεπιεσμένο αέρα. Το νερό αναρροφάται από τις
δεξαμενές αποθηκεύσεως και καταθλίβεται στην
υδροφόρα μέσω αντλιών. Η πίεση του αέρα στο
πάνω μέρος της υδροφόρας είναι ο λόγος που το
νερό έχει τη δυνατότητα να φτάσει έως το υψηλότερο κατάστρωμα του πλοίου. Κανονικά η υδροφόρα
χρειάζεται να πληρώνεται με αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πράγμα το οποίο κάνουν οι μηχανικοί βάρδιας. Η υδροφόρα αποκαλείται στο πλοίο
και αεροκώδωνας, καθώς απορροφά τους κραδασμούς του δικτύου διανομής γλυκού νερού από το
υδραυλικό χτύπημα.
Οι δεξαμενές αποθηκεύσεως είναι συνήθως τρεις.
Η δεξαμενή πόσιμου νερού (drinking water tank),
η δεξαμενή γλυκού νερού (fresh water tank), που
συνήθως χρησιμοποιείται για νερό λάτρας, και η
δεξαμενή απεσταγμένου νερού (distilled water
tank) που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του μηχανοστασίου.
3.10.2 Περιγραφή έργου.
Θα παρουσιαστεί ο αυτοματισμός ελέγχου του
συστήματος καταθλίψεως γλυκού νερού από την
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Χρησιμοποιούνται δύο ηλεκτρικοί τριφασικοί
ασύγχρονοι κινητήρες για τις δύο αντλίες νερού (Μ1
και Μ2). Οι αντλίες αναρροφούν νερό από τη δεξαμενή (Δ) και το καταθλίβουν στο πιεστικό δοχείο (Π).
Λόγω ισχύος οι ηλεκτρικοί κινητήρες εκκινούν
μέσω αυτόματου διακόπτη αστέρα-τριγώνου.
Μία σειρήνα (Η8, βλ. σχ. 3.10δ και 3.10ε) εγκαθίσταται για την σηματοδότηση ορισμένων καταστάσεων συναγερμού.
Για την μεταφορά του σήματος στάθμης στον
PLC χρησιμοποιούνται διακόπτες στάθμης (level
switches). Οι διακόπτες L1, L2, L3, L4 και L5 αφορούν στην στάθμη του πιεστικού δοχείου (σχ. 3.10α
και 3.10β), ενώ ο διακόπτης LD αφορά στην μέτρηση της ελάχιστης επιτρεπτής στάθμης της δεξαμενής
γλυκού νερού, προκειμένου να μπορεί αυτή να παρέχει νερό στο πιεστικό δοχείο.
Ένας πρεσοστάτης χρησιμοποιείται στο πιεστικό
δοχείο για τον έλεγχο της πιέσεως σε αυτό, όπως παρουσιάζεται και στα σχήματα 3.10α και 3.10β.

δεξαμενή γλυκού νερού στην υδροφόρα (πιεστικό
δοχείο) μέσω δύο ηλεκτρικών αντλιών.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10α, οι δύο αντλίες
Μ1 και Μ2 αναρροφούν νερό από τη δεξαμενή γλυκού νερού (Δ) και το καταθλίβουν στο πιεστικό δοχείο
(Π). Παρεμβάλλονται τα κατάλληλα επιστόμια στην
έξοδο της δεξαμενής γλυκού νερού και στην είσοδο
του πιεστικού δοχείου, καθώς και ένα ανεπίστροφο
επιστόμιο μετά από κάθε αντλία. Το πιεστικό δοχείο
(Π) δέχεται αέρα από το αεροφυλάκιο (Γ), ο οποίος
αποθηκεύεται εκεί με υψηλή πίεση που ελέγχεται από
μανόμετρο τοποθετημένο στην κορυφή του πιεστικού
δοχείου (σχ. 3.10α) (presostat). Μεταξύ πιεστικού
δοχείου (Π) και αεροφυλάκιου (Γ) υπάρχει ένα ανεπίστροφο επιστόμιο και ένα απλό επιστόμιο, ώστε να
γίνεται η ρύθμιση της παροχής του αέρα.
3.10.3 Εξοπλισμός.
Η παραπάνω διαδικασία θα αυτοματοποιηθεί
μέσω της χρήσεως PLC.
Βαλβίδα
τροδοσίας
αέρα από
αεροφυλάκιο
Αέρας για
εξασφάλιση
πιέσεως

Εξαέρωση

Πρεσοστάτης
PR

(Γ)
Στάθµη υδροφόρας
10
15
5

20
0

dm

Δεξαµενή
υδροφόρας
(Π)

25

Βαλβίδα ασφαλείας

A

Διακόπτες στάθµης
L1
L2
L3
L4
L5

Πίεση υδροφόρας
2
3
1

4
0

dm

Κατανάλωση
νερού
Εξυδάτωση

5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

AUTO MAN

M1

M2

Επιλογή λειτουργίας
αντλίας

No 1
No 2

Αuto: Αυτόµατη λειτουργία
Man: Χειροκίνητη λειτουργία

Δεξαµενή
γλυκού νερού
(Δ)

Διακόπτης στάθµης
LD

Σχ. 3.10α
Τυπικό δίκτυο γλυκού νερού με την υδροφόρα (Π) και την δεξαμενή γλυκού νερού (Δ).
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PR Πρεσοστάτης
Πιεστικό δοχείο
(Π)

L1 Τερµατισµός αντλίας Μ1
L2 Τερµατισµός αντλίας Μ2
L3 Εκκίνηση αντλίας Μ1
L4 Εκκίνηση αντλίας Μ2
L5 Χαµηλή στάθµη

Σχ. 3.10β
Υδροφόρα και επίπεδα στάθμης
τα οποία καθορίζουν την λειτουργία των αντλιών.

Υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες ενδείξεως της κανονικής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων των
αντλιών (Η1Α και Η2Α αντίστοιχα). Υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες ενδείξεως της υπερθερμάνσεως
των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών (Η5 και Η6),
της υψηλής πιέσεως μέσα στην υδροφόρα ή πιεστικό
δοχείο (Η7), της χαμηλής στάθμης της υδροφόρας
(Η4) και της χαμηλής στάθμης της δεξαμενής γλυκού
νερού (Η3, βλ. σχ. 3.10δ και 3.10ε).
3.10.4 Προδιαγραφές.
Η διαδικασία θα ξεκινά με κλείσιμο του διακόπτη
S, ο οποίος συνδέει στην τριφασική παροχή το σύστημα των ηλεκτροκινητήρων κινήσεως των αντλιών
και το υποσύστημα του αυτοματισμού ελέγχου.
Στο σχήμα 3.10β φαίνεται η υδροφόρα (Π) χωρισμένη σε 5 επίπεδα. Η λειτουργία των αντλιών
όπως τις έχομε συνδέσει έχει ως εξής: Η 1η αντλία
(Μ1) ξεκινά την λειτουργία της όταν η στάθμη του
νερού φτάσει στο επίπεδο 3 και σταματά όταν φτάσει στο επίπεδο 1, ενώ η 2η αντλία (Μ2) ξεκινά την
λειτουργία της όταν το νερό φτάσει στο επίπεδο 4 και
σταματά όταν φτάσει στο επίπεδο 2. Άρα μεταξύ επιπέδου 3 και επιπέδου 2 οι δύο αντλίες λειτουργούν
ταυτόχρονα.
Στο επίπεδο 5 ενεργοποιείται η σειρήνα (alarm)
(H8) χαμηλής στάθμης της υδροφόρας και ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης
της υδροφόρας (H4). Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών ανάβουν οι
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας τους (Η1Α για τον
Μ1 και Η2Α για τον Μ2).
Όταν η στάθμη του γλυκού νερού στην δεξαμενή

γλυκού νερού πέσει κάτω από το επίπεδο χαμηλής
στάθμης, ενεργοποιείται η σειρήνα (H8), ανάβει η
ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης της δεξαμενής
γλυκού νερού (H3) και ταυτόχρονα σταματά η λειτουργία των δύο αντλιών.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους ηλεκτροκινητήρες των δύο αντλιών υπερφορτιστεί, ανοίγουν
οι επαφές των θερμικών F1 για τον Μ1 και F2 για
τον Μ2 αντίστοιχα. Έτσι ο αντίστοιχος ηλεκτροκινητήρας σταματά να λειτουργεί, ώστε να προστατευτεί
από υπερθέρμανση. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται η
σειρήνα (H8) και ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική
λυχνία (H5 για τον Μ1 και H6 για τον Μ2) υπερφορτίσεως του ηλεκτροκινητήρα.
Αν η πίεση στην υδροφόρα υπερβεί την πίεση
στην οποία έχει ρυθμιστεί ο πρεσοστάτης (PR), τότε
αλλάζει θέση η μεταγωγική επαφή του πρεσοστάτη
και κόβεται η παροχή τάσεως στις αντλίες, ώστε να
σταματήσουν να τροφοδοτούν με νερό την υδροφόρα. Έτσι ενεργοποιείται η σειρήνα (H8) και τροφοδοτείται με τάση η ενδεικτική λυχνία υψηλής πιέσεως της υδροφόρας (Η7).
3.10.5 Λύση.
Για τη λύση του παραπάνω προβλήματος αυτοματισμού σχεδιάζονται τα παρακάτω:
1) Το κύριο κύκλωμα, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί,
2) το κύκλωμα ελέγχου, που περιλαμβάνει τις
συνδέσεις εισόδου-εξόδου (Ι/Ο), και
3) το πρόγραμμα ελέγχου.
3.10.6 Κύριο κύκλωμα.
Το κύριο κύκλωμα αποτελείται από τους μεταγωγείς, την προστασία των ηλεκτροκινητήρων των
αντλιών και τις απαραίτητες παροχές ισχύος (σχ.
3.10γ). Λόγω της ισχύος των ηλεκτροκινητήρων των
αντλιών, αυτοί εκκινούν μέσω αυτόματου διακόπτη
αστέρα (Υ) – τριγώνου (Δ) (σχ. 3.10γ), ο οποίος διακόπτης θα ελέγχεται από τον PLC.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10γ, η διαδικασία
της πληρώσεως της υδροφόρας και του ελέγχου της
στάθμης της εκκινεί με το κλείσιμο του διακόπτη S.
Οι γραμμές των δύο ασυγχρόνων ηλεκτροκινητήρων των αντλιών αποτελούνται από τις ασφάλειες, τα ρελέ και τα θερμικά. Λόγω της υψηλής ισχύος
των ηλεκτροκινητήρων, αυτοί εκκινούν με αυτόματο
διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Για τον σκοπό αυτόν για
κάθε ηλεκτροκινητήρα των δύο αντλιών υπάρχει
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ένα ρελέ δικτύου (Κ11 για τον ηλεκτροκινητήρα Μ1
της 1ης αντλίας και Κ21 για τον ηλεκτροκινητήρα Μ2
της 2ης αντλίας), ένα ρελέ τριγώνου (Κ12 και Κ22
για τον Μ1 και τον Μ2 αντίστοιχα) και ρελέ αστέρα
(Κ13 και Κ23 για τον Μ1 και τον Μ2 αντίστοιχα).
Στην γραμμή κάθε ηλεκτροκινητήρα υπάρχει επίσης
θερμικό (F1 και F2 για τον Μ1 και τον Μ2 αντίστοιχα). Σε περίπτωση που κάποιος από τους ηλεκτροκινητήρες υπερφορτιστεί, ανοίγουν οι επαφές των
θερμικών F1 για τον ηλεκτροκινητήρα Μ1 και F2
για τον ηλεκτροκινητήρα Μ2 αντίστοιχα. Έτσι ο ηλεκτροκινητήρας σταματά να λειτουργεί, ώστε να προστατευτεί από υπερθέρμανση.
Στο σχήμα 3.10γ για χάρη απλότητας παρουσιάζεται πλήρως το σχέδιο του κυρίως κυκλώματος
μόνο για τον ηλεκτροκινητήρα της 1ης αντλίας με τους
αντίστοιχους ηλεκτρονόμους και το θερμικό του.
3.10.7 Βοηθητικό κύκλωμα.
Το βοηθητικό κύκλωμα ελέγχου του αυτοματισμού παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10δ. Όπως παρατηρείται, η διαδικασία εκκινεί μέσω του κομβίου
START, ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί
μέσω του κομβίου STOP. To ρελέ RUN χρησιμοποιείται για την αυτοσυγκράτηση των κυκλωμάτων.

A1
K11
A2

S
Παροχή
από δίκτυο
400 V/ 50 Hz

Θερµικό

Εάν η επαφή του πρεσοστάτη (PR), που είναι
ένας διακόπτης δύο θέσεων, αλλάξει θέση, τότε σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί η ρύθμιση για την μέγιστη
πίεση στο πιεστικό δοχείο και αυτομάτως ενεργοποιείται η σειρήνα (Η8), ενώ ανάβει και η ενδεικτική
λυχνία υψηλής πιέσεως Η7 στο πιεστικό δοχείο.
Εάν η πίεση είναι μικρότερη της μέγιστης, ο πρεσοστάτης συνδέει στην τροφοδοσία το κύκλωμα των
αντλιών και των υπολοίπων ελέγχων.
Σε περίπτωση υπερθερμάνσεως ενός από τους
κινητήρες, η NC επαφή του θερμικού του (F1 για
τον Μ1 και F2 για τον Μ2) στην οποία είναι συνδεδεμένο το κύκλωμα ελέγχου του αντίστοιχου κινητήρα θα ανοίξει, ενώ η NO επαφή του θερμικού του
θα κλείσει, ενεργοποιώντας (σχ. 3.10δ) την σειρήνα
(Η8) και την αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία (Η5 για
τον Μ1 και Η6 για τον Μ2).
Οι διακόπτες στάθμης έχουν επαφές NC και
ΝΟ και συνδέονται κατάλληλα (σχ. 3.10δ). Όταν η
στάθμη στο πιεστικό δοχείο υποχωρήσει κάτω από
τον αισθητήρα L5 ή στην δεξαμενή γλυκού νερού
κάτω από τον αισθητήρα LD, οι ΝC επαφές αυτών
των αισθητήρων-διακοπτών δίνουν σήμα στην σειρήνα και στην αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία (Η3 για
την δεξαμενή γλυκού νερού και Η4 για το πιεστι-

A1
K12 (Δ)
A2

Hλεκτροκινητήρας
2ης αντλίας

A1
K13(Y)
A2

Προς κύκλωµα
PLC
115V/60Hz

F1

0,58  lov
Κλέµενς

Κλέµενς

Κιβώτιο ακροδεκτών
ηλεκτροκινητήρα
Hλεκτροκινητήρας 1ης αντλίας

Σχ. 3.10γ
Κύριο κύκλωμα.
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Πίνακας 3.10
Κατάλογος εισόδων και εξόδων.
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Σχ. 3.10δ
Βοηθητικό κύκλωμα.

Κατάλογος εσόδων

H8

κό δοχείο). Εδώ να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση
αυτών των γραμμών γίνεται μέσω μίας χρονοκαθυστερήσεως 1 min με ένα χρονικό για να αποφύγομε
λανθασμένη εντολή λόγω ταλαντώσεων ή κλίσεων
του σκάφους κ.λπ. (σχ. 3.10δ).
3.10.8 Κύκλωμα ελέγχου με PLC.
Στον ελεγκτή μπαίνουν συνολικά 11 είσοδοι και
βγαίνουν 10 έξοδοι (πίν. 3.10).
Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.10, υπάρχουν 11
είσοδοι συνολικά συμπεριλαμβανομένων των κομβίων εκκινήσεως START και έκτακτης παύσεως
STOP, τα οποία είναι με επαναφορά με ελατήριο.
Πρέπει να οριστεί η συμπεριφορά των αισθητήρων στάθμης με την άνοδο και την κάθοδο του νερού
στο πιεστικό δοχείο και στην δεξαμενή. Για την περίπτωση που εξετάζεται έχει υποτεθεί ότι ο ελεγκτής
λαμβάνει σήμα όταν ο αισθητήρας έχει καλυφθεί από
το γλυκό νερό.

Χρειάζεται μία έξοδος για κάθε ρελέ δικτύου
ηλεκτροκινητήρα. Επίσης χρειάζεται μία έξοδος
για κάθε μία από τις ενδεικτικές λυχνίες κανονικής
λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, τις ενδεικτικές
λυχνίες υπερθερμάνσεως των ηλεκτροκινητήρων,
τις ενδεικτικές λυχνίες χαμηλής στάθμης πιεστικού
δοχείου και δεξαμενής γλυκού νερού, την ενδεικτική
λυχνία υψηλής πιέσεως και για την σειρήνα-alarm
(συνολικά 10 έξοδοι).
Όλα τα πηνία εργάζονται με την τάση λειτουργίας, στην περίπτωση αυτή 115 V AC. Στον ελεγκτή
χρησιμοποιούνται είσοδοι 24 V DC, η τάση των
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οποίων παράγεται από την υπομονάδα τροφοδοσίας
του ίδιου του ελεγκτή.
Η σειρήνα και οι ενδεικτικές λυχνίες είναι για
χρήση σε 115 V AC για λόγους απλότητας. Είναι
κοινή πρακτική να τροφοδοτούνται οι ενδεικτικές
λυχνίες με τάση 24 V AC, ιδιαίτερα όταν τοποθετούνται στο πορτάκι ενός πίνακα ελέγχου (λόγω αυξημένου κινδύνου επαφής με εξαρτήματα υπό τάση).
Οι έξοδοι με επαγωγικά φορτία θα πρέπει να εφοδιασθούν με δικτυώματα προστασίας (snubber
circuits) για τον περιορισμό των φθορών στα ρελέ
εξόδου του ελεγκτή.
Στο σχήμα 3.10ε παρουσιάζεται μία τυπική διάταξη εισόδων-εξόδων σε έναν PLC για την συγκεκριμένη υλοποίηση.
Όπως φαίνεται, υπάρχει η τροφοδοσία των
115 V AC, ενώ η τάση 24 V DC παράγεται από την

υπομονάδα τροφοδοσίας του ίδιου του ελεγκτή. Εκτός
της υπομονάδας τροφοδοσίας, ο PLC περιλαμβάνει
υπομονάδα επεξεργαστή, μία υπομονάδα εισόδου και
μία εξόδου.
Όπως φαίνεται στην λύση που παρουσιάζεται, οι
είσοδοι στον PLC είναι όλες ΝΟ. Μέσα στο πρόγραμμα Ladder (σχ. 3.10στ) οι διακόπτες που πρέπει να
επιτρέπουν την διέλευση του ρεύματος όταν ο αντίστοιχος εξωτερικός διακόπτης είναι σε ηρεμία (δηλ.
όχι πατημένος), δηλώνονται NC.
Οι είσοδοι στον PLC δηλώνονται με το γράμμα Ι
και τον αντίστοιχο αριθμό της εισόδου, ενώ οι έξοδοι
με το γράμμα Q και τον αντίστοιχο αριθμό της εξόδου.
Αφού η τροφοδοσία του PLC απαιτεί 115 V AC,
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η σύνδεση της παροχής δικτύου στους σωστούς ακροδέκτες του ελεγκτή.

2~115V
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115 VL
N
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Κάρτα εισόδων PLC

Κάρτα εξόδων PLC
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Σχ. 3.10ε
Τυπικές συνδέσεις εισόδουεξόδου σε PLC για την συγκεκριμένη υλοποίηση.
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Timer
T 2:1
Time Base 1mn
Preset
1
Accum
0

Δηµιουργία χρονοκαθυστερήσεως ΤΟΝ2
του alarm όταν η στάθµη της δεξαµενής
είναι σε χαµηλό σηµείο

EN
DN

H8

F1

F2

H8
H6

(Ι)

PR

Ενεργοποίηση του alarm H8 και
της λυχνίας Η3 (έξοδος Q6) µετά το πέρας
της χρονοκαθυστερήσεως ΤΟΝ2

H8
H5

(Θ)

Ενεργοποίηση του alarm Η8 (έξοδος Q11)
και της λυχνίας Η4 (έξοδος Q7) µετά το πέρας
της χρονοκαθυστερήσεως ΤΟΝ1

H8
H3

(Η)

Λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα Μ2
(έξοδος Q4) και της λυχνίας Η2Α (έξοδος Q5)

Δηµιουργία χρονοκαθυστερήσεως ΤΟΝ1
του alarm όταν η στάθµη της υδροφόρας
είναι σε χαµηλό σηµείο

EN

H4

(Ζ)

Λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα Μ1
(έξοδος Q1) και της λυχνίας Η1Α (έξοδος Q3)

TON1

Timer ON delay TON1
Timer
T 2:1
Time Base 1mn
Preset
1
Accum
0
RUN

Εκκίνηση του συστήµατος - αυτοσυγκράτηση
µέσω του εσωτερικού ρελέ RUN

Ενεργοποίηση του alarm Η8 και
της λυχνίας Η5 (έξοδος Q8)
σε υπερθέρµανση του Μ1

Ενεργοποίηση του alarm H8 και
της λυχνίας Η6 (έξοδος Q9)
σε υπερθέρµανση του Μ2

H8
H7

Ενεργοποίηση του alarm H8 και
της λυχνίας H7 (έξοδος Q10)
σε ενεργοποίηση του πρεσοστάτη

END

Σχ. 3.10στ
Πρόγραμμα του αυτοματισμού σε Ladder.
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3.10.9 Πρόγραμμα σε Ladder.
Το σχήμα 3.10στ παρουσιάζει την υλοποίηση σε
Ladder του προγράμματος οδηγήσεως του PLC.
Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα διάγραμμα κλίμακας με συμβολισμούς της εγκαταστάσεως
(L1, F1, H1A κ.λπ.), αλλά στην τελική λύση αυτοί οι
συμβολισμοί μπορούν να αντικατασταθούν από τους
πραγματικούς αριθμούς των εισόδων και εξόδων για
τον PLC που θα επιλεγεί.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εφόσον στην
γλώσσα Ladder δηλωθούν σαν NC οι επαφές των διακοπτών, τότε οι διακόπτες στην είσοδο του PLC θα
πρέπει να συνδεθούν σαν ΝΟ για να επιτρέπουν την
διέλευση του σήματος εφόσον δεν έχουν πατηθεί. Η
παραπάνω σημείωση καθίσταται εύκολα αντιληπτή
παρατηρώντας το σχήμα 3.10στ του προγράμματος
Ladder και το σχήμα 3.10ε των εισόδων στον PLC.
Αναλυτικότερα τα τμήματα του σχήματος 3.10στ:
1) Στο οριζόντιο τμήμα (A) βλέπομε τον έλεγχο
του εσωτερικού ρελέ RUN. Το εσωτερικό αυτό ρελέ
ενεργοποιείται με ένα σήμα από το κομβίο εκκινήσεως START, του οποίου η επαφή είναι NO, αλλά
μετά συγκρατείται μέσω της αυτοσυγκρατήσεως του
διακόπτη RUN όσο είναι παρόν το σήμα του διακόπτη παύσεως STOP. Όσο είναι ενεργοποιημένο το
RUN, σημαίνει ότι η διαδικασία προχωρά. Η κατάσταση του RUN θα ελέγχεται σε διάφορα μέρη του
προγράμματος. Το κομβίο STOP, σταματήματος της
διαδικασίας, επιτρέπει τη λειτουργία της διαδικασίας
εφόσον δεν έχει πατηθεί.
2) Στο οριζόντιο τμήμα (Β) ελέγχονται τα εξής:
(α) ότι είναι ενεργοποιημένη η ΝΟ επαφή RUN μέσω
του εσωτερικού ρελέ RUN, (β) ότι δεν έχει «πέσει»
το θερμικό F1 του πρώτου ηλεκτροκινητήρα, (γ) ότι
ο πρεσοστάτης (PR) δεν έχει δώσει σήμα διακοπής
λόγω υπερβάσεως της πιέσεως που έχει τεθεί για το
πιεστικό δοχείο, (δ) ότι το νερό είναι χαμηλότερα από
το επίπεδο 1 (L1) στο πιεστικό δοχείο, (ε) ότι το νερό
είναι υψηλότερα από το επίπεδο 3 (L3) στο πιεστικό
δοχείο, (στ) ότι το νερό στη δεξαμενή γλυκού νερού
είναι υψηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο (LD).
Εάν ισχύουν τα παραπάνω, ενεργοποιείται ο ηλεκτροκινητήρας Μ1 της πρώτης αντλίας και ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας
του Η1Α. Εδώ να σημειωθεί ότι οι NC επαφές παραμένουν κλειστές, εφόσον δεν υπάρχει σήμα ενεργοποιήσεως της εισόδου τους.
3) Στο οριζόντιο τμήμα (Γ) ελέγχονται τα εξής:
(α) ότι είναι ενεργοποιημένη η ΝΟ επαφή RUN μέσω

του εσωτερικού ρελέ RUN, (β) ότι δεν έχει «πέσει»
το θερμικό F2 του δεύτερου ηλεκτροκινητήρα, (γ) ότι
ο πρεσοστάτης (PR) δεν έχει δώσει σήμα διακοπής
λόγω υπερβάσεως της πιέσεως που έχει τεθεί για το
πιεστικό δοχείο, (δ) ότι το νερό είναι χαμηλότερα
από το επίπεδο 2 (L2) στο πιεστικό δοχείο, (ε) ότι το
νερό είναι υψηλότερα από το επίπεδο 4 (L4) στο πιεστικό δοχείο, (στ) ότι το νερό στη δεξαμενή γλυκού
νερού είναι υψηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο
(LD). Εάν ισχύουν τα παραπάνω, ενεργοποιείται ο
ηλεκτροκινητήρας Μ2 της δεύτερης αντλίας και ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας του Η2Α.
4) Στο οριζόντιο τμήμα (Δ) ελέγχονται τα εξής:
(α) ότι είναι ενεργοποιημένη η ΝΟ επαφή RUN
μέσω του εσωτερικού ρελέ RUN, (β) ότι η στάθμη
του πιεστικού δοχείου έχει πέσει κάτω από το επίπεδο
του αισθητήρα χαμηλής στάθμης μέσω της NC επαφής L5. Εφόσον η στάθμη στο πιεστικό δοχείο πέσει
κάτω από τη χαμηλότερη επιτρεπτή, η NC επαφή L5
ενεργοποιείται και δίνει σήμα στη χρονοκαθυστέρηση 1 min του χρονοδιακόπτη ΤΟΝ1.
5) Στο οριζόντιο τμήμα (Ε) ελέγχονται τα εξής:
(α) ότι είναι ενεργοποιημένη η ΝΟ επαφή RUN
μέσω του εσωτερικού ρελέ RUN, (β) ότι η στάθμη
της δεξαμενής γλυκού νερού έχει πέσει κάτω από το
επίπεδο του αισθητήρα χαμηλής στάθμης μέσω της
NC επαφής LD. Εφόσον η στάθμη στην δεξαμενή πέσει κάτω από την χαμηλότερη επιτρεπτή, η NC επαφή
LD ενεργοποιείται και δίνει σήμα στη χρονοκαθυστέρηση 1 min του χρονοδιακόπτη ΤΟΝ2.
6) Στο οριζόντιο τμήμα (ΣΤ) ελέγχεται η λήξη
της χρονοκαθυστερήσεως 1 min του χρονοδιακόπτη
ΤΟΝ1. Μόλις αυτή συμβεί, ενεργοποιείται η σειρήνα-alarm Η8, καθώς και η λυχνία Η4 ενδείξεως χαμηλής στάθμης του πιεστικού δοχείου.
7) Στο οριζόντιο τμήμα (Ζ) ελέγχεται η λήξη
της χρονοκαθυστερήσεως 1 min του χρονοδιακόπτη
ΤΟΝ2. Μόλις αυτή συμβεί, ενεργοποιείται η σειρήνα-alarm Η8, καθώς και η λυχνία Η3 ενδείξεως χαμηλής στάθμης της δεξαμενής γλυκού νερού.
8) Στο οριζόντιο τμήμα (Η) ελέγχεται η ΝΟ
επαφή του θερμικού F1 του κινητήρα Μ1. Εάν αυτή
κλείσει, σημαίνει ότι υπάρχει υπερθέρμανση του κινητήρα και ενεργοποιείται η σειρήνα-alarm (H8) και
η λυχνία ενδείξεως της υπερφορτίσεως του ηλεκτροκινητήρα (Η5).
9) Στο οριζόντιο τμήμα (Θ) ελέγχεται η ΝΟ
επαφή του θερμικού F2 του κινητήρα Μ2. Εάν αυτή
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Στο τμήμα Α ξεκινώντας από το START, παρατηρείται ότι μαζί με το STOP εισάγονται σε ένα RS
flip-flop (SET-RESET). To STOP σε αυτό το διάγραμμα δηλώνεται σαν NC επαφή. Κατά συνέπεια
πρέπει να περάσει από μία πύλη NOT, προκειμένου
να ενεργοποιείται με πάτημα. Εδώ να σημειωθεί ότι
επιλέχθηκε η λύση του flip-flop και όχι ο συνδυασμός
άλλων πυλών για λόγους απλότητας. Η έξοδος του
flip-flop Q1 χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική
είσοδος σε παρακάτω πύλες.
Στο τμήμα Β για την λειτουργία του κινητήρα
Μ1, η NC επαφή του θερμικού F1, η NC επαφή του
διακόπτη στάθμης L1, οι ΝΟ επαφές των διακοπτών
στάθμης L3 και LD περνούν μέσα από μία πύλη
AND, η έξοδος της οποίας μαζί με την NC επαφή του
θερμοστάτη PR και την έξοδο Q1, μπαίνουν σε μία
δεύτερη AND, της οποίας η έξοδος ενεργοποιεί τον
ηλεκτρονόμο δικτύου Κ11 του κινητήρα Μ1 και την
ενδεικτική λυχνία Η1Α λειτουργίας του Μ1 μέσω των
εξόδων Q2 και Q3 αντίστοιχα.

κλείσει, σημαίνει ότι υπάρχει υπερθέρμανση του κινητήρα και ενεργοποιείται η σειρήνα-alarm (H8) και
η λυχνία ενδείξεως της υπερφορτίσεως του ηλεκτροκινητήρα (Η6), και
10) στο οριζόντιο τμήμα (Ι) ελέγχεται η ΝΟ
επαφή του πρεσοστάτη PR. Εάν αυτή κλείσει, σημαίνει ότι υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης πιέσεως στο
πιεστικό δοχείο και ενεργοποιείται η σειρήνα-alarm
(H8) και η λυχνία ενδείξεως υψηλής πιέσεως (Η7).
3.10.10 Πρόγραμμα σε FBD.
Ένας άλλος τρόπος προγραμματισμού ενός PLC
είναι μέσω της γλώσσας FBD λογικών γραφικών.
Ουσιαστικά πρόκειται για μία αναπαράσταση της
λειτουργίας του αυτοματισμού με τη χρήση λογικών
πυλών.
Στο σχήμα 3.10ζ παρουσιάζεται το πρόγραμμα
οδηγήσεως του ελεγκτή με τη χρήση λογικών πυλών.
Ο συμβολισμός των εισόδων-εξόδων είναι αυτός που
ακολουθείται στα σχήματα 3.10ε και 3.10στ.
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Στο τμήμα Γ για την λειτουργία του κινητήρα
Μ2, η NC επαφή του θερμοστάτη PR, η NC επαφή
του διακόπτη στάθμης L2, οι ΝΟ επαφές των διακοπτών στάθμης L4 και LD περνούν μέσα από μία
πύλη AND, η έξοδος της οποίας μαζί με την NC επαφή του θερμικού F2 και την έξοδο Q1, μπαίνουν σε
μία δεύτερη AND, της οποίας η έξοδος ενεργοποιεί τον ηλεκτρονόμο δικτύου Κ21 του κινητήρα Μ2
και την ενδεικτική λυχνία Η2Α λειτουργίας του Μ2
μέσω των εξόδων Q4 και Q5 αντίστοιχα.
Στο τμήμα Δ συνδυάζοντας το σήμα από τον
διακόπτη LD και την έξοδο Q1 σε μία NAND ενεργοποιείται η χρονοκαθυστέρηση 1 min πριν μπει σε
λειτουργία η σειρήνα και η ενδεικτική λυχνία Η3
χαμηλής στάθμης δεξαμενής γλυκού νερού (έξοδοι
Q11 και Q6 αντίστοιχα).
Στο τμήμα Ε συνδυάζοντας το σήμα από τον
διακόπτη L5 και την έξοδο Q1 σε μία NAND ενεργοποιείται η χρονοκαθυστέρηση 1 min πριν τεθεί σε
λειτουργία η σειρήνα και η ενδεικτική λυχνία Η4 χαμηλής στάθμης πιεστικού δοχείου (έξοδοι Q11 και
Q7 αντίστοιχα).
Στο τμήμα ΣΤ η NC επαφή του θερμικού F1
περνά από μία πύλη NOT, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έξοδος με άνοιγμα της επαφής και έτσι
να τεθεί σε λειτουργία η σειρήνα και η ενδεικτική
λυχνία Η5 υπερφορτίσεως του Μ1 (έξοδοι Q11 και
Q8 αντίστοιχα).
Στο τμήμα Ζ η NC επαφή του θερμικού F2 περνά από μία πύλη NOT, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έξοδος με άνοιγμα της επαφής και έτσι να τεθεί
σε λειτουργία η σειρήνα και η ενδεικτική λυχνία Η6
υπερφορτίσεως του Μ2 (έξοδοι Q11 και Q9 αντίστοιχα).
Στο τμήμα H η NC επαφή του πρεσοστάτη PR
περνά από μία πύλη NOT, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έξοδος με άνοιγμα της επαφής και έτσι να
τεθεί σε λειτουργία η σειρήνα και η ενδεικτική λυχνία
Η7 υψηλής πιέσεως (Q11 και Q10 αντίστοιχα).
Τέλος στο τμήμα της σειρήνας παρατηρούμε
ότι προκειμένου αυτή να ενεργοποιηθεί, συνδυάζονται δύο πύλες OR στη σειρά, οι οποίες έχουν ως είσοδο τις επαφές των διακοπτών που περιγράφηκαν
παραπάνω και οδηγούν σε κατάσταση ανάγκης.
3.11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις.
1. Να εξηγήσετε τι είναι τα χρονικά ρελέ και τις
κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Για κάθε κατη-

γορία να δώσετε ένα παράδειγμα σχεδιάζοντας τη
χρονική αλληλουχία των γεγονότων.
2. Σχεδιάστε το ηλεκτρολογικό σχέδιο συνδέσεως ενός θερμικού ρελέ για την προστασία ενός τριφασικού ασύγχρονου ηλεκτροκινητήρα.
3. Να αναφέρετε τα κύρια μέρη των προγραμματιζομένων λογικών ελεγκτών.
4. Να αναφέρετε τις κύριες διαφορές των συμπαγών (compact) και των επεκτάσιμων (modular)
PLC.
5. Να παρουσιάσετε τον κύκλο λειτουργίας ενός
PLC.
6. Ποια είναι τα είδη μνήμης και ποιος ο σκοπός
του καθενός σε ένα PLC;
7. Να παραστήσετε τον τρόπο συνδέσεως ενός
αισθητήρα ηλεκτρικής αντιστάσεως Pt100 στην μονάδα εισόδου ενός PLC.
8. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους
έχουν αναπτυχθεί γλώσσες προγραμματισμού ειδικά
για το περιβάλλον των PLC.
9. Να παρουσιάσετε τα είδη των διαύλων (buses)
που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική αρχιτεκτονική
ενός PLC και τον ρόλο καθενός από αυτούς.
10. Ποιος είναι ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας
των οπτοζευκτών στις μονάδες εισόδου και εξόδου
ενός PLC;
11. Περιγράψτε τους τύπους των κυκλωμάτων
των μονάδων εξόδου σε ένα PLC.
12. Να μετατρέψετε τα προγράμματα Ladder και
FBD των παραδειγμάτων της παραγράφου 3.9 χρησιμοποιώντας την εντολή RS flip-flop.
13. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Ladder,
το οποίο μετά την πίεση ενός κομβίου START στην
είσοδο του PLC προκαλεί στην έξοδο σε ενδεικτική
λυχνία το άναμμα της λυχνίας για 60 s και το σβήσιμό της για 30 s. Η διαδικασία θα διακόπτεται με
την πίεση ενός κομβίου STOP. Να παρουσιαστεί ο
τρόπος συνδέσεως των εισόδων και της εξόδου στον
PLC.
14. Να γράψετε σε γλώσσα FBD και σε STL το
πρόγραμμα Ladder του σχήματος 3.11α.
15. Να μετατρέψετε σε γλώσσα FBD το πρόγραμμα σε STL του σχήματος 3.11β.
16. Το κύκλωμα του σχήματος 3.11γ ελέγχει την
λειτουργία δύο κινητήρων ως εξής: Mε το κάθε κομβίο START εκκινεί ο αντίστοιχος κινητήρας και ο
άλλος σταματά. Οι ενδεικτικές λυχνίες Λ1 και Λ2 είναι για την ένδειξη του κινητήρα που λειτουργεί. Οι
ενδεικτικές λυχνίες Λ3 και Λ4 είναι για ένδειξη υπερ-
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φορτώσεως του αντίστοιχου κινητήρα και ενεργοποιήσεως του θερμικού του. Να γραφεί πρόγραμμα και
στις τρεις γλώσσες που υλοποιεί τον παραπάνω αυτοματισμό και να παρασταθεί ο τρόπος συνδέσεως
των εισόδων και εξόδων σε έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή.
17. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Ladder
που θα ελέγχει το ρεύμα του δρομέα του ασύγχρονου κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέα που φαίνεται
στο σχήμα 3.11δ. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με την
εισαγωγή της μέγιστης εξωτερικής αντιστάσεως κατά
την εκκίνηση με ενεργοποίηση για 5 s, στη συνέχεια
μείωση της τιμής της εξωτερικής αντιστάσεως με
ενεργοποίηση του ρελέ Κ3 για 5 s και τέλος πλήρης
βραχυκύκλωση του δρομέα με την ενεργοποίηση του
ρελέ Κ2. Για την διαδικασία χρησιμοποιούνται ένα
κομβίο START και ένα κομβίο STOP, καθώς επίσης και ένα θερμικό ρελέ και λυχνία ενδείξεως ενεργοποιήσεως του θερμικού. Να παρασταθεί ο τρόπος
συνδέσεως των εισόδων και εξόδων σε έναν PLC.
18. Στο κύκλωμα ελέγχου του σχήματος 3.11ε με
πίεση του κομβίου START εκκινεί ο πρώτος κινητήρας και μέσω του χρονικού Τ μετά από 30 s εκκινεί
και ο δεύτερος. Ταυτόχρονα ανάβουν οι αντίστοιχες
λυχνίες, οι οποίες δείχνουν την ενεργοποίησή τους.
Στην περίπτωση που υπερφορτωθεί ένας από τους
κινητήρες, διακόπτεται η λειτουργία και των δύο, ενώ
ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία του κινητήρα
που υπερφορτώθηκε. Η λειτουργία των κινητήρων
μπορεί να σταματήσει με το κομβίο STOP. Να γραφεί πρόγραμμα στις γλώσσες Ladder και FBD, που
να υλοποιεί τον παραπάνω αυτοματισμό, και να παρασταθεί ο τρόπος συνδέσεως των εισόδων και εξόδων σε έναν PLC.
19. Το πρόγραμμα Ladder του σχήματος 3.11στ
έχει ως σκοπό να υλοποιήσει την λογική του DN bit
της εντολής ενός χρονικού off delay χρησιμοποιώντας την εντολή του χρονικού on delay. Δηλαδή με
την ενεργοποίηση της εισόδου Ι1 ενεργοποιείται η
έξοδος Q1, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να παρέλθουν 15 s από την απενεργοποίηση της
εισόδου Ι1. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα εκτελεί την
λογική, για την οποία σχεδιάστηκε; Εάν όχι, τότε
ποιο είναι το λάθος και πώς μπορεί να διορθωθεί;
20. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα FBD,
το οποίο θα υλοποιεί την εκκίνηση μέσω διακόπτη
αστέρα-τριγώνου και θα μπορεί να εκτελέσει στον
ίδιο κινητήρα αλλαγή φοράς περιστροφής. Να παρασταθεί ο τρόπος συνδέσεως των εισόδων και εξόδων
σε έναν PLC.
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κεφαλαιο 4
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4.1 Εισαγωγή.
Από τον ηλεκτρικό τηλέγραφο του Morse του
1838 έως την πρώτη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα μέσα της
δεκαετίας του ’70 και τα πιο εξελιγμένα μέσα δορυφορικής επικοινωνίας, στόχος είναι πάντα η κάλυψη
της ανθρώπινης ανάγκης για μεταφορά της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Αυτή η ανάγκη έγινε πιο ισχυρή και οι άνθρωποι
πλέον, με τη βοήθεια των μέσων που παρέχει η τεχνολογία, έχουν κατακτήσει μεταξύ άλλων την αμεσότητα, την εγκυρότητα και την ασφάλεια στην καθημερινή ηλεκτρονική επικοινωνία είτε αυτή αφορά στην
εργασία, είτε στη διασκέδαση. Οτιδήποτε συμβαίνει
σήμερα στον κόσμο, μέσω των δικτύων και κυρίως
των δικτύων υπολογιστών μεταδίδεται σε όλο τον
πλανήτη σε ελάχιστο χρόνο.
Με τη δημιουργία των πρώτων υπολογιστικών μηχανών και την εξέλιξή τους κατέστη αντιληπτό ότι θα
έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα δικτυώσεως αυτών.
Το γιατί όμως είναι σημαντική αυτή ακριβώς η
διασύνδεση-δικτύωση των υπολογιστικών συστημάτων και των διαφόρων περιφερειακών συσκευών,
καθώς και ποια είναι τα οφέλη, είναι ένα ερώτημα
που έρχεται να απαντηθεί από τον ορισμό του τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών:
Δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο δύο ή
περισσοτέρων διασυνδεδεμένων υπολογιστών
και συσκευών, που ως βασικό στόχο έχει τον
διαμοιρασμό πληροφοριών και πόρων.
Ο διαμοιρασμός των πόρων και της πληροφορίας επιτυγχάνεται σε υψηλό βαθμό πλέον ειδικά λόγω
του Διαδικτύου (Ιnternet) και των υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω αυτού. Ανεξάρτητα αν ο χρήστης χρησιμοποιεί σταθερή ή φορητή συσκευή, σύν1

δεση δεδομένων μέσω γραμμής σταθερής ή κινητής
τηλεφωνίας έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, της
αποστολής και λήψεως ηλεκτρονικών μηνυμάτων
αλληλογραφίας ή τη δυνατότητα προσβάσεως στον
τραπεζικό λογαριασμό και την πραγματοποίηση
συναλλαγών από οπουδήποτε, καθώς και τη λήψη
αποφάσεως.
Η συνεχής αύξηση και εξέλιξη της δυνατότητας
δικτυώσεως, έχει ως τελικό στόχο τη συνολική, ολοκληρωτική δικτύωση των έξυπνων ή μη συστημάτων
και την καθολική προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έξυπνα θεωρούνται τα συστήματα που μπορούν
μέσω ορισμένων αλγορίθμων να λάβουν μία απόφαση, για παράδειγμα την αύξηση ή τη μείωση της
θερμοκρασίας του χώρου. Στο σχήμα 4.1α απεικονίζεται η δυνατότητα διαμοιρασμού της πληροφορίας
από το ένα δίκτυο σε κάποιο άλλο λόγω της διασυνδέσεως όλων των (υπο)δικτύων με το Διαδίκτυο.
Η ανάγκη των ανθρώπων για πρόσβαση σε πόρους και πληροφορίες ή απλά για επικοινωνία μεγαλώνει καθημερινά. Αυτή η άποψη ενισχύεται και
από τα παρακάτω δεδομένα: πρώτον το πλήθος των
έξυπνων συσκευών που κυκλοφορούν στον κόσμο
έχει ξεπεράσει κατά πολύ το πλήθος των ανθρώπων
στον πλανήτη, δεύτερον το πλήθος των ενεργών
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που αγγίζει πλέον
το πλήθος του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη,
τρίτον την συνεχή αύξηση χρήσεως συστημάτων
που ανήκουν στην κατηγορία του IoT (Internet of
Things – το Διαδίκτυο των Πραγμάτων)1, τέταρτον
το μεγάλο πλήθος των κοινωνικών δικτύων που
αποτελούνται από μεγάλες ομάδες ανθρώπων με
ίδια ενδιαφέροντα και επικοινωνούν μεταξύ τους
μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, και πέμπτον τις
τεράστιες επενδύσεις που υλοποιούνται καθημερινά
από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ι οT (Internet of Things): H διασύνδεση μέσω του Διαδικτύου, υπολογιστικών συστημάτων ενσωματωμένων σε αντικείμενα καθημερινής χρήσεως, τα οποία τους επιτρέπουν να αποστείλλουν ή να λάβουν ψηφιακά δεδομένα.
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Σχ. 4.1α
Διασυνδεδεμένοι υπολογιστές και συσκευές.

Η αυξανόμενη τάση δικτυώσεως των πάντων
υπό την έννοια του IoT έχει ως αποτέλεσμα την
ταχύτατη εξέλιξη συστημάτων που υποστηρίζουν τα
λεγόμενα έξυπνα σπίτια ή έξυπνα πλοία (smart
ships), την τηλεμετρία, την τηλε-ιατρική, την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την δυνατότητα επικοινωνίας σε όλα τα μέρη του πλανήτη με όλες τις συνθήκες και φυσικά το Διαδίκτυο (σχ. 4.1β).
Η δικτύωση των υπολογιστών έχει προχωρήσει
σε τέτοιο βαθμό που χρησιμοποιείται στην καθημε-

Σχ. 4.1β
Η δικτύωση των πάντων - IoT.
(Πηγή: https://goo.gl/EM4n1Z)

ρινότητα του ανθρώπου σε πολλούς τομείς και ταυτόχρονα εμφανίζεται απαρέγκλιτα σε όλα τα σχέδια
βελτιώσεως της αποτελεσματικότητας λειτουργίας
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
4.2 Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών.
Για την κατανόηση της πολύπλευρης αξίας των δικτύων στην ζωή όλων, τις διάφορες χρήσεις και τον
λόγο της συνεχούς αναπτύξεως και βελτιστοποιήσεως αυτών παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα.
Η καθημερινότητα όλων περιλαμβάνει λίγο ή
πολύ τη χρήση πλήθους ηλεκτρονικών βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο και «έξυπνη»
τηλεόραση, δικτυακό εκτυπωτή και ταυτόχρονα με
τη βοήθεια αισθητήρων, που είναι διάσπαρτοι στον
χώρο, τη ρύθμιση της κεντρικής θερμάνσεως και της
φωτεινότητας του χώρου. Με τη χρήση των συσκευών αυτών ο άνθρωπος πλέον επικοινωνεί ασύρματα μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή ενσύρματα
μέσω κυρίως μόνιμης ευρυζωνικής συνδέσεως
(broadband) πλοηγείται στο Διαδίκτυο, παρακολουθεί ενημερωτικές εκπομπές και ειδήσεις, αγοράζει εισιτήρια, πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές,
προσανατολίζεται και οδηγεί στον προορισμό του,
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Σχ. 4.2α
Ποσοστό διεισδύσεως των ευρυζωνικών συνδέσεων στα κράτη.

καλεί σε βοήθεια ή απλά διασκεδάζει. Στο σχήμα
4.2α παρουσιάζεται γραφικά το ποσοστό διεισδύσεως των ευρυζωνικών συνδέσεων στα κράτη, όπου
με έντονο χρώμα είναι οι περιοχές με το υψηλότερο
ποσοστό.
Αναλύοντας την περιγραφή των διάφορων χρήσεων των δικτύων υπολογιστών θα επικεντρωθούμε
στην ακαδημαϊκή, στην επιχειρηματική, στην ναυτιλιακή και στην οικιακή χρήση.
4.2.1 Ακαδημαϊκή χρήση.
Μία βασική χρήση των δικτύων υπολογιστών είναι αυτή των ακαδημαϊκών εφαρμογών, μιας και από
μία τέτοια ακαδημαϊκή εφαρμογή, η οποία αποτέλεσε
την εξέλιξη στρατιωτικής εφαρμογής, του ARPANET
(Advanced Research Projects Agency Network) ξεκίνησε η ανάπτυξη και εξέλιξη του σημερινού Διαδικτύου (Internet) με πιο γνωστή προσφερόμενη υπηρεσία τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).
Ο βασικός λόγος που αναφέρεται πρώτη η ακαδημαϊκή χρήση των δικτύων είναι το μεγάλο πλήθος υπολογιστών, περιφερειακών και διακινουμένων πληροφοριών που συναντάμε εντός των πανεπιστημιακών
δικτύων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη χώρα μας
είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), ένα
από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το οποίο διασυνδέ-
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Σχ. 4.2β
Το δίκτυο κορμού του GRNET.

ει περισσότερες από 23.000 Διοικητικές ή Σχολικές
μονάδες και πάνω από 10.000 σχολικά εργαστήρια
πληροφορικής, καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ (GRNET), όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 4.2β, που διασυνδέει τα
42 Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας,
τις περισσότερες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
33 Ινστιτούτα και Φορείς Έρευνας, καθώς και περί-
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που 12.600 εκπαιδευτικές μονάδες του Πανευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Δικτύου Έρευνας GRANT,
το οποίο εξυπηρετεί την έρευνα και την εκπαίδευση,
βοηθώντας στη διάχυση της γνώσεως σχετικά με τις
νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.
Στην περίπτωση του ακαδημαϊκού δικτύου το ζητούμενο είναι η κοινή χρήση σημαντικών πόρων, υπό
την ευρύτερη έννοια περιορισμού του κόστους και της
αυξήσεως του επιπέδου ασφάλειας.
Στόχος είναι τα διαμοιραζόμενα προγράμματα, οι
δικτυακές εφαρμογές, ο εξοπλισμός και σημαντικότερο όλων η πληροφορία (δεδομένα), να είναι διαθέσιμα σε όλους στο δίκτυο. Παράδειγμα, η δημιουργία της υλικοτεχνικής υποδομής που θα φιλοξενεί τη
βάση δεδομένων με τα στοιχεία των σπουδαστών των
δέκα (10) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο, για να
αποφευχθεί το επί πλέον κόστος κτήσεως, εγκαταστάσεως και συντηρήσεως πολλαπλών ίδιων συστημάτων στις έδρες κάθε μίας εκ των ΑΕΝ.
Λόγω του μεγάλου πλήθους των χρηστών των
ΑΕΝ και των διοικητικών δομών που χρησιμοποιούν
κοινές υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ή τις βάσεις δεδομένων (διαχείριση και χρήση), ο
στόχος και σκοπός της διαμοιράσεως των υπηρεσιών
από ένα κεντρικό σημείο είναι εύκολα κατανοητός.
Αν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση και η κάθε μονάδα (ακαδημαϊκή ή διοικητική) επιθυμούσε να προμηθευθεί, να διαχειρίζεται και να συντηρεί ένα δικό
της σύστημα εξυπηρετήσεως ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail server), το κόστος κτήσεως και
λειτουργίας θα ήταν απαγορευτικό.
4.2.2 Οικιακή χρήση.
Πραγματοποιώντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις τεχνολογίες και υπηρεσίες δικτύων που
αφορούν και προσφέρονται στους οικιακούς χρήστες, παρατηρείται εύκολα ο υψηλός ρυθμός διαδόσεως αυτών.
Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για
οικιακή χρήση ήταν μεγάλη και σε σύντομο σχετικά
διάστημα. Τα δίκτυα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες εξελίχθηκαν από την αναλογική εποχή με τη μεταγωγή (μεταφορά) ή σύνδεση κάθε κλήσεως να γίνεται σε χειροκίνητα τηλεφωνικά κέντρα, στη μετέπειτα
χρήση ηλεκτρομηχανικού κέντρου τηλεφωνίας. Στην
εποχή που ακολούθησε και ήταν αυτή του Δημόσιου
Δικτύου Τηλεφωνίας (Public Switched Telephone
Network – PSTN) και του Ψηφιακού Δικτύου
Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Integrated Services

Digital Network – ISDN) προσφέρθηκαν υπηρεσίες
τηλεφωνίας και ταυτόχρονα μεταφοράς δεδομένων.
Σύντομα αναμένεται στα οικιακά δίκτυα η χρήση της
τεχνολογίας των οπτικών ινών (βλ. παράγρ. 4.3.3).
Η ανάπτυξη των δικτύων από τους παρόχους υπηρεσιών και η διάχυση και προώθηση των Ψηφιακών Συνδρομητικών Γραμμών (Digital Subscriber
Line – DSL) και πιο συγκεκριμένα της Ασύμμετρης
Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (Asymmetric
Digital Subscriber Line – ADSL), βοήθησε στην επίτευξη του κυριότερου λόγου υπάρξεως ενός τέτοιου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε οικιακό περιβάλλον.
Αυτός δεν είναι άλλος από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat, 2016) και παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα 4.2γ, η χρήση του Διαδικτύου
στους οικιακούς χρήστες γίνεται κυρίως με σκοπό:
1) Την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
2) την συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες,
3) την πραγματοποίηση τηλεφωνικής επικοινωνίας ή βιντεοκλήσεως, και
4) την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
Στην γενικότερη έννοια της επικοινωνίας των οικιακών χρηστών και των διαφόρων χρήσεων του Διαδικτύου τα προηγούμενα χρόνια σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η επικοινωνία peer-to-peer (P2P, δίκτυο
υπολογιστών που διαμοιράζονται εξίσου τους πόρους
τους) και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για μεταφορά αρχείων από χρήστη σε χρήστη ή για απευθείας ανταλλαγή μηνυμάτων.
Η επικοινωνία όμως δεν είναι ο αποκλειστικός
λόγος χρήσεως του Διαδικτύου στους οικιακούς χρήστες. Η πρόσβαση σε τεράστιο πλήθος πληροφοριών
για ποικίλα θέματα, όπως ιατρική, ιστορία, γαστρονομία, ειδησεογραφία, αναψυχή, αθλητικά κ.λπ. έλκει
το ενδιαφέρον κάθε χρήστη.
Εξίσου σημαντικός λόγος χρήσεως των δικτύων
για πολλούς χρήστες, είναι η διασκέδαση, που ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα ορίζεται διαφορετικά.
Κατηγοριοποιώντας τα περισσότερα είδη διασκεδάσεως που μπορούν να προσφερθούν μέσω δικτύου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητών και
σταθερών ψηφιακών μέσων, όπως κινητά τηλέφωνα,
ταμπλέτες ή νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αναφέρονται τα: ηλεκτρονικά δικτυακά παιχνί-
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Σκοπός χρήσεως του Διαδικτύου από οικιακούς χρήστες (Πηγή: https://goo.gl/wt8CoE).

δια, ζωντανές μεταδόσεις αθλημάτων ή άλλων σημαντικών γεγονότων, μουσικά βίντεο, κινηματογραφικές
ταινίες, διαδικτυακό ραδιόφωνο, βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά και φωτογραφικό υλικό.
Μια άλλη χρήση των δικτύων είναι αυτή της εκπαιδεύσεως και συγκεκριμένα της τηλεκπαιδεύσεως
είτε πρόκειται για σύγχρονη είτε για ασύγχρονη.
Στην μεν σύγχρονη απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των σπουδαστών-φοιτητών και των
καθηγητών με την αλληλεπίδραση μεταξύ τους να
γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ στην ασύγχρονη
δεν απαιτείται η ταυτόχρονη διαδικτυακή παρουσία
των εμπλεκομένων. Λόγω της μεγάλης σημασίας
που αποδίδεται πλέον στο σύστημα της διά βίου μαθήσεως έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες
υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς ιδιωτικούς και δημόσιους και μπορούν να προσφερθούν
μέσω του Διαδικτύου πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαιδεύσεως
στη Ναυτιλία, που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), είναι η πλατφόρμα Maredu. Η υλοποίησή της βασίστηκε στην ειδική
πλατφόρμα ανοικτού και ελεύθερου κώδικα Open
eClass και η πρόσβαση σε αυτήν πραγματοποιείται

μέσω της ιστοσελίδας https://maredu.edu.gr.
Παράλληλα, σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αυστραλία, παρέχεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως
σχολικού προγράμματος εκπαιδεύσεως από απόσταση με σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαιδεύσεως που
χρησιμοποιούν συστήματα τηλεδιασκέψεων (πραγματοποίηση επικοινωνίας με χρήση εικόνας και ήχου,
μικροφώνου, ηχείων και κάμερας από τους εμπλεκόμενους και δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής αρχείων, παρουσιάσεων κ.λπ. αρχείων).
Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες χρήσεως
είναι και αυτή των ηλεκτρονικών αγορών μέσω Διαδικτύου λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής
της από τους χρήστες. Έρευνες ωστόσο επιβεβαιώνουν αυτήν ακριβώς την αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Η ανάπτυξη και εξέλιξη των τεχνολογιών που
υποστηρίζουν και υλοποιούν αυτοματισμούς για βιομηχανική και οικιακή χρήση, εύκολα και χωρίς την
απαίτηση πολλών γνώσεων, καθώς και η μείωση του
κόστους κτήσεως αυτών, δημιούργησαν την πλέον
δημοφιλή κατηγορία των έξυπνων οικιακών συστημάτων. Το οικιακό δίκτυο πλέον εξυπηρετεί και διασυνδέει συστήματα που ελέγχουν την θέρμανση και
ψύξη του χώρου, την ασφάλεια και την πυρασφάλεια,
την παροχή ζεστού νερού χρήσεως, τον φωτισμό, την
διασκέδαση κ.ά..
Τέλος, η χρήση δικτυακών υπηρεσιών αποθηκεύ-
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σεως, επεξεργασίας, καθώς και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για παράδειγμα επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων από τους οικιακούς
χρήστες για προσωπική χρήση έχει βοηθήσει στην
ταχεία διάδοση του υπολογιστικού νέφους (Cloud
Computing).
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστήμης
και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (National Institute of Standards and Technology, NIST) ως υπολογιστικό νέφος (Cloud computing
ή απλά Cloud), ορίζεται «το μοντέλο που επιτρέπει
την απεριόριστη, κατά απαίτηση (on-demand)
πρόσβαση μέσω δικτύου σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (shared pool) από δίκτυα, εξυπηρετητές (servers), επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικούς χώρους, εφαρμογές και υπηρεσίες, το οποίο μπορεί
να δεσμευθεί και να απελευθερωθεί γρήγορα με
ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο των υπηρεσιών».
4.2.3 Επιχειρηματική χρήση.
Η επικοινωνία και γενικότερα η μεταφορά της
πληροφορίας είναι στρατηγικής και κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία κάθε επιχειρήσεως. Σε κάθε οργανισμό σήμερα, ενώ χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός
από διάφορα εργαλεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνα,
τηλεομοιότυπα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, συχνά
εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματά του που είναι
απομονωμένα και απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα.
Για να ξεπεραστούν οποιαδήποτε εμπόδια στην επικοινωνία, η χρήση των δικτύων υπολογιστών είναι κρίσιμη, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη που βρίσκεται εντός
ή εκτός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος να έχει
πρόσβαση σε λογισμικά και πληροφορίες, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρήσεως.
Ένα παράδειγμα λειτουργίας και διακινήσεως
της πληροφορίας σε μια επιχείρηση αναδεικνύει την
σημαντικότητα της χρήσεως των δικτύων από τα τμήματά της (π.χ. παραγωγής, φορτώσεως, αποθήκης,
εισαγωγών, εξαγωγών, πωλήσεων, οικονομικών και
πληροφορικής).
Κάθε τμήμα διαθέτει υπολογιστές που διασυνδέονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα στο τμήμα παραγωγής οι υπολογιστές συνδέονται με τις γραμμές παραγωγής για να μπορούν να προγραμματίζουν το τι θα
παραχθεί και να ελέγχουν αν τελικά έχει παραχθεί,
να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας των μηχανών
με χρήση αισθητήρων και να ενημερώνουν άμεσα

την αποθήκη με τα προϊόντα. Αντίστοιχα η αποθήκη
μπορεί με τη σειρά της να ενημερώνει το τμήμα φορτώσεως για την παραλαβή του προϊόντος που έχει παραχθεί και πρέπει να πωληθεί και με τη σειρά του το
τμήμα φορτώσεως ενημερώνει το τμήμα πωλήσεων
για την προετοιμασία των συνοδευτικών εγγράφων
της πωλήσεως όπως τιμολόγια κ.λπ..
Αν στο παραπάνω παράδειγμα ορισμένα από τα
τμήματα της επιχειρήσεως ήταν σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, πόλη ή ακόμη και ήπειρο, τότε
η διοίκηση της επιχειρήσεως θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση αν δεν υπήρχε η δικτύωση λόγω των
δυσκολιών που εμφανίζονται κατά την διοίκηση κατανεμημένης παραγωγής. Το ίδιο δύσκολο είναι και
η διοίκηση των πλοίων μίας ναυτιλιακής εταιρείας
χωρίς την χρήση των δικτύων.
Στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εξοικονομούνται πόροι με τη χρήση κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, ενώ οι υπάλληλοι έχουν
πρόσβαση σε αυτά μέσω δικτύου, χρησιμοποιώντας
κοινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε κάθε υπολογιστής να είναι υψηλών
επιδόσεων και να έχει εγκατεστημένο το αντίστοιχο
λογισμικό του τμήματος στο οποίο απασχολείται ο
υπάλληλος.
Σε όλα τα συστήματα, ανεξάρτητα από το εάν είναι
εγκατεστημένα εντός της επιχειρήσεως σε πληροφοριακό κέντρο δεδομένων και υπηρεσιών (on-premise
datacenter) ή φιλοξενούνται σε μισθωμένες υπηρεσίες στο υπολογιστικό νέφος, η πρόσβαση επιτυγχάνεται πάντα μέσω κάποιου δικτύου με την πλέον διαδεδομένη διάταξη να είναι αυτή του πελάτη-διακομιστή
ή τη διάταξη πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Σε
αυτήν ένας χρήστης-πελάτης μέσω ενός υπολογιστή
συνδέεται στον εξυπηρετητή μέσω Διαδικτύου και ζητάει την προβολή ενός αρχείου εικόνας απ’ αυτόν και
ο εξυπηρετητής του το παρέχει (σχ. 4.2δ).
Εξυπηρετητήςδιακοµιστής
αποθετήριο
εικόνων-αρχείων
Πελάτες
διακοµιστή

Internet

Σχ. 4.2δ
Μοντέλο συνδέσεως
πελάτη-εξυπηρετητή.
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Πίνακας 4.2
Πλεονεκτήματα χρήσεως δικτύων σε επιχειρηματικό περιβάλλον.
Α/Α

Πλεονεκτήματα

Περιγραφή

1

Απομακρυσμένη
πρόσβαση

Δυνατότητα εισόδου στο δίκτυο σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι απομακρυσμένα για πρόσβαση.

2

Κεντρικό σημείο
αποθηκεύσεως δεδομένων

Αποθήκευση των αρχείων όλων των υπαλλήλων σε ασφαλή, κεντρική τοποθεσία.

3

Κεντρικό σημείο
Λογισμικό και συστήματα που χρησιμοποιούνται από πολλούς ή όλους τους
εγκαταστάσεως εφαρμογών υπαλλήλους, εγκαθίστανται και λειτουργούν στον κεντρικό εξυπηρετητή.

4

Κοινόχρηστοι πόροι

Η ύπαρξη δικτύου υπολογιστών καθιστά εύκολη την κοινή χρήση υλικοτεχνικής υποδομής όπως εκτυπωτές και σαρωτές.

5

Διαχείριση ασφάλειας
και δικαιωμάτων

Η ύπαρξη και η χρήση δικτύων επιτρέπει την αύξηση της ασφάλειας περιορίζοντας πρόσβαση σε αρχεία, φακέλους, λογισμικό ή διάφορους άλλους
πόρους. Επίβλεψη και διαχείριση προσβάσεως σε χώρους. Πυρασφάλεια.

6

Εργαλείο
συνεργασίας

Η χρήση του δικτύου υπολογιστών ως εργαλείο αποτελεσματικότερης συνεργασίας. Για παράδειγμα η επεξεργασία ενός αρχείου κειμένου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Η υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους ωστόσο,
παρά το υψηλό ρίσκο που παρουσιάζει λόγω των
προβλημάτων ασφαλείας, έχει μειώσει συνολικά το
διαχειριστικό, λειτουργικό και το κόστος εγκαταστάσεως σε μεγάλο βαθμό.
Ολοκληρώνοντας την ανάδειξη και περιγραφή
των διαφόρων χρήσεων των δικτύων στις επιχειρήσεις, παρουσιάζονται –συγκεντρωτικά– τα κυριότερα
πλεονεκτήματα που προκύπτουν στον πίνακα 4.2.
4.2.4 Ναυτιλιακή χρήση.
Σημαντικές είναι και οι αντίστοιχες χρήσεις των
δικτύων υπολογιστών στην ναυτιλία, που παρουσιάζουν όμως μία κρίσιμη διαφορά σε σύγκριση με
τις προαναφερόμενες επιχειρηματικές και οικιακές
χρήσεις.
Με δεδομένο το γεγονός ότι τα πλοία το μεγαλύτερο διάστημα είναι εν πλω και βρίσκονται μακριά
από σημείο προσβάσεως και υποστηρίξεως, η αξιοπιστία της λειτουργίας των δικτύων αναδεικνύεται
ως στόχος καίριας σημασίας σε σύγκριση για παράδειγμα με την υψηλή προσφερόμενη ταχύτητα.
Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου, καθώς και
η διαχειρίστρια εταιρεία, από την έδρα τους ή από
άλλα γεωγραφικά σημεία, επιθυμούν αμφότεροι
συχνά την διασύνδεση μέσω δικτύου υπολογιστών.
Στο σχήμα 4.2ε παρουσιάζεται η διάταξη του δικτύου
υπολογιστών ενός πλοίου όπου, μέσω δορυφορικής

συνδέσεως, μπορούν όλοι οι υπολογιστές που βρίσκονται εντός αυτού να επικοινωνήσουν και για παράδειγμα να λάβουν και να αποστείλουν μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα κύρια ζητήματα της επικοινωνίας αφορούν συνήθως θέματα σχετικά με:
1) Την επικοινωνία (γενικότερα) των πλοίων.
2) Την συντήρηση και λειτουργία των πλοίων και
όλων των βοηθητικών σε αυτό διαδικασιών.
3) Την παρακολούθηση του πλου.
4) Τις προμήθειες του πλοίου.
5) Τις φορτώσεις και εκφορτώσεις του πλοίου.
6) Τις ναυλώσεις του πλοίου.
7) Την διαχείριση του πληρώματος, καθώς και το
ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να εργαστεί για το
πλοίο σε κάποιο λιμάνι.
8) Την διαχείριση της παρακολουθήσεως συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας, ναυσιπλοΐας.
9) Την έρευνα και διάσωση.
Στο κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται αναλυτική
παρουσίαση των βιομηχανικών δικτύων που είναι
εγκατεστημένα και λειτουργούν εντός των πλοίων.
Ένα άλλο παράδειγμα χρήσεως των δικτύων
υπολογιστών στη ναυτιλία είναι το σύστημα που έχει
δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
και συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime
Safety Agency – EMSA) και ονομάζεται SafeSeaNet. Το SafeSeaNet είναι ένα μεγάλο δίκτυο ανταλ-
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Τυπικό δίκτυο υπολογιστών πλοίου.

λαγής πληροφοριών και δεδομένων, διασυνδέει
όλους τους ναυτιλιακούς φορείς από όλη την Ευρώπη, μέσα σε αυτούς και την Ελληνική Ακτοφυλακή,
καθώς και φορείς της Νορβηγίας και Ισλανδίας. Οι
πληροφορίες που διακινούνται έχουν να κάνουν κυρίως με την θέση των πλοίων και την πορεία αυτών.
4.3 Πρωτόκολλα και πρότυπα δικτύων.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρονται συχνά
οι όροι πρωτόκολλο και πρότυπο. Οι δύο όροι διαφέρουν μεταξύ τους. Ειδικότερα:
1) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο προσυμφωνημένων κανόνων και συμβάσεων μεταξύ (των εφαρμογών συνήθως) των δύο κόμβων δικτύου που επιθυμούν να επικοινωνήσουν και ορίζουν τη μορφή,
το μέγεθος, το περιεχόμενο, τη σημασία των μηνυμάτων σφάλματος, την διαδικασία ενάρξεως και λήξεως της επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα, δηλαδή, είναι
υπεύθυνα για τη διαχείριση της ομαλής διακινήσεως
των δεδομένων στα διάφορα υποδίκτυα (τοπικά, μητροπολιτικά, δορυφορικά, ασύρματα) με επιτυχία.

2) Πρότυπο είναι ουσιαστικά οι κοινές προδιαγραφές (τεχνικές), που πρέπει να ακολουθηθούν για
παράδειγμα κατά την κατασκευή μίας κάρτας δικτύου από κάποιον κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να
επικοινωνεί με τις κάρτες άλλων κατασκευαστών ή
κατά την διασύνδεσή της με άλλο δικτυακό εξοπλισμό. Πρότυπα (προδιαγραφές) χρησιμοποιούνται
και κατά την εγκατάσταση της δικτυακής υποδομής,
μέσω της οποίας θα λειτουργήσει ένα δίκτυο. Η εν
λόγω προδιαγραφή (πρότυπο) πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή απ’ όλους τους κατασκευαστές, να μην
είναι δεσμευτική όσον αφορά στα υλικά κατασκευής και να έχει δημόσια υποστήριξη. Ουσιαστικά, τα
πρότυπα οριοθετούν το πλαίσιο που απαιτείται για
την κατασκευή και δημιουργία συμβατών δικτυακών
υλικών, μέσων και δικτύων.
4.4 Κατηγοριοποίηση δικτύων.
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα δίκτυα γενικότερα
αποτελούν πια κομμάτι της καθημερινότητας του
ανθρώπου, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για επαγ-
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γελματική ή προσωπική χρήση, για λόγους ευκολίας
στη μελέτη τους, αναπτύξεως και διαχείρισή τους, διαχωρίζονται σύμφωνα με τον τρόπο διασυνδέσεως, της
γεωγραφικής εκτάσεως και του μέσου επικοινωνίαςδιασυνδέσεως. Αναλυτικότερα:
4.4.1 Δ
 ιαχωρισμός βάσει τρόπου διασυνδέσεως.
Ένα βασικό κριτήριο διαχωρισμού είναι ο τρόπος
διασυνδέσεως των κόμβων του δικτύου. Διακρίνομε
πέντε (5) περιπτώσεις:
1) Απευθείας σύνδεση (point-to-point): Στην
πρώτη περίπτωση και την πιο απλή είναι η σύνδεση δύο
κόμβων μεταξύ τους σημείο προς σημείο (σχ. 4.4α).
Μέσο επικοινωνίας

Χρήστης

Εξυπηρετητής-διακοµιστής

Σχ. 4.4α
Απευθείας σύνδεση
δύο κόμβων (point-to-point).

2) Σύνδεση όλων με όλους (full-mesh): Στη δεύτερη περίπτωση διασυνδέσεως περισσότεροι από δύο
κόμβοι μεταξύ τους μπορεί να διασυνδέονται κάνοντας
χρήση της λογικής full-mesh, όπου όλοι οι κόμβοι του
δικτύου θα πρέπει να διασυνδεθούν με όλους. Στο σχήμα 4.4β παρουσιάζεται η διασύνδεση οκτώ (8) υπολογιστών με τοπολογία full-mesh. Σε αυτήν την περίπτωση
οι απαιτούμενες συνδέσεις αποτελούνται από 28 μέσα
διασυνδέσεως, ένα για κάθε ζεύγος υπολογιστών.

Σχ. 4.4β
Σύνδεση όλων με όλους (full-mesh).
Σύνδεση 8 κόμβων με 28 συνδέσμους.

Χαρακτηριστικά στην περίπτωση full-mesh διασυνδέσεως απαιτούνται Ν(Ν – 1)/2 σύνδεσμοι (δηλ.
πλήθος μέσων επικοινωνίας) για να διασυνδεθούν Ν
κόμβοι.
Στην περίπτωση των δικτύων της λογικής fullmesh, παρουσιάζεται ένα σημαντικό μειονέκτημα.
Τα δίκτυα αυτά δεν μπορούν να κλιμακωθούν λόγω
φυσικών, τεχνολογικών και τελικά οικονομικών περιορισμών. Συγκεκριμένα, οι τρεις σημαντικοί λόγοι για
τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί κλιμάκωση και
κατ’ επέκταση δεν μπορούν να είναι αποδοτικά τα εν
λόγω δίκτυα είναι:
α) Το ότι οι κόμβοι θα πρέπει να διαχειρίζονται
πολύ μεγάλο πλήθος συνδέσεων,
β) το υψηλό κόστος που οφείλεται στο πλήθος των
απαιτούμενων συνδέσεων, και
γ) το μεγάλο μήκος των μέσων επικοινωνίας.
Για να μπορεί λοιπόν ένα δίκτυο να είναι αποδοτικό και να κλιμακώνεται εύκολα, θα πρέπει να αποτελείται από ένα λογικό πλήθος συνδέσεων και να
γίνεται κοινή χρήση πόρων διασυνδέσεως ή κοινή
χρήση των μέσων διασυνδέσεως. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι οι τοπολογίες αρτηρίας (bus) και
δακτυλίου (ring).
3) Αρτηρίας (bus): Στην τρίτη περίπτωση παρουσιάζεται αυτή του τύπου αρτηρίας. Σε αυτήν, όταν
ένας υπολογιστής/κόμβος θέλει να στείλει ένα μήνυμα
σε κάποιον άλλο κόμβο, τότε ο αποστολέας κόμβος
αποστέλλει στο δίκτυο (στο μέσο διασυνδέσεως) το
μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο το λαμβάνουν όλοι οι κόμβοι. Αν η διεύθυνση παραλήπτη
που αναφέρεται στο μήνυμα δεν αντιστοιχεί σε κάποιον παραλήπτη, τότε το μήνυμα απορρίπτεται/παραβλέπεται, αλλιώς, αν η διεύθυνση συμφωνεί με αυτήν
του παραλήπτη, τότε το μήνυμα γίνεται αποδεκτό και
διαβάζεται. Στο σχήμα 4.4γ παρουσιάζεται η συνδεσμολογία αρτηρίας με πέντε (5) υπολογιστές και έναν
(1) εκτυπωτή.

Σχ. 4.4γ
Τοπολογία αρτηρίας.
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4) Δακτυλίου (ring): Η διασύνδεση τύπου δακτυλίου είναι επί της ουσίας σύνδεση τύπου αρτηρίας
με κλεισμένα άκρα με τέτοιον τρόπο που να δημιουργείται ένας βρόχος (loop). Τα μηνύματα σε αυτό
το είδος δικτύου «ταξιδεύουν» προς τη μία μεριά και
από κάθε κόμβο που περνά το μήνυμα αναμεταδίδεται εκ νέου στον διπλανό του κόμβο. Στο σχήμα
4.4δ παρουσιάζεται η σύνδεση τεσσάρων (4) υπολογιστών σε δακτύλιο.

ing): Στο είδος αυτό εγκαθιδρύεται ένα κύκλωμα
αποκλειστικής χρήσεως μεταξύ των προς εξυπηρέτηση κόμβων του δικτύου για όσο χρόνο απαιτείται και
η πληροφορία μεταφέρεται με τη μορφή ακολουθίας
bit (bit stream).
β) Η μεταγωγή πακέτου (packet switching):
Στο είδος αυτό η πληροφορία μεταφέρεται με τη
μορφή πακέτου ή μηνύματος, σε διακριτά τμήματα
δηλαδή. Σε αντίθεση με την μεταγωγή κυκλώματος,
όταν ένας μεταγωγέας λάβει ένα πακέτο από κάποιο
κόμβο, το αποθηκεύει και το προωθεί στον κατάλληλο παραλήπτη (store-and-forward).

Μεταγωγέας ή
δροµολογητής

Σχ. 4.4δ
Τοπολογία δακτυλίου.

Τα δίκτυα τύπου αρτηρίας και δακτυλίου παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα λόγω των ακόλουθων περιορισμών:
α) περιορισμένο πλήθος κόμβων που μπορούν να
συνδεθούν σε ένα μέσο επικοινωνίας (σύνδεσμο),
β) περιορισμένη έκταση που μπορούν να καλύψουν, μιας και η ισχύς του σήματος που μεταφέρει
την πληροφορία μειώνεται με την απόσταση.
5) Στην τελευταία περίπτωση, των δικτύων μεταγωγής, γίνεται χρήση ενός κεντρικού κόμβου, που
συνήθως πρόκειται για μεταγωγέα (switch) ή δρομολογητή (router), όπου οι υπηρεσίες και οι πόροι
του δικτύου μπορούν και διαμοιράζονται εξίσου σε
όλους τους χρήστες αυτού του δικτύου αν αυτό απαιτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται λόγος για δίκτυο τύπου αστέρα (star). Εάν κάποιος κόμβος θέλει να μεταδώσει πληροφορίες προς άλλον κόμβο,
θα πρέπει αρχικά να τις μεταδώσει στον μεταγωγέα
που βρίσκεται στο κέντρο του σχήματος 4.4ε. Αυτός
στη συνέχεια θα τις μεταδώσει στον κατάλληλο κόμβο-παραλήπτη.
Τα σημαντικότερα είδη μεταγωγής είναι:
α) Η μεταγωγή κυκλώματος (circuit switch-

Σχ. 4.4ε
Τοπολογία αστέρα.

4.4.2 Δ
 ιαχωρισμός βάσει γεωγραφικής εκτάσεως.
Όταν το κριτήριο διαχωρισμού είναι το μέγεθος
ή η γεωγραφική κατανομή, τότε τα δίκτυα διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Τα χαρακτηριστικά
τους περιγράφονται ως εξής:
1) Τοπικά (Local Area Networks – LAN): Δίκτυα που καλύπτουν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες
μέτρα και είναι ιδανικά για την κάλυψη κατοικιών,
ακαδημαϊκών εργαστηρίων ή μικρών επιχειρηματικών δικτύων. Συνήθως σε αυτά τα δίκτυα όλοι οι
κόμβοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω μεταγωγέων, με τοπολογία αστέρα.
2) Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα WLAN: Παρόμοια με τα LAN, αλλά το μέσο διασυνδέσεως είναι
ασύρματο και αναλύονται σε επόμενη παράγραφο.
3) Μητροπολιτικά (Metropolitan Area Network – MAN): Ως ΜΑΝ, αναφέρονται τα δίκτυα που
διασυνδέουν άλλα μικρότερα δίκτυα LAN, όπως όλα
τα δίκτυα μίας πόλεως (τάξη μεγέθους). Τα MAN με
τη σειρά τους μπορούν να διασυνδέονται με μεγαλύ-
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τερα δίκτυα όπως τα WAN. Σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας σήμερα είναι σε λειτουργία αρκετά δίκτυα
οπτικών ινών και εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες
και ιδιωτικούς φορείς.
4) Ευρείας περιοχής (Wide Area Network –
WAN): Διασυνδεδεμένα τοπικά δίκτυα LAN που
εκτείνονται σε πολλές γεωγραφικές περιοχές όπως
τα διασυνδεδεμένα τμήματα ενός πανεπιστημίου.
Ένα τοπικό ιδιωτικό δίκτυο LAN ή ένα ιδιωτικό ή
δημόσιο WLAN μπορούν να εκτείνονται σε μερικές
εκατοντάδες μέτρα. Συνήθως έχουν περιορισμένο
σχετικά μέγεθος, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση μεταφοράς της πληροφορίας να είναι εξαιρετικά μικρή
και κατά κανόνα δεν εμφανίζουν πολλά λάθη κατά
την λειτουργία τους.
Στην κατηγορία των WAN δικτύων εντάσσονται
και τα δίκτυα που καλύπτουν πολύ μεγάλες γεωγραφικές περιοχές όπως τα δίκτυα μίας χώρας ή ακόμη
και μίας ηπείρου.
4.4.3 Διαχωρισμός βάσει μέσου επικοινωνίας –
διασυνδέσεως.
Η μεταφορά της πληροφορίας εντός του δικτύου
επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός μέσου διασυνδέσεως. Στα σύγχρονα δίκτυα χρησιμοποιούνται τρεις
τύποι μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφορίας (σχ. 4.4στ):

(α)

(β)

(γ)
Σχ. 4.4στ
Τα τρία κύρια μέσα διασυνδέσεως.
(α) ενσύρματα, (β) οπτικά και (γ) ασύρματα μέσα

1) Τα ενσύρματα μέσα, που μεταφέρουν την
πληροφορία με τη μορφή ηλεκτρικών παλμών.
2) Τα οπτικά μέσα, που μεταφέρουν την πληροφορία με τη μορφή φωτεινών παλμών, και
3) τα ασύρματα μέσα, που μεταφέρουν την πληροφορία με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Αναλυτικότερα:
1) Τα ενσύρματα μέσα.
Το κάθε μέσο μεταφοράς πληροφορίας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτή η διαφορετικότητα των
χαρακτηριστικών είναι που προσδίδει στο κάθε ένα
τις ιδιότητες που απαιτούνται για την κάθε χρήση. Ο
σχεδιαστής του δικτύου πρέπει να επιλέξει ποια από
τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά – κριτήρια ταιριάζουν και καλύπτουν τις ανάγκες των προδιαγραφών
για την υλοποίηση του δικτύου. Κάποια από τα εν
λόγω κριτήρια είναι:
1) To κόστος και η πολυπλοκότητα του μέσου
και της εγκαταστάσεως. Σε κάθε υλοποίηση πρέπει
να επιλέγεται το μέσο που προσφέρει την καλύτερη
σχέση αποδόσεως με τιμή και παράλληλα συμφέρει
από πλευράς συντηρήσεως και εγκαταστάσεως.
2) Το περιβάλλον εγκαταστάσεως και λειτουργίας του μέσου. Για παράδειγμα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον με αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αποφεύγεται η χρήση ασυρμάτων
μέσων επικοινωνίας.
3) Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας. Στις
περιπτώσεις καλύψεως μεγάλων αποστάσεων συνήθως επιλέγεται η χρήση οπτικών ινών λόγω του
περιορισμού στην απόσταση που παρουσιάζουν τα
ενσύρματα και ασύρματα μέσα.
4) Η ταχύτητα και το πλήθος δεδομένων μεταφοράς. Ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων μπορεί να επιλεχθεί και το
κατάλληλο μέσο.
Παράλληλα, θα πρέπει να προϋπολογιστούν
στοιχεία όπως η απαιτούμενη ταχύτητα μεταφοράς
δεδομένων στο δίκτυο και το πλήθος των κόμβων
του δικτύου. Για παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι πρέπει
να εκτελεστεί μία λειτουργία μεταφοράς ενός αρχείου με μέγεθος 500 GB σε ένα χρονικό πλαίσιο 4 h σε
ένα ενσύρματο δίκτυο, τότε:
500 GB/4 h = 125 GB/h
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, απαιτούνται 125 GB
ανά ώρα, αν το δίκτυο εξυπηρετήσεως είναι ενσύρ-
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ματο και συγκεκριμένα Fast Ethernet (βλ. παράγρ.
4.4.1). Με θεωρητική μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς περίπου 45 GB/h δεν είναι το κατάλληλο για
την μεταφορά εντός του χρονικού περιθωρίου που
ορίστηκε. Αντίθετα με τη χρήση Gigabit Ethernet
υποδομής, η προσφερόμενη θεωρητική δυνατότητα
μεταφοράς ανέρχεται στα 450 GB/h και ικανοποιεί
τις απαιτήσεις.
Στον πίνακα 4.4.1, αποτυπώνεται η δυνατή ταχύτητα μεταφοράς ανά μέσο ανάλογα με την τεχνολογία και τον τύπο δικτυώσεως που περιγράφονται
αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.
Πίνακας 4.4.1
Ταχύτητα μεταφοράς
ανά πρότυπο δικτυώσεως.
Όρος
περιγραφής

Πρότυπο

Μέγιστη
ταχύτητα
μεταφοράς

Fast Ethernet

100BASE-ΤX

100 Mbit/s

Gigabit Ethernet

1000BASE-Τ

1 Gbit/s

10 Gigabit Ethernet

10GBASE-Τ

10 Gbit/s

Αναφορικά με τα μέσα συνδέσεως και τους αγωγούς που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση
ενός ενσύρματου δικτυακού συστήματος, είναι συνήθως συνεστραμμένων ζευγών τύπου UTP, STP ή
S-FTP (σχ. 4.4ζ).
Τα μη θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους (Unshielded Twisted Pair – UTP)
αποτελούνται συνήθως από 4 ζεύγη αγωγών. Παρόλο που δεν έχουν θωράκιση, έχει βρεθεί ότι μεγάλο ποσοστό από τις πιθανές ηλεκτρομαγνητικές

Σχ. 4.4ζ
Τύποι καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.

παρεμβολές, που μπορεί να τα επηρεάσουν κατά
την λειτουργία, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την
διαφορετική συστροφή (περισσότερες ή λιγότερες
συστροφές) ανά ζευγάρι χρώματος.
Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών χωρίζονται
σε κατηγορίες ανάλογα με τo πρότυπο που μπορούν
να υποστηρίξουν και παρουσιάζονται στον πίνακα
4.4.2. Συγκεκριμένα, το πρότυπο 100BASE-TX ή
αλλιώς Fast Ethernet, είναι το πλέον γνωστό και
ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο λειτουργίας που
υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πλήθος των δικτυακών καρτών και εξοπλισμού όπως δρομολογητές,
μεταγωγείς και επαναλήπτες. Αντικατέστησε παλαιότερα πρότυπα όπως το 10Base-2 που αφορούσε
σε επικοινωνία με χρήση ομοαξονικών καλωδίων.
Χρησιμοποιεί δύο (2) ζεύγη από τα τέσσερα (4)
αγωγών που βρίσκονται στο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών για την επίτευξη της επικοινωνίας. Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς που μπορεί να επιτύχει είναι τα 100 Mbps (megabits per second, megabits/s),
ενώ το μέγιστο μήκος μπορεί να είναι τα 100 m από
άκρη σε άκρη. Το 1000BASE-T Ethernet πρότυπο
είναι η εξέλιξη του 100BASE-TX. Χρησιμοποιεί τέσσερα (4) ζεύγη αγωγών καλωδίου συνεστραμμένων
ζευγών για την επικοινωνία και η μέγιστη ταχύτητα
που μπορεί να επιτύχει είναι το 1 Gbps (Gigabit per
second) με καλώδια κατηγορίας τουλάχιστον Cat5e,
ενώ το μέγιστο μήκος μπορεί να φτάσει τα 100 m
Πίνακας 4.4.2
Υποστηριζόμενα πρότυπα
ανά τύπο καλωδίου.
Κατηγορία
Καλωδίου

Υποστηριζόμενα
πρότυπα

Cat5

100BASE-TX &
1000BASE-T Ethernet

Cat5e

100BASE-TX &
1000BASE-T Ethernet

Cat6

10GBASE-T Ethernet &
1000BASE-T Ethernet

Cat6a

10GBASE-T Ethernet &
1000BASE-T Ethernet

Cat7

10GBASE-T Ethernet &
1000BASE-T Ethernet

Cat7a

10GBASE-T Ethernet &
1000BASE-T Ethernet
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χωρίς αναμετάδοση. Αντίστοιχα, το 10GBASE-T
Ethernet μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες μεταφοράς έως 10 Gbps. Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας
είναι τα 100 m με καλώδια κατηγορίας Cat6a ή Cat7
και Cat7a, ενώ με καλώδια κατηγορίας Cat6 η μέγιστη απόσταση λειτουργίας υποδιπλασιάζεται και είναι
περίπου 50 m.
Τα καλώδια STP (Shielded Twisted Pair) είναι
θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών. Η
θωράκιση γίνεται σε κάθε ζεύγος ξεχωριστά ή εσωτερικά σε όλο το πλήθος των καλωδίων, με στόχο την
ελαχιστοποίηση και εξάλειψη της ηλεκτρομαγνητικής
παρεμβολής.
Τα καλώδια S-FTP (Shielded Foiled Twisted
Pair) είναι θωρακισμένα καλώδια με φύλλα αλουμινίου και ενός αγωγού που χρησιμοποιείται για τη
γείωση του περιμετρικού αυτού φύλλου αλουμινίου.

Σημαντικά πλεονεκτήματα των καλωδίων οπτικών ινών είναι το χαμηλό κόστος αγοράς τους και
το γεγονός ότι κατά τη λειτουργία δεν προκαλούνται
σπινθήρες και βραχυκλώματα. Αντίθετα τα απαραίτητα για τη λειτουργία παρελκόμενα και ηλεκτρονικά
μέρη έχουν υψηλό κόστος αγοράς.
Με τις οπτικές ίνες μπορούν να πραγματοποιηθούν δικτυακές συνδέσεις σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 km ή ακόμη μεγαλύτερες σε περιπτώσεις
υποθαλάσσιας συνδέσεως με χρήση ειδικών υποβρυχίων αναμεταδοτών/ενισχυτών σήματος. Βασικό
πλεονέκτημα των οπτικών ινών είναι και οι υψηλοί
ρυθμοί μεταφοράς/μεταδόσεως δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, που ξεπερνούν εύκολα τα 10 Gbps.
Στο σχήμα 4.4θ παρουσιάζεται πλοίο ποντίσεως καλωδίων οπτικών ινών.

2) Τα οπτικά μέσα.
Όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες ή υπάρχει βιομηχανικός ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος ή προβλήματα με βραχυκυκλώματα λόγω υγρασίας, αντί για χάλκινα καλώδια ως μέσο διασυνδέσεως, γίνεται χρήση
καλωδίων οπτικών ινών.
Τα καλώδια οπτικών ινών ποικίλλουν ως προς τη
διάμετρό τους. Είναι της τάξεως των μm και σχεδόν
πάντα κατασκευάζονται από πλαστικό, πολυμερή,
χαλαζία ή γυαλί και περιμετρικά προστατεύονται με
περιμετρικές επιστρώσεις, εξωτερικά περιβλήματα
και ειδικές ενισχύσεις (σχ. 4.4η). Οι οπτικές ίνες παρουσιάστηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο 1, καθώς και ο
τρόπος λειτουργίας τους.

Εξωτερικό
περίβληµα

Επίστρωση
Οπτική ίνα

Ενίσχυση
καλωδίου

Σχ. 4.4η
Καλώδιο οπτικής ίνας.

Βασικό πλεονέκτημα χρήσεως των οπτικών ινών
είναι το μεγάλο εύρος ζώνης που κυμαίνεται περίπου
στα 50 THz, ενώ το εύρος ζώνης μίας τηλεφωνικής
κλήσεως είναι περίπου 4 kHz και μίας τηλεοπτικής
εκπομπής περίπου 8 MHz. Μέσω μίας οπτικής ίνας
δηλαδή μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα πάνω
από 500.000.000 τηλεφωνήματα.

Σχ. 4.4θ
Πλοίο ποντίσεως καλωδίων οπτικών ινών.
(Πηγή: https://goo.gl/NDwMyt).

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται συνήθως από
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για επίγειες και υποβρύχιες συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, από πανεπιστημιακά ιδρύματα στα τοπικά τους δίκτυα και
στα δίκτυα κορμού, σε στρατιωτικές και βιομηχανικές εφαρμογές και πολύ συχνά συναντώνται και στα
βιομηχανικά δίκτυα των πλοίων λόγω της μεγάλης
αντοχής τους στις συνθήκες λειτουργίας.
Συγκρίνοντας τις οπτικές ίνες με τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών, πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται
υψηλότερο επίπεδο εξειδεικεύσεως και γνώσεων για
τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των δικτύων.
Παράλληλα, σε πολλές χώρες καταβάλλεται προ-
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σπάθεια μετατροπής όλων των ενσυρμάτων δικτύων
εντός των πόλεων σε δίκτυα οπτικών ινών. Τελικός
στόχος είναι οι οπτικές ίνες να φτάσουν μέχρι τους
οικιακούς χρήστες και τα σπίτια όλων να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω αυτών, κάτι που ορίζεται
ως Fiber to the Home (FTTH). Στο σχήμα 4.4ι παρουσιάζεται η διαφοροποίηση σε κάθε τεχνολογία.
Στόχος είναι η βαθμιαία μείωση της περιοχής που
εξυπηρετείται με καλωδίο χαλκού.
Μέχρι την ολοκλήρωση του στόχου, οι πάροχοι
υπηρεσιών προχωρούν σταδιακά έχοντας ως στόχο σταδιακά μία από τις παρακάτω τεχνολογίες (σχ.
4.4ι):
1) Ίνα μέχρι τον κόμβο (Fiber to the Node –
FTTN).
2) Ίνα μέχρι το οικοδομικό τετράγωνο ή πεζοδρόμιο (Fiber to the Curb – FTTC).
3) Ίνα μέχρι το κτήριο (Fiber to the Building – FTTB).
4) Ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home –
FTTH).
Αντίστοιχα, στα δίκτυα δεδομένων επί πλοίου
υπάρχουν τρεις (3) περιπτώσεις καλωδιώσεως:
1) Το πλήρες οπτικό δίκτυο όπου όλο το δίκτυο δεδομένων καλύπτεται αποκλειστικά από οπτικές ίνες.
2) Το υβριδικό δίκτυο όπου το δίκτυο αποτελείται

Οπτική ίνα
Καλώδιο χαλκού

Ίνα µέχρι τον κόµβο

FTTN

>300 m
Ίνα µέχρι το
οικοδοµικό τετράγωνο

FTTC

<300 m

Ίνα µέχρι το κτήριο

Ίνα µέχρι το σπίτι

FTTΒ

FTTΗ

Σχ. 4.4ι
Ίνα μέχρι τον κόμβο, το οικοδομικό τετράγωνο, το κτήριο
ή το σπίτι (Πηγή: https://goo.gl/Co8Ebf).

από τμήματα οπτικών ινών και τμήματα καλωδίων
χαλκού ή συνεστραμμένων ζευγών UTP, και
3) το πλήρες δίκτυο καλωδίων χαλκού ή συνεστραμμένων ζευγών UTP.
3) Τα ασύρματα μέσα.
Στα ασύρματα δίκτυα, αντίστοιχα με τα ενσύρματα, ο γεωγραφικός διαχωρισμός είναι ο πιο βασικός. Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη χαρακτηρίζονται ως τοπικά WLAN, μητροπολιτικά WMAN
και προσωπικά WPAN (Wireless PAN).
Ο όρος που έχει επικρατήσει για τα ασύρματα
τοπικά δίκτυα είναι το WiFi (Wireless Fidelity). Βασικός λόγος χρήσεως και αναπτύξεώς τους είναι συνήθως η εύκολη αντικατάσταση και επέκταση ενός
υπάρχοντος δικτύου Ethernet σε φορητούς, κινούμενους χρήστες με στόχο συνήθως την πρόσβαση
στο Διαδίκτυο. Σε άλλες περιπτώσεις τα ασύρματα
δίκτυα χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση κοντινών κτηρίων με χρήση ασυρμάτων ζεύξεων σημείου προς σημείο και στόχο μεταξύ άλλων έχουν
την ικανότητα προσβάσεως στο Διαδίκτυο στο άλλο
σημείο (κτήριο) (σχ. 4.4ια).
Άλλα ασύρματα δίκτυα δεδομένων είναι και
αυτά που παρέχονται από παρόχους κινητής τηλεφωνίας.
Τα ασύρματα δίκτυα WLAN ακολουθούν τα
πρότυπα IEEE 802.11 (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) και συνεχώς εξελίσσονται.
To ΙΕΕΕ 802.11b πρότυπο εκδόθηκε το 1999
και αφορούσε σε συχνότητες λειτουργίας 2,4 GHz
με μέγιστο ρυθμό μεταδόσεως τα 11 Mbps. Το IEEE
802.11g στα 2,4 GHz λειτουργίας μπορούσε να επιτύχει μέγιστο ρυθμό μεταδόσεως 54 Mbps, ενώ ο
ίδιος ρυθμός μεταδόσεως στα 5 GHz μπορούσε να
επιτευχθεί με το IEEE 802.11a. Στο 802.11n ο μέγιστος ρυθμός μεταδόσεως είναι πάνω από 150 Mbps
(2,4 GHz και 5 GHz), ενώ αντίστοιχα στο πρότυπο
802.11ac είναι πάνω από τα 500 Mbps στα 5 GHz.
Στην Ελλάδα, το φάσμα συχνοτήτων θεωρείται
εθνικός πόρος και οι ζώνες ή μπάντες συχνοτήτων
που επιτρέπεται η λειτουργία συστημάτων ασύρματης προσβάσεως εξωτερικού χώρου συμπεριλαμβανομένων των ασυρμάτων δικτύων, χωρίς να
απαιτείται σχετική αδειοδότηση από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) και διάφορες κυβερνητικές αποφάσεις εί-
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Internet

Ασύρµατη σύνδεση
Σηµείο-προς-Σηµείο

Κεντρικά γραφεία
Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Υποκατάστηµα

Σχ. 4.4ια
Ασύρματη ζεύξη σημείου προς σημείο.

ναι 2400 – 2483,5 MHz και 5470 – 5725 MHz.
Η χρήση αυτών των ζωνών συχνοτήτων επιτρέπεται με την εγκατάσταση εξοπλισμού που ικανοποιεί
αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές και το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Για πολλούς και
διάφορους λόγους οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες χώρες δεν είναι ίδιες.
Συχνά η ζώνη των 2,4 GHz αναφέρεται ως ISM
(Industrial, Scientific and Medical) και αυτή των
5 GHz ως UNII (Unlicensed National Information
Infrastructure).
Στην περιοχή των 2,4 GHz μόνο τρεις συχνότητες (κανάλια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε
χρονική στιγμή απ’ όλη τη ζώνη συχνοτήτων χωρίς
να υπάρξει μεταξύ τους παρεμβολή. Για παράδειγμα αν επιλεχθούν από τρεις κοντινούς σταθμούς τα
κανάλια 1, 6 και 11, δεν θα υπάρξει μεταξύ τους παρεμβολή στην επικοινωνία.
Τα ασύρματα δίκτυα που ακολουθούν την ομάδα
προτύπων IEEE 802.11 αποτελούνται συνήθως από
τις εξής τέσσερεις βασικές μονάδες:
1) Τα σημεία προσβάσεως (Access Points –
AP), δηλαδή τις μονάδες που λειτουργούν ως σημεία διασυνδέσεως του ενσύρματου δικτύου με τους
ασύρματους χρήστες, μετατρέποντας κατάλληλα τα
πακέτα των πληροφοριών, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία.
2) Το σύστημα διανομής (Distribution System), που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία των
διαφόρων AP του δικτύου.
3) Το ασύρματο μέσο μεταδόσεως (Wireless
Medium), δηλαδή οι ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση των πλαισίων μεταξύ
των σταθμών του ασύρματου δικτύου.
4) Οι σταθμοί (Stations) που ανταλλάσουν πλη-

ροφορία μέσω του ασύρματου δικτύου. Συνήθως είναι φορητές συσκευές όπως φορητοί υπολογιστές ή
κινητά τηλέφωνα.
Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να οργανωθούν
είτε σε δομημένη (Infrastructure mode) είτε σε τυχαία (Ad-Hoc) μορφή.
Η δομημένη μορφή οργανώσεως χαρακτηρίζεται τεχνικά και ως Extended Service Set (ESS)
και απαιτεί υποχρεωτικά τη χρήση AP, στα οποία
συνδέονται οι ασύρματοι χρήστες. Τα σημεία προσβάσεως αναλαμβάνουν τον έλεγχο της προσβάσεως και λειτουργούν ως δρομολογητής ή μεταγωγέας, ενώ η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του AP.
Ταυτόχρονα, μπορούν πολλά συνεργαζόμενα AP να
επεκτείνουν την κάλυψη και να προσφέρουν υπηρεσίες προσβάσεως στο Διαδίκτυο και περιαγωγής
(roaming) μεταξύ διαφορετικών ανομοιογενών
δικτύων διαφορετικών παρόχων. Στο σχήμα 4.4ιβ
παρουσιάζεται η διάταξη εγκαταστάσεως των AΡ
που υποστηρίζουν το ασύρματο δίκτυο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και μέσω αυτών προσφέρουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Η τυχαία οργάνωση που καλείται και Independent Base Service Set (IBSS) δεν απαιτεί την παρουσία και χρήση AP. Κάθε ασύρματος σταθμόςχρήστης που θεωρείται ισότιμος με τους υπόλοιπους
μπορεί να εκπέμψει σε οποιονδήποτε άλλον σταθμό-χρήστη που βρίσκεται εντός της εμβέλειάς του

Σχ. 4.4ιβ
Χωροθέτηση ασυρμάτων σημείων προσβάσεως
για την πλήρη κάλυψη ακαδημαϊκού ιδρύματος.
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(σχ. 4.4ιγ). Η εν λόγω διάταξη εξυπηρετεί περιπτώσεις που απαιτούν εγκαταστάσεις σε ελάχιστο χρόνο,
αλλά υστερούν σε ασφάλεια.

Σχ. 4.4ιγ
Δίκτυα τυχαία Ad Hoc
με ισότιμους ασύρματους χρήστες.

Κατά την φάση σχεδιασμού υλοποιήσεως ενός
ασύρματου δικτύου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα που αφορούν στον μέγιστο ρυθμό μεταδόσεως
των δεδομένων, στο μέγεθος του δικτύου, στην περιοχή καλύψεως, στην ασφάλεια κατά την μετάδοση
των δεδομένων και όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια,
στην πιθανότητα παρεμβολών από γειτονικά δίκτυα.
Η διαδικασία συνδέσεως ενός ασύρματου σταθμού-χρήστη σε ένα AP (δομημένη οργάνωση κατά
το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11) ακολουθεί τα παρακάτω
βήματα:
1) Ο Ασύρματος Σταθμός (ΑΣ) – χρήστης τίθεται
σε λειτουργία και αναζητεί για διαθέσιμα ασύρματα
δίκτυα στην εντός εμβέλειας περιοχή.
2) Το AP γνωστοποιεί την ύπαρξή του στις συσκευές των χρηστών εκπέμποντας σύντομα μηνύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα με περίοδο συνήθως
10 – 100/s.
3) Ο ΑΣ είτε επιτρέπεται να συνδεθεί σε οποιοδήποτε AP είτε είναι ρυθμισμένος να συνδεθεί μόνο σε
ένα ή περισσότερα που θα ανακαλύψει. Η διαδικασία αναζητήσεως των AP ονομάζεται σάρωση (scanning) και εκείνη τη στιγμή ο ΑΣ είναι ρυθμισμένος
σε ακρόαση (listening mode). Στη φάση της ακροάσεως-σαρώσεως ο ΑΣ θα ελέγξει όλες τις διαθέσιμες
ραδιοσυχνότητες αναζητώντας για κάποιο εκπεμπό-

μενο σήμα αναγνωρίσεως (beacon) από κάποιο AP.
4) Η σάρωση όλων των συχνοτήτων απαιτεί
χρόνο ειδικά σε περιπτώσεις που ο ΑΣ κινείται στον
χώρο και εξασθενεί το σήμα από ένα συνδεδεμένο
AP. Ο ΑΣ πρέπει να βρει άμεσα ένα άλλο AP με
καλύτερο επίπεδο σήματος και να συνδεθεί σε αυτό,
ώστε να μην διακοπεί η επικοινωνία.
5) Για τον λόγο αυτόν ο ΑΣ δύναται να αποστείλει
διερευνητικά μηνύματα (probe request messages)
ανιχνεύοντας την ύπαρξη AP στον χώρο. Τα AP
απαντούν στο εν λόγω μήνυμα με μήνυμα (probe response) γνωστοποιώντας την ύπαρξή τους.
Γενικότερα, η διαδικασία της συνδέσεως και συσχετίσεως ενός ΑΣ με ένα AP περιγράφεται σε τρία
βασικά βήματα:
1) Ο ΑΣ αναζητά ένα αναγνωριστικό δικτύου
SSID (Service Set Identifier). Ο ΑΣ δεν έχει αυθεντικοποιηθεί (unauthenticated) ούτε έχει συσχετισθεί
(unassociated) με το δίκτυο.
2) Ο ΑΣ αυθεντικοποιείται (authenticated) στο
AP. Ο ΑΣ δεν έχει συσχετισθεί (unassociated) με
το δίκτυο.
3) Ο ΑΣ αποστέλλει αίτηση συσχετίσεως στο AP
και λαμβάνει απάντηση αντίστοιχα. Ο ΑΣ θεωρείται
πλέον αυθεντικοποιημένος και συσχετισμένος με το
δίκτυο μέσω του AP.
Να σημειωθεί ότι τα ασύρματα δίκτυα απαιτούν:
1) οπτική επαφή μεταξύ του πομπού και του δέκτη
και
2) η απόσταση μεταξύ των δύο να είναι εντός των
ορίων για την επίτευξη της βέλτιστης αποδόσεως,
μιας και η ισχύς του σήματος μειώνεται αναλογικά
προς το τετράγωνο της αποστάσεως που διανύεται
και είναι πάντα ανάλογη με το πρότυπο λειτουργίας
(πίν. 4.4.3).
Η διαδικασία και ο μηχανισμός προσβάσεως
στο ασύρματο μέσο γίνεται με τη χρήση του μηχανισμού Ανιχνεύσεως Φέροντος Σήματος και με
Εντοπισμό Συγκρούσεων (Carrier Sense Multiple
Access/Collision Detection – CSMA/CD), ώστε να
αποφεύγει πιθανές συγκρούσεις κατά την εκπομπή
δεδομένων. Η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5, αλλά διαφοροποιείται κατά την
λειτουργία του σε ασύρματο μέσο σε σύγκριση με τα
ενσύρματα μέσα ως εξής:
1) Στα ασύρματα μέσα παρουσιάζεται συχνά μεταβολή του σήματος, ανάλογα με την απόσταση και
την δυνατότητα λήψεως του κάθε σταθμού. Στα ενσύρματα μέσα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
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Πίνακας 4.4.3
Πρότυπα λειτουργίας και μέγιστος
ρυθμός μεταδόσεως δεδομένων.
Πρότυπο

Μέγιστος θεωρητικός ρυθμός
μεταδόσεως δεδομένων

IEEE 802.11a

54 Mbits/s στα 5 GHz

IEEE 802.11b

11 Mbits/s στα 2,4 GHz

IEEE 802.11g

54 Mbits/s στα 2,4 GHz

IEEE 802.11n

> 150 Mbits/s στα 2,4 GHz
και στα 5 GHz

IEEE 802.11ac

> 500 Mbits/s στα 5 GHz

2) Στα ασύρματα μέσα παρουσιάζεται αδυναμία
ανιχνεύσεως σε όλη την περιοχή καλύψεως των συγκρούσεων των πακέτων, γιατί στην περίπτωση μη
υπάρξεως συγκρούσεως πακέτων στην περιοχή του
αποστολέα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και αντίστοιχα κάποια σύγκρουση στην περιοχή του δέκτη. Αυτό
το φαινόμενο δεν εμφανίζεται στην περίπτωση των
ενσυρμάτων μέσων.
Το μειονέκτημα του μηχανισμού CSMA/CD παρατηρείται στο σχήμα 4.4ιδ όπου υπάρχουν δύο
ασύρματοι κόμβοι (A, Γ ), που ο καθένας δεν είναι
εντός εμβέλειας του άλλου και ταυτόχρονα υπάρχει
ένας δέκτης B που βρίσκεται στην μέση της αποστάσεως των δύο.
Αν υποτεθεί ότι ο Γ αρχίσει να στέλνει δεδομένα
στον B και την ίδια χρονική στιγμή ο Α κάνει ακρόαση στο κανάλι, ο Α δεν θα καταλάβει ότι υπάρχει
κίνηση – μετάδοση δεδομένων και θα ξεκινήσει και
αυτός την αποστολή προς τον B. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει σύγκρουση στον σταθμό B.

Περιοχή καλύψεως
Σταθµού Α

Α

Περιοχή καλύψεως
Σταθµού Γ

Β

Γ

Σχ. 4.4ιδ
Αδυναμία στη λειτουργία
του μηχανισμού CSMA/CD.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος ένας
εναλλακτικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται είναι
ο CSMA/CA, που κάνει χρήση επιβεβαιώσεως. Κατά
τη λειτουργία του καθορίζεται ένα χρονικό διάστημα
που ονομάζεται ενδιάμεσος χρόνος (Inter-Frame
Spacing – IFS) πριν γίνει προσπάθεια μεταδόσεως
ορισμένων πακέτων στο μέσο.
Στην περίπτωση του μηχανισμού CSMA/CA και
στο παράδειγμα του σχήματος 4.4ιδ, ο Γ ακούγοντας
το κανάλι και διαπιστώνοντας ότι είναι ελεύθερο θα
ξεκινήσει την αποστολή ενός αρχικού μικρού πακέτου
προς τον B. Ο Β μόλις λάβει το πακέτο θα αποστείλει
απάντηση προς τον Γ. Ο κόμβος Α που διαρκώς κάνει ακρόαση στο κανάλι θα λάβει την απάντηση του
Β στον Γ και δεν θα ξεκινήσει την αποστολή πακέτου,
γιατί θα καταλάβει ότι υπάρχει μετάδοση από άλλο
κόμβο που δεν είναι στο πεδίο λήψεώς του.
Στις περιπτώσεις ασυρμάτων επικοινωνιών μακρινών αποστάσεων ιδανική μέθοδος θεωρείται η
Πολλαπλή Πρόσβαση Χρόνου (Time Division
Multiple Access – TDMA). Με αυτήν, το ασύρματο
κανάλι επικοινωνίας χωρίζεται χρονικά και επιτρέπει
σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται την ίδια συχνότητα αλλά σε διαφορετικές χρονοθυρίδες (σχ. 4.4ιε).
Στις περιπτώσεις που επιθυμείται σταθερός ρυθμός μεταδόσεως δεδομένων όπως στις περιπτώσεις
που η ασύρματη διάταξη εξυπηρετεί δίκτυα μεταφοράς φωνής (τηλεφωνία), το χρονικό όριο κάθε χρονοθυρίδας είναι σταθερό και οι ασύρματοι χρήστες
του μέσου εκπέμπουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με ορισμένη σταθερή περιοδικότητα.
Ασύρµατο
κανάλι
Χωρίζεται σε χρονοθυρίδες

1

2

3

10101010111010101
Δεδοµένα χρήστη

4

Κάθε χρήστης
µπορεί να στείλει
δεδοµένα για χρόνο
ίσο µε µία
χρονοθυρίδα
Το χρονικό όριο
κάθε χρονοθυρίδας
µπορεί να είναι είτε
σταθερού χρόνου
είτε µεταβλητού

Χρονικό όριο
χρονοθυρίδας

Σχ. 4.4ιε
Λειτουργία μεθόδου TDMA.
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Σε περιπτώσεις που η ασύρματη διάταξη εξυπηρετεί
δίκτυα δεδομένων με διακυμάνσεις στον μεταφερόμενο όγκο, το χρονικό όριο κάθε χρονοθυρίδας είναι
μεταβαλλόμενο.
4.5 Σχεδίαση δικτύου.
Μεγάλη σπουδαιότητα στην υλοποίηση ενός δικτύου (δεδομένων ή φωνής), έχει η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των φυσικών μέσων διασυνδέσεως όπως τα καλώδια ή οι οπτικές ίνες, με χρήση
τεχνικών όπως η δομημένη καλωδίωση.
H οργάνωση της εγκαταστάσεως, σύμφωνα πάντα
με τα αντίστοιχα πρότυπα όπως το ISO 11801 έκδοση
2 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιήσεως – ΔΟΤ
(International Standards Organization), που περιγράφει τις οδηγίες σχεδιάσεως του δομημένου συστήματος καλωδιώσεως, και τα αντίστοιχα πρότυπα
τηλεπικοινωνιακής καλωδιώσεως όπως τα EIA/TIA568A ή EIA/TIA-568B, καθώς και το TIA/EIA-606
(Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association), είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αναλύεται στην ενότητα που ακολουθεί.
Γενικότερα, στο ISO 11801 έκδοση 2 και στα EIA/
TIA-568A, EIA/TIA-568B, διευκρινίζεται ο τρόπος
συνδεσιμότητας, τα μέσα μεταδόσεως, οι αποστάσεις
και οι προδιαγραφές αποδόσεως των στοιχείων και
των συνδέσεων.
4.5.1 Δομημένη καλωδίωση.
Σημαντικά πλεονεκτήματα απορρέουν από την
δομημένη καλωδίωση, τα οποία παρουσιάζονται
στον πίνακα 4.5.1.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα, τα
υποσυστήματα καλωδιώσεων (σχ. 4.5α) είναι:
1) Διασύνδεση καλωδιώσεως κορμού (backbone), όπου συνήθως πρόκειται για δίκτυα πολλαπλών οπτικών ινών (πολυτροπικές ή μονοτροπικές,
ή συνδυασμό των δύο). Διασυνδέει μεγάλους κατανεμητές, πολλών θέσεων, που είναι τα συγκεντρωτικά ικριώματα (rack), όπου καταλήγουν οι συνδέσεις
από έναν τομέα ή τμήμα της εγκαταστάσεως ή οι συνδέσεις μεταξύ δύο κτηρίων. Σε ένα πλοίο συνήθως
καλωδίωση κορμού συναντάμε μεταξύ κατανεμητών
που υπάρχουν στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο.
2) Κατακόρυφη καλωδίωση, που είναι το καλωδιακό τμήμα από τον κατανεμητή ορόφου έως τον
κεντρικό κατανεμητή του κτηρίου. Συνήθως οι κατακόρυφες διασυνδέσεις απαιτούν καλωδιώσεις UTP
Cat6a για να μπορέσουν να υποστηριχθούν ταχύτητες

Πίνακας 4.5.1
Πλεονεκτήματα δομημένης καλωδιώσεως.

Επεκτασιμότητα

Δυνατότητα επεκτάσεως του
δικτύου εύκολα με ελάχιστο
κόστος χωρίς την απαίτηση
εκ νέου σχεδιασμού.

Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλους τους
κατασκευαστές δικτυακών
συσκευών και πληροφοριακών συστημάτων.

Ευελιξία

Ο κεντρικοποιημένος έλεγχος προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγών με ευκολία, στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Συντήρηση

Αυτονομία κάθε θέσεως
εργασίας και κατ’ επέκταση
κάθε κόμβου του δικτύου με
δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και διορθώσεως σφαλμάτων.

Ενιαίο πρότυπο
υλοποιήσεως
δικτύου δεδομένων

Χρήση ενός εκ των προτύπων ANSI/TIA/EIA–568A
ή ANSI/TIA/EIA-568B.

1 Gbps και τερματίζονται κανονικά σε κάθε άκρο σε
Patch Panels ανάλογου πλήθους θέσεων με τις ανάγκες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχουν καλωδιώσεις UTP Cat6a από τον κατανεμητή του ενός ορόφου στον κατανεμητή του αμέσως επόμενου ορόφου,
που και αυτές θα είναι τερματισμένες. Αντίστοιχα για
το δίκτυο φωνής απαιτούνται 4 αγωγοί του κάθε καλωδίου ανά τελική πρίζα/παροχή σε κάθε όροφο και
τερματίζονται στον κεντρικό κατανεμητή φωνής. Σ’
ένα πλοίο συναντάμε συνήθως καλωδίωση κορμού
μεταξύ του κεντρικού κατανεμητή του μηχανοστασίου
και των κατανεμητών των τοπικών δικτύων του μηχανοστασίου.
3) Οριζόντια καλωδίωση. Δεν πρέπει να ξεπερνά τα 90 m σε μήκος, από την παροχή δεδομένων ή
φωνής (πρίζα) έως τον κατανεμητή του ορόφου. Ο
συνηθέστερος τύπος καλωδίων που χρησιμοποιούνται στην οριζόντια καλωδίωση είναι UTP Cat6a.
Συνήθως λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι οριζόντιες
καλωδιώσεις να είναι διπλές (σε πλήθος) και ακριβώς ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών για δεδομένα
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και τηλεφωνία. Σε ένα πλοίο οριζόντια καλωδίωση
συναντάμε συνήθως μεταξύ των κατανεμητών των
τοπικών δικτύων του μηχανοστασίου και των υπολογιστών ή εκτυπωτών που υπάρχουν σε κάθε τοπικό
δίκτυο.
4) Ενδιάμεσοι κατανεμητές, τοπικοί και κεντρικοί, καθώς και οπτικοί κατανεμητές και υλικά οργανώσεως καλωδίων που στεγάζονται σε ικριώματα
(rack).
5) Κεντρικό σημείο εισόδου συνδέσεως παρόχου, όπου γίνεται και η σύνδεση με το δίκτυο του/
των παρόχου/ων που στα πλοία είναι συνήθως δορυφορική (βλ. παράγρ. 5.11).

Κατανεµητής
ορόφου (rack)
Πρίζες Παροχές
Κεντρικό σηµείο
εισόδου παρόχου
Οριζόντια καλωδίωση
µέχρι 90 m πλάτος
Κεντρικοί κατανεµητές κτηρίου
Κατακόρυφη
καλωδίωση

Δορυφορική
επικοινωνία

Δορυφορική
κεραία

Τερµατικό

Μεταγωγέας

Γέφυρα
Κατανεµητής
επιπέδου

Πλοήγηση

Mail server

Εmail
πληρώµατος
Δικτυακός
δίσκος αποθηκεύσεως

Καµπίνες
Κατανεµητής
επιπέδου
Πλοίαρχος
Λογιστήριοάλλοι χώροι
Κατανεµητής
επιπέδου

Μηχανικός Α

ΓραφείοΛογιστήριο

Καµπίνες
αξιωµατικών

Η/Υ
Πληρώµατος

Μηχανοστάσιο
Κατανεµητής
επιπέδου

Μηχανοστάσιο

Χώρος ελέγχου
µηχανοστασίου

Kεντρικό σηµείο
εισόδου παρόχου
Οριζόντια καλωδίωση
Κατακόρυφη καλωδίωση

Σχ. 4.5α
Οριζόντια και κάθετη οργάνωση δομημένης καλωδιώσεως κτηρίου και πλοίου.
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6) Τηλεπικοινωνιακές παροχές (πρίζες). Σε
κάθε θέση εργασίας συνήθως υπάρχει τουλάχιστον
μία διπλή παροχή για δεδομένα και φωνή.
Με την δομημένη καλωδίωση επιτυγχάνεται η
άριστη οργάνωση και η εύκολη συντήρηση διαμοιραζομένων υπηρεσιών όπως τα δίκτυα και υπηρεσίες
δεδομένων, φωνής, πυρανιχνεύσεως, ελέγχου προσβάσεως σε χώρους, μεταδόσεως – μεταφοράς εικόνας, ασφάλειας (συναγερμού).
Ανάλογα με το ακολουθούμενο πρότυπο που
υποστηρίζεται από την υλικοτεχνική υποδομή η
οποία χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του δικτύου κυμαίνονται και οι μέγιστες θεωρητικές ταχύτητες
μεταφοράς δεδομένων, αλλά και το μέγιστο μήκος
καλύψεως με το κάθε μέσο. Συγκεντρωτικά, τα βασικότερα εξ αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.2
των τεχνικών χαρακτηριστικών μέσων δικτυώσεως.
Για την υλοποίηση ενός δικτύου χρησιμοποιώντας
καλώδια τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών
UTP/S-FTP/STP κατηγορίας τουλάχιστον Cat-5e ως
μέσου, θα πρέπει να ακολουθηθεί και το αντίστοιχο
πρότυπο συνδέσεως (τερματισμού) του κάθε άκρου
του στον ενεργό εξοπλισμό ή σε παροχές (πρίζες)
Πίνακας 4.5.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά μέσων δικτυώσεως.
Πρότυπο

Μέσο μεταφοράς

Απόσταση
μεταδόσεως

1000BASE-LX

Πολύτροπη οπτική
ίνα 1,27 - 1,355 nm

έως 550 m

1000BASE-LX

Μονότροπη οπτική
ίνα 1,27 - 1,355 nm

έως 5 km

1000BASE-EX

Μονότροπη οπτική
ίνα 1,310 nm

έως 40 km

1000BASE-ZX

Μονότροπη οπτική
ίνα 1,550 nm

έως 70 km

1000BASE-T

Καλώδιο χαλκού
4 συνεστραμμένων
ζευγών (Cat-5, Cat5e, Cat-6a)

έως 100 m

100BASE-TX

Καλώδιο χαλκού
4 συνεστραμμένων
ζευγών (Cat-5, Cat5e, Cat-6a)

έως 100 m

10GBASE-T

Καλώδιο χαλκού
4 συνεστραμμένων
ζευγών (Cat-6a)

έως 100 m

Σχ. 4.5β
Παροχές δικτύου (πρίζες).

με χρήση κατάλληλου ακροδέκτη ή υποδοχή τύπου
RJ45 (σχ. 4.5β).
Τα πρότυπα αυτά είναι το Τ568Α και το Τ568Β,
ενώ υπάρχουν εξίσου δύο τρόποι διασυνδέσεως, που
είναι η ευθείας συνδέσεως (straight through) και η
διασταυρούμενης συνδέσεως (cross over).
Οι δύο αυτοί τρόποι διασυνδέσεως υφίστανται
λόγω της υποστηρίξεως δύο ειδών θυρών (network
ports) στον δικτυακό εξοπλισμό. Με τον straight
through τρόπο διασυνδέσεως στο παρελθόν γινόταν
η σύνδεση υπολογιστών με οποιονδήποτε ενεργό
δικτυακό εξοπλισμό (κόμβο δικτύου), όπως επαναλήπτες (hub), μεταγωγείς (switch) ή δρομολογητές (router), ενώ με τον cross over συνδέονταν μόνο
υπολογιστής με υπολογιστή ή δρομολογητής με δρομολογητή ή μεταγωγέας με μεταγωγέα. Τα τελευταία
χρόνια αυτό έχει αλλάξει, καθώς το μεγαλύτερο μέρος
της υλικοτεχνικής υποδομής που κυκλοφορεί, διαθέτει την δυνατότητα να μετατρέπει είτε αυτόματα είτε με
επιλογή του χρήστη μέσω επιλογέα (κουμπί), όπου
αυτό απαιτείται, τη σύνδεση από straight through σε
cross over και αντίθετα. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν
η αποκλειστική χρήση του straight through τρόπου
υλοποιήσεως των καλωδίων.
Στους πίνακες 4.5.3, 4.5.4 και 4.5.5 παρουσιάζονται οι διαφορές των διάφορων τρόπων υλοποιήσεως, καθώς και η χρήση του κάθε ακροδέκτη από
το κάθε πρότυπο. Στο πρότυπο 100Base-TX, ενώ
συνδέονται όλα τα ζεύγη αγωγών στον ακροδέκτη,
τα ζεύγη που χρησιμοποιούνται πραγματικά είναι
δύο (2) από τα τέσσερα (4) που περιλαμβάνονται στο
καλώδιο. Τα ζεύγη αυτά είναι τα 1-2 και 3-6. Με το
ζεύγος 1-2 πραγματοποιείται η εκπομπή (transmit)
από το κάθε άκρο στο μέσο, ενώ με το ζεύγος 3-6
πραγματοποιείται η λήψη (receive). Σε κάθε ζεύγος
αγωγών ορίζεται και η πολικότητά τους, όπου με το
σύμβολο + είναι η θετική πόλωση και με το – η αρνητική πόλωση.
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Πίνακας 4.5.3
Καλωδίωση T568A (Straight-Through).
Ακροδέκτης
RJ45

Ακροδέκτης RJ45

1

1

8

2
3
4
5
6
7
8

Χρώμα αγωγού

100Base-TX
1000Base-T

Άσπρο – Πράσινο

Transmit +
BI_DA +

Πράσινο

Transmit –
BI_DA –

Άσπρο – Πορτοκαλί

Receive +
BI_DB +

Μπλε

–
BI_DC +

Άσπρο – Μπλε

–
BI_DC –

Πορτοκαλί

Receive –
BI_DB –

Άσπρο – Καφέ

–
BI_DD +

Καφέ

–
BI_DD –

Πίνακας 4.5.4
Καλωδίωση T568B (Straight-Through).
Ακροδέκτης RJ45

Ακροδέκτης
RJ45
1

1

8

2
3
4
5
6
7
8

Χρώμα αγωγού

100Base-TX
1000Base-T

Άσπρο – Πορτοκαλί

Transmit +
BI_DA +

Πορτοκαλί

Transmit –
BI_DA –

Άσπρο – Πράσινο

Receive +
BI_DB +

Μπλε

–
BI_DC +

Άσπρο – Μπλε

–
BI_DC –

Πράσινο

Receive –
BI_DB –

Άσπρο – Καφέ

–
BI_DD +

Καφέ

–
BI_DD –
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Πίνακας 4.5.5
Καλωδίωση Cross over.
Ακροδέκτης
RJ45

Ακροδέκτης RJ45

1
T568A
1

T568B
8

1

2
8

3
4
5
6
7
8

Αντίστοιχα στο πρότυπο 1000Base-T χρησιμοποιούνται όλοι οι αγωγοί κατά την επικοινωνία, για να
επιτευχθεί η ταχύτητα μεταφοράς του 1 Gbps, ενώ αν
τα ζεύγη των αγωγών 4-5, 7-8 παρουσιάσουν πρόβλημα συνδεσιμότητας, τότε η υποστηριζόμενη ταχύτητα θα είναι 100 Mbps.
Στο πρότυπο 1000Base-T τα ζεύγη των αγωγών
χρησιμοποιούνται αμφίδρομα, με μόνη προϋπόθεση
την ορθή πόλωσή τους (+, –) και δεν ορίζονται συγκεκριμένα ζεύγη αγωγών για την εκπομπή και διαφορετικά για τη λήψη.
Στις περιπτώσεις που το δίκτυο υλοποιείται με χρήση οπτικών ινών ως το μέσο, οι τελικοί ακροδέκτες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι διάφοροι
και πάντα πρέπει να είναι συμβατοί με τις υποδοχές
των θυρών στον εξοπλισμό. Παραδείγματα των πιο
κοινών τύπων ακροδεκτών οπτικών ινών είναι ο LC/
PC, LC-Duplex, T-ST, T-SC-Duplex, T-SC, F-SMA,
SC/PC κ.ά. (σχ. 4.5γ).
4.5.2 Π
 αθητικός και ενεργός εξοπλισμός του
δικτύου.
Η λειτουργία ενός δικτύου όμως απαιτεί τη σωστή λειτουργία της δικτυακής υποδομής, η οποία
αποτελείται από τα εξής τρία βασικά στοιχεία:

Χρώμα αγωγού
Άκρο 1 - T568B

Χρώμα αγωγού
Άκρο 2 - Τ568Α

Άσπρο – Πράσινο

Άσπρο – Πράσινο

Πράσινο

Πράσινο

Άσπρο – Πορτοκαλί

Άσπρο – Πορτοκαλί

Μπλε

Μπλε

Άσπρο – Μπλε

Άσπρο – Μπλε

Πορτοκαλί

Πορτοκαλί

Άσπρο – Καφέ

Άσπρο – Καφέ

Καφέ

Καφέ

(α)

(γ)

(β)

(δ)

Σχ. 4.5γ
Ακροδέκτες οπτικών ινών. (α) LC, (β) ST / BFOC,
(γ) F-SMA 905, (δ) SC-Duplex.
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1) Δικτυακές κάρτες και συσκευές π.χ. κάρτες
δικτύου, επαναλήπτες μεταγωγείς, δρομολογητές,
φορητούς ή σταθερούς υπολογιστές, ασύρματα ΑΡ,
που αναφέρονται και ως ενεργός εξοπλισμός του
δικτύου.
2) Μέσα μεταφοράς δεδομένων όπως καλώδια και οπτικές ίνες, ικριώματα, συγκεντρωτές (patch
panel), που αναφέρονται και ως παθητικός εξοπλισμός του δικτύου. Ο παθητικός εξοπλισμός πρέπει
να είναι πάντα οργανωμένος σωστά (σχ. 4.5δ).
3) Προσφερόμενες υπηρεσίες και κανόνες
λειτουργίας, δηλαδή οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται μέσω του δικτύου, όπως το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και οποιοσδήποτε κανόνας ορίζεται από
τα πρωτόκολλα λειτουργίας του δικτύου.
Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε ένα από τα παρα-

(α)

(β)
Σχ. 4.5δ
(α) Ορθή οργάνωση παθητικών εξοπλισμού και
(β) κακή οργάνωση παθητικού εξοπλισμού.

πάνω τρία βασικά στοιχεία, παύει η λειτουργία του
δικτύου. Για να μπορεί όμως ένα δίκτυο να θεωρηθεί αξιόπιστο, θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο
και εγκατεστημένο, να παρουσιάζει ανεκτικότητα σε
σφάλματα, να είναι όσο εύκολα επεκτάσιμο, να είναι
όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και να μπορεί να ιεραρχεί τις προς εξυπηρέτηση-μεταφορά πληροφορίες και
σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προτεραιότητες να
λειτουργεί ανάλογα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο σχεδιαστής
του δικτύου θα πρέπει να προσέξει εξίσου και τα παρακάτω σημεία:
1) Το δίκτυο δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι
πάντα αξιόπιστο και ασφαλές εξ ορισμού. Στην περίπτωση αυτή οι σχεδιαστές λογισμικού και πρωτοκόλλων ενός δικτύου δεν λαμβάνουν μέτρα αντιμετωπίσεως σφαλμάτων, με αποτέλεσμα την προβληματική
λειτουργία του όλου συστήματος και την απαίτηση
συχνής ολικής επανεκκινήσεώς του.
2) Την λανθασμένη εντύπωση ότι ο χρόνος που
παίρνει σε ένα μήνυμα να ολοκληρώσει μία διαδρομή στο δίκτυο είναι μηδέν (0) (Latency) και τo εύρος
ζώνης (bandwidth), που είναι το πλήθος των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν από ένα σημείο
του δικτύου σε ένα άλλο σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, να θεωρείται εσφαλμένα ως άπειρο. Στην
περίπτωση που δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στα
ανώτερα όρια κατά τον σχεδιασμό ενός δικτύου, αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία συμφορήσεως (bottlenecks) και μεγάλες καθυστερήσεις.
3) Η λανθασμένη εντύπωση ότι η τοπολογία δεν
μπορεί να αλλάξει μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, σε
μεγάλο βαθμό, την απόδοση του δικτύου.
4) Εάν θεωρηθεί ότι το κόστος μεταφοράς των
πληροφοριών εντός του δικτύου είναι μηδενικό,
τότε «κρυμμένα» κόστη συντηρήσεως, υλοποιήσεως
και επεκτάσεως του δικτύου δεν θα μπορέσουν να
ικανοποιηθούν, γιατί δεν θα έχουν προβλεφθεί, με
αποτέλεσμα την δυσλειτουργία λόγω αδυναμίας χρηματοδοτήσεως.
Αναφορικά με τις συσκευές ή τους κόμβους των
δικτύων, αυτά που ξεχωρίζουν από πλευράς λειτουργικότητας και σπουδαιότητας είναι:
1) Ο δρομολογητής είναι υπεύθυνος για την
δρομολόγηση των πακέτων στο δίκτυο, στο οποίο
ανήκει. Διασυνδέει το δίκτυο που ελέγχει με άλλα
δίκτυα όπως το διαδίκτυο ή άλλα τοπικά δίκτυα.
Έχει τον έλεγχο όλου του δικτύου μέσω των διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας-δρομολογήσεως
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και ελέγχου (σχ. 4.5ε). Η δρομολόγηση (routing) σε
κάθε τύπου δρομολογητή μπορεί να είναι στατική ή
δυναμική ή συνδυασμός και των δύο ανάλογα με
τις ανάγκες. Στην περίπτωση που η δρομολόγηση
γίνεται με στατικό τρόπο, τα δεδομένα οδηγούνται
μέσα από συγκεκριμένο μονοπάτι κόμβων που προαποφασίζεται και δεν αλλάζει, ενώ στη δυναμική
δρομολόγηση τα δεδομένα οδηγούνται πάντα από
το ταχύτερο μονοπάτι, μιας και λαμβάνεται υπόψη
η κατάσταση του δικτύου ανά πάσα στιγμή, ανάμεσα σε άλλες παραμέτρους. Οι δρομολογητές μπορεί
να διαθέτουν εκτός των υποδοχέων RJ45 και SFP
(Small Form-Factor Pluggable) υποδοχείς για συνδέσεις οπτικών ινών με το δίκτυο κορμού ή το δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών.

και στον κατάλληλο αποδέκτη. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται οικονομία διαχειρίσεως πόρων στο
δίκτυο σε αντίθεση με τους επαναλήπτες.
3) Ο επαναλήπτης (σχ. 4.5ζ) είναι η συσκευή
που όταν λάβει ένα πακέτο, το αναμεταδίδει σε όλες
τις πόρτες και προς όλους τους παραλήπτες του δικτύου, οπότε «γεμίζει» το δίκτυο με πλεονάζουσα
πληροφορία.

Σχ. 4.5ζ
Επαναλήπτης.

4.6 Μοντέλο OSI.
Σχ. 4.5ε
Δρομολογητής.

2) Ο μεταγωγέας (σχ. 4.5στ) είναι συσκευή
που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση μεταξύ του
δρομολογητή και των υπολοίπων κόμβων (υπολογιστών ή άλλων συσκευών) ενός δικτύου. Ορισμένοι
εξ αυτών μπορεί να διαθέτουν και υποδοχείς SFP
εκτός των UTP ή να διαθέτουν αποκλειστικά μόνο
SFP και χρησιμοποιούνται συνήθως ως κεντρικοί
μεταγωγείς ορόφου ή κτηρίου-πλοίου.
Οι μεταγωγείς καταχωρούν σε έναν πίνακα τις φυσικές διευθύνσεις (Media Access Control – MAC
addresses) και την ταυτότητα της πόρτας δικτύου που
απεικονίζεται ως δεκαεξαδικός αριθμός 48 bits των
κόμβων που συνδέονται απευθείας σε αυτόν.

Σχ. 4.5στ
Μεταγωγέας.

Ορισμένοι μεταγωγείς έχουν τη δυνατότητα να
καταχωρίζουν εξίσου και τους κόμβους που είναι
απευθείας συνδεδεμένοι σε γειτονικούς μεταγωγείς
και με αυτόν τον τρόπο οι μεταγωγείς εξετάζουν τις
MAC διευθύνσεις προελεύσεως και προορισμού
των πακέτων και τα οδηγούν στην κατάλληλη πόρτα

Το μοντέλο της Διασυνδέσεως Ανοιχτών Συστημάτων (Open Systems Interconnections – OSI)
είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που δημιουργήθηκε
για να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο οποιαδήποτε διαφορετικά συστήματα. Βασίστηκε σε μία πρόταση που
αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Διεθνών Προτύπων ISO για την προτυποποίηση των διαφόρων
πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα
στρώματα-επίπεδα (Layers) και αφορά σε ανοικτά συστήματα στην επικοινωνία με άλλα συστήματα
(ISO/IEC7498-1:1994).
Το μοντέλο παρουσιάζει επτά επίπεδα όπως αναλύεται στον πίνακα 4.6 και καθένα από αυτά επικοινωνεί με το αμέσως κατώτερο και αμέσως ανώτερό
του μέσω ορισμένων διασυνδέσεων (interfaces).
Τα πλεονεκτήματα της διαστρωματώσεως του
μοντέλου είναι:
1) Η πιο εύκολη εκσφαλμάτωση λόγω του κατακερματισμού ενός προβλήματος που μπορεί να εμφανιστεί σε επιμέρους, ανάλογα με το επίπεδο που
εξετάζομε, και
2) η εύκολη προσθήκη νέων υπηρεσιών, μιας και
οι αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα επίπεδο
μόνο.
Περιγράφοντας απλά το μοντέλο μπορεί να αναφερθεί ότι τα κατώτερα (χαμηλότερα) επίπεδα της
στοίβας είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ορθής
μεταδόσεως μέσα στο δίκτυο (μέσο), ενώ τα τέσσερα ανώτερα είναι υπεύθυνα για την αξιόπιστη μετα-
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Πίνακας 4.6
Επίπεδα του μοντέλου OSI.
Επίπεδο 7

Εφαρμογών
(Application Layer),
Πρωτόκολλα εφαρμογών

Επίπεδο εφαρμογών που χρησιμοποιούν το δίκτυο.
FTP, e-mail.

Επίπεδο 6

Παρουσιάσεως
(Presentation Layer),
Πρωτόκολλα παρουσιάσεως

Συμπίεση, κρυπτογράφηση των δεδομένων,
μετασχηματισμός των δεδομένων ανάλογα
με την εφαρμογή που τα περιμένουν στο επίπεδο 7.

Επίπεδο 5

Συνόδου
(Session Layer),
Πρωτόκολλα συνόδου

Επίπεδο 4

Μεταφοράς
(Transport Layer),
Πρωτόκολλα μεταφοράς

Στο επίπεδο αυτό γίνεται ο τεμαχισμός των μηνυμάτων σε τμήματα,
έλεγχος των απεσταλμένων – ληφθέντων πακέτων και ο έλεγχος της
ροής των δεδομένων για να μην λάβει ο αποδέκτης περισσότερα από
αυτά που μπορεί να εξυπηρετήσει.

Επίπεδο 3

Δικτύου
(Network Layer),
Πρωτόκολλα Δικτύου

Σε αυτό το επίπεδο δημιουργούνται τα πακέτα, αποδίδονται διευθύνσεις δικτύου στα πακέτα και ορίζεται ο τρόπος δρομολογήσεως
αυτών. Παράλληλα ελέγχεται η συμφόρηση του δικτύου και εφαρμόζεται αλγόριθμος στατικής ή δυναμικής δρομολογήσεως.

Επίπεδο 2

Συνδέσεως δεδομένων
(Data Link Layer),
Πρωτόκολλα μεταδόσεως
δεδομένων

Το επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των πλαισίων δεδομένων ορίζοντας αρχή και τέλος των πλαισίων με χρήση επικεφαλίδων
(headers) και ουρών (trailers). Ανιχνεύει σφάλματα στη μετάδοση,
επιδιορθώνει τα ελαττωματικά δεδομένα ή ζητά την επανεκπομπή
τους όταν αδυνατεί να τα διορθώσει. Ελέγχει πότε μπορεί να δεσμεύσει το φυσικό μέσο για αποστολή και ρυθμίζει τα frames ανάλογα με
τον ρυθμό που δύναται να λάβει ο δέκτης.

Επίπεδο 1

Φυσικό
(Physical Layer),
Πρωτόκολλα
φυσικού επιπέδου

Είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση των bits στο μέσο που μπορεί να
είναι καλώδιο χαλκού ή ομοαξονικό, οπτική ίνα ή ασύρματο ή δορυφορική σύνδεση. Στο φυσικό επίπεδο καθορίζεται για παράδειγμα
ποια θα είναι η χρονική διάρκεια ενός bit ή ποια τάση θα αντιστοιχεί
στο bit 0 και ποια στο 1.

Έλεγχος των ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των δύο
υπολογιστών, Full duplex, Half Duplex, Connection End.
Διαχείριση των συνόδων επικοινωνίας.

βίβαση των δεδομένων στις εφαρμογές και στους
χρήστες.
Για την καλύτερη παρουσίαση της διαδικασίας μεταφοράς ενός μηνύματος πληροφορίας (δεδομένων)
από το αρχικό επίπεδο εφαρμογών (επίπεδο 7) της
στοίβας μέχρι και την αποστολή του μηνύματος από
το φυσικό επίπεδο (επίπεδο 1) στο μέσο, αναφέρεται
το ακόλουθο παράδειγμα.
Κατά την λειτουργία μίας εφαρμογής που χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων
(File Transfer Protocol – FTP), που εκτελείται στο
επίπεδο 7 (εφαρμογών), δημιουργείται ένα μήνυμα
που παραδίδεται στο επίπεδο 6 (παρουσιάσεως) για
συμπίεση ή κρυπτογράφηση, αν απαιτείται (Secure
FTP). Μετά την συμπίεση το μήνυμα παραδίδεται
στο επίπεδο 5 (session) απ’ όπου μέσω των επιπέδων

ελέγχεται η αρχή, το τέλος και ο συγχρονισμός της
επικοινωνίας με τον απέναντι κόμβο. Στη συνέχεια,
παραδίδεται στο επίπεδο 4 (μεταφοράς) γίνεται ο
τεμαχισμός του μηνύματος σε τμήματα (segment),
ενώ παράλληλα εισάγεται κατάλληλη επικεφαλίδα
αναγνωρίσεως ταυτότητας σε κάθε ένα τμήμα, ώστε
να οριστεί και η σειρά αποστολής. Στη συνέχεια μεταβιβάζεται η πληροφορία στο επίπεδο 3 (δικτύου),
όπου δημιουργούνται τα πακέτα και ορίζονται οι διευθύνσεις δικτύου, ο τρόπος δρομολογήσεως, ενώ
όταν παραδίδεται στο επίπεδο 2 (συνδέσεως δεδομένων) ελέγχεται ο ρυθμός και ανιχνεύονται σφάλματα
αποστολής και λήψεως. Παράλληλα στο επίπεδο 2
δημιουργούνται τα πλαίσια (frames), που αποτελούνται από μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες Bytes.
Στο τελευταίο επίπεδο 1 (φυσικό επίπεδο) γίνεται η
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αποστολή και λήψη των δεδομένων ως ακολουθίες
από bits στο μέσο μεταφοράς που μπορεί να είναι
ασύρματο, ενσύρματο (χαλκός) ή οπτική ίνα.
Στο σχήμα 4.6α παρουσιάζεται αυτή η μετατροπή των δεδομένων από τύπο σε τύπο ανά επίπεδο.

– Εφαρµογών
– Παρουσιάσεως
Δροµολογητής

– Συνόδου
– Μεταφοράς
– Δικτύου

Δεδομένα (Data)

Εφαρμογών (Application)

Δεδομένα

Παρουσιάσεως
(Presentation)

Δεδομένα

Συνόδου (Session)

Τμήματα (Segments)

Μεταφοράς (Transport)

Πακέτα (Packets)

Δικτύου (Network)

Πλαίσια (Frames)

Ζεύξεως δεδομένων
(Data Link)

Ροές δεδομένων (Bits)

Φυσικό (Physical)

Σχ. 4.6α
Μεταφορά και μετατροπή της πληροφορίας
από επίπεδο σε επίπεδο.

Τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να τονιστούν είναι:
1) Η διαστρωμάτωση της επικοινωνίας κατά την
δημιουργία ενός μηνύματος, που σημαίνει ότι εντός
ενός υπολογιστή η πληροφορία μεταφέρεται από επίπεδο σε επίπεδο μέχρις ότου να φτάσει στο επίπεδο
1 και να αποσταλεί σε άλλο υπολογιστή ή αντίστοιχα
στο επίπεδο 7 και να παρουσιαστεί στον χρήστη, και
2) η επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών σε ένα
δίκτυο πραγματοποιείται εικονικά ανά επίπεδο. Δηλαδή, στο πρωτόκολλο επικοινωνίας που λαμβάνει
μέρος στο επίπεδο 3 δεν είναι ορατό το αμέσως επόμενο επίπεδο 2, αλλά θεωρεί ότι επικοινωνεί απευθείας με το αντίστοιχο επίπεδο 3 του άλλου υπολογιστή στην άλλη άκρη του δικτύου.
Ο δρομολογητής λειτουργεί στο επίπεδο 3 και
πάνω του μοντέλου OSI, όπως παρουσιάζεται και
στο σχήμα 4.6β.
Ο μεταγωγέας λειτουργεί συνήθως στο επίπεδο 2
του OSI, ενώ ο επαναλήπτης λειτουργεί στο επίπεδο
1 (σχ. 4.6β).
Στις επόμενες ενότητες θα αναλυθούν περαιτέρω
πρότυπα και πρωτόκολλα δικτυώσεως που κατατάσσονται αντίστοιχα στα διάφορα επίπεδα μοντέλου
OSI. Η σειρά που ακολουθείται είναι από το επίπεδο

Μεταγωγέας

– Ζεύξεως
δεδοµένων

Επαναλήπτης

– Φυσικό
Επίπεδα OSI

Σχ. 4.6β
Επίπεδο λειτουργίας ενεργού εξοπλισμού.

1 (φυσικό) και προς τα πάνω για λόγους οργανώσεως της ύλης.
4.7 Ethernet.
To πρότυπο Ethernet αναπτύχθηκε αρχικά από
την εταιρεία Xerox το 1972 και στη συνέχεια το ’80
μέσω της συνεργασίας των εταιρειών DEC, Intel και
Xerox έγινε γνωστό ως DIX Ethernet, μία παραλλαγή του οποίου υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποιήσεως ως πρότυπο 802.3.
Στις μέρες μας είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία που επιλέγεται για την σχεδίαση και υλοποίηση τοπικών δικτύων LAN. Το πρωτόκολλο και τα δίκτυα Ethernet υλοποιούνταν συνήθως στο παρελθόν
έχοντας ως μέσο ομοαξονικά καλώδια (RG58A/U)
στις περιπτώσεις δικτύων τύπου διαύλου, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται καλώδια συνεστραμμένων
ζευγών και οπτικών ινών στις περιπτώσεις τύπων
αστέρα (Fast Ethernet και Gigabit Ethernet) και
έχουν κυριαρχήσει λόγω των πολλών και σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Τέτοια
είναι:
1) Η ευκολία στην εγκατάσταση, γιατί κάθε κόμβος στο δίκτυο απαιτεί απλά ένα καλώδιο να τον διασυνδέσει με τον κεντρικό κόμβο.
2) Η ευκολία στην κλιμάκωση ή στην αφαίρεση
κόμβων χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι κόμβοι του δικτύου.
3) Σε περίπτωση προβλήματος σε έναν μη κεντρικό κόμβο, δεν θα καταρρεύσει όλο το δίκτυο, σε
αντίθεση με την τοπολογία δακτυλίου.
4) Τα πακέτα με την πληροφορία μεταφέρονται
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Byte

8

6

6

2

46-1500

Δεδοµένα

Προοίµιο
Διεύθυνση
MAC παραλήπτη

Διεύθυνση
MAC αποστολέα

4

CRC

Tύπος πρωτοκόλλου ή
µήκος πλαισίου

Σχ. 4.7
Δομή πλαισίου Ethernet.

γρήγορα εντός του δικτύου, καθώς δεν απαιτείται η
αποστολή τους σε όλους τους κόμβους, αλλά μόνο
σε αυτούς στους οποίους απευθύνονται.
5) Η απόδοση του δικτύου είναι καλύτερη από
πλευράς ταχύτητας μεταφοράς της πληροφορίας
(throughput).
Ένα πλαίσιο Ethernet (Ethernet frame) είναι
μία αυτόνομη μονάδα, που αποτελείται από πλήθος
bit δεδομένων που αποστέλλεται στο φυσικό επίπεδο (στο μέσο) και περιέχει τα δεδομένα που προέρχονται από ανώτερα επίπεδα του OSI μοντέλου
(packets), καθώς και την επικεφαλίδα του. Η δομή
ενός πλαισίου Ethernet εμφανίζεται γραφικά στο
σχήμα 4.7, και αναλύεται στα επιμέρους στοιχεία
του ως εξής:
1) Το προοίμιο (preamble), μεγέθους 8 B από
τα οποία τα πρώτα 7 χρησιμοποιούνται για λόγους
συγχρονισμού ρολογιών-μετρητών. Το προοίμιο δεν
προσμετράται στο συνολικό μήκος του πλαισίου.
2) Η διεύθυνση MAC παραλήπτη μεγέθους
6 B (destination address).
3) Η διεύθυνση MAC αποστολέα μεγέθους
6 B (source address).
4) Ο τύπος πρωτοκόλλου του ανώτερου στρώματος (type) είναι μεγέθους 2 B.
5) Tο μήκος του πλαισίου (length).
6) Τα δεδομένα που περιλαμβάνει με μέγεθος
από 46 – 1.500 B (data).
7) Ο έλεγχος κυκλικού πλεονασμού (CRC),
πεδίο ελέγχου λαθών κατά τη μετάδοση του πλαισίου με μέγεθος 4 B.
Η τεχνική ελέγχου λαθών κυκλικού πλεονασμού
(Cyclic Redundancy Check – CRC) κατά τη μετάδοση του πλαισίου αναλύεται στην παράγραφο 5.8.2.

υπάρχει η ανάγκη υπάρξεως και χρήσεως πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Η πλέον διαδεδομένη ομάδα πρωτοκόλλων είναι το TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol), που περιγράφηκε στα RFC1122
– RFC1123 (Requests for Comments, Internet Engineering Task Force) και χρησιμοποιείται ευρέως
σε τοπικά δίκτυα, και σε ευρείας περιοχής καλύψεως
δίκτυα, καθώς και στο Διαδίκτυο. Η τεχνική μεταγωγής πακέτων που χρησιμοποιεί για να διασφαλίσει την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων ορίζει τον
κατακερματισμό τους σε ομάδες που ονομάζονται
πακέτα και σε κάθε ένα εισάγονται, με την τεχνική
της ενθυλακώσεως, σε ένα ειδικό πεδίο (επικεφαλίδα) οι δημόσιες διευθύνσεις του αποστολέα και
του παραλήπτη. Οι διευθύνσεις αυτές ονομάζονται
αλλιώς και IP διευθύνσεις. Το πρωτόκολλο IP, που
αναλύεται σε επόμενη ενότητα, είναι υπεύθυνο για
την διέλευση του κάθε πακέτου από κόμβο σε κόμβο
εντός του δικτύου, χωρίς όμως να εγγυάται την ορθή
σειρά λήψεως ούτε την επιτυχία παραλαβής. Τον
απαραίτητο έλεγχο και αξιοπιστία στην επικοινωνία
εγγυάται το πρωτόκολλο TCP, που με τη σειρά του
ορίζει τη σειρά των πακέτων εισάγοντας αρίθμηση,
η οποία ελέγχεται από τον αρχικό και τελικό κόμβο αποστολής και λήψεως των μηνυμάτων. Αν καθ’
όλη τη διαδικασία επικοινωνίας χαθεί κάποιο από
τα πακέτα, το πρωτόκολλο TCP που λειτουργεί στον
τελικό παραλήπτη αλλά και στον αποστολέα είναι
υπεύθυνο να αιτηθεί την επαναποστολή του πακέτου. Σύμφωνα με την όλη διαδικασία λειτουργίας
του πρωτοκόλλου όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι δεν
πραγματοποιούν ελέγχους, οπότε δεν υπάρχει επιβάρυνση με επί πλέον χρόνο επεξεργασίας.
Στην περίπτωση που το δίκτυο του παραδείγματος είναι τοπικό (LAN) και με δεδομένο ότι ο παρα-

4.8 Ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP.
Από την εμφάνιση του πρώτου μεγάλου δικτύου,
που ήταν το ARPANET, το οποίο τον Σεπτέμβριο
του 1971 περιελάμβανε 18 κόμβους διεπαφής επεξεργασίας μηνυμάτων (Interface Message Processor – ΙΜP) (σχ. 4.8α), μέχρι την εξέλιξη αυτού στη
σημερινή εποχή, που είναι το Διαδίκτυο (Internet),

Σχ. 4.8α
Το ARPANET τον Σεπτέμβριο του 1971.
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λήπτης βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον αποστολέα,
το πακέτο θα μεταδοθεί από τον έναν υπολογιστή
στον άλλο συνήθως μέσω ενός ενδιάμεσου κόμβου
μεταγωγέα. Το σημαντικό σημείο σε αυτήν την επικοινωνία είναι ότι η διεύθυνση IP του αποδέκτη είναι γνωστή στον αποστολέα, καθώς βρίσκονται στο
ίδιο δίκτυο.
Στην περίπτωση που οι δύο υπολογιστές δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο (υποδίκτυο), τότε το πακέτο
στέλνεται στην πύλη (default gateway), που συνήθως είναι και ο δρομολογητής του δικτύου και αυτός
με τη σειρά του το προωθεί στον επόμενο δρομολογητή μέχρι το πακέτο να φτάσει στο σωστό υποδίκτυο
και μέσω του δρομολογητή και των μεταγωγέων του
υποδικτύου να καταλήξει στον σωστό υπολογιστή. Η
επιλογή κάθε φορά της βέλτιστης διαδρομής που θα
ακολουθήσει το πακέτο γίνεται δυναμικά με τη χρήση βέλτιστων τεχνικών και πρωτοκόλλων δρομολογήσεως, ώστε τα πακέτα να μην καθυστερούν και να
μην χάνονται.
Τα πρωτόκολλα που ανήκουν στην ομάδα TCP/
IP είναι οργανωμένα σε τέσσερα βασικά επίπεδα
(layers):
1) Επίπεδο συνδέσμου.
2) Επίπεδο δικτύου.
3) Επίπεδο μεταφοράς.
4) Επίπεδο εφαρμογών.
Στο σχήμα 4.8β παρουσιάζεται καταρχάς η σύγκριση των επιπέδων του TCP/IP με τα αντίστοιχα
Επίπεδα µοντέλου
OSI

Επίπεδα µοντέλου
TCP/IP

7. Εφαρµογής
6. Παρουσιάσεως

Εφαρµογών

5. Συνόδου
4. Μεταφοράς

Μεταφοράς

3. Δικτύου

Δικτύου

2. Μεταδόσεως
δεδοµένων
Συνδέσµου
1. Φυσικού επιπέδου

επτά επίπεδα του OSI και παράλληλα παρουσιάζονται πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο επίπεδο εφαρμογών (FTP, SFTP, SCP, SMTP, POP3,
IMAP κ.ά. στο κόκκινο πλαίσιο), τα πρωτόκολλα
μεταφοράς TCP και UDP (μπλε πλαίσιο), το βασικό πρωτόκολλο δικτύου IP (πράσινο πλαίσιο) και
τέλος στα πρότυπα και πρωτόκολλα που λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο (πορτοκαλί πλαίσιο) όπως
το Ethernet.
Γενικότερα, η ακολουθία μετατροπής των δεδομένων (ενθυλάκωση) (σχ. 4.8γ) παρουσιάζει αυτή την
εισαγωγή (ενθυλάκωση) των δεδομένων ανώτερων
επιπέδων σε κατώτερα με την παράλληλη δημιουργία των νέων επικεφαλίδων. Αντίθετα στην πλευρά
του παραλήπτη, η διαδικασία είναι η αντίστροφη και
από το πιο κάτω επίπεδο τα δεδομένα ακολουθούν
ανοδική πορεία μέχρι να ξαναφτάσουν στο επίπεδο
εφαρμογής και τελικά στον χρήστη.
Το τι ακριβώς είναι η ενθυλάκωση θα παρουσιαστεί με ένα παράδειγμα, στο οποίο ένας επιχειρηματίας από την Αυστραλία επιθυμεί να αποστείλει κάποια προϊόντα του εργοστασίου ξυλείας που διαθέτει
κατόπιν παραγγελίας που έλαβε από έναν έμπορο
στην Ρουμανία.
Ο επιχειρηματίας καταρχάς θα συσκευάσει τα
προϊόντα σε παλέτα, θα τοποθετήσει σε αυτήν αυτοκόλλητο και θα εκδώσει και τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς της. Αυτή λοιπόν η πρώτη «συσκευασία» των προϊόντων του, η παλέτα δηλαδή, είναι μία

Επίπεδα λογικών πρωτοκόλλων
Τelnet/SSH
FTP/SFTP/SCP
SMTP/POP3/IMAP
HTTP/HTTPS
BGP

DNS
SNMP
Syslog
NTP
WINS
RIP/RIP2/RIPng

TCP

UDP
IP

ΠρότυπαΠρωτόκολλα φυσικού επιπέδου
Εthernet

Σχ. 4.8β
Αντιστοίχιση επιπέδων TCP/IP με επίπεδα του μοντέλου OSI και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
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Δεδοµένα χρήστη
Εφαρµογή
Κεφαλίδα εφαρµογής

Δεδοµένα χρήστη
TCP

Κεφαλίδα TCP

Δεδοµένα εφαρµογής
IP

Τµήµα TCP

Κεφαλίδα IP

Κεφαλίδα TCP

Δεδοµένα εφαρµογής
Ethernet οδηγός

IP Αυτοδύναµο πακέτο

Κεφαλίδα Ethernet
14

Κεφαλίδα IP
20

Κεφαλίδα TCP
20

Δεδοµένα εφαρµογής

Ethernet πλαίσιο

Ethernet παραγέµισµα
4

Ethernet

Έως 1500 bytes

Σχ. 4.8γ
Διαδικασία ενθυλακώσεως.

ενθυλάκωση. Αντίστοιχα τα συνοδευτικά έγγραφα
είναι η πρώτη «επικεφαλίδα» με κάποια στοιχεία του
περιεχομένου της παλέτας. Η παλέτα στην έδρα της
μεταφορικής εταιρείας που έχει αναλάβει την αποστολή τους με πλοίο στον προορισμό τους θα μπει σε
ένα εμπορευματοκιβώτιο Ε/Κ (container). Σε αυτό
το σημείο λαμβάνει χώρα δεύτερη ενθυλάκωση και
τα συνοδευτικά έγγραφα του Ε/Κ είναι η νέα επικεφαλίδα. Το Ε/Κ περιέχει μέσα τις παλέτες πολλών
πελατών, που η κάθε μία φέρει πάνω της, όπως προαναφέρθηκε την επικεφαλίδα της.
Στη συνέχεια το Ε/Κ φορτώνεται σε ένα αντίστοιχο πλοίο μεταφοράς Ε/Κ (container ship). Σε αυτό
το σημείο λαμβάνει χώρα η επόμενη ενθυλάκωση,
όπου τα χαρτιά του πλοίου είναι η νέα επικεφαλίδα.
Το πλοίο φτάνοντας στον προορισμό του θα προκαλέσει μία σειρά από διαδικασίες εκφορτώσεως,
όπου πάλι ο κάθε «θύλακας» θα αναλύεται, ώσπου
να καταλήξει η παλέτα με τα προϊόντα στον σωστό
έμπορο-παραλήπτη.
Η ίδια λοιπόν διαδικασία ακολουθείται και με την
ενθυλάκωση των δεδομένων όταν αυτά μεταφέρονται από επίπεδο σε επίπεδο του TCP/IP μοντέλου.
4.9 Πρωτόκολλο IP.
Το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) είναι το
κύριο πρωτόκολλο επιπέδου 3 (δικτύου) του OSI,
που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη διευθυνσιοδότηση και την δρομολόγηση των πακέτων.
Το πρωτόκολλο IP σχεδιάστηκε από τους Robert
Elliott Kahn και Vinton Gray Cerf το 1974 και οι

δύο βασικές του λειτουργίες-υπευθυνότητες είναι:
1) Να παραδίδει στον τελικό προορισμό τους τα
πακέτα των πληροφοριών διά μέσου διαφόρων ετερογενών δικτύων και διαδικτύων, και
2) η υποστήριξη διαφορετικών μεγεθών μέγιστης μονάδας μεταδόσεως (Maximum Transmission Unit – MTU). Για να επιτύχει στην υποστήριξη
διαφορετικών MTU, το πρωτόκολλο IP έχει την ικανότητα να χωρίζει και να συναρμολογεί τα πακέτα σε
διαφορετικά μεγέθη.
Σημαντική παρατήρηση είναι ότι το ίδιο το πρωτόκολλο δεν ενδιαφέρεται για το αν τα πακέτα θα
φτάσουν στον τελικό προορισμό τους ή θα χαθούν
ή θα έχουν την σωστή σειρά όταν φθάσουν. Την εν
λόγω ευθύνη την έχουν πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων, όπως το TCP.
Αυτή η «αδυναμία» του πρωτοκόλλου έγινε εκούσια από τους σχεδιαστές του για να μην απαιτούνται
στο Διαδίκτυο ή και στα υπόλοιπα (LAN, MAN,
WAN) σύνθετοι δρομολογητές με μεγάλες δυνατότητες επεξεργαστικής ισχύς.
Οι κυριότερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η IPv4 (Internet
Protocol version 4) και η IPv6 (Internet Protocol
version 6).
Η ανάγκη μεταβάσεως στην έκδοση IPv6 προήλθε από τον περιορισμένο αριθμό των διαθεσίμων IP
διευθύνσεων, όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα.
4.9.1 Ανάλυση του πακέτου IP.
Το πακέτο IP (packet) αποτελείται από την (επι)
κεφαλίδα (header) και τα δεδομένα που λαμβάνο-
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νται από το αμέσως προηγούμενο επίπεδο, π.χ. από
το TCP πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς.
Εντός του πακέτου εμπεριέχεται όλη η απαιτούμενη πληροφορία για την αποστολή του στον τελικό
κόμβο προορισμού του δικτύου και θεωρητικά το
μέγεθός τους μπορεί να φτάσει τα 64 kB, αλλά στην
πραγματικότητα δεν ξεπερνούν τα 1.500 B.
Ο λόγος γι’ αυτόν τον περιορισμό είναι ότι πρέπει
τα αυτοδύναμα πακέτα IP να χωρούν σε ένα Ethernet
πλαίσιο.
Στο σχήμα 4.9α παρουσιάζεται η επικεφαλίδα
ενός αυτοδύναμου πακέτου IPv4, η οποία περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
1) Η επικεφαλίδα ενός πακέτου αποτελείται από
ένα σταθερού μήκους τμήμα με μέγεθος 20 B, καθώς
και από ένα προαιρετικό τμήμα, μεταβλητού μήκους.
Λόγω της μη σταθερότητας που παρουσιάζει το μήκος της επικεφαλίδας, παρέχεται ένα πεδίο, το οποίο
ονομάζεται Μήκος της Επικεφαλίδας του IP (IP
Header Length – IHL), που δηλώνει ουσιαστικά το
μήκος της σε λέξεις των 32 bits. Η χρήση των λέξεων των 32 bits γίνεται για λόγους απλότητας κατά την
επεξεργασία ενός πακέτου από τα διάφορα λογισμικά
και πρωτόκολλα, που λειτουργούν στα επίπεδα πάνω
από το 3ο του OSI. Το μήκος της συνήθως είναι 5 λέξεις, δηλαδή 160 bits.
2) Το πεδίο Έκδοση (Version) δείχνει την έκδοση του πρωτοκόλλου IP που χρησιμοποιείται από το
πακέτο. Η αναφορά στην έκδοση εντός του πακέτου
και ειδικά στην αρχή της επικεφαλίδας μάς παρέχει
τη δυνατότητα επανασχεδιασμού και επαναδομήσεως

του πακέτου με άλλη έκδοση, π.χ. την IPv6, χωρίς να
υπάρχει δέσμευση ή περιορισμός.
3) Η χρήση του πεδίου Τύπος Υπηρεσίας (Type
of Service – TOS) έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Παλαιότερα, τα τρία αριστερά bits όριζαν τον βαθμό προτεραιότητας του πακέτου επιλέγοντας τιμές ανάμεσα
στο 0 που ήταν η κανονική και το 7 που ήταν η τιμή
για πακέτο ελέγχου δικτύου. Τα τρία επόμενα bits
όριζαν το αν πρόκειται για πακέτο χαμηλής καθυστερήσεως (delay), υψηλής αξιοπιστίας (reliability) ή
υψηλού ρυθμού διεκπεραιώσεως (throughput). Ο
συνδυασμός των παραπάνω bits στο εν λόγω πεδίο
όριζε θεωρητικά στον δρομολογητή από τον οποίο
προωθούνταν στον επόμενο κόμβο, την βέλτιστη διαδρομή ανάλογα με την επιλογή. Για παράδειγμα, αν
ο δείκτης όριζε χαμηλή καθυστέρηση, τότε ο δρομολογητής θα έπρεπε να επιλέξει μία γραμμή με χαμηλή
καθυστέρηση για την προώθηση του πακέτου.
4) Το Συνολικό Μήκος (Total Length) του πακέτου δείχνει το μήκος όλου του αυτοδύναμου πακέτου
μαζί με τα δεδομένα και την επικεφαλίδα και αναφέρεται σε Bytes. Το μέγιστο δυνατό μήκος μπορεί να
είναι 65.535 B.
5) Το πεδίο Αναγνώριση Ταυτότητας (Identification) καθώς και το πεδίο Δείκτες (Flags) χρησιμοποιούνται εκτενώς από το πρωτόκολλο για να υποδείξουν ότι το πακέτο έχει κατατμηθεί, και να βοηθήσουν
στην επασυναρμολόγηση του πακέτου. Όλα τα τμήματα ενός συγκεκριμένου πακέτου στο πεδίο Αναγνώριση Ταυτότητας περιέχουν την ίδια τιμή, ενώ οι τιμές
στους δείκτες μπορούν να ορίσουν την ύπαρξη περισσοτέρων τεμαχίων από το ίδιο πακέτο ή να διατάξουν

32 bits

Έκδοση
(4 bits)

Μήκος
επικεφαλίδας
(4 bits)

Τύπος υπηρεσίας
(4 bits)

ECN
(2 bits)
Δείκτες
(3 bits)

Αναγνώριση ταυτότητας (16 bits)
Χρόνος ζωής πακέτου (8 bits)

Συνολικό μήκος (16 bits)

Πρωτόκολλο (8 bits)

Μετατόπιση τεμαχίου (13 bits)
Άθροισμα ελέγχου κεφαλίδας (16 bits)

Διεύθυνση προελεύσεως (32 bits)
Διεύθυνση προορισμού (32 bits)
Επιλογές (πεδίο μεταβλητού μήκους)
Δεδομένα

Σχ. 4.9α
Η επικεφαλίδα ενός αυτοδύναμου πακέτου IPv4.
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τους δρομολογητές να μην τεμαχίσουν περισσότερο
ένα πακέτο.
6) Το πεδίο Μετατόπιση Τεμαχίου (Fragment
Offset) καταδεικνύει την σειρά του εν λόγω τεμαχίου
στο πακέτο. Με δεδομένο ότι:
α) παρέχονται 13 bits για το πεδίο, και
β) όλα τα τεμάχια εκτός του τελευταίου πρέπει να
είναι μεγέθους πολλαπλάσιου των 8 B, ορίζεται μέγιστο όριο τα 8.192 τεμάχια ανά πακέτο.
7) Το πεδίο Χρόνος Ζωής (Time To Live – TTL)
λειτουργεί ως μετρητής και χρησιμοποιείται για να περιορίζει τον χρόνο ζωής του κάθε πακέτου στο δίκτυο.
Συγκεκριμένα ο μετρητής μειώνεται κατά μία μονάδα
κάθε φορά που το πακέτο διέρχεται από έναν δρομολογητή και όταν μηδενιστεί το πακέτο απορρίπτεται
και στέλνεται μήνυμα από τον τελευταίο δρομολογητή
στον αποστολέα του πακέτου. Η εν λόγω λειτουργία
σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει την περίπτωση που
πακέτα περιπλανώνται για πάντα στο δίκτυο λόγω
προβλημάτων στους πίνακες δρομολογήσεως.
8) Η τιμή στο πεδίο Πρωτόκολλο (Protocol) δείχνει σε ποιο πρωτόκολλο του ανώτερου ιεραρχικά
επιπέδου θα καταλήξει το εν λόγω πακέτο. Για παράδειγμα η τιμή 17 ορίζει το UDP. Η αρίθμηση των
πρωτοκόλλων είναι συγκεκριμένη και μπορεί να αναζητηθεί στο Διαδίκτυο (www.iana.org).
9) Το πεδίο Άθροισμα Ελέγχου Επικεφαλίδας
(Header Checksum) χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί
η ορθότητα των δεδομένων των πεδίων της επικεφαλίδας. Επί της ουσίας δηλαδή είναι ένα πεδίο που
χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο και υπολογίζει ένα
άθροισμα βασιζόμενο στα πεδία της επικεφαλίδας
και επαληθεύει την ορθότητα. Στην περίπτωση που
κάποιο bit της επικεφαλίδας υποστεί αλλοίωση, τότε,
μετά τον επαναϋπολογισμό που πραγματοποιείται σε
κάθε διέλευση του πακέτου από κάποιον δρομολογητή, το εν λόγω πεδίο δεν θα συμφωνεί με το αποτέλεσμα και το πακέτο θα απορριφθεί. Η απόρριψη συμβαίνει γιατί την αλλοίωση μπορεί να την υπέστη για
παράδειγμα η διεύθυνση προορισμού και το πακέτο
να παραληφθεί εσφαλμένα από άλλο παραλήπτη.
10) Το πεδίο Διεύθυνση Προελεύσεως (Source
Address) δείχνει την διεύθυνση του αποστολέα και
αναλύεται σε επόμενη ενότητα.
11) Το πεδίο Διεύθυνση Προορισμού (Destination Address) δείχνει την διεύθυνση του παραλήπτη.
12) Με το πεδίο Επιλογές (Options) το πρωτό2

κολλο IP δίνει την επιλογή σε ερευνητές, αλλά και
σε σχεδιαστές δικτύων να δοκιμάσουν νέες δυνατότητες αλλάζοντας τις επιλογές που προσφέρονται στο
συγκεκριμένο πεδίο. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η
αλλαγή του χαρακτηρισμού του τύπου ή του βαθμού
ασφάλειας του πακέτου ή ο ορισμός της αυστηρότητας
ή της χαλαρότητας δρομολογήσεως του πακέτου. Σημαντική παρατήρηση: Για τη λειτουργία του εν λόγω
πεδίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση της αντίστοιχης δυνατότητας από τους δρομολογητές που υποστηρίζουν το δίκτυο2.
13) Το πεδίο Παραγέμισμα (Padding) χρησιμοποιείται για την προσθήκη των επί πλέον bits,
όπου αυτό απαιτείται, λόγω της μεταβλητότητας του
μεγέθους του πεδίου των επιλογών και του παραγεμίσματος και του υποχρεωτικού ορίου των 32 b,
ώστε το συνολικό τους μήκος να διαιρείται ακριβώς
με το 32.
14) Στο πεδίο Δεδομένα (Data) περιέχονται τα
δεδομένα προς μεταφορά.
Αν κατά την μετάδοση-μεταφορά ενός αυτοδύναμου πακέτου (IP datagram) παρουσιαστούν λάθη
στον τελικό παραλήπτη ή σε ενδιάμεσο κόμβο, τότε
αυτό το αυτοδύναμο πακέτο απορρίπτεται και στέλνεται ένα μήνυμα ICMP (Internet Control Message
Protocol – Πρωτόκολλο Ελέγχου Μηνυμάτων Διαδικτύου) λάθους στον αποστολέα. Το ICMP είναι ένα
υποστηρικτικό κυρίως πρωτόκολλο, που χρησιμοποιείται από δικτυακούς κόμβους όπως οι δρομολογητές
για να αποστέλλουν μηνύματα ελέγχου και προσβασιμότητας κόμβων. Το ICMP διαχωρίζεται από τα πρωτόκολλα TCP και UDP, διότι με αυτό δεν μεταφέρεται
πληροφορία (δεδομένα) μεταξύ κόμβων ούτε μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές που εκτελούνται
σε υπολογιστές. Μοναδικές εξαιρέσεις χρήσεως του
ICMP από εφαρμογές αποτελούν τα δικτυακά διαγνωστικά εργαλεία PING και TRACEROUTE, που
δίνουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση ενός
κόμβου και την διαδρομή μέχρι αυτόν.
4.9.2 Πρωτόκολλο Ελέγχου Εκπομπής (TCP).
Το έτερο πρωτόκολλο της βασικής ομάδας πρωτοκόλλων, το Πρωτόκολλο Ελέγχου Εκπομπής
(Transmission Control Protocol – TCP) λειτουργεί
στο επίπεδο μεταφοράς, είναι αρκετά πολύπλοκο στη
λειτουργία του σε σύγκριση με το απλό πρωτόκολλο

 ια περισσότερες πληροφορίες η πλήρης και ενημερωμένη λίστα των διαφόρων επιλογών βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Γ
http://www.iana.org/assignments/ip-parameters/ip-parameters.xhtml.
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UDP που περιγράφεται σε επόμενη ενότητα, αλλά
παραμένει το πλέον δημοφιλές πρωτόκολλο μεταφοράς λόγω των ισχυρών δυνατοτήτων του, της προσαρμοστικότητάς του και της ανθεκτικότητάς του σε
πολλών ειδών δικτυακά προβλήματα.
Τα χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα
υπόλοιπα και παρουσιάζουν την αξία και την λειτουργία του είναι τα παρακάτω:
1) Η αποστολή και παραλαβή δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την εγκαθίδρυση
συνδέσεως (connection oriented) μεταξύ των δύο
κόμβων του δικτύου. Η εν λόγω σύνδεση παρουσιάζεται ως ένα ιδιωτικό κύκλωμα, ανάλογο με μία
τηλεφωνική συνδιαλλαγή. Αντίθετα, το UDP δεν
απαιτεί προηγουμένως σύνδεση.
2) Το TCP εξασφαλίζει την παράδοση των μηνυμάτων στην ορθή σειρά.
3) Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι υποχρεωμένος να στείλει επιβεβαίωση παραλαβής.
4) Οι κόμβοι που πραγματοποιούν σύνδεση TCP
μπορούν να επικοινωνούν αμφίδρομα (full duplex) ανεξάρτητα με το ποιος από τους δύο κόμβους
ξεκίνησε τη διαδικασία.
5) Κατά την σύνδεση, τον έλεγχο της ροής και
την ταχύτητα της αποστολής των δεδομένων την
ρυθμίζει ο παραλήπτης μέσω της μεθόδου αποστολής επιβεβαιώσεως.
6) Η κάθε TCP σύνδεση χαρακτηρίζεται και αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το
οποίο περιέχει την τετράδα, τη διεύθυνση IP και τη
θύρα (TCP/IP port) του αποστολέα και τη διεύθυνση

IP και τη θύρα (TCP/IP port) του παραλήπτη, μέσω
των οποίων πραγματοποιείται η επικοινωνία. Αυτό
το αναγνωριστικό συχνά αναφέρεται ως υποδοχή
(socket). Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας είναι η
δυνατότητα πραγματοποιήσεως πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων TCP προερχομένων από πολλούς κόμβους (Η/Υ ή φορητές συσκευές) προς έναν
αποδέκτη εξυπηρετητή που διαθέτει μια διεύθυνση
ΙP και μια θύρα (port), μέσω της οποίας παρέχει μια
συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων χρησιμοποιεί τη θύρα (port)
80 που αντιστοιχεί στο HTTP (Hypertext Transfer
Protocol, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου)
για να εξυπηρετεί και να προσφέρει τα αρχεία των
ιστοσελίδων που περιέχει στους πολλαπλούς επισκέπτες τους.
7) Το TCP επί της ουσίας δεν εγγυάται ότι όλα τα
δεδομένα (πακέτα) θα παραληφθούν από τον παραλήπτη, με δεδομένο ότι μπορεί να μεσολαβούν πολλοί ενδιάμεσοι κόμβοι (hops). Εγγυάται όμως ότι
για όλα τα δεδομένα που θα αποσταλούν, θα υπάρξει
επιβεβαίωση παραλαβής, θα γίνει έλεγχος ακεραιότητας των δεδομένων και θα πραγματοποιηθεί
επαναποστολή όπου απαιτηθεί.
Κατά την λειτουργία μίας συνδέσεως TCP μεταξύ
δύο κόμβων τα δεδομένα (Bytes) που πρόκειται να
αποσταλούν από τα ανώτερα επίπεδα (εφαρμογές)
προωθούνται στο επίπεδο μεταφοράς. Σ’ αυτό το
επίπεδο αναλαμβάνει το TCP, τα τεμαχίζει σε τμήματα και τα παραδίδει στο επίπεδο δικτύου όπου το
πρωτόκολλο IP με τη σειρά του δημιουργεί πακέτα

32 bits

Θύρα TCP προελεύσεως (16 bits)

Θύρα TCP προορισμού (16 bits)

Αριθμός ακολουθίας (32 bits)
Αριθμός επιβεβαιώσεως (32 bits)
Μήκος κεφαλίδας
(4 bits)

Ειδικά πεδία ελέγχου ενάρξεως,
λήξεως, συγχρονισμού κ.λπ.
Άθροισμα ελέγχου

Μέγεθος παραθύρου (διαφημιζόμενο)
Δείκτης επειγόντων (όταν URG = 1)

Διεύθυνση προορισμού (32 bits)
Επιλογές και παραγέμισμα
Δεδομένα

Σχ. 4.9β
Επικεφαλίδα TCP.
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ώστε να παραδοθούν στο επόμενο επίπεδο και να
αποσταλούν τελικά στον παραλήπτη.
Η επικεφαλίδα του πρωτοκόλλου TCP παρουσιάζεται στο σχήμα 4.9β, όπου:
1) Ο αριθμός της θύρας TCP προελεύσεως
και προορισμού αναφέρει τους αριθμούς των θυρών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση
και κατ’ επέκταση η επικοινωνία. Εάν οι αριθμοί αυτοί ανήκουν στις ευρέως γνωστές θύρες 0 –1024, τότε
σύμφωνα με σχετικούς πίνακες που παρατίθενται
στην ιστοσελίδα www.iana.org μπορεί να βρεθεί
εύκολα και η σχετική υπηρεσία. Σε μία επικοινωνία
TCP όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε
θύρα έως και τον αριθμό 65535 για χρήση σε μία
υπηρεσία.
2) Ο αριθμός ακολουθίας είναι ένας αριθμός
που διατηρεί την σειρά στα δεδομένα αποστολής.
3) Ο αριθμός επιβεβαιώσεως σε συνεργασία
με τις άλλες τιμές των πεδίων ελέγχου, καθώς και
το περιεχόμενο του πεδίου μεγέθους παραθύρου διαφημιζόμενου χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία
λειτουργίας του μηχανισμού ολισθαίνοντος παραθύρου, που παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα.
4) Οι υπόλοιποι δείκτες χρησιμοποιούνται κατά
την διαδικασία ενάρξεως και τερματισμού της
συνδέσεως και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της ενότητας.
5) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αποστολέας θέλει
να στείλει επείγοντα δεδομένα και να παρακάμψει
όλη τη σειρά αποστολής και λήψεως, τότε ο δείκτης
URG τίθεται ίσος με 1. Σε αυτήν την περίπτωση το
μέγεθος των δεδομένων δηλώνεται στο πεδίο επειγόντων και τα δεδομένα τοποθετούνται στην αρχή
του μηνύματος.
Η διαδικασία λειτουργίας του TCP αποτελείται
από τρεις φάσεις.
1) Τη φάση της συνδέσεως.
2) Τη φάση της μεταφοράς δεδομένων και
3) τη φάση της αποσυνδέσεως.
Η διαδικασία συνδέσεως TCP απαιτεί την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού του πρωτοκόλλου, που
αναφέρεται ως τριπλή χειραψία (three-way handshake). Η όλη διαδικασία αναπαριστάται στο σχήμα
4.9γ, όπου τα δύο κάθετα γαλάζια βέλη με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω ορίζουν την ροή του
χρόνου, ενώ τα κόκκινα βέλη ορίζουν την ανταλλαγή
μηνυμάτων μεταξύ των δύο κόμβων (πελάτη, εξυπηρετητή) του δικτύου στον χρόνο.
Σε αυτήν τη διαδικασία αρχικά γνωστοποιούνται

Τριπλή χειραψία
Πελάτης

Eξυπηρετητής
ΣΥΝ

=1, Α

ριθµ.

ακολ

ουθία

ς=α

ση=1
βαίω =β
ε
β
ι
π
=1, ε
υθίας
ΣΥΝ ός ακολο
=α+1
µ
θ
ι
ρ
υθίας
ο
Α
λ
ο
ακ
ιθµού
ση αρ
ω
ί
α
εβ
Επιβ

ΣΥΝ
αριθµ =1, επιβ
εβ
ού ακ
ολου αίωση
θίας=
β+1

Σχ. 4.9γ
Η διαδικασία της τριπλής χειραψίας του TCP.

οι διευθύνσεις IP, καθώς και οι θύρες που θα χρησιμοποιηθούν, προσυμφωνείται από τα δύο μέλη το
μέγεθος του τμήματος δεδομένων TCP που θα
αποσταλεί και ορίζονται οι αριθμοί εκκινήσεως
των διαφόρων μετρητών. Συγκεκριμένα:
1) Στο πρώτο βήμα, αποστέλλεται ένα μήνυμα
από τον πελάτη με ενεργό τον δείκτη συγχρονισμού
(ΣΥΝ = 1) και ταυτόχρονα ορίζεται και ο αρχικός
αριθμός ακολουθίας με έναν αριθμό ίσο με «α»
(Αριθμ. Ακολουθίας = α).
2) Στο δεύτερο βήμα, ο παραλήπτης εξυπηρετητής απαντά στέλνοντας ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει το προηγούμενο μήνυμα (Επιβεβ. = 1), ορίζει τον
δείκτη συγχρονισμού από την πλευρά του ΣΥΝ = 1,
ενημερώνει τον πελάτη για τον δικό του αριθμό Ακολουθίας (Αριθμ. Ακολουθίας = β) και επιστρέφει
αυξημένη κατά ένα, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική τιμή στον μετρητή του αριθμού ακολουθίας του
πελάτη (Επιβεβ. Αρ. Ακολουθ. = α +1).
3) Στο τρίτο βήμα, ο πελάτης επιβεβαιώνει στέλνοντας τον δείκτη ACK = 1, καθώς και την νέα τιμή
στον αριθμό ακολουθίας Acknowledgment = β + 1
(επιβεβαίωση αριθμού ακολουθίας).
Για να τερματίσει μία σύνδεση ένας πελάτης
ή ένας εξυπηρετητής αντίστοιχα θα πρέπει να στείλει μήνυμα με ενεργοποιημένο τον δείκτη FIN. Ο
κόμβος που θα παραλάβει το εν λόγω μήνυμα με
τον δείκτη FIN = 1 θα αποστείλει μήνυμα επιβεβαι-
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ώσεως (ACK = 1) και στη συνέχεια θα στείλει και
αυτό με τη σειρά του ένα μήνυμα με το FIN = 1. Ο
αρχικός κόμβος μπορεί να αποστείλει μήνυμα επιβεβαιώσεως. Συνήθως όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε λιγότερα βήματα, όπου αποστέλλονται
ταυτόχρονα ενεργοί οι δείκτες ACK και FIN σε ένα
μόνο μήνυμα. Στην περίπτωση που δεν αποσταλεί
πακέτο επιβεβαιώσεως ή στην περίπτωση που διακοπεί βίαια κάποια σύνδεση μονομερώς και για να
μην παραμένουν δεσμευμένες συνδέσεις TCP, λειτουργούν χρονόμετρα που με τη λήξη τους κλείνουν
αυτές τις (ανενεργές) συνδέσεις.
4.9.3 Μ
 ηχανισμός ελέγχου κινήσεως και ολισθαίνοντος παραθύρου του TCP.
Το TCP χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ολισθήσεως παραθύρου (σχ. 4.9δ), ώστε αξιόπιστα να
ελέγξει τη ροή των δεδομένων (στη φάση της μεταφοράς δεδομένων) και να επανεκπέμψει όταν
απαιτηθεί τα μηνύματα που δεν έφτασαν στον προορισμό. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται να διορθώσει
την αναξιοπιστία του πρωτοκόλλου IP. Παράλληλα,
ελέγχοντας μεταξύ άλλων τον χρόνο που απαιτεί
ένα πακέτο να ταξιδέψει έως τον παραλήπτη και να
επιστρέψει αλλά και άλλους χρόνους κατά την διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων, αυξομειώνει
τον ρυθμό αποστολής ή ενεργοποιεί την διαδικασία
επαναποστολής πακέτων.
Σημαντικό κομμάτι των λειτουργιών του είναι διάφοροι χρονιστές (χρονόμετρα) που (χρονο)μετρούν
σημαντικές εργασίες. Για παράδειγμα υπάρχει χρονιστής (persistence timer) που ελέγχει και φροντίζει
να μην παραμένουν οι δύο συμβαλλόμενοι κόμβοι
σε αδράνεια – αναμονή επ’ άπειρο. Άλλος χρονιστής
είναι αυτός που φροντίζει να επαναλάβει την αποστολή κάποιου πακέτου στην περίπτωση που καθυστεΔείκτης επιβεβαιΔείκτης
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Μηχανισμός ολισθήσεως παραθύρου.
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ρήσει ή δεν έρθει καθόλου μία επιβεβαίωση. Η τιμή
αυτού του χρονιστή δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο round trip time (RTT),
τον χρόνο δηλαδή που απαιτείται να πάει ένα πακέτο
στον άλλο κόμβο και να έρθει ξανά πίσω. Ένας ακόμη
χρονιστής χρησιμοποιείται στην περίπτωση της μονομερούς αποσυνδέσεως μίας TCP συνδέσεως. Σε αυτήν την περίπτωση η σύνδεση παραμένει σε αδράνεια
για ορισμένο χρόνο και μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος
η σύνδεση διακόπτεται και από τις δύο πλευρές.
Ο μηχανισμός ολισθαίνοντος παραθύρου που χρησιμοποιεί το TCP για τον έλεγχο ροής, καταρχάς ξεκινάει με έναν ρυθμό που συμφωνείται από τον δέκτη
των μηνυμάτων. Μεταβάλλεται δυναμικά και ανάλογα
με τις επιβεβαιώσεις (ACK) που λαμβάνει μπορεί να
αυξήσει ή να μειώσει την ταχύτητα αποστολής τμημάτων δεδομένων, αυξάνοντας ή μειώνοντας αντίστοιχα
το μήκος του παραθύρου και κατ’ επέκταση τα δεδομένα, σύμφωνα με το αν μπορεί να δεχθεί περισσότερα δεδομένα ο δέκτης. Στην περίπτωση όμως που
ο δέκτης αποστείλει μήνυμα ότι δεν μπορεί να λάβει
άλλα δεδομένα (ορίζει 0 στην επιθυμητή ποσότητα
αποστολής), τότε ο αποστολέας σταματά τελείως μέχρι
να ζητηθεί εκ νέου ποσότητα. Αυτός ο έλεγχος ροής
είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε ένα ανομοιόμορφο περιβάλλον λειτουργίας όπως το Διαδίκτυο.
Το TCP όμως εκτός από τον έλεγχο ροής, πραγματοποιεί και έλεγχο συμφορήσεως και υπολογίζει το
παράθυρο αποφυγής συμφορήσεως (congestion
window – cwnd) που χρησιμοποιείται στους αλγορίθμους-μηχανισμούς ελέγχου ροής. Συγκεκριμένα,
αλγόριθμοι όπως οι Vegas, Tahoe, Reno, BIC, CUBIC και COMPOUND TCP χρησιμοποιήθηκαν κατά
καιρούς ή χρησιμοποιούνται σήμερα από διάφορους
κατασκευαστές δικτυακών συσκευών και υπολογιστικών συστημάτων.
Κατά την λειτουργία τους οι ανωτέρω αλγόριθμοι,
αυξομειώνουν την ροή της πληροφορίας (δεδομένων)
γραμμικά ή εκθετικά. Δηλαδή μεταβάλλουν δυναμικά το πλήθος των δεδομένων που αποστέλλονται (διά
μέσου δικτυώσεως) στον παραλήπτη προσπαθώντας
ταυτόχρονα να διατηρηθεί στο μέγιστο ο ρυθμός
μεταφοράς δεδομένων στη μονάδα του χρόνου
(throughput).
4.10 Πρωτόκολλο UDP.
Το πρωτόκολλο User Datagram Protocol (UDP)
είναι ένα εκ των βασικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
με ευρεία χρήση στο Διαδίκτυο και λειτουργεί στο επίπεδο μεταφοράς των TCP/IP. Η βασική του διαφορά
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Σχ. 4.10
Επικεφαλίδα UDP.

συγκρινόμενο με το βασικό πρωτόκολλο TCP είναι
η αδυναμία εγγυήσεως αξιόπιστης επικοινωνίας και
οφείλεται κυρίως στην απλότητα της σχεδιάσεώς του.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά την λειτουργία
του το πρωτόκολλο δεν πραγματοποιεί διορθώσεις
σφαλμάτων που αφορούν στην ορθή σειρά λήψεως,
στην απώλεια πακέτων ή ακόμη και στην παραλαβή
διπλών όμοιων πακέτων.
Παράλληλα, δεν είναι πρωτόκολλο που απαιτεί
την εγκαθίδρυση μίας συνδέσεως όπως το TCP (δεν
είναι connection oriented). Από την άλλη, αυτή η
έλλειψη ελέγχων το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές
που απαιτούν μικρή καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων όπως η διαδικτυακή τηλεφωνία (Voice
Over IP, VoIP), η παρακολούθηση ζωντανών ροών
εικόνας και ήχου (live streaming) και η υπηρεσία
NTP (Network Time Protocol).
Στην περίπτωση της αναλύσεως του πακέτου UDP
επικοινωνίας τα πράγματα είναι πιο απλά σε σύγκριση με αυτό της προηγούμενης ενότητας.
Το πακέτο ή μήνυμα UDP αποτελείται από το μέρος της επικεφαλίδας που χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα των 16 bits το καθένα και από τα δεδομένα (σχ.
4.10).
Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στην θύρα (port)
UDP της πηγής, ενώ το δεύτερο στην θύρα UDP
του προορισμού.
Τα πρωτόκολλα του επιπέδου μεταφοράς χρησιμοποιούν τις θύρες που δεν είναι φυσικές διεπαφές,

σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις IP ως μοναδικό
αναγνωριστικό για να εγκαθιδρύουν επικοινωνιακές
συνδέσεις μεταξύ δικτυακών κόμβων. Οι θύρες είναι
απλά ένας 16 bits αριθμός.
Το τρίτο πεδίο της επικεφαλίδας UDP μας δείχνει
το μήκος του μηνύματος. Το μήκος αφορά σε Bytes
και περιλαμβάνει και το μήκος της επικεφαλίδας.
Το τέταρτο πεδίο είναι το άθροισμα ελέγχου
(checksum) και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σφαλμάτων κατά την αποστολή. Να σημειωθεί ότι το πεδίο
αυτό έχει προαιρετική χρήση για την έκδοση IPv4 του
πρωτοκόλλου, ενώ αντίθετα είναι υποχρεωτικό στην
έκδοση IPv6. Συνήθως στα δίκτυα που υποστηρίζουν
αποκλειστικά IPv4 δεν χρησιμοποιείται όταν ειδικά
υπάρχει μικρή πιθανότητα παρουσιάσεως σφαλμάτων κατά την μεταφορά για παράδειγμα σε ένα τοπικό δίκτυο LAN.
Ο λόγος της μη χρήσεώς του είναι να μην επιφορτίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πακέτωντμημάτων με επί πλέον καθυστέρηση που οφείλεται
στον υπολογισμό του.
4.11 Σύγκριση TCP – UDP.
Στον πίνακα 4.11 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο βασικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας του επιπέδου μεταφοράς TCP και UDP, για
λόγους πληρότητας και συγκρισιμότητας.

Πίνακας 4.11
Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων TCP – UDP.
Χαρακτηριστικό

Πρωτόκολλο TCP

Πρωτόκολλο UDP

Ακρωνύμιο

Transfer Control Protocol (TCP)

User Datagram Protocol (UDP)

Κατάτμηση
δεδομένων

Πραγματοποιείται κατάτμηση
σε μικρότερα πακέτα

Δημιουργία και αποστολή
ως ενιαίου πακέτου

Αξιοπιστία

Εξαιρετικά αξιόπιστο

Αναξιόπιστο
(συνεχίζεται)
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Χαρακτηριστικό

Εγγυήσεις

Πρωτόκολλο TCP

Πρωτόκολλο UDP

Επιβεβαίωση λήψεως δεδομένων, επαναποστολή
Έλεγχος μόνο για την περίπτωση κατασε περίπτωση απώλειας, σειρά παραλαβής, καταστροφής ή αλλοιώσεως του περιεχομέστροφής, αλλοιώσεως, αποσυνδέσεως συνδέσενου του πακέτου και απόρριψή του
ως, απενεργοποιήσεως ανενεργών συνδέσεων

Πολυπλοκότητα σχεδιασμού

Υψηλός βαθμός σχεδιαστικής
πολυπλοκότητας (πολλά πεδία ελέγχου)

Χαμηλή πολυπλοκότητα

Πολυπλοκότητα λειτουργίας

Υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας

Χαμηλός βαθμός πολυπλοκότητας

Είδος
επικοινωνίας

Πλήρης Αμφίδρομη (Full-Duplex) επικοινωνία

Ημιαμφίδρομη
(Half-Duplex) επικοινωνία

Απαίτηση
συνδέσεως

Aπαιτείται σύνδεση (connection oriented)

Δεν απαιτείται η σύνδεση

Έλεγχος ροής

Διαθέτει μηχανισμό ελέγχου ροής

Δεν διαθέτει μηχανισμό ελέγχου ροής

Χρήσεις πρωτοκόλλων-εφαρμογών
ανώτερων επιπέδων

FTP, HTTP, SMTP, SSH, TELNET, POP3

SNMP, DNS, RTP, Ζωντανές
Ροές, Video Conference, VoIP

Βασικό πλεονέκτημα

Αξιοπιστία

Ταχύτητα

4.12 Διεύθυνση MAC.
Η διεύθυνση MAC (Media Access Control) ή
φυσική διεύθυνση (physical address), που είναι
ένας δυαδικός αριθμός 48 bits, είναι μοναδικό αναγνωριστικό μίας κάρτας δικτύου ή ενός κόμβου δικτύου Ethernet ή μίας θύρας δικτυακού εξοπλισμού και
χρησιμοποιείται στο επίπεδο συνδέσεως δεδομένων
(Data link Layer, Layer 2), ενώ απεικονίζεται με ένα
σύνολο από 12 ψηφία δεκαεξαδικών χαρακτήρων
για λόγους ευκολίας και διαχειρίσεως (σχ. 4.12α).
Η εύρεση των διευθύνσεων MAC σε υπολογιστές
με λειτουργικό σύστημα Windows μπορεί να γίνει με
τρεις τρόπους:
1) Με την χρήση της εντολής getmac σε περιβάλλον γραμμής εντολών (Command Line – CMD). Η
εντολή επιστρέφει λίστα με τις φυσικές διευθύνσεις
του υπολογιστή μόνο για τις κάρτες δικτύου που είναι ενεργές. Συγκεκριμένα στο σχήμα εμφανίζεται η
φυσική διεύθυνση F0-79-59-72-7B-8D, της κάρτας
δικτύου με αναγνωριστικό
\Device\Tcpip_
<04A11A62-C3EE-4717-8AB0-0C053926A1E0>
καθώς και η αντίστοιχη 0A-00-27-00-00-11 με αναγνωριστικό
\Device\Tcpip_
<BBC4A21E-E839-42B8-BA1F-4396F09B846C>.

Η εν λόγω εντολή όμως δεν εμφανίζει τις φυσικές
διευθύνσεις των δικτυακών συνδέσεων, που είναι
απενεργοποιημένες.
2) Με την χρήση της εντολής ipconfig/all σε
περιβάλλον γραμμής εντολών, με αποτέλεσμα να
εμφανιστούν όλοι οι προσαρμογείς δικτύου (κάρτες
δικτύου) του υπολογιστή και οι φυσικές διευθύνσεις.
Τα προβαλλόμενα στοιχεία από την εκτέλεση της
εντολής παρουσιάζονται στο σχήμα 4.12α και αναφέρουν εκτός της φυσικής διευθύνσεως και όλες τις
υπόλοιπες δικτυακές πληροφορίες, όπως διεύθυνση
IP, μάσκα υποδικτύου, διακομιστές DHCP, διακομιστές DNS, που θα αναλυθούν σε επόμενες ενότητες.
3) Eλέγχοντας τις Λεπτομέρειες Συνδέσεως
Δικτύου. Η συγκεκριμένη καρτέλα πληροφοριών σε
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows μπορεί να βρεθεί στην επιλογή «Συνδέσεις
Δικτύου», όπου επιλέγοντας μία από τις κάρτες δικτύου και στη συνέχεια επιλέγοντας το «Λεπτομέρειες» παρουσιάζεται η ζητούμενη καρτέλα. Στο πεδίο
Φυσική Διεύθυνση προβάλλεται η ζητούμενη πληροφορία.
Αντίστοιχα σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux/Unix μπορεί να βρεθεί με την εκτέλεση
της εντολής ifconfig από το τερματικό (terminal),
όπου εμφανίζονται αντίστοιχες πληροφορίες με την
εκτέλεση της εντολής ipconfig /all των Windows.

197

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές φορές κατά την
αναζήτηση της διευθύνσεως MAC σε έναν κόμβο
όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εμφανίζονται
περισσότερες από μία. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι ο υπολογιστής μπορεί να διαθέτει
παραπάνω από μία δικτυακές κάρτες (ενσύρματη,

ασύρματη), Bluetooth (πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας κοντινής εμβέλειας) ή να διαθέτει και ορισμένες εικονικές κάρτες δικτύου, που χρησιμοποιούνται
από ειδικά λογισμικά εγκαταστάσεως και λειτουργίας εικονικών υπολογιστικών μηχανών (Virtual
Machine) και δημιουργίας εικονικών ιδιωτικών
δικτύων (Virtual Private Networks – VPNs).
Σε δικτυακές συσκευές όπως μεταγωγείς ή
δρομολογητές υπάρχει σχεδόν πάντα αναρτημένη
σε εμφανές σημείο μία ετικέτα πληροφορήσεως που
αναγράφει μεταξύ άλλων και τις MAC διευθύνσεις
(σχ. 4.12β).

Σχ. 4.12β
Ετικέτα πληροφορήσεως (Πηγή: https://goo.gl/UQjVzZ).

Από την ανάλυση των δεκαεξαδικών ψηφίων της
φυσικής διευθύνσεως μπορούν να προκύψουν διάφορα στοιχεία για την δικτυακή κάρτα ή τον δικτυακό κόμβο. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ο κατασκευαστής της κάρτας. Για παράδειγμα αν η φυσική
διεύθυνση μίας ενσύρματης κάρτας δικτύου ενός
υπολογιστή είναι η παρακάτω:
F0-79-59-72-7B-8D ή F0:79:59:72:7B:8D

Σχ. 4.12α
Απεικόνιση MAC (φυσικών) διευθύνσεων.

τότε σύμφωνα με το αντίστοιχο μητρώο που διατηρείται από την IEEE και συγκεκριμένα τη μοναδική
ταυτότητα Οργανισμού, το OUI (Organizational
Unique Identifier), που είναι ένας 24 bits αριθμός
που αντιστοιχεί στους πρώτους 6 δεκαεξαδικούς
χαρακτήρες (F0-79-59) της διευθύνσεως MAC, ο
κατασκευαστής της κάρτας είναι η εταιρεία ASUSTek COMPUTER INC. Οι υπόλοιποι δεκαεξαδικοί
χαρακτήρες αποδίδονται κατ’ αποκλειστικότητα από
τον κατασκευαστή του μέσου και εξυπηρετούν δικές
του ανάγκες όπως αριθμός παρτίδας, τύπος συσκευής, αριθμός μοντέλου, αλλά πάντα η διεύθυνση
MAC είναι παγκοσμίως μοναδική.
Αυτή η ιδιότητα της μοναδικότητας που έχουν οι
διευθύνσεις MAC βοηθούν εκτός των άλλων και τις
αρχές ασφαλείας παγκοσμίως να βρούνε ηλεκτρονικά ίχνη σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος με
ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα κατά την αγορά μίας
ηλεκτρονικής συσκευής είναι σώφρον να αρχειοθετούνται οι φυσικές διευθύνσεις MAC που διαθέτει η
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συσκευή, γιατί σε περίπτωση για παράδειγμα κλοπής της συσκευής, μπορεί να γίνει καταγγελία στην
αρμόδια αστυνομική αρχή και να δοθεί και η διεύθυνση MAC προς διευκόλυνση των ερευνών.
Η χρήση των διευθύνσεων MAC από τους μεταγωγείς επιπέδου 2 είναι καίριας σημασίας. Διατηρούν εσωτερικά έναν πίνακα δρομολογήσεως με τις
διευθύνσεις MAC όλων των κόμβων του δικτύου και
αφού εξετάσουν τις διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη των διερχόμενων πακέτων, τα προωθούν
μέσω της κατάλληλης φυσικής θύρας τους στον αποδέκτη.
Η αντιστοιχία μεταξύ του δεκαεξαδικού συστήματος αριθμήσεως, του δεκαδικού συστήματος και του
δυαδικού παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1 (πίν. 1.1).
Οι διευθύνσεις MAC διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1) Unicast, που είναι οι διευθύνσεις που περιέχονται μέσα στο πλαίσιο Ethernet όταν πρόκειται για
κανονική επικοινωνία μεταξύ ενός αποστολέα και
ενός παραλήπτη (ένας προς έναν).
2) Multicast, που είναι συγκεκριμένες διευθύνσεις που τοποθετούνται στο πεδίο της διευθύνσεως
του παραλήπτη του πλαισίου Ethernet και αφορούν
σε επικοινωνία ενός αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες, αλλά όχι σε όλους.
3) Broadcast, η FF-FF-FF-FF-FF-FF όταν χρησιμοποιηθεί στο πεδίο «παραλήπτης», τότε το συγκεκριμένο πλαίσιο θα το λάβουν όλοι οι κόμβοι στο
δίκτυο που ανήκει ο αποστολέας. Συμπερασματικά,
και αυτό το είδος αφορά σε επικοινωνία ενός αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες.
Στο σχήμα 4.12γ παρουσιάζεται γραφικά αυτή η
κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδών MAC διευθύνσεων.
4.13 Διευθυνσιοδότηση.
Για να οριστεί και να αναγνωριστεί μοναδικά ένας
υπολογιστής ή ένας δικτυακός κόμβος σ’ ένα δίκτυο
TCP/IP όπως το Διαδίκτυο ή ένα τοπικό δίκτυο LAN
απαιτείται η χρήση των λογικών διευθύνσεων IP
(IP addresses), που είναι αριθμοί με συγκεκριμένη
μορφή. Το πλήθος των IPv4 διευθύνσεων είναι συγκεκριμένο και ανέρχεται περίπου σε 4,3 δισ. (232).
Βασική παρατήρηση είναι ότι οι διευθύνσεις δεν
επαρκούν, αν αναλογιστεί κάποιος ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, δικτυακοί εκτυπωτές, αισθητήρες και όλες

(α) Unicast

(β) Multicast

(γ) Βroadcast

Σχ. 4.12γ
Κατηγοριοποίηση φυσικών διευθύνσεων.

οι υπόλοιπες δικτυακές συσκευές πρέπει να διαθέτουν από μία διεύθυνση για να λειτουργήσουν εντός
κάποιου δικτύου ή να συνδεθούν στο Διαδίκτυο.
Για τον λόγο αυτόν οι διευθύνσεις IP χωρίζονται
σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις δημόσιες (public)
και τις ιδιωτικές (private). Ένα τμήμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) που είναι
υπεύθυνος για τον γενικό συντονισμό, την συντήρηση και τις διαδικασίες ονοματοδοσίας στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα το IANA (Internet Assigned
Numbers Authority) είναι υπεύθυνο για την ανάθεση των δημοσίων διευθύνσεων IP παγκοσμίως, καθώς και την ανάθεση των Autonomous System (AS
Numbers) αριθμών και των βασικών ζωνών DNS
(Domain Name System) (σχ. 4.13α).
Οι ιδιωτικές διευθύνσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από πολλά δίκτυα σε αντίθεση με τις
δημόσιες που μία διεύθυνση ή ένα μπλοκ από διευθύνσεις αποδίδονται για αποκλειστική χρήση από
κάποιον οργανισμό ή φορέα. Για παράδειγμα, το
πλέον γνωστό (υπο)δίκτυο 192.168.1.0 με διευθύνσεις 192.168.1.1 έως 192.168.1.254 επαναχρησιμοποιείται από πολλούς οικιακούς δρομολογητές
και ανήκει στις ιδιωτικές διευθύνσεις, ενώ αντίστοι-
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Σχ. 4.13α
Παγκόσμιοι φορείς που διαχειρίζονται
τις IP διευθύνσεις (Πηγή: https://goo.gl/W0Ssp3).

χα μία ομάδα (μπλοκ) δημοσίων διευθύνσεων είναι
οι 83.212.233.96 έως 83.212.233.127 που έχουν
αποδοθεί από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε ακαδημαϊκά ιδρύματα για αποκλειστική χρήση.
Οι ομάδες των IP διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση είναι οι παρακάτω:
1) Από την 10.0.0.0 έως την 10.255.255.255.255.
2) Από την 172.16.0.0 έως την 172.31.255.255.
3) Από την 192.168.0.0 έως την 192.168.255.255.
Οι διευθύνσεις εντός ενός τοπικού δικτύου (ιδιωτικές διευθύνσεις) μπορεί να αποδίδονται με δύο
τρόπους στους κόμβους. Είτε στατικά, με την χειροκίνητη δηλαδή εισαγωγή διευθύνσεων σε κατάλληλα
πεδία των ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος
του κόμβου, είτε δυναμικά.
H δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Το DHCP εκτελείται συνήθως στον κεντρικό
δρομολογητή του υποδικτύου ως server-εξυπηρετητής
και στους κόμβους ως client-χρήστης.
Με την ενεργοποίηση του DHCP, αποστέλλονται
οι κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα απ’ αυτόν και καταχωρούνται αυτόματα σε κάθε δικτυακό κόμβο. Οι
ρυθμίσεις αφορούν στα παρακάτω απαραίτητα σημεία για την δικτύωση ενός κόμβου:
1) Διεύθυνση IP.
2) Μάσκα υποδικτύου (subnet mask) που διαχωρίζει την διεύθυνση σε δύο τμήματα με σκοπό τον
προσδιορισμό του κόμβου και του δικτύου στο οποίο
ανήκει.
3) Την διεύθυνση της κεντρικής πύλης (default
gateway) που προσδιορίζει την διεύθυνση του κόμ-

βου του οποίου τα πακέτα δρομολογούνται στο επόμενο δίκτυο.
4) Των DNS servers, που είναι οι διευθύνσεις IP
των υπεύθυνων κόμβων να αντιστοιχίζουν τα HTTP
αιτήματα των χρηστών-κόμβων από διευθύνσεις
ιστοσελίδων (Uniform Resource Locator – URL) σε
διευθύνσεις κόμβων-εξυπηρετητών.
Άλλες κατηγορίες διευθύνσεων είναι οι ελέγχου
και ειδικής χρήσεως Loopback (127.0.0.0 έως
127.255.255.254) και οι Link Local με εύρος από
την 169.254.0.1 έως την 169.254.255.254.
Μία ιδιωτική διεύθυνση IP στο δεκαδικό σύστημα
είναι η 10.177.251.100. Ο συγκεκριμένος αριθμός
αποτελεί μία διεύθυνση πρωτοκόλλου IP εκδόσεως
IPv4 και όπως μπορεί να παρατηρηθεί, χωρίζεται σε
τέσσερα (4) μέρη, A.B.C.D., όπου κάθε μέρος μπορεί να λάβει τιμές από 0 έως 255. Τα μέρη διαχωρίζονται με τελείες (.).
Το Διαδίκτυο απαρτίζεται, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, από πολλά μικρότερα δίκτυα ενοποιημένα μεταξύ τους. Για να
μπορεί κάθε δικτυακή συσκευή ή υπολογιστής να
ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο δίκτυο, απαιτείται
εκτός της παραπάνω διευθύνσεως να αναφερθεί και
η διεύθυνση ή μάσκα υποδικτύου (subnet mask),
που υποδηλώνει και το πλήθος των κόμβων (τελικών χρηστών) του εν λόγω υποδικτύου.
Ομοίως με την διεύθυνση IP, και η μάσκα υποδικτύου αποτελείται από τέσσερα μέρη, της μορφής
A.B.C.D, για παράδειγμα σε δεκαδική μορφή είναι
255.255.255.0 με δεδομένα όμως τα ακόλουθα:
1) την μορφή και το πεδίο τιμών των IP διευθύνσεων, καθώς και της μάσκας υποδικτύου,
2) το γεγονός ότι η διευθυνσιοδότηση είναι μία
σημαντική διαδικασία που απαιτείται από τα πρωτόκολλα δρομολογήσεως στο επίπεδο 3 (network
layer) και ορίζει αποκλειστικά έναν δικτυακό κόμβο,
και
3) ότι πραγματοποιείται στο δυαδικό σύστημα
αριθμήσεως.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διαδικασίες μετατροπής αυτών.
4.13.1 IPv4 Διευθύνσεις δικτύου.
Η διεύθυνση IP στο δυαδικό σύστημα αποτελείται από 32 bits χωρισμένα σε τέσσερα μέρη όπως
ακριβώς και στο δεκαδικό. Κάθε τμήμα των 8 bits
ονομάζεται octet. Για παράδειγμα, αναλύοντας την
IP του παραδείγματος σε δυαδική μορφή με τη χρή-
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ση της μεθόδου μετατροπής που αναλύεται στο κεφάλαιο 1 έχομε:
Δεκαδική
μορφή της IP

Δυαδική
μορφή της IP

10

00001010

177

10110001

251

11111011

100

01100100

Αντίστοιχα μετατρέπονται οι τιμές των octets της
μάσκας υποδικτύου.
Δεκαδική
μορφή της μάσκας υποδικτύου

Δυαδική μορφή
της μάσκας υποδικτύου

255

11111111

255

11111111

255

11111111

0

00000000

Σε άλλο παράδειγμα για την διεύθυνση IP
10.177.251.77 με μάσκα υποδικτύου 255.255.
255.0 στην δυαδική της μορφή η διεύθυνση IP είναι
00001010.10110001.11111011.01001101 και η
μάσκα υποδικτύου θα είναι
1111111.11111111.11111111.00000000.
Έχοντας πλέον σε δυαδική μορφή την διεύθυνση IP και την μάσκα υποδικτύου, μπορεί να βρεθεί
σε ποιο (υπο)δίκτυο ανήκει ο παραπάνω δικτυακός
κόμβος.
Για να βρεθεί, θα πρέπει να εκτελεστεί η πράξη
του Λογικού AND μεταξύ των τιμών της διευθύνσεως IP και της μάσκας υποδικτύου. Υπενθυμίζεται ότι
κατά την εκτέλεση της πράξεως του Λογικού AND

μεταξύ δύο δυαδικών αριθμών έχομε:
1 AND 1 = 1
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
0 AND 0 = 0
Στον πίνακα 4.13 απεικονίζεται η λογική πράξη
AND μεταξύ της ΙP Διευθύνσεως 10.177.251.77 και
της μάσκας υποδικτύου 281.255.255.0.
Άρα, μετατρέποντας τον δυαδικό αριθμό που προέκυψε από το Λογικό AND στη δεκαδική του μορφή,
θα δώσει το δίκτυο 10.177.251.0 με μάσκα υποδικτύου την 255.255.255.0, που σημαίνει ότι όλοι οι
κόμβοι των οποίων η διεύθυνση IP τους ξεκινά από
10.177.251.0 έως 10.177.251.255 ανήκουν στο
ίδιο δίκτυο.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλήθος των άσσων
(1) που εμφανίζονται στην μάσκα υποδικτύου, καθώς
υποδεικνύει και χωρίζει την IP διεύθυνση σε δύο
τμήματα: το τμήμα που υποδεικνύει την διεύθυνση
του δικτύου και το τμήμα που υποδεικνύει την διεύθυνση (και πλήθος) του κόμβου.
Προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στο γεγονός
της αδυναμίας χρήσεως όλων των διαθεσίμων IP
διευθύνσεων εντός του εύρους. Πιο συγκεκριμένα,
αν δίδεται η διεύθυνση IP 172.19.150.10 με μάσκα
υποδικτύου 255.255.255.0 και ζητείται να βρεθεί το
δίκτυο στο οποίο ανήκει καθώς και οι διαθέσιμες διευθύνσεις του εν λόγω δικτύου, ακολουθείται η μεθοδολογία που έχει ήδη περιγραφεί. Γίνεται χρήση της
πράξεως Λογικού AND μεταξύ της δυαδικής μορφής
της διευθύνσεως IP και της μάσκας υποδικτύου, βρίσκεται ότι το δίκτυο είναι το 172.19.150.0/24 και οι
διαθέσιμες διευθύνσεις είναι 254, οι 172.19.150.1
έως 172.19.150.254. Η διεύθυνση 172.19.150.255
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Broadcast και
δεν μπορεί να ανατεθεί σε κόμβο του δικτύου, καθώς
επίσης και η IP 10.177.251.0.

Πίνακας 4.13
Λογικό AND μεταξύ ΙP Διευθύνσεως (10.177.251.77)
και μάσκας υποδικτύου (255.255.255.0).
Octet

Octet

Octet

Octet

Δ/νση IP

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1

Μάσκα υποδικτύου

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.13.2 Διευθύνσεις IPv6.
Το πλήθος των IPv4 διευθύνσεων όπως προαναφέρθηκε, είναι περίπου 4,3 δισ., που όμως:
1) μετά τους περιορισμούς χρήσεως (ιδιωτικές,
ειδικής χρήσεως κ.λπ.),
2) την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου από
φορητές συσκευές, και
3) την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της μόνιμης ευρυζωνικής συνδέσεως κυρίως μέσω ADSL
δρομολογητών των χρηστών σε όλο τον κόσμο έχει
οδηγήσει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες να
προχωρήσουν με γοργό ρυθμό τα τελευταία χρόνια
στην υιοθέτηση και ολοένα μεγαλύτερη προώθηση
των διευθύνσεων IPv6.
Οι διευθύνσεις IPv6 σε αντίθεση με τις IPv4 κάνουν χρήση 128 bits από 32 bits αντίστοιχα για τις
διευθύνσεις των κόμβων ενός δικτύου. Άρα το μέγιστο θεωρητικό πλήθος μοναδικών διευθύνσεων για
χρήση από δικτυακούς κόμβους είναι 2128 ή αλλιώς
3403 × 1038, που με τα σημερινά αλλά και μελλοντικά δεδομένα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήθος.
Οι διευθύνσεις IPv6 αποτελούνται από 8 ομάδες
με τέσσερα δεκαεξαδικά ψηφία η κάθε μία (ή 16 bits
η κάθε μία), διαχωρισμένες με άνω-κάτω τελεία. Για
παράδειγμα μία διεύθυνση παρουσιάζεται ως:
2001:e019:6d2:b82c:6d89:9ea3:4e55:330b
Αν και οι διευθύνσεις IPv4 έχουν ουσιαστικά
εξαντληθεί από το 2011, δεν υπάρχει κάποιο χρονιΕσωτερικοί
χρήστες µε
ιδιωτική
διεύθυνση IP

κό περιθώριο ολοκληρωτικής μεταβάσεως στη νέα
γενιά παρά τις προσπάθειες που γίνονται από μεγάλους κρατικούς φορείς, οργανώσεις και εταιρείες του
χώρου. Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι:
1) Οι κατασκευαστές δικτυακού λογισμικού και
υλικού θα πρέπει να αναβαθμίσουν το λογισμικό ή
το υλικό τους με περισσότερη μνήμη και επεξεργαστική ισχύ, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις νέες
διευθύνσεις το ίδιο καλά, όπως και τις IPv4, κάτι που
δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να το κάνουν άμεσα, και
2) οι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές
NAT (Μεταφραστής Διευθύνσεων Δικτύου / Network Address Translation) έχουν βοηθήσει στην
επίλυση ή καλύτερα στην καθυστέρηση εμφανίσεως
του προβλήματος.
Τι είναι όμως το ΝΑΤ; Μια τεχνική δρομολογήσεως που χρησιμοποιείται σε όλους τους δρομολογητές (κυρίως στους οικιακούς) και παρουσιάζεται
στο σχήμα 4.13β. Ανεξάρτητα με το πόσοι είναι οι
εσωτερικοί κόμβοι-χρήστες ενός δικτύου LAN, μόνο
ένας (μία δημόσια IP διεύθυνση) εμφανίζεται να έχει
σύνδεση με το Διαδίκτυο, και αυτός είναι ο κεντρικός
δρομολογητής, που στην περίπτωση των οικιακών
δικτύων είναι ο ADSL δρομολογητής. Αυτή την λειτουργία ο δρομολογητής την επιτυγχάνει κάνοντας
χρήση δρομολογήσεως NAT.
Με αυτόν τον τρόπο:
1) μετατρέπεται μία δημόσια IPv4 διεύθυνση σε
πολλές (όσες και οι εσωτερικοί κόμβοι που έχουν
σύνδεση με το Διαδίκτυο) και

Δροµολογητής
µε δηµόσια
διεύθυνση IP

Διαδίκτυο

Δροµολογητής µε
δηµόσια διεύθυνση IP

Εσωτερικοί χρήστες µε
ιδιωτική διεύθυνση IP

Εσωτερικοί χρήστες µε
ιδιωτική διεύθυνση IP
Δροµολογητής µε
δηµόσια διεύθυνση IP

Σχ. 4.13β
Εφαρμογή της τεχνικής δρομολογήσεως ΝΑΤ κατά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
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2) προστατεύεται το εσωτερικό δίκτυο και αποφεύγεται η απευθείας πρόσβαση από το Διαδίκτυο
προς έναν εσωτερικό κόμβο, καθώς φαίνεται μόνο η
δημόσια διεύθυνση (σχ. 4.13β).
4.13.3 Δικτυακή πύλη και διακομιστής ονομάτων τομέων DNS.
Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση
ενός δικτύου LAN με ένα υπερδίκτυο όπως είναι το
δίκτυο του παρόχου ISP και το Διαδίκτυο, εκτός από
την απόδοση των IP διευθύνσεων στους κόμβους,
απαιτείται και η ρύθμιση κάποιων ακόμη στοιχείων.
Στις δικτυακές ρυθμίσεις κάθε κόμβου απαιτείται ο
ορισμός της διευθύνσεως του κόμβου, που έχει τον
ρόλο της κεντρικής πύλης προς το επόμενο δίκτυο ή
υπερδίκτυο και είναι ικανός να προωθήσει τα πακέτα
από και προς αυτό είναι απαραίτητο βήμα.
Στο σχήμα 4.13γ παρουσιάζεται μία τυπική οικιακή/εταιρική τοπολογία, όπου στο εσωτερικό δίκτυο
όλοι οι κόμβοι χρησιμοποιούν ως δικτυακή πύλη
τον κεντρικό δρομολογητή (192.168.1.1). Αυτός
με τη σειρά του συνδέεται με τον δρομολογητή του
Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service
Providers – ISP) και μέσω αυτού τα πακέτα προωθούνται προς το Διαδίκτυο.
Αν ο κόμβος με διεύθυνση 192.168.1.22 επιθυμεί να επικοινωνήσει με έναν κόμβο (εξυπηρετητή)
που βρίσκεται κάπου στο Διαδίκτυο και έχει IP διεύθυνση 83.212.233.96, τότε θα ελέγξει τον πίνακα
δρομολογήσεως που διαθέτει και αφού η εν λόγω
διεύθυνση δεν περιέχεται στο ίδιο υποδίκτυο με αυτόν και δεν ξέρει πού είναι, θα αποστείλει το πακέτο
στον κόμβο που έχει τον ρόλο της πύλης.
Όταν ένας χρήστης κόμβου δικτύου (ηλεκτρονικός υπολογιστής) προσπαθεί να προσπελάσει μία
ιστοσελίδα στον παγκόσμιο ιστό, δεν χρησιμοποιεί
την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή που φιλοξενεί την

ιστοσελίδα αλλά το όνομα τομέα ή χώρου (Domain
Name) που διαθέτει προς χρήση η κάθε ιστοσελίδα.
Ένα παράδειγμα ονόματος τομέα είναι και το www.
hcg.gr. Κατά την φάση της δρομολογήσεως των πακέτων προς τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, o υπολογιστής σε συνεργασία με τον κεντρικό δρομολογητή
του δικτύου ελέγχει το όνομα τομέα με τις εγγραφές
DNS (Domain Name Space ή System), αντιστοιχίζει
το όνομα του τομέα με την πραγματική διεύθυνση IP
που είναι η 84.205.254.50 και προωθεί κατάλληλα
το πακέτο στον επόμενο δρομολογητή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.
Το σύστημα ονομάτων τομέων είναι ιεραρχικά
δομημένο και χωρίζει σε ανώτερα και κατώτερα επίπεδα κάθε τομέα. Για παράδειγμα, στο σχήμα 4.13δ
εμφανίζεται χαρακτηριστικά αυτός ο διαχωρισμός
επιπέδων των τελικών τομέων www.aen.edu.gr
και mail.aen.edu.gr αντίστοιχα.
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows και Unix/Linux υπάρχει το πρόγραμμα “nslookup” (name server lookup, εύρεση
στον εξυπηρετητή ονομάτων). Στις περιπτώσεις που
πρέπει να ελεγχθεί από κάποιον χρήστη ή να βρεθεί
η αντιστοίχιση ενός ονόματος τομέα (domain name)
με μία διεύθυνση IP, μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα nslookup και να επιστραφεί η εν λόγω διεύθυνση. Κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο δεν είναι
απαραίτητο από τους χρήστες να γνωρίζουν την IP
διεύθυνση του διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται
μία ιστοσελίδα. Συνήθως οι χρήστες γνωρίζουν το
όνομα της ιστοσελίδας που επιθυμούν να επισκεφθούν. Τι γίνεται όμως αν για λόγους δοκιμής ή
εκσφαλματώσεως ή για λόγους περιέργειας κάποιος
επιθυμεί να βρει την αντίστοιχη διεύθυνση που «κρύβεται» πίσω από το όνομα της ιστοσελίδας, που όπως
προαναφέρθηκε είναι όνομα τομέα. Για παράδειγμα,
αναζητώντας την διεύθυνση IP του ονόματος τομέα
Χρήστης Νο. 1

Δροµολογητής
Πάροχος
υπηρεσιών
Διαδικτύου
Διαδίκτυο

IP: 192.168.1.1
Μάσκα υποδικτύου:
255.255.255.0

IP: 192.168.1.22
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγµένη πύλη: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

Χρήστης Νο. 2
IP: 192.168.1.23
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγµένη πύλη: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

Σχ. 4.13γ
Τυπική τοπολογία οικιακού δικτύου LAN.
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.gr

.com

.org

.edu
.aenmak
.mail
mail.aen.edu.gr

www
www.aen.edu.gr

Σχ. 4.13δ
Ιεραρχική δομή τομέων.

aen.edu.gr κατά την εκτέλεση της εντολής στην
γραμμή εντολών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με
λειτουργικό Windows θα δώσει το παρακάτω αποτέλεσμα:
C:\>nslookup aen.edu.gr
DNS Server: rns0.grnet.gr
Address: 194.177.210.10
Απόκριση από αναξιόπιστο διακομιστή:
Name: aen.edu.gr
Address: 62.217.127.44
Στο πλαίσιο μίας ασκήσεως μπορείτε να αναζητήσετε την IP διεύθυνση της ιστοσελίδας google.com.
Τι σας εμφανίζει; Διερευνήστε το περαιτέρω.
4.14 Εικονικά δίκτυα VLANs.
Στις περιπτώσεις:
1) Που υπάρχει ανάγκη χωρισμού (τμηματοποιήσεως) ενός μεγάλου δικτύου σε επιμέρους μικρότερα, εύκολα στη διαχείριση (υπο)δίκτυα που δεν
θα κινδυνεύουν για παράδειγμα από τα πολλαπλά
broadcast τύπου μηνύματα που αναφέρονται σε επόμενη ενότητα,
2) που δύο ή περισσότερα δίκτυα μίας εταιρείας
τα οποία ήταν σε διαφορετικές τοποθεσίες πρέπει να
λειτουργούν σαν ένα ενιαίο,
3) που πρέπει να οριστούν διαφορετικές προτεραιότητες στους τύπους των δεδομένων, και
4) που πρέπει να απομονωθούν τμήματα του δικτύου,
την λύση έρχεται να δώσει το πρότυπο IEEE 802.1Q
και η δυνατότητα που προσφέρει για δημιουργία και
χρήση εικονικών LANs (Virtual LANs – VLANs).

Η χρήση VLANs περιγράφεται και στο πρότυπο
ISO 16425:2013, που αφορά, περιγράφει και κατευθύνει την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων των πλοίων, καθώς και του σχετικού με
αυτό λοιπού εξοπλισμού και συστημάτων.
Μία τέτοια περίπτωση είναι ο χωρισμός ενός μεγάλου δικτύου ενός οργανισμού ή ενός πλοίου και
η δημιουργία χωριστών υποδικτύων όπως: το δίκτυο υποστηρίξεως της λειτουργίας του πλοίου
(μηχανοστάσιο, γέφυρα, αισθητήρες φορτίου), το
ασύρματο δίκτυο του πλοίου (περιπτώσεις κρουαζιερόπλοιων), το δίκτυο τηλεμετρίας, το δίκτυο
παραγγελιοληψίας του εστιατορίου, το εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας VoIP, το
δίκτυο ασφαλείας – καμερών και πυροσβέσεως – πυροπροστασίας. Προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι για να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει
το πρότυπο θα πρέπει οι δικτυακές συσκευές που
υπάρχουν να το υποστηρίζουν.
Το πρότυπο IEEE 802.1Q ορίζει την δυνατότητα
και τη μέθοδο εισαγωγής ετικετών (πεδίου) με το
αναγνωριστικό του κάθε VLAN σε κάθε ένα πλαίσιο Ethernet. Το πρότυπο 802.1Q δεν ορίζει ενθυλάκωση του αρχικού Ethernet πλαισίου και δημιουργία νέου. Αντιθέτως γίνεται εισαγωγή ενός νέου
πεδίου μεγέθους 32 bits αμέσως μετά τη διεύθυνση
MAC αποστολέα στο ήδη δημιουργημένο πλαίσιο
και επιτρέπει τη χρήση έως και 4094 διαφορετικών
VLANs.
Συγκεκριμένα για να λειτουργήσει το δίκτυο (σχ.
4.14α) θα πρέπει στις θύρες του κάθε μεταγωγέα να
οριστούν αντίστοιχα τα VLAN ID’s (αναγνωριστικό του κάθε VLAN). Οι θύρες που συνδέουν τους
μεταγωγείς μεταξύ τους θα πρέπει να ρυθμιστούν
αντίστοιχα ως δίκτυο κορμού (trunk), που σημαίνει
ότι μέσω αυτών των θυρών μπορούν να περάσουν
τα πακέτα (η κίνηση δεδομένων) απ’ όλα τα VLAN
χωρίς περιορισμό. Συγκεκριμένα στο σχήμα 4.14α
παρουσιάζεται ο ενεργός εξοπλισμός και περιγράφεται όπως παρακάτω:
1) Δορυφορικό τερματικό: Ο εξοπλισμός του
είναι υπεύθυνος για την διασύνδεση με το δορυφορικό δίκτυο παροχής επικοινωνιών και δεδομένων.
2) Τείχος προστασίας: Υλικό και λογισμικό
υπεύθυνο για την προστασία από εξωτερικές (μέσω
Διαδικτύου) διαδικτυακές επιθέσεις.
3) Δρομολογητής: Κεντρικός δρομολογητής του
δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δορυφορικό
τερματικό, ο εξοπλισμός τείχους προστασίας και ο
δρομολογητής είναι μέρη ενός και μόνο συστήματος.
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4) Ασύρματο Σημείο Προσβάσεως: Χρήση κυρίως σε κρουαζιερόπλοια.
5) Επικοινωνίες: Αφορούν στις τηλεπικοινωνιακές διατάξεις που διασυνδέονται στο δίκτυο κορμού.
Παράδειγμα η χρήση VoIP διατάξεων.
6) Κόμβοι: Είναι ο τερματικός εξοπλισμός όπως
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά..
7) Μεταγωγείς: Είναι οι κεντρικοί μεταγωγείς
του δικτύου κορμού, καθώς και οι λοιποί βοηθητικοί
μεταγωγείς.
Αν τώρα υποτεθεί ένα σενάριο λειτουργίας κατά
το οποίο:
1) Ο κόμβος με αναγνωριστικό ID4 του δικτύου
είναι συνδεδεμένος σε θύρα του μεταγωγέα SW2 (Γέφυρα) που ανήκει στο VLAN 301 (Μηχανοστάσιο).
2) Ένας άλλος κόμβος με αναγνωριστικό ID12 είναι συνδεδεμένος σε θύρα του μεταγωγέα SW3, που
ανήκει επίσης στο VLAN 301 (Μηχανοστάσιο).
3) Οι δύο κόμβοι θέλουν να επικοινωνήσουν υποθέτοντας ότι ο κόμβος με αναγνωριστικό ID4 θέλει

Δορυφορικό
τερµατικό
Κόµβος ID1
VLAN101
Internet host
Κόµβος ID2
VLAN200
Γέφυρα

Τείχος
προστασίας
Δίκτυο
κορµού
Δροµολογητής R1

Μεταγωγέας SW2
Γέφυρα

Κόµβος ID4
VLAN300
Μηχανοστάσιο

Δίκτυο κορµού
Δίκτυο κορµού

Κόµβος ID5
VLAN100
Καµπίνες
Κόµβος ID6
VLAN100
Καµπίνες

Ασύρµατο σηµείο
προσβάσεως ΑP1

Κόµβος ID18
VLAN501 CAFE
Κόµβος ID17
VLAN101
Χρήστης Internet
Κόµβος ID16
VLAN501 CAFE

Επικοινωνίες
VoIP VLAN 800

Δίκτυο
κορµού

Κόµβος ID3
VLAN200
Γέφυρα

να κάνει χρήση του πρωτοκόλλου ICMP (Internet
Control Message Protocol) του επιπέδου δικτύου
του TCP/IP. Πιο συγκεκριμένα, να τρέξει την εντολή PING και να αποστείλει ένα πλαίσιο ερωτήσεως
(ICMP echo requests) προς την διεύθυνση IP του
κόμβου με αναγνωριστικό ID12 στο τερματικό του
για να ελέγξει αν ο εν λόγω υπολογιστής είναι ενεργός, βρίσκεται στο δίκτυο και επιτυγχάνεται απευθείας επικοινωνία.
4) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ICMP, θα φύγει
ένα πλαίσιο Ethernet από τον κόμβο με αναγνωριστικό ID4, που θα περιέχει το πλαίσιο ICMP echo request προς τον πρώτο μεταγωγέα που είναι ο SW2.
5) Μόλις το πλαίσιο φθάσει στην θύρα του switch,
στο πλαίσιο θα εισαχθεί η ετικέτα του VLAN (VLAN
ID 301), δηλαδή σύμφωνα με το πρότυπο IEEE
802,1Q θα γίνει εισαγωγή των καταλλήλων πεδίων
στο πλαίσιο.
6) Στη συνέχεια ο μεταγωγέας θα στείλει στη σωστή θύρα το πλαίσιο αφού ελέγξει τον πίνακα με τις

Δίκτυο
κορµού
Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο
κορµού
Μεταγωγέας
SW4
Λογιστήριο

Δίκτυο
κορµού
Δίκτυο κορµού
Μεταγωγέας SW3
Δίκτυο Μηχανοστάσιο
Μεταγωγέας κορµού
SW1
Καµπίνες
Επικοινωνίες
VoIP VLAN 800

Κόµβος ID7
VLAN100
Καµπίνες

Κόµβος ID8
VLAN101
Internet host

Κόµβος ID9
VLAN301
Μηχανοστάσιο

Σχ. 4.14α
Δίκτυο κρουαζιερόπλοιου με VLANs.

Επικοινωνίες
VoIP VLAN 800
Κόµβος ID15
VLAN101
Internet host
Κόµβος ID14
VLAN401
Λογιστήριο
Κόµβος ID13
VLAN401 Λογιστήριο
Κόµβος ID12
VLAN301
Μηχανοστάσιο
Κόµβος ID11
VLAN301
Μηχανοστάσιο

Κόµβος ID10
VLAN301
Μηχανοστάσιο

205

διευθύνσεις MAC που διαθέτει, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι αντιστοιχίες των ΜΑC διευθύνσεων
των κόμβων με τις θύρες του μεταγωγέα με τις οποίες
αυτοί συνδέονται. Δηλαδή το πλαίσιο θα προωθηθεί
στον μεταγωγέα SW1 και αυτός με τη σειρά του θα
τον προωθήσει στον μεταγωγέα SW3, μέσω της θύρας που ενώνει τους δύο μεταγωγείς και είναι ρυθμισμένη να λειτουργεί ως trunk.
7) Μόλις το πλαίσιο φθάσει στον μεταγωγέα SW3,
θα ελεγχθεί ο πίνακας των φυσικών διευθύνσεων
MAC που διαθέτει και αφού βρεθεί η αντιστοίχιση
με την φυσική πόρτα που συνδέεται ο κόμβος με αναγνωριστικό ID12, ο μεταγωγέας θα αφαιρέσει από το
πλαίσιο το VLAN TAG (VLAN ID 301) και θα το
προωθήσει στον τελικό κόμβο αποδέκτη με αναγνωριστικό ID12.
8) Ο κόμβος αποδέκτης με αναγνωριστικό ID12
θα αποστείλει ένα πλαίσιο απαντήσεως (ICMP echo
reply), όπου με την αντίστροφη διαδικασία θα επιστρέψει στον κόμβο με αναγνωριστικό ID4.
9) Αν κάποια δικτυακή θύρα κάποιου μεταγωγέα από τους προαναφερόμενους δεν είχε το σωστό
VLAN TAG, τότε το πλαίσιο θα απορριπτόταν χωρίς
να φθάσει στον τελικό αποδέκτη και θα εμφανιζόταν
αντίστοιχο μήνυμα αδυναμίας προσεγγίσεως.
Στη γραμμή εντολών του χρήστη που βρίσκεται
στον υπολογιστή-κόμβο με αναγνωριστικό ID4 θα εμφανιστεί κάτι αντίστοιχο με το παρακάτω αποτέλεσμα
του σχήματος 4.14β, μετά την επιτυχή εκτέλεση του
PING. Στο σχήμα παρουσιάζεται καταρχάς η εκτέλεση της εντολής “ping 10.177.251.1”, όπου η διεύθυνση IP αντιστοιχεί στον δικτυακό κόμβο που θέλομε να ελέγξομε τη συνδεσιμότητα. Κατά την εκτέλεση
της εντολής, όπως αναφέρεται, γίνεται χρήση του
πρωτοκόλλου ICMP και αποστέλλονται πακέτα τύπου ICMP echo requests (ερωτήματα) με μέγεθος
32 B. Ο υπολογιστής-κόμβος παραλήπτης, αν λάβει
σωστά τα πακέτα, θα απαντήσει αντίστοιχα με πακέτα τύπου ICMP echo reply (απαντήσεις). Όταν ληφθούν οι απαντήσεις από τον υπολογιστή, θα εμφανιστούν όπως παρουσιάζεται στο σχήμα, αναφέροντας

Σχ. 4.14β
Εκτέλεση εντολής ping.

το μέγεθος των Bytes, τον χρόνο που απαιτήθηκε από
το πακέτο για να φθάσει στον προορισμό του και τον
χρόνο ζωής του πακέτου (Time To Live – TTL).
4.15 Δ
 ρομολόγηση δεδομένων και αποφυγή
βρόχων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, η διάσπαση του δικτύου μίας επιχειρήσεως ή ενός πλοίου σε μικρότερα υποδίκτυα, παρουσιάζει κυρίως οφέλη όπως τη βέλτιστη απόδοση,
το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και την ευκολία
διαχειρίσεως.
Συνήθως, αυτή η τμηματοποίηση σε επιμέρους
υποδίκτυα πραγματοποιείται με τη χρήση ενδιάμεσων μεταγωγέων δικτύου. Πώς σχεδιάζεται όμως μία
τέτοια τοπολογία;
Για παράδειγμα, ας υποτεθεί η ύπαρξη του τοπικού δικτύου του σχήματος 4.14α ενός πλοίου που η
πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω δορυφορικού
δικτύου.
Ανεξάρτητα από πόσους κόμβους (τελικούς χρήστες) εξυπηρετεί το κάθε δίκτυο, μεγάλη σημαντικότητα παρουσιάζουν οι συνδέσεις μεταξύ των μεταγωγέων και του δρομολογητή με τους μεταγωγείς.
Αφαιρώντας τους τελικούς χρήστες από το εν λόγω
δίκτυο, με στόχο την απλοποίησή του, και επισημαίνοντας τις βασικές συνδέσεις του δικτύου κορμού,
το δίκτυο εμφανίζει βρόχους (διπλές διαδρομές) μεταξύ των βασικών μεταγωγέων, καθώς και μεταξύ
του δρομολογητή και των μεταγωγέων, που εμφανίζονται στο σχήμα 4.14α. Αυτοί οι βρόχοι αν δεν αντιμετωπιστούν με κάποιον τρόπο, θα παρουσιάσουν
πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου με την παρουσίαση ατέρμονης κινήσεως δεδομένων στο δίκτυο.
Συγκεκριμένα, όλες οι συνδέσεις μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου (σχ. 4.15α) παρουσιάζονται στον πίνακα 4.15.
Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του δικτύου,
ένας τυχαίος κόμβος Χ, που συνδέεται στον μεταγωγέα SW1, επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα σε τυχαίο
κόμβο Ζ, που συνδέεται ασύρματα στο ασύρματο σημείο προσβάσεως AP1. Σε αυτήν την περίπτωση μία
πιθανή διαδρομή είναι η Χ - SW1 - SW3 - AP - Ζ.
Στην πραγματικότητα όμως το μήνυμα θα φύγει από
τον Χ και θα μεταβεί στον κόμβο SW1, όπου αυτός θα
ελέγξει τον πίνακα δρομολογήσεώς του και θα δει ότι
δεν γνωρίζει το πού βρίσκεται ο κόμβος (αρχική κατάσταση δικτύου). Ο κόμβος SW1 θα αναμεταδώσει
το μήνυμα σε όλες τις θύρες του και συγκεκριμένα σε
αυτές στις οποίες συνδέεται με κάποιον άλλο μεταγω-
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γέα. Έτσι η κίνηση θα δρομολογηθεί στα SW2, SW3
και SW4. Μέσω του SW4 το μήνυμα θα αποσταλεί
στο SW2 και στο SW3. Μέσω του SW3 θα αποσταλεί
στο AP και στο SW4, καθώς και στον δρομολογητή.
Είναι κατανοητό λοιπόν ότι χωρίς την επέμβαση του
διαχειριστή του δικτύου και ενός αλγόριθμου δρομολογήσεως στο δίκτυο που εμφανίζει βρόχους ή
αλλιώς εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ των μεταγωγέων, θα παρουσιάζεται αδικαιολόγητα μεγάλη κίνηση δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα που

Ασύρµατο σηµείο
προσβάσεως ΑP1
Τείχος
προστασίας

Δορυφορικό
τερµατικό

Δίκτυο
κορµού

Δροµολογητής R1

Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο κορµού
Μεταγωγέας
SW2
Γέφυρα
Δίκτυο
κορµού
Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο
κορµού

Μεταγωγέας
SW4
Λογιστήριο

Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο
κορµού
Μεταγωγέας SW1
Καµπίνες

Δίκτυο
κορµού

Μεταγωγέας SW3
Μηχανοστάσιο

θα οδηγήσει το δίκτυο στην αρχή στα όριά του και
κάποια στιγμή στην κατάρρευση.
Μία ορθή τακτική από την μεριά του διαχειριστή
του δικτύου είναι η δημιουργία υποδικτύων. Τα υποδίκτυα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν βρόχους. Στην
περίπτωση που οι μεταγωγείς είναι προγραμματιζόμενοι, γίνεται απενεργοποίηση των θυρών που
δημιουργούν τους βρόχους και συγκεκριμένα στο
παραπάνω δίκτυο, στον SW4 μεταγωγέα, θα έπρεπε
να απενεργοποιηθούν δύο εκ των τεσσάρων θυρών
που πραγματοποιούν συνδέσεις με άλλους μεταγωγείς, όπως οι συνδέσεις SW4 - SW1 και SW4 - SW2.
Αντίστοιχα στον SW3 μεταγωγέα θα έπρεπε να απενεργοποιηθεί η θύρα που τον διασυνδέει με τον δρομολογητή και με το ασύρματο σημείο προσβάσεως.
Δηλαδή το δίκτυο θα γίνει όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 4.15β.
Λειτουργώντας συστηματικά, η επιλογή των
συνδέσεων του σχήματος 4.15α που πρέπει να απενεργοποιηθούν γίνεται με χρήση ενός αλγορίθμου
επιλογής. Ως αποτέλεσμα αυτού του αλγορίθμου, η
κατασκευή ενός δένδρου επικαλύψεως παρουσιάζεται στα ακόλουθα βήματα:
1) Ορισμός της ρίζας του δένδρου. Συνήθως
ορίζεται ο κεντρικός δρομολογητής του δικτύου ή ο
μεταγωγέας με το μικρότερο αναγνωριστικό (μικρότερο serial number). Για παράδειγμα στο παραπάνω
δίκτυο επιλέγεται ο δρομολογητής R1 ως ρίζα.

Σχ. 4.15α
Βρόχοι μεταξύ των κόμβων
στο δίκτυο κορμού.
Τείχος
Δορυφορικό
τερµατικό προστασίας

Πίνακας 4.15
Συνδέσεις του δικτύου.
Άκρο Α

Άκρο Β

Μεταγωγέας SW1

Μεταγωγέας SW2

Μεταγωγέας SW1

Μεταγωγέας SW3

Μεταγωγέας SW1

Μεταγωγέας SW4

Μεταγωγέας SW2

Δρομολογητής R1

Μεταγωγέας SW2

Μεταγωγέας SW4

Μεταγωγέας SW3

Δρομολογητής Gateway

Μεταγωγέας SW3

Μεταγωγέας SW4

Μεταγωγέας SW3

Ασύρματο Σημείο
Προσβάσεως AP1

Δρομολογητής R1

Ασύρματο Σημείο
Προσβάσεως AP1

Δροµολογητής R1
Δίκτυο
κορµού

Ασύρµατο
σηµείο προσβάσεως ΑP1

Δίκτυο
κορµού

Ζ
Μεταγωγέας
SW4
Λογιστήριο

Μεταγωγέας SW2
Γέφυρα
Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο
κορµού
Μεταγωγέας
SW1
Καµπίνες

Χ

Δίκτυο
κορµού

Μεταγωγέας
SW3
Μηχανοστάσιο

Σχ. 4.15β
Απαλοιφή των βρόχων μεταξύ
των κόμβων με τυχαία επιλογή.
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2) Επιλογή της συντομότερης διαδρομής
από κάθε μεταγωγέα ή AP προς τη ρίζα. Συγκεκριμένα στο δίκτυο του σχήματος 4.15α έχομε: SW2
- R1, SW1 - SW2 - R1, SW3 - R1, SW4 - SW2 - R1,
AP1 - R1.
3) Απενεργοποίηση όλων των υπολοίπων
συνδέσεων για αποφυγή βρόχων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα απενεργοποιηθούν οι συνδέσεις:
SW1 - SW4, SW1 - SW3, SW3 - AP1, SW4 - SW3.
Στο σχήμα 4.15γ παρουσιάζεται το δίκτυο στην
τελική του μορφή μετά τις παρεμβάσεις.
Στην περίπτωση που η συνδεσμολογία των επιμέρους μεταγωγέων πραγματοποιείται με διαφορετικά μέσα, όπως UTP και οπτικές ίνες, που μπορεί να
υποστηρίζουν μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς, ο
παραπάνω αλγόριθμος δεν είναι ενδεδειγμένος. Για
την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου δρομολογήσεως θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι
εξής στόχοι:
1) Χρήση ελαχίστων πόρων. Οι απαιτήσεις για
τη λειτουργία του αλγορίθμου σε κάθε ενδιάμεσο
κόμβο θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελάχιστες,
διότι διαφορετικά ένας κόμβος που καταπονείται θα
εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων ή χειρότερα, θα τίθεται εκτός λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η μεγαλύτερη ανοχή και αντοχή
σε υψηλό φόρτο, καθώς και υψηλή ευστάθεια του
συστήματος.

Τείχος
Δορυφορικό
τερµατικό προστασίας

Δροµολογητής R1
Δίκτυο
κορµού

Ασύρµατο
σηµείο προσβάσεως ΑP1

Δίκτυο
κορµού

Δίκτυο
Μεταγωγέας SW2
κορµού
Γέφυρα
Δίκτυο

Ζ
Μεταγωγέας
SW4
Λογιστήριο

2) Επιλογή βέλτιστης διαδρομής. Η επιλογή
των διαδρομών θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια που
αφορούν για παράδειγμα στην ταχύτητα μεταφοράς
των διαδρομών ή στην αξιοπιστία των ενδιαμέσων
κόμβων. Με τον τρόπο αυτόν, για παράδειγμα, θα
επιλεχθεί μία ενδιάμεση σύνδεση που πραγματοποιείται με χρήση οπτικής ίνας και ταχύτητες μεταφοράς
πάνω από 1 Gbps (Gigabit per second) και όχι μία
σύνδεση της τάξεως των 100 Mbps (Megabit per
second) που σίγουρα θα οδηγήσει σε περιορισμό
της ταχύτητας όλου του δικτύου.
3) Γρήγορη επαναφορά μετά από σφάλμα. Η
δυνατότητα γρήγορης επαναφοράς συνήθως επιτυγχάνεται με τον ορισμό ανεξάρτητων εναλλακτικών
διαδρομών, ικανών να ανταποκριθούν άμεσα σε περίπτωση βλάβης των κύριων.
4.16 Τρόποι διασυνδέσεως με το Διαδίκτυο.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα δίκτυα,
είτε πρόκειται για ναυτιλιακά, προσωπικά, οικιακά ή
εταιρικά – επιχειρηματικά ή πανεπιστημιακά, διασυνδέονται με παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου με διάφορους τρόπους και τεχνικές, ανάλογα με το κόστος,
τις επιθυμητές υπηρεσίες και την προσφερόμενη
ταχύτητα διασυνδέσεως και μεταφοράς δεδομένων.
Στην ουσία, για να μεταδοθεί η πληροφορία, πρέπει
να μετατραπεί σε μορφή που το μέσο μεταδόσεως θα
μπορεί να αναγνωρίσει και να μεταδώσει.
Στην περίπτωση των οικιακών δικτύων έχει επικρατήσει η λύση της ασύμμετρης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής ADSL2+ (Asymmetrical
Digital Subscriber Lines), με μέσο διασυνδέσεως
την τηλεφωνική γραμμή. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται στο ίδιο μέσο διασυνδέσεως ταυτόχρονα
με την τηλεφωνική επικοινωνία και ανάλογα με το
υποστηριζόμενο πρότυπο μπορούν να επιτευχθούν
οι ανάλογες ταχύτητες που εμφανίζονται στον πίνακα 4.16.1.
Πίνακας 4.16.1
Η εξέλιξη της DSL τεχνολογίας.

κορµού

Δίκτυο
κορµού

Πρότυπο
Μεταγωγέας
SW1
Καµπίνες

Χ

Μεταγωγέας
SW3
Μηχανοστάσιο

Σχ. 4.15γ
Απαλοιφή των βρόχων μεταξύ των κόμβων
με χρήση αλγορίθμου επιλογής.

Μέγιστες ταχύτητες
Υλικό
μεταφοράς δεδομένων συνδέσεως

ADSL G.dmt

8.192/1.024 kbit/s

Χαλκός

ADSL 2

12.288/1.440 kbit/s

Χαλκός

ADSL 2+

24.576/3.584 kbit/s

Χαλκός

VDSL

52 Mbit/s

Χαλκός

VDSL2

100 Mbit/s

Χαλκός
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Συγκεκριμένα το εύρος συχνοτήτων διαχωρίζεται
(σχ. 4.16), ως εξής:
1) Η περιοχή συχνοτήτων από 0 – 4 kHz χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής
επικοινωνίας PSTN (Public Switched Telephone
Network, Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής).
2) Η περιοχή συχνοτήτων από 25.875 kHz έως
138 kHz χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων προς το Διαδίκτυο.
3) Η περιοχή συχνοτήτων από 138 kHz έως
2.200 kHz χρησιμοποιείται για την παραλαβή δεδομένων από το Διαδίκτυο.

PSTN

0 4kHz

25.875
kHz

138 kHz

Αποστολή
δεδοµένων
προς το
Διαδίκτυο

2.200 kHz

Αποστολή
δεδοµένων
από το
Διαδίκτυο

Σχ. 4.16
Μετάδοση δεδομένων και φωνής
στο ίδιο μέσο - ADSL2+.

Όταν η σύνδεση με ενσύρματο μέσο δεν είναι εφικτή λόγω της απομακρυσμένης περιοχής όπου εδρεύουν ορισμένοι χρήστες, όπως στην ναυτιλία, ή λόγω
παλαιότητας του ενσύρματου δικτύου, γίνεται χρήση
δορυφορικών συνδέσεων με τον πάροχο υπηρεσιών
ή σύνδεση με μισθωμένο ασύρματο κύκλωμα μέσω
παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Η περίπτωση της επικοινωνίας μέσω δορυφόρων που αφορούν κυρίως
στην ναυτιλία, αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 5.
Στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας και ανάλογα με το σύστημα λειτουργίας μπορούν να επιτευχθούν οι ανάλογες ταχύτητες που εμφανίζονται στον
πίνακα 4.16.2.
4.17 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους χρήσεως
του Διαδικτύου, όπως προαναφέρθηκε, είναι η χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail ).
Η αποστολή και λήψη ενός e-mail θεωρείται απλή
υπόθεση πλέον για το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου, που τις περισσότερες φορές

Πίνακας 4.16.2
Η εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Σύστημα
λειτουργίας

Μέγιστες ταχύτητες
μεταφοράς δεδομένων

GSM CSD (2G)

14,4 kbit/s

GPRS (2.5G)

57,6 kbit/s

UMTS (3G)

384 kbit/s

HSPA (3.5G)

13,98 Mbit/s

HSPA+

42 Mbit/s

LTE

173 Mbit/s

αγνοούν την πραγματική λειτουργία του και τις φάσεις
κατά τις οποίες μεταβαίνει ένα μήνυμα που μπορεί να
απέστειλαν ή να έλαβαν. Η περιγραφή της λειτουργίας
αυτής περιγράφεται παρακάτω με παραδείγματα, ώστε
να γίνει εύκολα κατανοητή.
Για να μπορέσουν οι χρήστες να επικοινωνήσουν
με e-mail, θα πρέπει να διαθέτουν την δική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), που θα πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδική,
αντίστοιχα με την πραγματική, ταχυδρομική διεύθυνση για παράδειγμα της κατοικίας τους. Οι διευθύνσεις
έχουν τυποποιημένη μορφή και αποτελούνται από δύο
βασικά μέρη διαχωρισμένα πάντοτε με το σύμβολο
“@”, που αναφέρεται ως “at”. Τα δύο αυτά μέρη είναι
το όνομα του χρήστη και το όνομα του τομέα (domain) στον οποίο ανήκει αυτός ο χρήστης.
Ένα παράδειγμα μίας διευθύνσεως e-mail είναι το
noc@aen.edu.gr όπου το «noc» είναι το όνομα του
χρήστη που αντιστοιχεί στο Κέντρο Δικτύου και Επικοινωνιών και το «aen.edu.gr» είναι ο τομέας στον
οποίο ανήκει ο εν λόγω χρήστης.
Στο σχήμα 4.17 παρουσιάζεται το σενάριο επικοινωνίας όπου ο χρήστης noc@aen.edu.gr θέλει να
στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον
χρήστη με ηλεκτρονική διεύθυνση port@hcg.gr, που
αντιστοιχεί για παράδειγμα σε ένα υποθετικό λιμάνι
της χώρας. Χρησιμοποιώντας ο χρήστης noc@aen.
edu.gr ένα σύστημα διαχειρίσεως ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail client), το οποίο είτε εκτελείται
στον υπολογιστή του είτε είναι διαδικτυακή εφαρμογή
και έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω ιστοσελίδας, ορίζει
τις παρακάτω πληροφορίες που αντιστοιχούν στα δύο
βασικά τμήματά του: την επικεφαλίδα και το σώμα του
μηνύματος που ορίζει το κυρίως περιεχόμενό του.
Στην επικεφαλίδα μπορεί να ορίσει πληροφορίες
όπως:
1) Παραλήπτης (ή παραλήπτες).
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2. Eξυπηρετητής παραλήπτη
(email server)
του τοµέα HCG

Διαδίκτυο

1. Αποστολέας
noc@aen.edu.gr

3. Παραλήπτης
port@hcg.gr

Σχ. 4.17
Αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος αλληλογραφίας.

2) Αποστολέας (συνήθως εμφανίζεται αυτόματα
από το σύστημα διαχειρίσεως ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
3) Προαιρετικά, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
των ατόμων στα οποία επιθυμεί να κοινοποιηθεί το
μήνυμα.
4) Το θέμα του μηνύματος (προαιρετικά).
Στο σώμα του μηνύματος μπορεί ο χρήστης να εισάγει κείμενο και να επισυνάψει κάποιο αρχείο που
επιθυμεί. Το σώμα του μηνύματος ορίζει το κυρίως περιεχόμενό του.
Η διακίνηση των μηνυμάτων στο Διαδίκτυο, ακόμη
και σε ένα μικρότερο (τοπικό) δίκτυο, γίνεται με την
χρήση του Απλού Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Ταχυδρομείου (Simple Message Transfer Protocol – SMTP).
Το πρωτόκολλο SMTP στηρίζεται στην αρχιτεκτονική
(πελάτη-εξυπηρετητή) (client-server). Σύμφωνα λοιπόν με το πρωτόκολλο και την αρχιτεκτονική που προαναφέρθηκε και με δεδομένο ότι ο υπολογιστής του
παραλήπτη με διεύθυνση port@hcg.gr μπορεί να μην
είναι διαθέσιμος να δεχτεί το μήνυμα εκείνη τη χρονική στιγμή που θα το αποστείλει ο χρήστης noc@aen.
edu.gr, το μήνυμα από τον υπολογιστή του αποστολέα
θα μεταβεί στον κεντρικό εξυπηρετητή αλληλογραφίας
του τομέα (e-mail server) του παραλήπτη που βρίσκεται κάπου στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η αποστολή του μηνύματος γίνεται με την ενεργοποίηση μίας συνδέσεως με το πρωτόκολλο TCP και
η μεταφορά των δεδομένων, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, γίνεται μέσω κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας για λόγους ασφαλείας με χρήση
αντιστοίχων πρωτοκόλλων (βλ. παράγρ. 4.19).
Ο εξυπηρετητής θα διατηρήσει το μήνυμα με ασφάλεια στο αντίστοιχο γραμματοκιβώτιο μέχρι ο χρήστης
«port» να είναι και πάλι διαθέσιμος και να υποβάλει

ένα αίτημα λήψεως της αλληλογραφίας του από αυτόν. Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος λήψεως των μηνυμάτων από τον εξυπηρετητή είναι με την χρήση
του Πρωτοκόλλου Ταχυδρομείου POP3 (Post Office
Protocol 3) μέσω του συστήματος διαχειρίσεως ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail client) που προαναφέρθηκε. Μόλις εκτελεστεί το πρωτόκολλο (μέσω
της αντίστοιχης εφαρμογής) θα πραγματοποιηθεί μία
σύνδεση TCP με τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail server) του τομέα hcg.gr (clientserver τύπου σύνδεση) και θα εκτελέσει τις ακόλουθες διαδικασίες:
1) Διαδικασία πιστοποιήσεως ταυτότητας για να
επιβεβαιώσει ποιος χρήστης είναι.
2) Έλεγχος για νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιό του.
3) Λήψη νέων μηνυμάτων.
Το βασικό χαρακτηριστικό του POP3 είναι ότι
τα e-mails λαμβάνονται στον υπολογιστή ή στην συσκευή του χρήστη και συνήθως διαγράφονται μετά
την επιτυχή παραλαβή από τον κεντρικό εξυπηρετητή.
Δηλαδή, το πρωτόκολλο δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε με τη λογική της λειτουργίας εκτός συνδέσεως.
Η σύνδεση έχει την έννοια μόνο της παραλαβής και
αποστολής μηνυμάτων, σε αντίθεση με το πρωτόκολλο IMAP.
Το πρωτόκολλο IMAP (Internet Message Access
Protocol, Πρωτόκολλο Προσπελάσεως Μηνυμάτων
Διαδικτύου) σχεδιάστηκε και λειτουργεί με την λογική της μόνιμης αποθηκεύσεως των μηνυμάτων στον
εξυπηρετητή έως ότου τα διαγράψει από εκεί ο χρήστης. Αντίθετα, στις συσκευές του χρήστη αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα και το περιεχόμενο των
φακέλων. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, δηλαδή
της μόνιμης αποθηκεύσεως των μηνυμάτων στον εξυπηρετητή, πολλοί χρήστες μπορούν να διαχειριστούν
έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κατά την λειτουργία του πρωτοκόλλου ΙΜΑΡ
εκτελούνται οι παρακάτω διαδικασίες:
1) Σύνδεση στον εξυπηρετητή και έλεγχος ταυτότητας του χρήστη.
2) Λήψη και προσωρινή αποθήκευση των φακέλων και της λίστας των νέων μηνυμάτων του χρήστη
στην συσκευή του. Η παραλαβή περιορίζεται στις επικεφαλίδες των μηνυμάτων.
3) Αποστολή νέων μηνυμάτων, παραλαβή των
μηνυμάτων του χρήστη (όσα επέλεξε για λήψη ο
χρήστης).
4) Αποσύνδεση.
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4.18 Παγκόσμιος Ιστός.
Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web –
WWW) είναι μία εκ των βασικοτέρων υπηρεσιών
του Διαδικτύου. Αποτελείται από ένα σύστημα κατανεμημένων και διασυνδεδεμένων υπερκειμένων
(hypertext), που βρίσκονται σε διάφορους κόμβους
του Διαδικτύου και μπορεί να περιέχουν μεταξύ άλλων κείμενο, εικόνα και ήχο.
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τους
δικτυακούς κόμβους και τους εξυπηρετητές/διακομιστές αντίστοιχα είναι το Πρωτόκολλο Μεταφοράς
Υπερκειμένου (HTTP), που εκτελείται στο επίπεδο 7 του OSI (εφαρμογών) και στο αντίστοιχο επίπεδο εφαρμογών της στοίβας του μοντέλου TCP/
IP. Η γλώσσα προγραμματισμού και μορφοποιήσεως - δομήσεως που χρησιμοποιείται είναι η γλώσσα
σημάνσεως υπερκειμένου (HyperText Markup
Language – HTML).
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εγκαθίσταται
μία εφαρμογή, γνωστή ως web browser (φυλλομετρητής ή περιηγητής ιστού), μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αιτήματα με χρήση μεθόδων
και να «πλοηγηθεί», ενώ στους κόμβους που διαμοιράζουν τα υπερκείμενα στο Διαδίκτυο είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ένας εξυπηρετητής (HTTP
server), δηλαδή ένα ειδικό λογισμικό εξυπηρετήσεως, υπεύθυνο να απαντά στα αιτήματα του πρωτοκόλλου HTTP που δέχεται και διαμοιράζει κατάλληλα
τα υπερκείμενα. Για την πλοήγηση, την αποστολή
δηλαδή των αιτημάτων μέσω του HTTP πρωτοκόλλου στους εξυπηρετητές και τη λήψη των καταλλήλων
απαντήσεων από αυτούς, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ένα Χαρακτηριστικό Εντοπισμού Πόρου
(Uniform Resource Locator – URL).
Όπως παρουσιάζεται και στο παράδειγμα του σχήματος 4.18, ο χρήστης υποβάλει αρχικά ένα αίτημα
μέσω του φυλλομετρητή. Το URL που χρησιμοποιείται είναι το http://www.aen.edu.gr και αφορά
στην αρχική ιστοσελίδα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος
που φιλοξενείται στον αντίστοιχο εξυπηρετητή.
http://www.aen.edu.gr
URL

Σχολή Πλοιάρχων - Σχολή Μηχανικών

Κόµβος
Διαδίκτυο

Xρήστης

Σχ. 4.18
Λειτουργία φυλλομετρητή.

HTTP
Εξυπηρετητής

Κατά την ανάλυση αυτού παρατηρείται η χρήση
του «http:» στην αρχή, που υποδηλώνει στην εφαρμογή πλοηγήσεως (browser) τη χρήση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το (https://www.aen.edu.gr) «https»,
που υποδηλώνει την χρήση του Ασφαλούς Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hypertext
Transfer Protocol Secure – HTTPS), το οποίο κάνει
χρήση επί πλέον πρωτοκόλλων ασφαλείας όπως το
SSL/TLS ή το (ftp: //www.aen.edu.gr) «ftp», που
ορίζει την χρήση του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol – FTP).
Ο HTTP εξυπηρετητής του ακαδημαϊκού ιδρύματος, αφού λάβει το αίτημα από τον φυλλομετρητή
του χρήστη μέσω μίας συνδέσεως TCP/IP που έχει
προηγηθεί, θα απαντήσει σε αυτό το αίτημα αρχικά
με έναν κωδικό απαντήσεως επιτυχίας και θα κοινοποιήσει το περιεχόμενο του υπερκειμένου, που στην
περίπτωση αυτή είναι η αρχική ιστοσελίδα του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
Οι κωδικοί απαντήσεως ή καταστάσεως είναι
αριθμητικοί (τριψήφιοι), ορίζονται αυστηρά από πρότυπα και προδιαγραφές φορέων όπως ο Internet Assigned Numbers Authority (IANA) και διαχωρίζονται σε ομάδες που παρουσιάζονται συνοπτικά στον
πίνακα 4.18.
4.19 Ασφάλεια δικτύων.
Πολύ σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο σημαντικό στοιχείο στην μελέτη των δικτύων είναι η
ασφάλεια (security) του συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών σε αυτό, των δεδομένων που διακινούνται και της διασφαλίσεως του υλικού και λογισμικού από το οποίο αποτελείται.
Οι διαδικασίες και οι πρακτικές που σχετίζονται
με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων
και δικτύων μπορεί να είναι επικεντρωμένες σε κάθε
πλοίο ξεχωριστά ή να ακολουθείται ενιαία πρακτική
για όλο τον στόλο και γενικότερα για όλη τη ναυτιλιακή εταιρεία. Ανεξάρτητα με το ποια από τις δύο πρακτικές ακολουθείται, θα πρέπει πάντα να στηρίζεται
σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας, καθώς και σε εθνικά
πλαίσια. Σε γενικές γραμμές, οι οδηγίες και ο σχεδιασμός που αφορά στην ασφάλεια των δικτύων θα
πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά πρότυπα του
Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχειρίσεως (International Safety Management Code – ISM) και του
Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων
και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (International
Ship and Port Facility Security – ISPS).

211
Πίνακας 4.18
Κωδικοί καταστάσεως – απαντήσεως αιτημάτων HTTP.
Κωδικός καταστάσεως –
απαντήσεως

Περιγραφή

100 - 101 - 102

Το αίτημα παρελήφθη και έγινε κατανοητό. Δεν χρησιμοποιείται λόγω της χρήσεως
των μηνυμάτων της επόμενης ομάδας.

Σε αυτήν την ομάδα περιέχονται οι κωδικοί απαντήσεως που δηλώνουν ότι το αί200 - 201 - 202 - 203 - 204
τημα του χρήστη-πελάτη παρελήφθη, έγινε κατανοητό και αποδεκτό, και το έχει
- 205 - 206
επεξεργαστεί επιτυχώς ο εξυπηρετητής.
300 - 301 - 302 - 303 - 304 Σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνονται οι κωδικοί που αφορούν σε περιπτώσεις επα- 305 - 306
ναδρομολογήσεως των αιτημάτων ή απαιτήσεως για επί πλέον ενέργειες.
Η ομάδα αυτή περιέχει τους κωδικούς που ενημερώνουν τον πελάτη-χρήστη στις
400 - 401 - 402 - 403 - 404
περιπτώσεις αδυναμίας προσβάσεως, στις περιπτώσεις που ο χρήστης έθεσε εσφαλ- 405 - 406
μένα κάποια παράμετρο όπως τον κωδικό προσβάσεως ή το όνομα χρήστη.
500 - 501 - 502 - 503 - 504 Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα μηνύματα που υποδεικνύουν περιπτώσεις
- 505 - 506
σφαλμάτων και προβλημάτων στον εξυπηρετητή (αδυναμία εξυπηρετήσεως).

Τρία βασικά χαρακτηριστικά είναι τα πλέον σημαντικά που πρέπει να διασφαλίζονται σε ένα δίκτυο:
Πρώτον η εμπιστευτικότητα (confidentiality) που
αφορά στην προστασία από αποκάλυψη δεδομένων
σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δεύτερον η ακεραιότητα (integrity), που αφορά στην προστασία
από μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή, τροποποίηση
ή διαγραφή των δεδομένων και τρίτον η διαθεσιμότητα (availability), που αφορά στην προστασία
από αδυναμία διαθέσεως των δεδομένων προς τους
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Φυσικά τα εν λόγω χαρακτηριστικά δεν είναι τα μόνα που πρέπει να διασφαλίζονται.
Η ασφάλεια των δικτύων επηρεάζεται συνήθως
από επιθέσεις. Οι τεχνικές και μέθοδοι μέσω των
οποίων προετοιμάζεται μία τέτοια επίθεση γενικότερα, αναφέρονται παρακάτω:
1) Κοινωνική μηχανική (social engineering). Ο
πλέον αδύναμος κρίκος στην περίπτωση της ασφάλειας δικτύων θεωρείται ο άνθρωπος. Για τον λόγο
αυτόν, η προσπάθεια χειραγωγήσεως και πλάνης
ενός αξιωματικού πλοίου ή ενός στελέχους ναυτιλιακής εταιρείας, με σκοπό την απόσπαση ευαίσθητων
πληροφοριών, όπως οι κωδικοί προσβάσεως ή η διαδικασία εισόδου σε ένα σύστημα θεωρείται μία από
τις σημαντικότερες μεθόδους.
2) Διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού που
μπορεί να προσβάλουν έναν υπολογιστή-κόμβο του
δικτύου, να μεταδοθούν και στους υπόλοιπους κόμβους ή να κρυπτογραφήσουν τα δεδομένα που βρί-

σκονται σε αυτόν ή ακόμη και να θέσουν εκτός λειτουργίας όλο το δίκτυο.
3) Η αποστολή κακόβουλων e-mails με σκοπό
την απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών όπως οι
κωδικοί εισόδου σε κάποιο σύστημα.
4) Η λήψη και εγκατάσταση παράνομα αποκτηθέντων λογισμικών που περιέχουν λογισμικό παρακολουθήσεως ή καταγραφής ευαίσθητων δεδομένων.
Στις περιπτώσεις παράνομου λογισμικού μπορεί να είναι τροποποιημένο αντίστοιχα, ώστε να διαμοιραστεί
παράνομα και ελεύθερα σε πολλούς αποδέκτες και
έπειτα να υποκλέπτει κωδικούς προσβάσεως.
Το επίπεδο της επιθυμητής ασφάλειας ενός δικτύου ή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι συνήθως
πολύ υψηλό. Το επίπεδο όμως της ασφάλειας που
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επιτρεπόμενο ρίσκο που υπάρχει σε μία δικτυακή εγκατάσταση, είναι
πάντα συνυφασμένο άμεσα με το κόστος των μέτρων
που πρέπει να ληφθούν και έμμεσα με αυτό που μπορεί να προκύπτει λόγω της αυξήσεως της πολυπλοκότητας χρήσεως των μέτρων άμυνας, προσβάσεως στο
δίκτυο και ελέγχου.
Από την άλλη, οι αδυναμίες ή τα ευάλωτα σημεία
ή αλλιώς οι ευπάθειες του δικτύου, αν αντιμετωπιστούν, ελεγχθούν και περιοριστούν, θα εμποδίσουν
τις όποιες απειλές. Δηλαδή θα περιοριστεί ο κίνδυνος.
Πώς περιορίζεται όμως ο κίνδυνος; Λαμβάνοντας μέτρα όπως τα παρακάτω:
1) Εγκατάσταση ενημερωμένου ειδικού λογισμικού προστασίας (antivirus) στους κόμβους.
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2) Υιοθέτηση επιπέδων προσβάσεως χρηστών.
Όλοι οι χρήστες ενός συστήματος δεν είναι ίδιου επιπέδου, π.χ. απλός χρήστης, αξιωματικός, επιβλέπων,
διαχειριστής.
3) Αποκλεισμός των υπόπτων συνημμένων αρχείων από άγνωστους αποστολείς, καθώς και απαγόρευση προσβάσεως σε τμήματα του παγκόσμιου ιστού που
είναι επισφαλή.
4) Κρίσιμα λογισμικά για την λειτουργία του πλοίου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα με κωδικούς προσβάσεως.
5) Εγκατάσταση αναβαθμίσεων των λογισμικών
με σκοπό την αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας ως
αποτέλεσμα των διορθώσεων προβλημάτων σε αυτά.
6) Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών, καθώς και καίριων
δεδομένων πρέπει να ενταχθεί στην ρουτίνα των αξιωματικών καθημερινά.
7) Προϋπόθεση στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου αποτελεί η ασφάλιση του παθητικού δικτυακού
εξοπλισμού, είτε πρόκειται για τα ικριώματα στους χώρους που υπάρχει δομημένη καλωδίωση ή για πρίζες
και παροχές, είτε για καλωδιώσεις (οριζόντιες, κάθετες
ή backbone).
8) Ύπαρξη εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής
ενέργειας (Uninterruptible Power Supply – UPS) και
η ορθή λειτουργία του θεωρείται καίριας σημασίας.
9) Πριν την απόρριψη παλαιού ή προβληματικού
δικτυακού ενεργού εξοπλισμού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να γίνεται πάντοτε διαγραφή των ευαίσθητων δεδομένων και αν είναι δυνατόν καταστροφή
του.
10) Η δημιουργία σχεδίου επανακάμψεως μετά
από περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια. Η
προετοιμασία ενός τέτοιου σχεδίου μειώνει τον χρόνο
διακοπής λειτουργίας στο ελάχιστο.
Εκτός όμως από την μείωση του ρίσκου μέσω τεχνικών και μέτρων που πρέπει να ληφθούν, η εκπαίδευση
των αξιωματικών των πλοίων και των στελεχών των
ναυτιλιακών εταιρειών σε θέματα ασφαλείας θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς επίσης και η ανάλυση
από έναν ειδικό ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, του επιπέδου της ασφάλειας, με
χρήση ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Βασικό σημείο που πρέπει να τονιστεί περαιτέρω
αφορά στη χρήση ασυρμάτων δικτύων και ιδιαίτερα
στην πρόσβαση των ναυτικών σε ελεύθερης προσβάσεως ασύρματα δίκτυα.
Θα πρέπει ο χρήστης-ναυτικός να γνωρίζει ότι ενδέχεται η επικοινωνία του να καταγράφεται με δόλιο
τρόπο και με σκοπό:

1) Την υποκλοπή κωδικών προσβάσεως από ιστοσελίδες και πληροφοριακά συστήματα,
2) την υποκλοπή φωτογραφιών ή εγγράφων,
3) την προβολή ιστοσελίδων που επισκέφθηκε ή
4) ακόμη και την βιομηχανική κατασκοπεία.
Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχει την περίπτωση η
ιστοσελίδα στην οποία έχει πρόσβαση να είναι η ορθή
και όχι κάποια άλλη που πιθανώς να της μοιάζει και
δημιουργήθηκε με σκοπό την υποκλοπή των κωδικών
προσβάσεως.
Ειδικά για τους ναυτικούς που λόγω των ταξιδιών
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν συχνά συνδέσεις και
δίκτυα μη ασφαλή, δύο βασικοί τρόποι αυξήσεως του
επιπέδου της ασφάλειας υπάρχουν:
1) Η χρήση απαραίτητα VPN (Εικονικών Ιδιωτικών
Δικτύων / Virtual Private Network) κατά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ξένων και άγνωστων δικτύων
προσβάσεως από τους υπολογιστές και τις φορητές συσκευές τους, και
2) η αποφυγή συνδέσεως σε ιστοσελίδες και πληροφοριακά συστήματα, που δεν διαθέτουν μεθόδους
κρυπτογραφήσεως της επικοινωνίας SSL/TLS (Secure
Socket Layer/Transport Layer Security) (σχ. 4.19α).
Με την χρήση VPN συνήθως κρυπτογραφείται όλος
ο δίαυλος μεταδόσεως των δεδομένων και η πρόσβαση
στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται μέσω του VPN εξυπηρετητή και όχι μέσω του εκάστοτε δικτύου συνδέσεως
(σχ. 4.19β).
Με την χρήση των πρωτοκόλλων SSL/TLS (το SSL
είναι ο «πρόγονος» του TLS) οι ιστοσελίδες ή τα πληροφοριακά συστήματα κρυπτογραφούν την επικοινωνία
μεταξύ του φυλλομετρητή του χρήστη και του εξυπηρετητή και όλα τα δεδομένα που πληκτρολογούνται και
αποστέλλονται - λαμβάνονται είναι κρυπτογραφημένα.
Με αυτόν τον τρόπο και οι κωδικοί προσβάσεως, κωδικοί πιστωτικών καρτών και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή κατά τη μετάδοσή τους.
Στην περίπτωση που ο αναγνώστης επιθυμεί να δη-

Σχ. 4.19α
Ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί
το Πρωτόκολλο SSL/TLS.
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μιουργήσει ένα ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας
ένα Access Point (ΑP), θα πρέπει να λάβει μέτρα
ασφαλείας που ενδεικτικά είναι η χρήση της μεθόδου
πιστοποιήσεως ταυτότητας WPA (Wi-Fi Protected
Access) με κωδικό ασφαλείας (passphrase) τουλάχιστον 10 χαρακτήρων με συνδυασμό πεζών, κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμών και ειδικών συμβόλων
όπως τα % $ # @ & !.
Τέλος, σημαντικό μέτρο ασφάλειας θεωρείται
η αλλαγή των αρχικών κωδικών προσβάσεως των
εγκατεστημένων διαχειρίσιμων δικτυακών μέσων
όπως των δρομολογητών, μεταγωγέων και ΑP σε
άλλους πιο ισχυρούς.
4.20 Έ
 λεγχος και αντιμετώπιση προβλημάτων
λειτουργίας του δικτύου.
Σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας ενός δικτύου είναι συχνές οι περιπτώσεις εμφανίσεως βλαβών
ή γενικότερα δυσλειτουργιών που μπορεί να επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία ενός κόμβου, ενός τμήματος του δικτύου ή και ολόκληρο το δίκτυο.

Σχ. 4.19β
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
με χρήση VPN.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τα βήματα αντιμετωπίσεως δικτυακών προβλημάτων έχουν άμεση
συσχέτιση με τα επίπεδα του μοντέλου OSI και διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με
τη διαδρομή που ακολουθείται:
1) H Top-Down (διατρέχει από πάνω προς τα
κάτω τα επίπεδα του μοντέλου OSI) και
2) η Bottom-Up (διατρέχει από κάτω προς τα
πάνω τα επίπεδα του μοντέλου OSI) μέχρι να βρεθεί
η λύση στο πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι πέραν της
μεθοδολογίας, η εμπειρία και κυρίως η σε βάθος
γνώση της τοπολογίας και της λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου είναι καίριας σημασίας.
Στον πίνακα 4.20 αναφέρονται τα σημεία που
χρήζουν ελέγχου στις περιπτώσεις βλάβης, ανεξάρτητα από το είδος αυτής. Μία πολύ καλή άσκηση είναι η
αντιστοίχιση των παρακάτω υλικών και διαδικασιών
ελέγχου στα αντίστοιχα επίπεδα του μοντέλου OSI.
Παράλληλα, παρουσιάζονται και τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι απαραίτητες εντολές ελέγχου δικτύου.

Πίνακας 4.20
Σημεία ελέγχου, εργαλεία και εντολές που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βλάβης.
Είδος – Εντολή

Χρήση

Η/Υ που χρησιμοποιείται για έλεγχο – αναπαραγωγή του προβλήματος
σε άλλον Η/Υ ή εκτέλεση εντολών από κονσόλα – γραμμή εντολών.

Υπολογιστής.
(συνεχίζεται)

214
Είδος – Εντολή

Χρήση

Όργανα ελέγχου καλωδιώσεως δικτύου.

Ειδικά όργανα ελέγχου της καλωδιακής εγκαταστάσεως (δομημένης
καλωδιώσεως ή patch cords UTP, STP, FTP). Συνδέεται στα δύο
άκρα και με οπτικές ενδείξεις ενημερώνει τον χειριστή αν το καλώδιο
παρέχει αδιάκοπη λειτουργία από άκρη σε άκρη. Κάποια εξειδικευμένα όργανα διαθέτουν και λειτουργίες όπως πιστοποίηση μέγιστης
ταχύτητας, απόσταση των δύο άκρων, έλεγχο βραχυκυκλώματος και
υπάρξεως βρόχων, συχνότητες λειτουργίας κ.ά..

Ειδικά όργανα ελέγχου της οπτικής εγκαταστάσεως (δομημένης καλωδιώσεως ή patch cords). Για την χρήση τους απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Διαθέτουν λειτουργίες εξειδικευμένες όπως πιστοποίηση
μέγιστης ταχύτητας, διακοπή συνδεσιμότητας, μέτρηση αποστάσεως
μέχρι το άλλο άκρο κ.ά..
Όργανα ελέγχου οπτικών ινών (Optical
Time-Domain Reflectometer – OTDR).

Καλώδιο UTP ή οπτικών ινών μήκους από 0,5 m έως 10 m. Χρησιμοποιείται για την σύνδεση δικτυακών κόμβων, αλλά και στις συνδέσεις μεταξύ του κατανεμητή και του ενεργού εξοπλισμού (switch,
router, hub).
Καλώδιο δικτύου μικρού μήκους.
Έλεγχος των φωτεινών ενδείξεων στον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου, καθώς και στις κάρτες δικτύου των Η/Υ ή κόμβων του δικτύου. Η
ένδειξη του Link και το χρώμα που υποδηλώνει την ορθή ταχύτητα
πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Αλλαγή θύρας μόνο στην περίπτωση Hub ή switch μη διαχειριζόμενο – προγραμματιζόμενο.
Φωτεινές ενδείξεις.

Optical Media Converter (Μετατροπέας
οπτικής ίνας σε καλώδιο UTP).

Εκτέλεση στη γραμμή
εντολών της εντολής arp -a.

Στις περιπτώσεις υπάρξεως δικτύου οπτικών ινών, προσοχή απαιτείται κατά την σύνδεση των απολήξεων των ινών στους οπτικούς μετατροπείς. Σε περίπτωση μη λειτουργίας μπορεί να απαιτείται αντιστροφή (δεξιά – αριστερά).

Στην περίπτωση που κάποιος Η/Υ ή κόμβος δεν έχει πρόσβαση στο
δίκτυο, εκτελείται η εντολή «arp -a» στη γραμμή εντολών άλλου Η/Υ
με λειτουργικό Windows εντός του ίδιου δικτύου. Αναζητούνται με
αυτόν τον τρόπο οι διευθύνσεις MAC και οι αντίστοιχες IP διευθύνσεις των κόμβων που βρίσκονται εντός του ίδιου υποδικτύου. Αν δεν
εμφανίζεται ο προβληματικός κόμβος, ελέγχεται η καλωδιακή υποδομή και οι αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις των καρτών δικτύου και του
μεταγωγέα στον οποίο συνδέεται ο εν λόγω κόμβος.
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Είδος – Εντολή

Εκτέλεση στη γραμμή
εντολών της εντολής ping.

Χρήση

Στην περίπτωση που κάποιος Η/Υ ή κόμβος δεν έχει πρόσβαση στο
δίκτυο, εκτελείται η εντολή «ping» σε άλλο Η/Υ εντός του ίδιου δικτύου προς την IP του προβληματικού κόμβου. Αν αποτύχει η εντολή,
ελέγχεται η καλωδιακή υποδομή. Αν επιτύχει, τότε ελέγχονται ρυθμίσεις Network Mask, Gateway Address, DNS Address. Εναλλακτικά,
ελέγχεται η ορθή λειτουργία του λογισμικού του ανώτερου επιπέδου
OSI, για παράδειγμα η εφαρμογή FTP.

Πάντα πρέπει να γίνεται έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου. Ειδικά στις
περιπτώσεις που γίνεται χρήση στατικών διευθύνσεων IP πρέπει να
ελέγχεται η περίπτωση συγκρούσεως δύο ίδιων εντός του υποδικτύου.

Έλεγχος ρυθμίσεων.

Στις περιπτώσεις χρήσεως τείχους προστασίας μπορεί να απαιτείται η
πραγματοποίηση του ελέγχου με απενεργοποιημένο το τείχος.

Χρήση τείχους προστασίας (firewall).

Σε περιπτώσεις προβλημάτων διασυνδέσεως μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού (firmware) ή επανεκκινήσεως του υλικού.
Access Point
(ασύρματο σημείο προσβάσεως).

Στις περιπτώσεις πλοίων ή γενικότερα εγκαταστάσεων που υλοποιούν δικτυώσεις με χρήση οπτικών ινών πρέπει να προβλέπεται και να
ελέγχεται η ύπαρξη εφεδρικών ζευγών οπτικών ινών στα ODF.
ODF (Optical Distribution Frame,
Οπτικοί Κατανεμητές).
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4.21 Ερωτήσεις.
1. Τι είναι το υπολογιστικό νέφος;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσεως δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών σε επιχειρηματικό περιβάλλον;
3. Τι είναι πρωτόκολλο και τι πρότυπο;
4. Στην περίπτωση διαχωρισμού των δικτύων
βάσει της γεωγραφικής εκτάσεως, ποιες κατηγορίες
υπάρχουν;
5. Αναφέρετε τρεις κατηγορίες καλωδίων UTP
συνεστραμμένων ζευγών.
6. Ποιος τύπος οπτικών ινών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μακρινές αποστάσεις άνω των 20 km;
7. Ποιες είναι οι διαφορές στη λειτουργία των
δύο βασικών κατηγοριών οπτικών ινών;
8. Ποιο πρότυπό της ακολουθούν τα ασύρματα
δίκτυα;
9. Περιγράψτε με ποιες διαδικασίες και ποιους
μηχανισμούς γίνεται η πρόσβαση στο ασύρματο
μέσο.
10. Ποια πρότυπα ακολουθεί η δομημένη καλωδίωση και ποια τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτής;
11. Ποια είναι τα βασικότερα τμήματα της δομημένης καλωδιώσεως;
12. Ποια είναι τα πρότυπα συνδέσεως (τερματισμού) κάθε άκρου όταν χρησιμοποιείται καλώδιο
UTP συνεστραμμένων ζευγών και ποια η συνδεσμολογία των καλωδίων UTP με τους RJ45 συνδέσμους;
13. Πόσοι αγωγοί του καλωδίου UTP χρησιμοποιούνται στο πρότυπο 100Base-TX και πόσοι στο
πρότυπο 1000Base-T;
14. Τι εννοείται με τον όρο ενεργός και τι με τον
όρο παθητικός εξοπλισμός δικτύου;
15. Αναφέρετε τα επίπεδα του μοντέλου OSI.
16. Αναφέρετε την σχέση των επιπέδων του μοντέλου OSI με αυτά του μοντέλου TCP/IP.
17. Σε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP λει-

τουργούν συνήθως οι μεταγωγείς και σε ποιο οι επαναλήπτες;
18. Ποια η διαφορά στη λειτουργία των μεταγωγέων και των επαναληπτών;
19. Τι είναι το Ethernet;
20. Τι είναι η ενθυλάκωση και πώς πραγματοποιείται σε ένα δίκτυο;
21. Τι είναι το TCP πρωτόκολλο και πώς λειτουργεί; Αντίστοιχα αναφέρετε την βασική διαφορά
με το IP πρωτόκολλο.
22. Αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ του TCP και
του UDP πρωτοκόλλου.
23. Μετατρέψτε τις παρακάτω IP διευθύνσεις στη
δυαδική τους μορφή:
173.19.35.100
82.19.34.120
10.177.251.20
24. Αναλύστε τα παρακάτω δικτυακά στοιχεία
και αναφέρετε το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο δικτυακός κόμβος:
Διεύθυνση IP: 192.168.3.55 μάσκα υποδικτύου
255.255.255.0
Διεύθυνση IP: 192.168.100.129 μάσκα υποδικτύου 255.255.254.0
25. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών είναι καλό να
υπάρχουν βρόχοι μεταξύ των μεταγωγέων ή των
επαναληπτών; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
26. Περιγράψτε την λειτουργία του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ποια η λειτουργία του SMTP πρωτοκόλλου και του POP3 αντίστοιχα;
27. Με ποιες τεχνικές και μεθόδους μπορεί να
προετοιμαστεί μί α επίθεση στο δίκτυο;
28. Με ποια μέτρα ασφαλείας μπορεί να περιοριστεί το ρίσκο σε ένα δίκτυο υπολογιστών;
29. Γιατί είναι σημαντική η χρήση τεχνολογιών
VPN; Πότε ενδείκνυται η χρήση του;
30. Βρείτε τις διευθύνσεις IP των ονομάτων τομέων (domain name) www.hcg.gr και www.yen.gr.

κεφαλαιο 5
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
5.1 Β
 ιομηχανικά δίκτυα αυτοματισμού - υπολογιστών στα πλοία. Σύντομη περιγραφή.
Στόχος των ολοκληρωμένων βιομηχανικών
δικτύων ελέγχου ενός πλοίου είναι να διατηρηθεί
η συνολική λειτουργία του πλοίου κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και η συνεχής ασφαλής
λειτουργία του μηχανοστασίου, χωρίς την ύπαρξη
πληρώματος, για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα.
Η αυξημένη πολυπλοκότητα των συστημάτων
ενός πλοίου έχει οδηγήσει στην αναγκαστική χρήση
των υπολογιστών εδώ και μερικές δεκαετίες. Ο αυτοματισμός έχει πλέον εφαρμογή αν όχι σε όλα, στα
περισσότερα συστήματα του πλοίου τόσο του μηχανοστασίου, όσο και της γέφυρας. Ενώ παλαιότερα ο
έλεγχος γινόταν αποκλειστικά μέσω του πληρώματος
σήμερα, σε μεγάλο ποσοστό ο έλεγχος γίνεται μέσω
ενός δικτύου υπολογιστών.
Η εκτεταμένη χρήση βιομηχανικών δικτύων ελέγχου στα πλοία έχει οδηγήσει στον περιορισμό των
μελών του πληρώματος. Έχει αυξήσει τη λειτουργική
αξιοπιστία και παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων
του πλοίου και έχει μειώσει σημαντικά το κόστος εργασίας και συντηρήσεως. Έχει περιορίσει αισθητά
τον όγκο των καλωδιώσεων καθώς, αντί για χιλιάδες καλώδια που απαιτούνταν για την υλοποίηση του
αυτοματισμού, ένας διπλός αγωγός είναι πλέον αρκετός, ενώ παράλληλα έχει περιορίσει σημαντικά τα
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν.
Στο βιομηχανικό περιβάλλον αυτοματισμού ενός
πλοίου συναντάμε συνήθως δύο τύπους συστημάτων
αυτοματισμού: τα αυτόνομα και τα ολοκληρωμένα
συστήματα αυτοματισμού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτόνομου συστήματος αυτοματισμού αποτελεί ο έλεγχος μηχανημάτων,
των οποίων ο χειρισμός δεν εμπλέκεται στην συνολική λειτουργία του πλοίου. Ο έλεγχος των διαχωριστήρων λαδιού (LO και DO purifiers) ή πετρελαίου
(HFO separators), ο έλεγχος των μηχανημάτων καταστρώματος, ο έλεγχος των αεροσυμπιεστών, η κάλυψη φορτίων ψύξεως/θερμάνσεως ή των αναγκών

ζεστών νερών χρήσεως αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτονόμων συστημάτων αυτοματισμού. Συνήθως, στα αυτόνομα συστήματα αυτοματισμού συναντάμε κλασικούς αυτοματισμούς με ρελέ ή
PLC περιορισμένων δυνατοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης για ενιαίο
έλεγχο και επιτήρηση των πολυπλόκων διεργασιών
ενός πλοίου και της σταδιακής μειώσεως του προσωπικού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εφαρμόζονται στα πλοία νέες τεχνικές προώσεως με τη χρήση
ηλεκτρονικών MEK, τα ολοκληρωμένα συστήματα
αυτοματισμού τείνουν να μονοπωλήσουν τις εφαρμογές ελέγχου, τόσο σε επίπεδο γέφυρας-μηχανής όσο
και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
πλοίου και γραφείων εταιρείας στη στεριά. Τα κύρια
πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων συστημάτων
αυτοματισμού σε σχέση με τα αυτόνομα συστήματα
αυτοματισμού είναι η αλληλεπίδραση με τον χρήστη,
η οργάνωση και η άμεση διαθεσιμότητα της απλής
αλλά και πολλές φορές συνδυαστικής πληροφορίας.
Τα περισσότερα ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού πλοίων βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές (ελεγκτές) τελευταίας γενιάς, οι οποίοι είναι σε
θέση να διενεργούν σε πραγματικό χρόνο εκτεταμένες λειτουργίες μετρήσεων, παρακολουθήσεως,
ελέγχου και βελτιστοποιήσεως των λειτουργιών των
εγκαταστάσεων του πλοίου. Τα συστήματα είναι εφοδιασμένα με όλους τους απαραίτητους αλγόριθμους
και εφαρμογές για την βέλτιστη λειτουργία και αποδοτική ενεργειακή διαχείριση του πλοίου.
Ο σχεδιασμός των μηχανικών συστημάτων, καθώς και οι εφαρμογές ελέγχου των ολοκληρωμένων
συστημάτων αυτοματισμού επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν λειτουργίες σε όλη την εγκατάσταση και σε
οποιοδήποτε σημείο του πλοίου, τόσο με χειροκίνητο
ή αυτόματο τρόπο, όσο και με απομακρυσμένο έλεγχο. Το προσωπικό του μηχανοστασίου περιορίζεται
μόνο στην εκτέλεση περιοδικών ελέγχων ασφαλείας
και εργασιών συνήθως σε μη τηλεχειριζόμενες διαδικασίες.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αυτοματισμού πλοίου βιομηχανικού τύπου είναι τα ακόλουθα:
1) Διαθέτει ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική
επικοινωνίας.
2) Χαρακτηρίζεται από την κεντρική οργάνωση και επίβλεψη.
3) Πραγματοποιείται αποθήκευση δεδομένων σε εύχρηστες και εύκολα προσπελάσιμες
βάσεις δεδομένων.
4) Έχει τη δυνατότητα συνυπάρξεως συσκευών – μηχανών πρωτοκόλλων επικοινωνίας κάθε
είδους και διαφορετικών κατασκευαστών.
Η σημερινή μορφή αυτοματισμού των περισσοτέρων πλοίων έχει ως βάση τα συστήματα ιεραρχικού ελέγχου που υλοποιούνται με συνδυασμό
υπολογιστών, PLC ή βιομηχανικών ελεγκτών. Αποτελούνται από τέσσερα επίπεδα (σχ. 5.1):
1) Τις συσκευές πεδίου ή επίπεδο αυτοματισμού πεδίου.
2) Το πεδίο ελέγχου ή επίπεδο αυτοματισμού
εγκαταστάσεων.
3) Το επίπεδο εποπτείας ή επίπεδο διαχειρίσεως, και
4) το επίπεδο επιχειρησιακής οργανώσεως
(Enterprise Resource Planning – ERP).
Ένα σύστημα επιχειρησιακής οργανώσεως
(ERP) αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα διαχειρίσεως μίας ναυτιλιακής εταιρείας και έχει ως σκοπό
την κάλυψη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας εταιρείας, σε πραγματικό χρόνο, σ’ ένα ενιαίο σύστημα. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών τόσο στο
πλοίο όσο και στη στεριά παίζουν καθοριστικό ρόλο,
αφού μέσω αυτών συνδέονται τα διάφορα επίπεδα
μεταξύ τους.
Πηγαίνοντας από τη βάση στην κορυφή της ιεραρ-

ERP

5.2 Τ
 οπολογία των βιομηχανικών δικτύων αυτοματισμού πλοίου.
Η τοπολογία του δικτύου ελέγχου ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού πλοίου είναι δυνατό να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως σε
δίαυλο, σε δακτύλιο, σε αστέρα ή σε συνδυασμό των
παραπάνω (υβριδική τοπολογία).
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε τοπολογίας
δικτύου είναι τα ακόλουθα:
1) Τοπολογία διαύλου (bus) (σχ. 5.2α): Όλοι
οι σταθμοί δικτύου συνδέονται σ’ ένα κεντρικό μέσο
μεταφοράς που ονομάζεται δίαυλος. Η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών δικτύου είναι αμφίδρομη.
Κάθε σταθμός του δικτύου έχει τη δυνατότητα της
ταυτόχρονης λήψεως και αποστολής μηνυμάτων. Το
μήνυμα οποιουδήποτε σταθμού μεταδίδεται κατά μήκος του διαύλου και υπάρχει δυνατότητα λήψεώς του
από το σύνολο των σταθμών του δικτύου που είναι
συνδεδεμένοι στον δίαυλο. Σε περίπτωση βλάβης
ενός σταθμού δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στη λειτουργία των υπολοίπων σταθμών. Στα δύο άκρα του
διαύλου υπάρχουν τερματικές αντιστάσεις της τάξεως
των 100 Ω για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Ο θόρυβος αυτός συνήθως προκαλείται από
τη μη αποτελεσματική απορρόφηση μηνυμάτων που
μεταδίδονται κατά μήκος του διαύλου από τους διάφορους σταθμούς του δικτύου.

Περιβάλλον
εταιρείας

Σχ. 5.2α

Το επίπεδο
εποπτείας ή
επίπεδο διαχειρίσεως
Το πεδίο ελέγχου ή επίπεδο
αυτοµατισµού εγκαταστάσεων

χίας έχομε αύξηση του όγκου της πληροφορίας προς
επεξεργασία, αύξηση της σοβαρότητας και κρισιμότητας των αποφάσεων, αλλά και μείωση του ρυθμού
των αποφάσεων. Τα πρώτα τρία επίπεδα υλοποιούνται
στο βιομηχανικό περιβάλλον του πλοίου (σχ. 5.1),
ενώ το τελευταίο κατά κανόνα υλοποιείται στη στεριά,
στη ναυτιλιακή εταιρεία με την άμεση συνεργασία των
διαθεσίμων πόρων - πληροφοριών του πλοίου.

Δίαυλος
Βιοµηχανικό
περιβάλλον
πλοίου

Οι συκευές πεδίου ή επίπεδο
αυτοµατισµού πεδίου

Σχ. 5.1
Ολοκληρωμένο ναυτιλιακό
βιομηχανικό πληροφοριακό σύστημα.

Πλεονέκτημα της τοπολογίας διαύλου είναι το
χαμηλό κόστος εγκαταστάσεως και συντηρήσεως,
καθώς απαιτείται μόνο ένας διπλός αγωγός για την
υλοποίησή της, ενώ μειονέκτημά της το γεγονός ότι
αν κοπεί κάπου ο αγωγός του διαύλου, διακόπτεται η
λειτουργία του δικτύου και είναι δύσκολος ο εντοπισμός της βλάβης.
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2) Τοπολογία δακτυλίου (ring) (σχ. 5.2β): Όλοι
οι σταθμοί δικτύου συνδέονται σε έναν κλειστό βρόχο που έχει τη μορφή ενός δακτυλίου. Κάθε σταθμός
του δικτύου συνδέεται αμφίπλευρα με δύο άλλους
σταθμούς του δικτύου.
Πλεονέκτημα της τοπολογίας δακτυλίου είναι η
εξασφάλιση αξιοπιστίας σε τυχόν διακοπές του μέσου
μεταδόσεως, ενώ μειονέκτημά της το υψηλό κόστος
εγκαταστάσεως και η δύσκολη υλοποίησή της.

Σχ. 5.2β
Δακτύλιος

3) Τοπολογία αστέρα (star) (σχ. 5.2γ): Όλοι οι
σταθμοί δικτύου συνδέονται σε έναν κεντρικό σταθμό
και επικοινωνούν µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή του
δικτύου µέσω αυτού του σταθμού. Μία διακοπή του
καλωδίου σε ένα σημείο του δικτύου επηρεάζει έναν
µόνο σταθμό. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή
συνδεσμολογίας στα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων.
Πλεονέκτημα της τοπολογίας αστέρα είναι το μικρό κόστος εγκαταστάσεως.
Μειονέκτημά της είναι η δυσλειτουργία ή η
καταστροφή του κεντρικού σταθμού που οδηγεί σε
κατάρρευση (shutdown) του δικτύου, πρόβλημα το
οποίο συνήθως λύνεται με την εγκατάσταση επί πλέον σταθμών, που λειτουργούν ως εφεδρικοί σταθμοί
του κεντρικού σταθμού.

Σχ. 5.2γ
Αστέρας

4) Υβριδική τοπολογία (σχ. 5.2δ): Όλοι οι σταθμοί δικτύου συνδέονται µέσω πολλών εναλλακτικών
διαδρομών μεταξύ τους. Οι τοπολογίες μεικτών δικτύων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εφεδρεία συνδέσεων. Μία τοπολογία δέντρου (tree) [σχ. 5.2δ(α)],
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των τοπολογιών διαύλου και αστέρα. Στην τοπολογία πλέγματος (mesh)
[σχ. 5.2δ(β)], για κάθε δύο σταθμούς του δικτύου
υπάρχει τουλάχιστον μία ζεύξη. Με αυτήν την τοπολογία δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία εναλλακτικών συνδέσεων μεταξύ των σταθμών του δικτύ-

(α) Δένδρο

(β) Πλέγµα

Σχ. 5.2δ
Τυπικές τοπολογίες βιομηχανικών
δικτύων αυτοματισμού πλοίου, TREE & MESH.

ου. Τα τηλεφωνικά δίκτυα αποτελούν χαρακτηριστική
εφαρμογή μείξεως της τοπολογίας αστέρα και πλέγματος.
Σήμερα, στις εγκαταστάσεις πλοίων ο πλέον συνηθέστερος τρόπος υλοποιήσεως είναι με τη χρήση
της τοπολογίας διαύλου και σε μεγάλες εγκαταστάσεις συνδυασμός διαύλου και αστέρα.
5.3 Δ
 ομή και αρχιτεκτονική των δικτύων αυτοματισμού ενός πλοίου.
Ένα τυπικό ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού πλοίου (σχ. 5.3α) διαθέτει την αρχιτεκτονική
των ακόλουθων τριών επιπέδων:
1) Επίπεδο διαχειρίσεως ή επίπεδο εποπτείας, που αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και διαχειρίσεως
δικτύου, και διασυνδέει το σύστημα ελέγχου με ένα
ευρύτερο σύστημα πληροφοριών (σχ. 5.3α). Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται ο βέλτιστος έλεγχος της
συνολικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ακόμη και
κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης και συντονίζονται όλα τα επιμέρους συστήματα ελέγχου του πλοίου
μεταξύ τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας
του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες.
2) Επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων ή
πεδίο ελέγχου, που αποτελείται από οθόνες ελέγχου-εποπτείας και ψηφιακούς ελεγκτές που μπορούν
να εκτελούν τις διεργασίες τους ανεξάρτητα από το
σύνολο των συσκευών του κεντρικού συστήματος
ελέγχου (σχ. 5.3α). Επεξεργάζονται τα δεδομένα που
λαμβάνουν από το αμέσως κατώτερο επίπεδο (αυτοματισμού πεδίου), ρυθμίζουν τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων βάσει συγκεκριμένων σεναρίων και χρονοπρογραμμάτων, δημιουργούν αναφορές βλαβών,
εκτελούν υπολογισμούς, καταγραφές και ελέγχους.
Πραγματοποιούν ελέγχους κλειστού και ανοικτού
βρόχου εφαρμόζοντας τεχνικές ψηφιακού, ακολουθιακού και λογικού ελέγχου σύμφωνα με οδηγίες που
λαμβάνονται από το επίπεδο διαχειρίσεως.
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3) Επίπεδο αυτοματισμού πεδίου ή συσκευές πεδίου: Το χαμηλότερο επίπεδο, αναφέρεται συχνά και ως επίπεδο μηχανής. Χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση των αισθητήρων, μετρητών, περιφερειακών
οργάνων, συσκευών ελέγχου, κινητήρων και ενεργοποιητών (σχ. 5.3α). Συλλέγει και μεταφέρει δεδομένα από και προς το επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων ή πεδίο ελέγχου. Στο επίπεδο αυτό έχομε
μετάδοση πακέτων δεδομένων μικρού όγκου από και
προς τις διασυνδεδεμένες συσκευές με αυστηρές και
συγκεκριμένες χρονικές απαιτήσεις εκτελέσεως. Στο
επίπεδο αυτό πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ανοικτού
και κλειστού βρόχου σύμφωνα με τις εντολές που
λαμβάνονται από το αμέσως προηγούμενο επίπεδο,
το επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων.
Στο επίπεδο διαχειρίσεως ενσωματώνονται και
άλλα τοπικά δίκτυα υπολογιστών που βρίσκονται
Δροµολογητής
δικτύου
Δορυφορική
ζεύξη

στο πλοίο. Στα τοπικά αυτά δίκτυα μπορούμε να
συναντήσομε και άλλα υπολογιστικά συστήματα
(CCTV server, Mail Server), τα οποία παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες για την συνολική λειτουργία του πλοίου.
Σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα του συστήματος
επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όλες
οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στο επίπεδο διαχειρίσεως (σχ. 5.3α), όπου βρίσκονται οι κεντρικοί
σταθμοί επιτηρήσεως και ελέγχου. Οι κεντρικοί σταθμοί περιέχουν την γραφική απεικόνιση των εγκαταστάσεων, με την οποία ο χρήστης του συστήματος
αλληλεπιδρά με τους ψηφιακούς τοπικούς ελεγκτές
(σχ. 5.3α) και κατά συνέπεια με τις εγκαταστάσεις
που είναι συνδεδεμένες σε αυτούς. Τόσο το επίπεδο διαχειρίσεως, όσο και το επίπεδο αυτοματισμού
εγκαταστάσεων συνήθως εντάσσονται σ’ ένα τοπικό

Βάσεις δεδοµένων εταιρείας

Επίπεδο επιχειρησιακής οργανώσεως (ERP)
Εσωτερικό δίκτυο LAN εταιρείας
Οθόνες εποπτείας
Γέφυρας _ Χώρου ελέγχου µηχανοστασίου _ Καµπινών

Υπολογιστικά
συστήµατα πλοίου
Βάσεις δεδοµένων πλοίου

Δορυφορική
ζεύξη
Επίπεδο διαχειρίσεως ή επίπεδο εποπτείας
Εσωτερικό δίκτυο LAN εταιρείας

Δροµολογητής
δικτύου
Εκτυπωτές

Βάσεις δεδοµένων
µηχανοστασίου

Τείχος
προστασίας

Επίπεδο αυτοµατισµού ή πεδίο ελέγχου
Οθόνες εποπτείας-ελέγχου
Ελεγκτές

Δίκτυο Α
Δίκτυο Β

Μονάδες
εισόδου-εξόδου

Μονάδες
εισόδου-εξόδου

Μονάδες
εισόδου-εξόδου

Επίπεδο αυτοµατισµού πεδίου ή συσκευές πεδίου

Σχ. 5.3α
Τυπική αρχιτεκτονική ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού στο πλοίο.

Μεταγωγέας

221

δίκτυο υπολογιστών Ethernet, ενώ μπορεί να μεσολαβούν δικτυακές ειδικές διατάξεις, όπως συσκευές
διανομής δικτύου (HUB), μεταγωγής δικτύου ή σε
σπάνιες περιπτώσεις δρομολογητές δικτύου.
Στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων κάθε
σταθμός του δικτύου είναι ικανός να εκτελέσει τις
εργασίες ανεξάρτητα από κάθε άλλο σταθμό και η
μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο σταθμών διά μέσου του διαύλου εξαρτάται μόνο από αυτούς τους
δύο σταθμούς. Η διασύνδεση και επικοινωνία των
σταθμών επιτυγχάνεται με χρήση συνδέσεων δικτύου σημείου προς σημείο (P2P). Σε περίπτωση
διακοπής του καλωδίου του δικτύου επικοινωνίας,
κάθε σταθμός του δικτύου συνεχίζει να λειτουργεί
αυτόνομα και ανταλλάσσει πληροφορίες με τους
υπόλοιπους σταθμούς του εναπομείναντος δικτύου.
Το επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων παρέχει
όλους τους τρόπους διασυνδέσεως με τρία προς
αυτό συστήματα, μέσω των κοινών (ανοικτών) πρωτοκόλλων επικοινωνίας που διατίθενται στην αγορά
σήμερα.
Το δίκτυο σε κάθε επίπεδο είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα υποδίκτυα για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείρισή τους. Για λόγους
ασφαλείας το δίκτυο πάντοτε σχεδιάζεται με διπλό
ανεξάρτητο δίαυλο επικοινωνίας με δυνατότητα
αριστερόστροφης και δεξιόστροφης μεταφοράς των
δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αμοιβαία
εφεδρεία επικοινωνίας μεταξύ των σταθμών.
Το επίπεδο αυτοματισμού πεδίου υλοποιείται
συνήθως με δίκτυα, όπως το AS-Interface, CAN,
Device Net, Ether Cat, Foundation Fieldbus, Hart,
Interbus, Lon Works, Profibus, Modbus, Industrial
Ethernet, Profinet και γενικά πρωτόκολλα που βασίζονται κυρίως στο πρότυπο IEC 1158 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50170.
Όλες οι λειτουργίες ελέγχου και παρακολουθήσεως ασφαλίζονται για λόγους εφεδρείας με διπλούς
πλεονάζοντες «reserve» σταθμούς. Για την προστασία του διπλού συστήματος σταθμών από φυσικές
καταστροφές, όπως φωτιά ή πλημμύρα, ο κεντρικός
και εφεδρικός σταθμός βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς χώρους και έχουν εφεδρική τροφοδοσία
από διαφορετικές εφεδρικές μπαταρίες διάρκειας
τουλάχιστον 30 min. Η έννοια «reserve» εφαρμόζεται σε όλες τις ενότητες και ηλεκτρονικές κάρτες των
συστημάτων, έτσι ώστε το αποτέλεσμα από οποιαδήποτε αστοχία μέσα στο δίκτυο να περιορίζεται σε
απώλειες ελαχίστων σημάτων εισόδου ή εξόδου.

Στις περιπτώσεις που εμφανιστούν λάθη ή δυσλειτουργίες στον δίαυλο επικοινωνίας, εμφανίζεται
προειδοποίηση (alarm) στο κεντρικό σύστημα ελέγχου και το διαγνωστικό πληροφοριακό σύστημα
αναγνωρίζει το λάθος, δίνοντας πληροφορίες για
τον τύπο και το σημείο εμφανίσεως του προβλήματος. Σε περίπτωση επισκευής οποιουδήποτε μέρους
ή συσκευής του συστήματος, η αλλαγή – επισκευή
γίνεται χωρίς τη διακοπή λειτουργίας της εγκαταστάσεως (hot-repair).
Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού
πλοίου η διάταξη των συστημάτων είναι τέτοια,
που στην περίπτωση εμφανίσεως ενός μεμονωμένου σφάλματος, όπως απώλεια ηλεκτρικής ισχύος
ή δυσλειτουργία συστήματος, να μην παρεμποδίζεται η ασφαλής λειτουργία του πλοίου. Το σύστημα
συνολικά κατά τη λειτουργία του πρέπει να παρέχει
υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. Για τον λόγο
αυτόν λειτουργεί με εκτεταμένη αποκέντρωση των
λειτουργιών του.
Σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων και
των ψηφιακών ελεγκτών, η επαναφορά κάθε εγκαταστάσεως πραγματοποιείται με σειρά και με χρήση μεταβλητών χρονικών καθυστερήσεων, ώστε να
αποφευχθούν ανεπιθύμητες υπερφορτώσεις του συνολικού συστήματος κατά την μεταβατική περίοδο
αποκαταστάσεως.
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο «καταιγισμός
μηνυμάτων», τα οποία μπορεί να μπλοκάρουν τη
συνολική λειτουργία των συστημάτων. Οι ψηφιακοί ελεγκτές αποθηκεύουν στη μνήμη τους όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να είναι
δυνατή η επαναφορά σε προηγούμενη κατάσταση
καλής λειτουργίας. Όλες οι πληροφορίες και τα
δεδομένα μπορούν και αποθηκεύονται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα με στόχο την αντιμετώπιση περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, επεκτάσεων του συστήματος ή ακόμα και την απομάκρυνση - μεταφορά
των ψηφιακών ελεγκτών.
Στο σχήμα 5.3β εμφανίζονται οι δυνατότητες
ελέγχου που υπάρχουν σε διάφορα βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου. Η ένδειξη Ready δηλώνει
ότι έχει γίνει ενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένου ελέγχου (remote control) των βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου, ενώ η ένδειξη Auto
ενεργοποιεί τις συνθήκες αυτόματης λειτουργίας των
μηχανημάτων, οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε
συστοιχία μηχανημάτων. Για παράδειγμα, στο σχή-
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μα 5.3β στις αντλίες δικτύου θάλασσας είναι ενεργοποιημένη η αντλία Νο2, στις αντλίες λιπάνσεως της
κύριας μηχανής είναι ενεργοποιημένη η αντλία Νο1,
στις αντλίες ανακυκλοφορίας καυσίμου είναι ενεργοποιημένες και οι δύο αντλίες, ενώ δεν είναι ενεργοποιημένος κανένας από τους στροβιλοφυσητήρες της
κύριας μηχανής. Όσον αφορά τους αεροσυμπιεστές,
όλοι μπορούν να ενεργοποιηθούν από απόσταση και
όχι τοπικά, καθώς είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
AUTO. Δεν λειτουργεί κανένας αεροσυμπιεστής
αυτήν τη στιγμή, καθώς η πίεση στα αεριοφυλάκια
και συνολικά στο δίκτυο βρίσκεται πάνω από την ελάχιστη τιμή ενεργοποιήσεώς τους. Η ένδειξη Master
όταν είναι ενεργοποιημένη δηλώνει ότι ο αντίστοιχος
αεροσυμπιεστής θα ξεκινήσει πρώτος, ενώ η ένδειξη
Trip δηλώνει ότι κάποιος αεροσυμπιεστής έχει εμφανίσει δυσλειτουργία, είτε από υψηλό φορτίο (πτώση
θερμικού υπερφορτώσεως), είτε από ελλιπή ψύξη ή
από υψηλή πίεση στο αεριοφυλάκιο.
Όλες οι ελεγχόμενες λειτουργίες των ψηφιακών
ελεγκτών παραμένουν κατά κανόνα στην αυτόματη
λειτουργία για τη μέγιστη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων από το σύστημα. Μόνο σε μεμονωμένες
περιπτώσεις θα πρέπει να αλλάζει η λειτουργία από
αυτόματο σε χειροκίνητο τρόπο (π.χ. σε περίπτωση
αστοχίας των εγκαταστάσεων ή σε περιπτώσεις υπερβάσεως των ελεγχομένων παραμέτρων πάνω από
τις καθορισμένες τιμές). Η χειροκίνητη λειτουργία
επιτρέπει την παράκαμψη της προγραμματισμένης

λειτουργίας των εγκαταστάσεων για λόγους προσωρινής διαφοροποιήσεως των αναγκών του πλοίου.
Όλες οι λειτουργίες ασφάλειας και μανδαλώσεων
λαμβάνουν απόλυτη προτεραιότητα στις λειτουργίες
των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως από τον προγραμματισμένο τρόπο λειτουργίας.
Η υλοποίηση της (δομημένης) καλωδιώσεως
του δικτύου γίνεται συνήθως με χρήση οπτικών
ινών, ομοαξονικών ή συνεστραμμένων καλωδίων
(UTP, FTP, S-FTP) κατηγορίας 5e ή 6a, με ανοχές
σε υψηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας τη λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακόμη και σε περιπτώσεις εμφανίσεως πυρκαγιάς κοντά σ’ αυτά. Τα
τελευταία χρόνια, έχοντας ως στόχο τη μείωση του
βάρους των καλωδιώσεων και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, γίνεται ευρεία χρήση οπτικών
ινών χρησιμοποιώντας κατάλληλους μετατροπείς
ηλεκτρικών σημάτων σε οπτικά σήματα και το αντίστροφο. Με τη χρήση των οπτικών ινών αυξήθηκε
η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από 9,6 kbps που
ήταν κάποτε, σε 1 Gbit/s ανά φυσική διασύνδεση.
Μέσω δορυφορικών ζεύξεων είναι δυνατή η διασύνδεση-επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο του βιομηχανικού δικτύου αυτοματισμού του πλοίου με τη
στεριά (σχ. 5.3α).
Με δεδομένο ότι το όλο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, η αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς σημαίνει εκτός των άλλων και την
δυνατότητα εξυπηρετήσεως μεγαλύτερου πλήθους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Νο1
Start

Αντλίες δικτύου θάλασσας
Νο2
Start

AUTO

Στροβιλοφυσητήρες κύριας μηχανής

READY

Αντλίες γλυκού νερού ψύξεως χαμηλής θερμοκρασίας
Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

READY

Αντλίες γλυκού νερού ψύξεως υψηλής θερμοκρασίας
Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

READY

Αντλίες ανακυκλοφορίας καυσίμου

Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

READY

Αντλίες τροφοδοσίας καυσίμου

Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

READY

Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

Αεροσυμπιεστής Νο 1

READY

Start Master

READY

Start Master

Νο2
Start

AUTO

READY

Start Master

Νο2
Start

AUTO

Νο2
Start

AUTO

READY

Αντλίες λιπάνσεως εκκεντροφόρου

Νο1
Start

Νο2
Start

AUTO

ΤRΙP

READY

Σχ. 5.3β
Έλεγχος βοηθητικών μηχανημάτων.

AUTO

ΤRΙP

Αεροσυμπιεστής ανάγκης

Αντλίες λιπάνσεως κύριας μηχανής

Νο1
Start

AUTO

Αεροσυμπιεστής Νο 3

Αντλίες λιπάνσεως πηδαλίου

Νο1
Start

ΤRΙP

Αεροσυμπιεστής Νο 2

Αντλίες τροφοδοτικού νερού

Νο1
Start

AUTO

Start Master

AUTO

ΤRΙP

Αεροσυμπιεστής αέρα αυτοματισμού
Start

AUTO

ΤRΙP
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κόμβων και μεγαλύτερων σε μέγεθος μηνυμάτων
πληροφορίας ανά κόμβο πάντα εντός χρονικών ορίων (έννοια πραγματικού χρόνου).
5.4 Επικοινωνίες – Δίκτυα στο βιομηχανικό περιβάλλον των πλοίων.
5.4.1 Κεντρικοποιηµένα συστήματα ελέγχου.
Στα πρώτα ολοκληρωμένα δίκτυα αυτοματισμού
πλοίων είχε χρησιμοποιηθεί η λύση κεντρικοποιημένων συστημάτων ελέγχου (σχ. 5.4α), τα οποία είναι απλά στην κατασκευή, στη συντήρηση και στην
επέκτασή τους όσο ελέγχουν περιορισμένο αριθμό
συστημάτων. Τα κεντρικοποιηµένα δίκτυα ελέγχου
αποτελούνται από τον πρωτεύοντα ελεγκτή και από
τους δευτερεύοντες ελεγκτές. Ο πρωτεύοντα ελεγκτής έχει την αποκλειστική ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και δίνει εντολές στους δευτερεύοντες ελεγκτές. Για τον λόγο αυτόν, ο πρωτεύων
ελεγκτής είναι ιδιαίτερα ισχυρός σε υπολογιστική
ισχύ, καθώς διαχειρίζεται το σύνολο των δεδομένων των διεργασιών του πλοίου. Οι δευτερεύοντες
ελεγκτές δίνουν εντολές στις επιμέρους συσκευές
πεδίου που ελέγχουν.

Είσοδοι
αισθητήρα
Δευτερεύων
ελεγκτής

Υπολογισµοί

Έξοδοι
επενεργητές
Κεντρικός
ελεγκτής

Οθόνη
ελέγχου

Εφεδρικός
ελεγκτής

Alarms
σφάλµατα

Σχ. 5.4α
Κεντρικοποιηµένα συστήματα ελέγχου.

Επίσης, σε πιο παλιές εγκαταστάσεις πλοίων οι βιομηχανικές μονάδες ακολουθούσαν το κεντρικό πρότυπο καλωδιώσεως από σημείο σε σημείο με χρήση
συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων και με τη δημιουργία βρόχων ρεύματος 4-20 mA. Ο αναλογικός
αυτός τρόπος μεταδόσεως-διασυνδέσεως εμφάνιζε
πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό κόστος υλοποιήσεως και την εύκολη ανίχνευση ζημιών. Ωστόσο, είχε
και αρκετά μειονεκτήματα. Ήταν τεράστιος ο αριθμός
των καλωδιώσεων, καθώς για κάθε συσκευή ήταν
επιτακτική η χρήση διαφορετικού ζεύγους καλωδίων.
Το κόστος συντηρήσεως ήταν μεγάλο. Η προσθήκη

νέων συσκευών ήταν χρονοβόρα, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η χαμηλή αξιοπιστία λειτουργίας λόγω της κεντρικοποιημένης αρχιτεκτονικής.
Τα κεντρικοποιημένα συστήματα ελέγχου έχουν
τα εξής μειονεκτήματα:
1) Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς ένα λάθος
στον πρωτεύοντα ελεγκτή μπορεί να οδηγήσει το συνολικό σύστημα σε κατάρρευση.
2) Η επέκταση είναι ιδιαίτερη ακριβή, καθώς ο
κεντρικός ελεγκτής έχει συνήθως περιορισμένες εφεδρείες ελέγχου.
3) Η εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή είναι αναπόφευκτη.
4) Η συντήρηση είναι προβληματική, καθώς
πρέπει να γίνεται όταν τα συστήματα βρίσκονται εκτός
λειτουργίας.
Πολλές φορές σε κεντρικοποιηµένα δίκτυα ελέγχου συναντάμε την παράλληλη λειτουργία ενός εφεδρικού πρωτεύοντος ελεγκτή, ο οποίος λειτουργεί
ταυτόχρονα με τον πρωτεύοντα ελεγκτή και ο οποίος
είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε περίπτωση βλάβης
του κύριου ελεγκτή. Αυτό όμως οδηγεί σε αυξημένο
κόστος λειτουργίας, καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος ο συντονισμός των δύο ελεγκτών κύριου και εφεδρικού σε περίπτωση επεκτάσεως, αναβαθμίσεως
και συντηρήσεως των συστημάτων ελέγχου.
5.4.2 Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου.
Για την αποφυγή των προβλημάτων που παρουσιάζονται συχνά στα κεντρικοποιηµένα συστήματα
ελέγχου, τα σύγχρονα ολοκληρωμένα δίκτυα αυτοματισμού πλοίων άρχισαν να εφαρμόζουν τεχνικές
κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (Distributed Control Systems – DCS) (σχ. 5.4β) μέσω δικτύου
υπολογιστών, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του πλοίου, όπως στο μηχανοστάσιο,
στο δωμάτιο ελέγχου του μηχανοστασίου και στη
γέφυρα.
Μονάδες εισόδου
L

T

Ελεγκτής

Μονάδες εξόδου

Κοινό δίκτυο
επικοινωνίας
Δροµολογητής

Η/Υ
Οθόνη
ελέγχου

Άλλα
δίκτυα

Σχ. 5.4β
Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, DCS.
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Κατανεμημένα συστήματα στην επιστήμη της
Πληροφορικής ονομάζονται οι υπολογιστές που επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών συνεργαζόμενων μεταξύ τους προγραμμάτων σε περισσότερες από μία μονάδες επεξεργαστών, οι οποίοι
εκτελούν από κοινού τους διάφορους υπολογισμούς,
κατανέμοντάς τους σε τμήματα, ενώ στο εξωτερικό
περιβάλλον εμφανίζονται ως ένα ενιαίο σύστημα.
Τα κύρια πλεονεκτήματα των DCS είναι τα
εξής:
1) Η επεξεργασία της πληροφορίας δεν γίνεται από έναν μόνο ελεγκτή αλλά από πολλούς ταυτόχρονα ελεγκτές.
2) Η καλωδίωση των συσκευών είναι απλή και
οικονομική, καθώς με τη χρήση μόνο ενός ζεύγους
καλωδίων μπορεί να γίνει τοπικά η διασύνδεση των
διαφόρων συσκευών πεδίου.
3) Υπάρχει η δυνατότητα τοποθετήσεως επί πλέον συσκευών πεδίου, χωρίς να απαιτείται εκ των
προτέρων πρόβλεψη.
Τα μειονεκτήματα των DCS σε σχέση με τα κεντρικοποιηµένα συστήματα είναι ότι:
1) Είναι περισσότερο πολύπλοκα και απαιτείται
ο χρήστης να είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τις
τεχνολογίες των δικτύων υπολογιστών, και ότι
2) η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ελεγκτή
και των απομακρυσμένων συστημάτων προκαλεί
καθυστερήσεις, εκτός από την καθυστέρηση που
προέρχεται από τον ελεγκτή για την επεξεργασία
των δεδομένων.
Σε ένα πλοίο, ο κατανεμημένος έλεγχος είναι
ιδανικός, καθώς το πλοίο αποτελείται από πολλά συστήματα ελέγχου με ξεχωριστές λειτουργίες το καθένα και τα οποία μεταξύ τους θα πρέπει να συνεργαστούν με στόχο την επίτευξη ενός κοινού στόχου τον
έλεγχο των συνολικών λειτουργιών του πλοίου σε
πραγματικό χρόνο.
Tα κατανεμημένα συστήματα ελέγχου αποτελούνται από τοπικούς ελεγκτές (σχ. 5.4γ), που βρίσκονται διαμοιρασμένοι σε διάφορα μέρη του πλοίου.
Οι τοπικοί ελεγκτές συνδέονται μεταξύ τους σε ένα
κοινό δίκτυο επικοινωνίας (δίκτυο a). Οι μονάδες εισόδου/εξόδου ελέγχονται από τον κάθε τοπικό
ελεγκτή του κατανεμημένου συστήματος, ο οποίος
τροφοδοτείται από τις μονάδες εισόδου και στέλνει
σήματα ελέγχου στις μονάδες εξόδου. Κάθε τοπικός ελεγκτής λειτουργεί ανεξάρτητα από τον άλλο,
ελέγχει ταυτόχρονα μερικούς βρόχους διεργασιών
και διασυνδέεται με το κέντρο ελέγχου που βρίσκε-

Ελεγκτής
Ελεγκτής

Δίκτυο α

Δίκτυο β
(εφεδρικό)

Σχ. 5.4γ
Τοπικός ελεγκτής σε
κατανεμημένα συστήματα ελέγχου.

ται σε ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε ελεγκτή υπάρχει
η δυνατότητα διασυνδέσεως φορητού ή σταθερού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω του οποίου γίνεται
η παραμετροποίηση του ελεγκτή. Οι ελεγκτές είναι
εφοδιασμένοι με ενσωματωμένες μονάδες επικοινωνίας. Με τη χρήση ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας είναι εφικτή η διασύνδεση των ελεγκτών
μέσω των μονάδων επικοινωνίας με συσκευές και
συστήματα ελέγχου άλλων κατασκευαστών.
Τα DCS διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων, διαθέτουν αλγορίθμους ελέγχου και προστασίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά το σημαντικότερο είναι
ότι διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία του συστήματος [αυξημένη εφεδρεία (redundancy)], έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η συνολική λειτουργία του πλοίου.
Παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε περίπτωση βλάβης, καθώς αν ένα τμήμα του συστήματος τεθεί εκτός
λειτουργίας λόγω βλάβης, τότε μπορεί το σύνολο του
συστήματος να υποστηρίξει το προβληματικό μέρος
του συστήματος χωρίς εμφανή προβλήματα, αλλά με
κάποιους μικρούς περιορισμούς στην ταχύτητα και
στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των ελεγχομένων
διεργασιών. Στο σχήμα 5.4γ παρατηρούμε ότι ο ελεγκτής διαθέτει τόσο κύρια όσο και εφεδρική τροφοδοσία, ενώ σε περίπτωση απώλειας του δικτύου a
υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του
ελεγκτή μέσω του εφεδρικού δικτύου b.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατανεμημένου συστήματος αποτελεί ο έλεγχος της ηλεκτρονικής μηχανής της εταιρείας ΜΑΝ B&W Diesel A/S (σχ. 5.4δ,
Operation Plate 70317, edition 0003). Το σύστημα
χωρίζεται σε τρία χωροταξικά επίπεδα: Στο επίπεδο
γέφυρας, στο επίπεδο του χώρου ελέγχου του μηχανοστασίου και στο επίπεδο του μηχανοστασίου - μηχανής. Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν τοπικοί ελεγκτές που
ελέγχουν συγκεκριμένες συσκευές και οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού δικτύου
επικοινωνίας. Τα δίκτυα επικοινωνίας είναι δύο για
μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία σε περίπτωση
απώλειας ενός από αυτά. Αναλυτικότερα:
1) Στο επίπεδο του μηχανοστασίου (Engine
room – Engine) (σχ. 5.4δ) διακρίνομε τους τοπικούς
ελεγκτές ACU 1, ACU 2, ACU 3, CCU cylinder 1,
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Γέφυρα

Οθόνη ελέγχου γέφυρας

Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

Εφεδρική οθόνη
ελέγχου MOP B

Κύρια οθόνη
ελέγχου MOP A

EICU A
Μηχανοστάσιο/µηχανή

ECU A

ACU 1

ACU 2

EICU B
Τοπικό χειριστήριο
ελέγχου (LOP)

ECU B

CCU
Kύλινδρος 1

ACU 3

Αισθητήρες

CCU
Κύλινδρος 2

Αισθητήρες
Επενεργητές

Επενεργητές

Βοηθητικοί στροβιλοφυσητήρες 1 και 2

ΜΜ ΜΜ ΜΜΜ

Βοηθητικοί στροβιλοφυσητήρες 3 και 4

Αντλίες ηλεκΑντλίες
τροκίνητες εξαρτώµενες
Βοηθητικός στροβιλοφυσητήρας 5

Εφεδρικός
αισθητήρας
θέσεως

Σχ. 5.4δ
Κατανεμημένο σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικής μηχανής,
ΜΑΝ B&W Diesel A/S (Operation Plate 70317, edition 0003).

Κύριος
αισθητήρας
θέσεως
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.., CCU cylinder, ECU A και ECU B και το τοπικό
χειριστήριο ελέγχου LOP. Αναλυτικότερα:
α) Οι τοπικοί ελεγκτές ACU 1 έως ACU 3 (Auxiliary Control Units) ελέγχουν τα βοηθητικά μηχανήματα της κύριας μηχανής (βαλβίδες ελέγχου,
υδραυλικές αντλίες υψηλής πιέσεως, συστήματα
τροφοδοσίας αέρα, ηλεκτρικά και μηχανικά οδηγούμενες αντλίες, στροβιλοφυσητήρες) και ανήκουν στο
επίπεδο αυτοματισμού πεδίου.
β) Οι τοπικοί ελεγκτές CCU cylinder 1, .., CCU
cylinder n (Cylinder Control Units) ελέγχουν τη
λειτουργία των κυλίνδρων της μηχανής (έγχυση
καυσίμου, βαλβίδα εξαγωγής, λίπανση κυλίνδρων,
βαλβίδες αέρα εκκινήσεως κ.ά.) και διαθέτουν μονάδες εισόδου (αισθητήρες) και μονάδες εξόδου (επενεργητές). Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ελεγκτές
σε εφεδρεία σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας.
Ανήκουν στο επίπεδο αυτοματισμού πεδίου.
γ) Οι τοπικοί ελεγκτές ECU A και ECU B (Engine Control Units) ελέγχουν τη λειτουργία του
ρυθμιστή στροφών και δέχονται πληροφορίες για
τη γωνία του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής
κάθε στιγμή μέσω κύριων και εφεδρικών αισθητήρων. Η πληροφόρηση της γωνίας του στροφαλοφόρου άξονα κάθε στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη
στη λειτουργία της μηχανής, καθώς οι ηλεκτρονικές
μηχανές δεν διαθέτουν εκκεντροφόρο άξονα. Ο ελεγκτής ECU A αποτελεί εφεδρεία του ελεγκτή ECU
B. Στον ελεγκτή ECU A διασυνδέονται δύο αισθητήρες, ο κύριος και ο εφεδρικός, ενώ στον ελεγκτή
ECU Β διασυνδέεται μόνο ο εφεδρικός. Κάθε φορά
γίνεται σύγκριση των μετρουμένων τιμών και αν διαπιστωθεί απόκλιση, ενεργοποιούνται τα συστήματα
άμεσης ανάγκης της μηχανής. Ανήκουν στο επίπεδο
αυτοματισμού εγκαταστάσεων.
δ) Το τοπικό χειριστήριο ελέγχου (LOP, Local
Operation Panel) επιτρέπει την πλήρη οπτικοποίηση
της λειτουργίας της μηχανής αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών. Ανήκει στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων.
2) Στο επίπεδο του χώρου ελέγχου του μηχανοστασίου (engine control room) (σχ. 5.4δ), διακρίνομε τους τοπικούς ελεγκτές ΕΙCUΑ και ΕΙAUΒ και τις
οθόνες ελέγχου – εποπτείας MOP A και ΜΟΡ Β.
α) Οι τοπικοί ελεγκτές ΕΙCUΑ και ΕΙAUΒ (Engine Interface Control Units) επιτυγχάνουν τη διασύνδεση των ελεγκτών που βρίσκονται στο επίπεδο
του μηχανοστασίου με τα υπόλοιπα εξωτερικά συστήματα του πλοίου και ο ένας ελεγκτής αποτελεί

εφεδρεία του άλλου. Ανήκουν στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων.
β) Οι οθόνες ελέγχου – εποπτείας MOP A και
MOP Β (Main Operation Panel) αποτελούν η μία
εφεδρεία της άλλης, αλλά με διαφορετικό επίπεδο
οπτικοποιήσεως η κάθε μία. Στην οθόνη MOP A
απεικονίζεται η λειτουργία της μηχανής, αλλά και
των επιμέρους βοηθητικών δικτύων του πλοίου (δίκτυο θάλασσας, γλυκού νερού κ.ά.). Αντίστοιχα στην
οθόνη MOP Β απεικονίζεται ο βαθμός αποδόσεως
της μηχανής, τα προβλήματα που εμφάνισε κατά τη
λειτουργία της, ενώ καταγράφονται οι ενέργειες και
ο χρόνος αποκαταστάσεως των δυσλειτουργιών από
το προσωπικό βάρδιας. Ανήκουν στο επίπεδο εποπτείας ή διαχειρίσεως.
3) Στο επίπεδο της γέφυρας (σχ. 5.4δ) υπάρχει
μόνο μία οθόνη (bridge panel), μέσω της οποίας
είναι δυνατή η εποπτεία της συνολικής λειτουργίας
του πλοίου και δίνει τη δυνατότητα στον αξιωματικό
γέφυρας να γνωρίζει τα προβλήματα που παρουσιάζουν συνολικά τα συστήματα του πλοίου. Ανήκει στο
επίπεδο εποπτείας ή διαχειρίσεως.
5.4.3 Σ
 ύγκριση κατανεμημένων συστημάτων
ελέγχου και συστημάτων ελέγχου με PLC.
Οι ελεγκτές των DCS δεν είναι πολύ διαφορετικοί σε σχέση με τους προγραμματιζόμενους λογικούς
ελεγκτές των PLC. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να γίνει διάκριση των δύο τεχνολογιών. Η κύρια
διαφορά των ελεγκτών των DCS με τους PLC είναι
ότι τα PLC είναι μεν αρκετά πιο γρήγορα στην επεξεργασία, αλλά έχουν περιορισμένη δυνατότητα εφεδρείας, επεκτάσεως και διασυνδέσεως σε σχέση με
ανάλογα συστήματα DCS (σχ. 5.4ε και 5.4στ). Στο
σχήμα 5.4ε είναι ευδιάκριτα τα επίπεδα του συστήματος του αυτοματισμού με τις οθόνες ελέγχου μηχανοστασίου, χώρου ελέγχου μηχανοστασίου (ECR),
γέφυρας και χώρων ενδιαιτήσεως να ανήκουν στο
επίπεδο εποπτείας ή διαχειρίσεως, οι τρεις ελεγκτές
να ανήκουν στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων, ενώ οι μονάδες εισόδου-εξόδου να ανήκουν
στο επίπεδο αυτοματισμού πεδίου. Ειδικές συσκευές
και πρωτόκολλα επικοινωνίας συναντάμε πάνω σε
πλοία με ιδιαίτερο βιομηχανικό περιβάλλον όπως
είναι το εκρηκτικό περιβάλλον λειτουργίας των δεξαμενοπλοίων (Δ/Ξ) και των πλοίων μεταφοράς
υγρού φορτίου (LNG/LPG).
Ένα PLC, όπως προαναφέρθηκε (βλ. παράγρ.
5.1), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά
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σε αυτόνομες εφαρμογές αυτοματισμού που υπάρχουν διάσπαρτες στο πλοίο, ενώ αντίθετα το DCS
διαχειρίζεται καλύτερα το σύνολο των διεργασιών
του πλοίου, που πολλές φορές ακολουθούν τεχνικές
ακολουθιακού ελέγχου. Εφαρμογές ακολουθιακού
ελέγχου συναντάμε κατά κύριο λόγο στον έλεγχο του
ιξώδους του πετρελαίου, στον έλεγχο της καύσεως
και στον έλεγχο της ψύξεως της κύριας μηχανής και
των υπολοίπων βοηθητικών μηχανημάτων.

Σε αρκετές εφαρμογές του πλοίου όπως στον
έλεγχο του δικτύου της θάλασσας, του γλυκού νερού
ή του λέβητα υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες
αναλογικού ελέγχου. Ο έλεγχος των συστημάτων αυτοματισμού αναλογικού ελέγχου είναι περισσότερο
αποτελεσματικός με DCS, αν και τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα συστήματα
PLC προσφέρουν ιδιαίτερα αξιόπιστες λύσεις.
Επί πλέον, επειδή η λειτουργία του πλοίου είναι
Γέφυρα - Μηχανοστάσιο - Χώροι ενδιαιτήσεως

Οθόνες ελέγχου
Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

Μεταγωγείς
Δίκτυο Α
Δίκτυο Β

Ελεγκτές

Ελεγκτές
Δίκτυο Α
Δίκτυο Β

Περιοχές µε
εκρηκτικό περιβάλλον

Μονάδες εισόδου-εξόδου

Μονάδες
εισόδου-εξόδου

Σχ. 5.4ε
Τυπική αρχιτεκτονική συστήματος DCS.

Οθόνες ελέγχου - Εποπτείας
Μηχανοστάσιο - Χώρος ελέγχου
µηχανοστασίου - Γέφυρα - Τοπικός έλεγχος

PLCs
Μονάδες εισόδου - εξόδου DI, DO, AI, AO

DI

DΙ

DΙ

DΟ
DΟ

ΑΙ

ΑΟ

ΑΙ

Σχ. 5.4στ
Τυπική αρχιτεκτονική συστήματος βασισμένη σε PLC.

DΙ

DΙ
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συνεχής και αδιάκοπη, θα πρέπει τα συστήματα αυτοματισμού να μην επηρεάζονται από τυχόν διακοπές λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση η χρήση
DCS είναι προτιμότερη, καθώς η διακοπή λειτουργίας κάποιων επιμέρους συστημάτων δεν είναι καταστρεπτική για τον συνολικό έλεγχο λειτουργίας
του πλοίου. Ένα σύστημα PLC μπορεί να ρυθμιστεί
όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σε αντίθεση με
ένα DCS, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί όταν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
Σε ένα αυτόνομο σύστημα ελέγχου το PLC αποτελεί το κεντρικό σημείο ελέγχου του συστήματος αυτοματισμού. Τόσο ο έλεγχος προγραμματισμού όσο
και ο εποπτικός έλεγχος του PLC βρίσκεται πολύ
κοντά στο ελεγχόμενο σύστημα αυτοματισμού. Σε
ένα σύστημα PLC με τη χρήση ισχυρών προγραμματιστικών εργαλείων που διαθέτει ο χειριστής μπορεί
να ξεκινήσει από την αρχή το πρόγραμμα ελέγχου
και να διαμορφώσει όπως αυτός θέλει το σύστημα
ελέγχου. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων
τεχνικών, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με
τη λειτουργία αυτών των συστημάτων.
Αντίθετα στα DCS η καρδιά των συστημάτων αυτοματισμού που βρίσκονται κατανεμημένα σε όλα τα
επίπεδα του πλοίου είναι οι οθόνες ελέγχου και ενδείξεων, οι οποίες βρίσκονται είτε στον χώρο ελέγχου
του μηχανοστασίου (Εngine Control Room), είτε στη
γέφυρα του πλοίου. Ο υπεύθυνος μηχανικός βάρδιας
αποτελεί μέρος του συστήματος, καθώς σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα μέσω των οθονών ελέγχου και ενδείξεων να τροποποιήσει τις διεργασίες του
πλοίου και να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα
συνεχίσει να εκτελείται κάθε φορά. Η πλήρης γνώση
των διεργασιών που εκτελούνται κάθε φορά από τον
μηχανικό βάρδιας καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου
των διεργασιών του πλοίου.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι περισσότερο
από εμφανές ότι τα συστήματα PLC προορίζονται
αποκλειστικά για τον έλεγχο των αυτόνομων συστημάτων ελέγχου του πλοίου, ενώ τα DCS είναι
υπεύθυνα για τον συνολικό έλεγχο του πλοίου.
5.4.4 Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου SCADA.
Σε αρκετές εγκαταστάσεις πλοίων συναντάμε πλέον συστήματα SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition). Τα συστήματα SCADA έχουν ως
σκοπό την on line (σε πραγματικό χρόνο) συλλογή δεδομένων από απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου

του πλοίου και τη διάθεσή τους σε κεντρικά σημεία,
όπως στη γέφυρα και στο δωμάτιο ελέγχου του μηχανοστασίου για την επίτευξη παρακολουθήσεως σε
πραγματικό χρόνο.
Οι κύριες λειτουργίες ενός συστήματος SCADA
είναι:
1) Η συλλογή των δεδομένων μέσω δικτύων βιομηχανικού αυτοματισμού από τα απομακρυσμένα
κέντρα ελέγχου.
2) H αποθήκευση των πληροφοριών στις διάφορες βάσεις δεδομένων και η γραφική αναπαράστασή
τους με χρήση μιμικών διαγραμμάτων με σκοπό την
ευκολότερη παρακολούθηση των διεργασιών από
τους χρήστες του συστήματος (αξιωματικούς γέφυρας – μηχανής).
3) H ανάλυση των δεδομένων και η δημιουργία
συναγερμών οπτικών και ακουστικών προς το προσωπικό του πλοίου σε περίπτωση δυσλειτουργιών.
4) H αυτόματη καταγραφή όλων των γεγονότων
κατά τη διάρκεια της βάρδιας για τη δημιουργία εκ
των υστέρων αναφορών, και
5) ο έλεγχος προσβάσεως των διαφόρων χρηστών με τη χρήση ειδικών κωδικών προσβάσεως
ανά κατηγορία χρήστη.
Ένα σύστημα SCADA απαρτίζεται από τον εξοπλισμό πεδίου, τους απομακρυσμένους σταθμούς ελέγχου, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, το
δίκτυο επικοινωνίας και το κεντρικό σύστημα
παρακολουθήσεως.
Ο εξοπλισμός πεδίου αποτελείται από τις συσκευές εισόδου (αισθητήρες, ψυχρές επαφές, μετρητές) ή εξόδου (ρελέ, βαλβίδες) της ελεγχόμενης
διαδικασίας. Ο απομακρυσμένος σταθμός είναι
ένα PLC ή ένα RTU [Ελεγχόμενες Μονάδες Αποστάσεων (Remote Telemetry Units)], ο οποίος μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα που έρχονται από τις συσκευές εισόδου – εξόδου σε δεδομένα. Οι σταθμοί
παρακολουθούνται ή συντονίζονται από το κεντρικό
σύστημα παρακολουθήσεως. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας καθορίζουν τους κανόνες αποστολής των
δεδομένων, που μεταδίδονται μέσω του δικτύου επικοινωνίας.
Το δίκτυο επικοινωνίας είναι το φυσικό μέσο
για τη μετάδοση της πληροφορίας (τηλεφωνική
γραμμή, καλώδιο, οπτική ίνα, ραδιοσήμα, κινητή
τηλεφωνία, δορυφορικές ζεύξεις, μικροκύματα, υπολογιστικά δίκτυα). Σε ένα τυπικό σύστημα SCADA
πλοίου λόγω της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη επικοινωνί-
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ας τόσο για την αποφυγή σφαλμάτων, όσο και για
την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας.
Το κεντρικό σύστημα παρακολουθήσεως είναι το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα που μπορεί
να περιλαμβάνει περισσότερους του ενός σταθμούς
εργασίας και μπορεί να αποτελείται από ένα δίκτυο
servers με ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας συναντάμε τρεις
γενεές συστημάτων SCADA: τα μονολιθικά, τα κατανεμημένα και τα δικτυωμένα συστήματα SCADA. Αναλυτικότερα:
1) Στα μονολιθικά συστήματα SCADA, πρώτης γενιάς, ένας κύριος υπολογιστής μεγάλης υπολογιστικής ισχύος (σχ. 5.4ζ), εκτελούσε όλες τις
απαραίτητες λειτουργίες αναλύσεως και συλλογής
δεδομένων. Τα συστήματα ήταν τελείως απομονωμένα μεταξύ τους και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε περίπτωση βλάβης. Χρησιμοποιούν συνήθως ιδιόκτητα
πρωτόκολλα επικοινωνίας και παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κεντρικοποιημένων συστημάτων ελέγχου (βλ. παράγρ. 5.4.2).

Κεντρικός Η/Υ SCADA
Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

RTU
Μηχανοστάσιο

RTU
Δεξαµενές φορτώσεωςεκφορτώσεως

RTU
Γέφυρα

RTU
Σύστηµα ασφαλείας

Σχ. 5.4ζ
Μονολιθικά συστήματα SCADA.

2) Στα συστήματα δεύτερης γενιάς ή αλλιώς κατανεμημένα συστήματα SCADA (σχ. 5.4η) χρησιμοποιείται η τεχνολογία της τοπικής δικτυώσεως
(LAN) και ο έλεγχος της διαδικασίας είναι πλέον
κατανεμημένος σε διάφορους μικρότερους σταθ-

RTU
Αερισµού-κλιµατισµού
καµπινών

Η/Υ SCADA
Γέφυρα

Η/Υ SCADA
Η/Υ SCADA
Γραφείο
Χώρος ελέγχου
υποδοχής
µηχανοστασίου
επιβατών

Τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LAN)
RTU Μηχανοστάσιο

Σχ. 5.4η
Κατανεμημένα συστήματα SCADA.

μούς και λιγότερο ακριβούς από τους υπολογιστές
των συστημάτων της πρώτης γενιάς. Κάθε σταθμός
είναι επιφορτισμένος με μία συγκεκριμένη λειτουργία και χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και στα τοπικά δίκτυα, τα
περισσότερα εκ των οποίων είναι ιδιόκτητα ή ενός
συγκεκριμένου κατασκευαστή.
3) Στα συστήματα τρίτης γενιάς, στα δικτυωμένα
συστήματα SCADA (σχ. 5.4θ) περνάμε πλέον σε
χρήση ανοιχτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας ευρείας δικτυώσεως τύπου WAN (Wide Area Network)
όπως το Internet Protocol (IP), με στόχο την επικοινωνία - συνεργασία περισσοτέρων από ένα γεωγραφικά κατανεμημένων συστημάτων SCADA. Με
αυτόν τον τρόπο τα κατανεμημένα συστήματα SCADA λειτουργούν παράλληλα και ελέγχονται από τον
έναν ή περισσότερους κεντρικούς σταθμούς. Σήμερα
με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων
(internet of things), αλλά και την εφαρμογή τεχνολογιών αποθηκεύσεως δεδομένων σε νέφος υπολογιστών, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των
συστημάτων SCADA να αλληλοεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου,
οδηγώντας τόσο στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας
τους, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της
ελαχιστοποιήσεως εμφανίσεως βλαβών.
Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού
πλοίου πολλές φορές οι έννοιες DCS και SCADA
αλληλοκαλύπτονται, καθώς οι δύο τύποι συστημάτων
έχουν διαφορετική φιλοσοφία σχεδιάσεως και προορίζονται για διαφορετικές απαιτήσεις, ωστόσο πολλές
φορές απαιτείται η παράλληλη συνεργασία τους.
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Τα συστήματα SCADA, σε αντίθεση με τα συστήματα DCS, έχουν αρκετές δυνατότητες συλλογής, καταγραφής και απεικονίσεως των πληροφοριών. Σκοπός των DCS είναι ο έλεγχος της διεργασίας και όχι
τόσο η παρουσίαση των δεδομένων στους χρήστες.
Τα DCS επικεντρώνονται στην εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ τα συστήματα SCADA εστιάζουν στα γεγονότα που προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες.
Στα DCS η επικοινωνία γίνεται μέσω ενός γρήγορου
και αξιόπιστου τοπικού δικτύου, ενώ στα συστήματα
SCADA ενσωματώνονται ποικιλίες επικοινωνιών,
οι οποίες μπορεί να λιγότερο αξιόπιστες σε σχέση με
ένα τοπικό δίκτυο.
Τα συστήματα άνθρωπος - μηχανή (HumanMachine Interface – ΗΜΙ) αποτελούν το μέρος της
λειτουργίας των SCADA που αλληλεπιδρά με τον
τελικό χρήστη, δηλαδή τον χειριστή του συστήματος. Στα συστήματα ΗΜΙ πραγματοποιείται οπτικοποίηση των ελεγχόμενων διεργασιών είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά. Μέσω των διαφόρων μορφών
οπτικοποιήσεως των εγκαταστάσεων υπάρχει η δυνατότητα εμφανίσεως πολλαπλών μεταβλητών, μετρήσεων, καταστάσεων λειτουργίας, σφαλμάτων και
δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις ικανότητες των χρηστών. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων και εύκολων στην ανάγνωση
από τους χρήστες υπάρχει η δυνατότητα εξορύξεως
σημαντικών πληροφοριών από τη βάση δεδομένων

H/Y SCADA
Γέφυρα

του συστήματος SCADA. Μέσω της συνεχούς αποθηκεύσεως των ελεγχόμενων μεταβλητών υπάρχει η
δυνατότητα να εμφανιστεί και να εκτυπωθεί πλήρες
ιστορικό μεταβλητών οποιουδήποτε τμήματος της
ελεγχόμενης εγκαταστάσεως σε χρονικό διάστημα
που θα επιλέξει ο χρήστης.
Τα κύριο πλεονέκτημα των συστημάτων ΗΜΙ είναι ότι η εκμάθηση των συστημάτων και των δικτύων
ελέγχου των εγκαταστάσεων γίνεται εύκολα, αφού ο
χρήστης απαιτείται να αναγνωρίζει πλήκτρα και χειριστήρια. Δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να απομνημονεύει εντολές. Παρέχεται η δυνατότητα στους
έμπειρους χρήστες, όπως αξιωματικούς γέφυρας και
μηχανής να ενεργούν γρήγορα, εκτελώντας συνδυαστικές λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας οι
αξιωματικοί δεν περιμένουν να συμβεί κάτι, αλλά
εκτελούν παράλληλα και άλλες εργασίες. Οι μη μόνιμοι αξιωματικοί – χρήστες που έρχονται παροδικά
στο πλοίο για την αντικατάσταση κάποιου αξιωματικού εύκολα θυμούνται τη χρήση και λειτουργία των
συστημάτων. Οι αξιωματικοί γέφυρας – μηχανής
έχουν εμπιστοσύνη στα δεδομένα και στις λειτουργίες
του συστήματος, αφού τους δημιουργείται η αίσθηση
ότι έχουν τον έλεγχο και ότι είναι σε θέση να προβλέψουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
Ωστόσο στα συστήματα ΗΜΙ δεν θα πρέπει να
μας διαφεύγει ότι κυρίαρχο στοιχείο είναι ο άνθρωπος, ο οποίος υποβοηθείται στη λήψη αποφάσεων
RTU
Συστήµατα
ασφαλείας

H/Y SCADA
Γραφείο υποδοχής
επιβατών
H/Y SCADA
Χώρος ελέγχου
µηχανοστασίου

H/Y SCADA
Λογιστήριο

Μεταγωγέας

Internet Protocol
(IP)
Μεταγωγέας
Δροµολογητής
δικτύου

Internet Protocol
(IP)

Σχ. 5.4θ
Δικτυωμένα συστήματα SCADA.

RTU
Μηχανοστάσιο
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από οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού. Ο αξιωματικός φυλακής γέφυρας και μηχανοστασίου δεν
πρέπει να αλληλεπιδρά αποκλειστικά με το σύστημα
αυτοματισμού και τις οθόνες ελέγχου, αλλά κυρίως
με το περιβάλλον γύρω του. Η εμπειρία του είναι σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων, καθώς
είναι υποκειμενική και δυναμική σε βάθος χρόνου.
Η εμπειρία, η γνώση του, καθώς και η κρίση του θα
τον βοηθήσουν να επιλύσει σημαντικά προβλήματα
δυσλειτουργίας του πλοίου κάτω από ιδιαίτερα αυξημένες συνθήκες πιέσεως και άγχους.
5.5 Εφαρμογές δικτύων ελέγχου στον βιομηχανικό αυτοματισμό πλοίων και στην ενεργειακή διαχείριση πλοίων.
Το Queen Mary 2 (σχ. 5.5α) είναι ένα από τα μεΟθόνες τοπικού ελέγχου
Καµπίνες αξιωµατικών
µηχανοστασίου

γαλύτερα πλοία μεταφοράς επιβατών που έχουν κατασκευαστεί. Έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί κρουαζιέρες
και υπερατλαντικά ταξίδια, που απαιτούν ταχύτητα,
ασφάλεια, αξιοπιστία και άνεση.
Διαθέτει σχετικά αυξημένο αριθμό εισόδων/εξόδων και δύο μηχανοστάσια (πλώρης και πρύμνης),
κάτι το οποίο συναντάται κυρίως σε κρουαζιερόπλοια
μεγάλου μεγέθους. Ο αριθμός των ελεγχομένων εισόδων – εξόδων προσεγγίζει τα 9700 σημεία για το μηχανοστάσιο, τα 3000 σημεία για το σύστημα έκτακτης
ανάγκης και τα 6000 σημεία για το σύστημα θερμάνσεως, αερισμού και κλιματισμού.
Το δίκτυο επικοινωνίας για το Queen Mary 2 είναι
δομημένο σε πλεονάζουσα (διπλή για μέγιστη εφεδρεία) τοπολογία αστέρα στα μηχανοστάσια ελέγχου,
ενώ οι διαδικασίες ελέγχου βασίζονται στην τοπολογία διαύλου. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο σύμφω8o υποδίκτυο
Οθόνες ελέγχου
Γέφυρα

7o υποδίκτυο
Οθόνες ελέγχου
Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

Οθόνες
τοπικού ελέγχου

SFTP 5E
Μεταγωγέας

SFTP 5E
Οθόνες τοπικού ελέγχου
Μηχανοστάσιο πλώρης

Εκτυπωτής

Καλώδιο χαλκού
SFTP 5E

Καλώδιο χαλκού Μεταγωγέας
SFTP 5E

Καλώδιο
χαλκού
SFTP 5E

Καµπίνες
αξιωµατικών γέφυρας
Οθόνες τοπικού ελέγχου
Μηχανοστάσιο πρύµνης

Οπτικές ίνες
Οπτικές ίνες
3o υποδίκτυο
Ελεγκτές
Δεξί πρυµνιαίο µηχανοστάσιο
Οπτικός
µετατροπέας

4o υποδίκτυο
Ελεγκτές
Αριστερό πρυµνιαίο µηχανοστάσιο
Οπτικές
ίνες

1o υποδίκτυο
Ελεγκτές
Δεξί πλωριαίο µηχανοστάσιο
Οπτικός
µετατροπέας 5o υποδίκτυο
Ελεγκτές
6o υποδίκτυο
Γέφυρα
Καλώδιο
Καλώδιο
Ελεγκτές
χαλκού
χαλκού
SFTP 5E Σύστηµα προώσεως SFTP 5E

2o υποδίκτυο
Ελεγκτές
Αριστερό πλωριαίο µηχανοστάσιο
QUEEN MARY 2
IMO: 9241061
MMSI: 310627000
Call sign: ZCEF6

Μονάδες εισόδου-εξόδου

Σχ. 5.5α
Βιομηχανικό δίκτυο αυτοματισμού για το κρουαζιερόπλοιο Queen Mary 2.
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να με τον κανόνα του μισού πλοίου, ο οποίος απαιτεί
τουλάχιστον το 50% των απαραιτήτων μηχανημάτων
να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς στο πλοίο.
Υπάρχουν έξι βασικά βιομηχανικά υποδίκτυα,
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδικές οπτικές
συσκευές διανομής του δικτύου (switch) και μέσω
των οποίων γίνεται η ανταλλαγή των δεδομένων. Τα
υποδίκτυα 1, 2, 3 και 4 αντιστοιχούν στο δεξί (1ο, 3ο)
και αριστερό (2ο, 4ο) πλωριαίο (1ο, 2ο) – πρυμνιαίο
(3ο, 4ο) μηχανοστάσιο του πλοίου και ελέγχουν τις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την πρόωση, τα βοηθητικά μηχανήματα, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού – αερισμού – ανέσεως επιβατών – φωτισμού
του πλοίου. Από το 3ο υποδίκτυο ξεκινά ένα μικρό
τοπικό υποδίκτυο (6ο), το οποίο είναι υπεύθυνο για
τον έλεγχο της κινήσεως κινητήρων προώσεως με
ειδικές απαιτήσεις εκκινήσεως. Το 5ο υποδίκτυο αντιστοιχεί στη γέφυρα του πλοίου ελέγχει την πλοήγηση
του πλοίου, καθώς και τα συστήματα ασφάλειας. Τα
υποδίκτυα 1, 2, 3, 4 και 6 ανήκουν στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων. Το υποδίκτυο 5 ανήκει στο
επίπεδο αυτοματισμού πεδίου. Η καλωδίωση κάθε
υποδικτύου πραγματοποιείται με τη χρήση διπλών
θωρακισμένων σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
συνεστραμμένων ζεύγους καλωδίων (SFTP Cat 5E).
Διπλές οπτικές ίνες ενώνουν τα έξι υποδίκτυα του συστήματος λόγω του μεγάλου μήκους, του μεγάλου
αριθμού ελεγχομένων παραμέτρων σε πραγματικό
χρόνο αλλά και της μεγάλης απαιτούμενης ταχύτητας
μεταδόσεως. Χρησιμοποιούνται ειδικοί μετατροπείς
χαλκού σε οπτική ίνα και το αντίστροφο.
Στο επίπεδο εποπτείας ή διαχειρίσεως υπάρχουν
δύο υποδίκτυα (7ο, 8ο). Το 7ο υποδίκτυο βρίσκεται
στον χώρο ελέγχου των μηχανοστασίων (ECR) και
περιλαμβάνει τις οθόνες ελέγχου των δύο μηχανοστασίων (πλώρη – πρύμνη), τις οθόνες ελέγχου που
βρίσκονται στις καμπίνες των υπευθύνων αξιωματικών μηχανής και τις απομακρυσμένες οθόνες ελέγχου, που βρίσκονται διασκορπισμένες σε καίρια σημεία των μηχανοστασίων. Tο 8ο υποδίκτυο βρίσκεται
στον χώρο της γέφυρας και περιλαμβάνει τις οθόνες
ελέγχου της γέφυρας και τις οθόνες ελέγχου που βρίσκονται στις καμπίνες των υπευθύνων αξιωματικών
γέφυρας. Οπτικές ίνες ενώνουν τους κατανεμημένους κόμβους του συστήματος ελαχιστοποιώντας τις
πιθανότητες και τις συνέπειες υλικής ζημιάς του κορμού του δικτύου.
Tο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Millennium (σχ.
5.5β) είναι από τα πρώτα κρουαζιερόπλοια με εγκατάσταση αεροστροβίλου. Οι λειτουργίες ελέγχου στο

σύστημα αυτοματισμού καλύπτουν τον πλήρη έλεγχο
και επίβλεψη λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο από
την διαχείριση ενέργειας και τη λειτουργία του αεροστρόβιλου ως τα συστήματα αερισμού – κλιματισμού
των καμπίνων των επιβατών (HVAC).
Όπως και το Queen Mary 2 αποτελείται από δύο
μηχανοστάσια, ένα της πλώρης και ένα της πρύμνης.
Πλεονάζοντες σταθμοί ελέγχου (hot-backup stations)
διαδικασιών με κύριες και βοηθητικές μονάδες σε διαφορετικές ζώνες πυρκαγιάς και στα δύο μηχανοστάσια, και με διπλές οπτικές ίνες σε τοπολογία διαύλου
εφαρμόζονται για να αυξήσουν την ασφάλεια και να
ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες φυσικής ζημιάς. Ο
δίαυλος χωρίζεται σε δύο βασικά υποδίκτυα (1ο, 2ο)
με σημείο αναχωρήσεως τον χώρο ελέγχου των μηχανοστασίων (ECR) και σημείο αφίξεως τον χώρο
της γέφυρας. Στο τέλος των δύο υποδικτύων τοποθετούνται τερματικές αντιστάσεις. Τα υποδίκτυα 1 και 2
ανήκουν στο επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων.
To 1ο υποδίκτυο με την ένδειξη MAS, [Mechanical Automation System (Έλεγχος Βοηθητικών Μηχανημάτων και Κύριας Μηχανής)] (σχ. 5.5β), με
4500 σημεία ελέγχου διαχειρίζεται κυρίως τα δίκτυα
μηχανοστασίου και της γέφυρας του πλοίου μερικά
από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
1) Το σύστημα παρακολουθήσεως και διαχειρίσεως των συναγερμών.
2) Το σύστημα καταγραφής των ελεγχομένων παραμέτρων και δεδομένων.
3) Το σύστημα διαχειρίσεως ηλεκτρικής ενέργειας
του πλοίου, το οποίο απαρτίζεται από δύο ηλεκτρογεννήτριες κινούμενες από αεροστροβίλους, δύο ηλεκτρογεννήτριες κινούμενες από ΜΕΚ και δύο ηλεκτρογεννήτριες ανάγκης.
4) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των ηλεκτρογεννητριών (κύριων και ανάγκης).
5) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των αεροστροβίλων και ατμοστροβίλων.
6) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
της εγκαταστάσεως ατμού.
7) Το σύστημα αλλαγής προώσεως του πλοίου.
8) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των αυτομάτων αντλιών και βαλβίδων.
9) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
της στάθμης των δεξαμενών.
10) Το σύστημα ελέγχου και επεξεργασίας του νερού, του αποχετευτικού δικτύου, των πισινών.
11) Το σύστημα ελέγχου αερισμού των μηχανοστασίων.
12) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
της εγκαταστάσεως του αποτεφρωτή.
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είναι διασυνδεδεμένο με το σύστημα κρατήσεων της
διαχειρίστριας εταιρείας.
2) Το σύστημα ελέγχου καμπινών σε αντιστοιχία
με τον έλεγχο των δωματίων ενός ξενοδοχείου.
3) Το σύστημα ελέγχου φωτισμού όλων των χώρων του πλοίου.
4) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
αερισμού κλιματισμού HVAC των καμπινών, των
διαδρόμων, των αιθουσών διασκεδάσεως, των εστιατορίων, των WC και των λοιπών χώρων συναθροίσεως κοινού.
5) Το σύστημα διαρροής νερού στο αποχετευτικό
δίκτυο των καμπινών.
6) Το σύστημα ελέγχου ηλιοπροστασίας των καμπινών και των χώρων συναθροίσεως κοινού.
7) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των ζεστών νερών χρήσεως.
8) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

13) Το σύστημα ελέγχου πλοηγήσεως του πλοίου.
14) Το σύστημα ελέγχου του δικτύου θάλασσας,
γλυκού νερού, του δικτύου καυσίμου.
15) Το σύστημα ελέγχου των λοιπών βοηθητικών
μηχανημάτων του πλοίου.
16) Το σύστημα ελέγχου των μηχανημάτων καταστρώματος.
17) Το σύστημα ελέγχου της γέφυρας.
18) Τα συστήματα υποβοηθήσεως πλοηγήσεως
για την εξασφάλιση ανεπιθυμήτων παρενεργειών
στους επιβάτες του πλοίου σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών και μεγάλου ύψους κυμάτων.
To 2ο υποδίκτυο με την ένδειξη HVAC, [Heating Ventilation Air Conditioning (Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Θερμάνσεως Αερισμού)] (σχ.
5.5β), με 4400 σημεία ελέγχου διαχειρίζεται κυρίως
τα δίκτυα ξενοδοχειακής υποδομής του πλοίου μερικά από τα οποία είναι:
1) Το σύστημα κρατήσεων των καμπινών, το οποίο
Φορητός
σταθµός ελέγχου
Μεταγωγέας

Οθόνες ελέγχου
Γέφυρα
Εκτυπωτής

R-C M-C R-C M-C R-C M-C R-C

Καλώδιο
χαλκού
SFTP 5E

R-I/O

M-C

R-C

M-C R-C M-C

R-C M-C R-C M-C R-C

M-C

Τερµατική
αντίσταση
M-I/O

Καλώδιο
χαλκού
SFTP 5E

R-I/O
M-C R-C M-C R-C M-C R-C M-C

M-I/O

Οθόνες τοπικού ελέγχου
Μηχανοστάσιο πλώρης

Οθόνες ελέγχου
Γέφυρα

M-I/O

Οθόνες ελέγχου
Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

Server

SFTP 5E

Εκτυπωτής
Φορητός
σταθµός
ελέγχου
Μεταγωγέας

R-C

M-C R-C

2o υποδίκτυο
HVAC SYSTEM

1o υποδίκτυο
MAS SYSTEM

R-I/O

M-C: Κύριος ελεγκτής (Main controller)
R-C: Εφεδρικός ελεγκτής (Reverse controller)
M-I/O: Κύρια µονάδα εισόδων/εξόδων (Main inputs/outputs)
R-I/O: Εφεδρική µονάδα εισόδων/εξόδων (Reverse inputs/outputs)

M-C R-C M-C R-C M-C R-C

M-I/O

M-C R-C

M-I/O

Οπτικές ίνες
R-I/O

R-I/O

CELEBRITY MILLENIUM
IMO: 9189419
MMSI: 249055000
Call sign: 9HJF9

Σχ. 5.5β
Βιομηχανικό δίκτυο αυτοματισμού για το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Millennium.
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9) Το σύστημα ελέγχου των ανελκυστήρων και
των κυλιομένων σκαλών του πλοίου.
10) Το σύστημα μεγαφωνικής ανακοινώσεων
οδηγιών και ανάγκης.
11) Το σύστημα πυρανιχνεύσεως και κατασβέσεως πυρκαγιάς.
12) Το σύστημα ελέγχου των υδατοστεγών φρακτών του πλοίου.
13) Το σύστημα συναγερμού και παρακολουθήσεως του πλοίου (CCTV).
Στο επίπεδο αυτοματισμού πεδίου πάντοτε υπάρχουν πλεονάζουσες μονάδες εισόδου – εξόδου (Main
Inputs/Outputs και Reserve Inputs/Outputs, M-I/O
& R-I/O). Η καλωδίωση κάθε υποδικτύου πραγματοποιείται με τη χρήση διπλών καλωδίων (S-FTP Cat
5e). Οι μονάδες εισόδου-εξόδου ενώνονται με διπλές
οπτικές ίνες με τους αντίστοιχους κύριους και εφεδρικούς ελεγκτές (Main Controller και Reserve Controller, M-C και R-C) των δύο υποδικτύων.
Δεν υπάρχουν ξεχωριστά δίκτυα για το επίπεδο
Server

Εκτυπωτής Φορητός
σταθµός
ελέγχου

Μεταγωγέας

Οθόνες ελέγχου
Xώρος ελέγχου των
συστηµάτων φορτώσεως
και εκφορτώσεως

R-C M-C R-C M-C R-C M-C R-C

Καλώδιο
χαλκού
SFTP 5E

M-C

εποπτείας ή διαχειρίσεως, τα οποία ενσωματώνονται
στα δύο υποδίκτυα. Στο τέλος των δύο υποδικτύων
υπάρχουν οι οθόνες ελέγχου της γέφυρας, ενώ στο
σημείο αναχωρήσεως των δύο υποδικτύων (ECR)
βρίσκονται οι οθόνες ελέγχου των δύο μηχανοστασίων (πλώρη – πρύμνη), καθώς και οι οθόνες ελέγχου
των καμπινών των υπευθύνων αξιωματικών μηχανής. Λόγω πολύ μεγάλων αποστάσεων από τον χώρο
ελέγχου του μηχανοστασίου (ECR) με τη χρήση διπλών οπτικών ινών γίνεται η διασύνδεση των απομακρυσμένων τοπικών οθονών ελέγχου που βρίσκονται
διασκορπισμένες σε καίρια σημεία των μηχανοστασίων. Με τη χρήση τοπικών δικτυακών συσκευών γίνεται η ανάπτυξη τοπικών δικτύων υπολογιστών, στα
οποία είναι δυνατή η διασύνδεση φορητών σταθμών
εποπτείας του δικτύου, εκτυπωτών και servers.
Η δομή του δικτύου ενός Δ/Ξ όπως το Stena Vision Vmax, (σχ. 5.5γ) είναι πιο απλή. Πλεονάζοντες
ελεγκτές, μονάδες εισόδων/εξόδων και σταθμοί ελέγχου σε τοπολογία διαύλου χρησιμοποιούνται για να

Τοπικές οθόνες ελέγχου
σφαλµάτων/προειδοποιήσεων
Καµπίνες αξιωµατικών, Γέφυρα,
Μηχανή, Χώροι ψυχαγωγίας

Οθόνες ελέγχου
Γέφυρα

R-C

M-C R-C M-C
Τερµατική
αντίσταση

Καλώδιο
χαλκού
SFTP 5E

M-I/O

Σύστηµα συναγερµού ελέγχου
υπερβάσεως χρόνου παραµονής
µηχανικού βάρδιας στο µηχανοστάσιο

Οθόνες ελέγχου
Χώρος ελέγχου µηχανοστασίου

Πίνακας
εκκινήσεως
επιθεωρήσεως

R-I/O
M-C R-C

M-C R-C

M-C

R-C M-C

R-C

M-C R-C

M-C R-C

M-C

Πίνακας
επαναφοράς

R-C M-C R-C
Τερµατική
αντίσταση

M-I/O

M-I/O

Οπτικές ίνες
R-I/O

Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες

R-I/O

M-C: Κύριος ελεγκτής (Main controller)
R-C: Εφεδρικός ελεγκτής (Reverse controller)
M-I/O: Κύρια µονάδα εισόδων/εξόδων (Main inputs/outputs)
R-I/O: Εφεδρική µονάδα εισόδων/εξόδων (Reverse inputs/outputs)

STENA VISION Vmax
IMO: 9205081
MMSI: 310372000
Call sign: ZCDF2

Σχ. 5.5γ
Βιομηχανικό δίκτυο αυτοματισμού για το δεξαμενόπλοιο Stena Vision Vmax.
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αυξήσουν την ασφάλεια της συνολικής λειτουργίας
του πλοίου. Στον δίαυλο ενσωματώνεται τόσο το
επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων όσο και το
επίπεδο εποπτείας και διαχειρίσεώς του. Υπάρχουν
τρεις χώροι ελέγχου και εποπτείας: Ο χώρος ελέγχου
του μηχανοστασίου (ECR), ο χώρος ελέγχου των
συστημάτων φορτώσεως και εκφορτώσεως (cargo
control room) και ο χώρος ελέγχου της γέφυρας. Σε
ξεχωριστό τοπικό δίκτυο αναπτύσσεται τόσο το Dead
man Alarm System1, όσο και το εκτεταμένο σύστημα προειδοποιήσεων σε καμπίνες αξιωματικών γέφυρας-μηχανής και στους χώρους ψυχαγωγίας του
πληρώματος.
Ενδεικτικά στο Δ/Ξ Stena Vision μέσω του δικτύου αυτοματισμού ελέγχονται τα ακόλουθα συστήματα
μέσω 3200 σημείων ελέγχου:
1) Το σύστημα συναγερμών και παρακολουθήσεως, καταγραφής των δεδομένων.
2) Το σύστημα ελέγχου από απόσταση της κύριας
προωστήριας μηχανής και των συστημάτων ασφαλείας της.
3) Το σύστημα ελέγχου στροφών και της αξονικής
μηχανής προώσεως (shaft engine).
4) Το σύστημα εκκινήσεως των πετρελαιομηχανών.
5) Το σύστημα διαχειρίσεως ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου, το οποίο απαρτίζεται από τρεις ηλεκτρογεννήτριες κινούμενες από ΜΕΚ, μία αξονική
γεννήτρια και μία στροβιλογεννήτρια, καθώς και μία
ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης.
6) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
των ηλεκτρογεννητριών (κύριων και ανάγκης).
7) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
της εγκαταστάσεως ατμού.
8) Το σύστημα ελέγχου αερισμού του μηχανοστασίου.
9) Το σύστημα επιφυλακής αυτομάτων αντλιών
και βαλβίδων.
10) Το σύστημα ελέγχου των βαλβίδων.
11) Το σύστημα ελέγχου πιέσεως, ροής, θερμοκρασίας των διαφόρων δικτύων.
12) Το σύστημα ελέγχου των βοηθητικών στροβιλοφυσητήρων.
13) Το σύστημα μετρήσεως στάθμης δεξαμενών.
14) Το σύστημα ελέγχου των λοιπών βοηθητικών
μηχανημάτων του πλοίου.

1

15) Το σύστημα ελέγχου των μηχανημάτων καταστρώματος.
16) Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου γέφυρας.
17) Το σύστημα ελέγχου αντλιών-επιστομίων
φορτίου και έρματος.
18) Το αυτόματο σύστημα εκφορτώσεως.
19) Το σύστημα παρακολουθήσεως θερμοκρασίας στις δεξαμενές φορτίου και καταλοίπων
(sloptanks).
20) Το σύστημα ελέγχου και παρακολουθήσεως
αδρανούς αερίου.
21) Το σύστημα καταγραφής ελιγμών.
22) Το σύστημα πυρανιχνεύσεως και κατασβέσεως πυρκαγιάς.
23) Το σύστημα συναγερμού και παρακολουθήσεως του πλοίου.
Στο σχήμα 5.5δ παρουσιάζεται το υποδίκτυο ενός
ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού πλοίου
που λέγεται Dead man Αlarm System και έχει
ως σκοπό να ελέγχει την σωματική κατάσταση του
προσωπικού του μηχανοστασίου κατά τη διάρκεια
της βάρδιας. Το μηχανοστάσιο ενός πλοίου περιέχει
επικίνδυνους και πολλές φορές στενούς χώρους και
παράλληλα επιτηρείται από περιορισμένο αριθμό
προσωπικού.
Όταν ο αξιωματικός βάρδιας εκτελεί μία επιθεώρηση του μηχανοστασίου, πάντα υπάρχει ο κίνδυNo1
No2

No1
Ελεγκτές πεδίου

No3
No2
No4
No5
No6

Ενεργοποίηση/Επαναφορά

Πίνακας επαναφοράς
No3

Λυχνία σφάλµατος
Ενεργοποίηση/Δοκιµή

Δίκτυο α
Δίκτυο β

Πίνακας εκκινήσεως
επιθεωρήσεως
Απενεργοποίηση
Λυχνία σφάλµατος

Σχ. 5.5δ
Δίκτυο αυτοματισμού
για Dead man Αlarm System.

Dead man Alarm System: Σύστημα συναγερμού ελέγχου υπερβάσεως χρόνου παραμονής μηχανικού βάρδιας στο μηχανοστάσιο.
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νος να υποστεί κάποιο ατύχημα, το οποίο μπορεί να
αποβεί μοιραίο για τη ζωή του, αν δεν αντιμετωπιστεί
εγκαίρως. Προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο αξιωματικός βάρδιας είναι καλά στην υγεία του και εκτελεί
σωστά τα καθήκοντά του, υπάρχουν πίνακες ελέγχου
παρουσίας σε διάφορα μέρη του μηχανοστασίου.
Το σύστημα Dead man Alarm αποτελείται από
τα ακόλουθα δύο είδη πινάκων ελέγχου παρουσίας:
1) Τους πίνακες ελέγχου παρουσίας εκκινήσεως της επιθεωρήσεως (start panels), που ενεργοποιούνται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα κατά την
έναρξη της βάρδιας, ή της επιθεωρήσεως του μηχανοστασίου από τον υπεύθυνο αξιωματικό και βρίσκονται
συνήθως στις εισόδους – εξόδους του μηχανοστασίου. Διαθέτουν δύο κομβία [on/test (ενεργοποίηση/
δοκιμή) και off (απενεργοποίηση alarm – λυχνίας
σφάλματος)] και μία ενδεικτική λυχνία σφάλματος
(alarm).
2) Τους πίνακες επαναφοράς (reset panel), που
βρίσκονται στα διάφορα επίπεδα του μηχανοστασίου
και κοντά σε κρίσιμα μηχανήματα του πλοίου, και οι
οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα της τάξεως των
30 λεπτών θα πρέπει να ενεργοποιούνται ξανά, ανανεώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον διαθέσιμο χρόνο
επιθεωρήσεως αλλά και δηλώνοντας παράλληλα ότι
ο αξιωματικός βάρδιας είναι καλά στην υγεία του και
εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Πέντε λεπτά πριν την
ολοκλήρωση του διατιθέμενου χρονικού διαστήματος
που έχει στη διάθεσή του ο αξιωματικός βάρδιας επιθεωρήσεως να ενεργοποιήσει ξανά τον πλησιέστερο
σε αυτόν πίνακα επαναφοράς, δίδεται προειδοποιητικό σήμα συναγερμού στο μηχανοστάσιο, στη γέφυρα
καθώς και στο συνολικό σύστημα παρακολουθήσεως
του πλοίου. Διαθέτουν ένα κομβίο ενεργοποιήσεως/
επαναφοράς (on/reset) και μία ενδεικτική λυχνία
σφάλματος (alarm). Όλοι οι πίνακες ελέγχου παρουσίας είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω διπλής τοπολογίας διαύλου.
Ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υψηλότερων διεργασιών, όπως η βελτιστοποίηση
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, οι χρόνοι προληπτικής συντηρήσεως των μηχανημάτων, η ενεργειακή
διαχείριση του πλοίου και άλλες.
Οι ενεργειακές εφαρμογές του πλοίου ακολουθούν
τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος VI της Διεθνούς
Συμβάσεως για την Πρόληψη της Ρυπάνσεως από τα
Πλοία (Marpol) σχετικά με τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και είναι εναρμονισμένες με
το ISO 50001 και τα πιστοποιητικά συμμορφώσεως

των Εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχειρίσεως Ενεργειακής Αποδόσεως του Πλοίου (Ship Energy Efficiency
Management Plans – SEEMP).
Το σχήμα 5.5ε παρουσιάζει τις δυνατότητες ελέγχου που διαθέτει ο χρήστης όσον αφορά στη διαχείριση των πηγών ενέργειας του πλοίου. Ειδικότερα στη
συγκεκριμένη γραφική αναπαράσταση ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα ελέγχου δύο ηλεκτρογεννητριών (diesel generator No1 και No2), μίας αξονικής γεννήτριας (shaft generator), μίας στροβιλογεννήτριας (turbo
generator) και μίας γεννήτριας ανάγκης (emergency
generator). Επίσης σε περίπτωση ελλιμενισμού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρικής αποκαταστάσεως
(cold ironing) με την παροχή ισχύος από τη στεριά
(shore power connection).
Οι κύριες λειτουργίες των συστημάτων διαχειρίσεως ενέργειας (Power Management Systems – PMS) και οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα
ΕΝ 50160 και IEC 61000-4-30 είναι:
1) Εκκίνηση/κράτηση, τοπικά από απόσταση, των
γεννητριών.
2) Αυτόματη εκκίνηση/κράτηση των γεννητριών.
3) Επιλογή προτεραιότητας εκκινήσεως γεννήτριας (Prior No 1, Prior No 2 κ.λπ.).
4) Προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας και χρονοπρογράμματα.
5) Αυτόματος συγχρονισμός των διακοπτών των
γεννητριών.
6) Επιλογή του τρόπου λειτουργίας των γεννητριών όσον αφορά στην κατανομή φορτίων (master and
slave mode).
7) Έλεγχος διαδικασιών και μανδαλώσεων.
8) Αυτόματη κατανομή φορτίου και έλεγχος συχνότητας.
9) Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρικών
μεγεθών, όπως η πραγματική ισχύς (kW), η άεργος
ισχύς (kVar), η φαινόμενη ισχύς (kVA), ο συντελεστής ισχύος cosφ, η τάση εξόδου (V) και η συχνότητα
(Hz) κάθε γεννήτριας, η τάση εξόδου (V) και η συχνότητα (Hz) του ζυγού.
10) Ίσος/άνισος καταμερισμός φορτίου.
11) Εκκίνηση και κράτηση των γεννητριών ανάλογα με το φορτίο.
12) Παρακολούθηση ολικής απώλειας ισχύος.
13) Απομόνωση μεγάλων καταναλωτών (preference load).
14) Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκαταστάσεως αφού, βάσει προτεραιότητας, επιτρέπονται

237

σε κρίσιμα φορτία να είναι συνεχώς σε λειτουργία,
ενώ δευτερεύουσες καταναλώσεις (ψυκτικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός, αερισμός) απομονώνονται για
να περιορίσουν τις αιχμές ζητήσεως ενέργειας.
15) Έλεγχος από απόσταση των κεντρικών διακοπτών ισχύος ζυγών.
16) Παρακολούθηση ρευμάτων και τάσεων στις
Διακόπτης ισχύος
Εντός

Εκτός

εισόδους των διακοπτών ισχύος για εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας τους.
17) Παρακολούθηση της καταστάσεως των διακοπτών ισχύος για πιθανές συνθήκες σφάλματος
(υπόταση/υπέρταση ζυγού, υποσυχνότητα/υπερσυχνότητα δικτύου, στιγμιαίο βραχυκύκλωμα, προστασία από διαρροή, ασυμμετρία ρεύματος).

Αλλαγή διαδοχής φάσεων
Λάθος
Αναστροφή
Δίκτυο µετρητών ηλεκτρικών µεγεθών

Προς
άλλους
ελεγκτές

Δίκτυο α
Δίκτυο β

Παροχή
από στεριά

Διακόπτης ζυγών 440 V
440 V
60 Hz

Εντός

Εκτός

Διακόπτης ισχύος
Επαναφορά Σφάλµα

Εντός

60 Hz

Ζυγός Νο2

Προς
άλλους
ελεγκτές

Διακόπτης ισχύος
Επαναφορά Σφάλµα
Εκτός

Εντός

440 V
60 Hz

Εκτός

Κύριος ζυγός

Διακόπτης ισχύος

Διακόπτης ισχύος

Διακόπτης ισχύος

Διακόπτης ισχύος

Βραχυκύκλωµα
Αναστροφή ισχύος
Χαµηλή τάση
Χαµηλή συχνότητα
Άλλα σφάλµατα

Βραχυκύκλωµα
Αναστροφή ισχύος
Χαµηλή τάση
Χαµηλή συχνότητα
Άλλα σφάλµατα

Βραχυκύκλωµα
Αναστροφή ισχύος
Χαµηλή τάση
Χαµηλή συχνότητα
Άλλα σφάλµατα

Βραχυκύκλωµα
Αναστροφή ισχύος
Χαµηλή τάση
Χαµηλή συχνότητα
Άλλα σφάλµατα

Επαναφορά Σφάλµα

Επαναφορά Σφάλµα

Επαναφορά Σφάλµα

Επαναφορά Σφάλµα

0 kVA
0 kW
0 kVar
0
0Α
0V
0 Hz

600 kVA
480 kW
360 kVar
0,8 επαγ.
788 Α
440 V
60 Hz

Έλεγχος φορτίου
Αύξηση

Μείωση

PTI

PTO

Συµπλέκτης
Εντός

Εκτός

Κατάσταση
κύριας µηχανής
Σε λειτουργία

600 kVA
480 kW
360 kVar
0,8 επαγ.
788 Α
440 V
60 Hz

0 kVA
0 kW
0 kVar
0
0Α
0V
0 Hz

Ζυγός ανάγκης

Διακόπτης ισχύος
Επαναφορά Σφάλµα
Εντός

Εκτός

0 kVA
0 kW
0 kVar
0
0Α
0V
0 Hz

Ρυθµιστής στροφών

Ρυθµιστής στροφών

Ρυθµιστής στροφών

Ρυθµιστής στροφών

Αύξηση

Αύξηση

Αύξηση

Αύξηση

Μείωση

Μείωση

Έλεγχος ΜΕΚ

Έλεγχος ΜΕΚ

Σε λειτουργία
Υπό βλάβη
Εκκίνηση
Παύση
Ηλεκτρογεννήτρια
Νο1

Σε λειτουργία
Υπό βλάβη
Εκκίνηση
Παύση
Ηλεκτρογεννήτρια
Νο2

Μείωση

Κατάσταση
στροβίλου
Σε λειτουργία
Υπό βλάβη
Στροβιλογεννήτρια

Μείωση

Έλεγχος ΜΕΚ
Αυτόµατα
Χειροκίνητα
Εκκίνηση
Παύση
Τεστ 1
Τεστ 2
Γεννήτρια ανάγκης

Αξονική γεννήτρια
Προς άλλους ελεγκτές

Σχ. 5.5ε
Εφαρμογή ενεργειακής διαχειρίσεως πλοίου.
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18) Ανάλυση ποιότητας ενέργειας (διαταραχές
πλοίων χρησιμοποιούνται για την οπτική παρακοαπό αρμονικές συνιστώσες τάσεως/ρεύματος, συντελούθηση των εγκαταστάσεων όργανα ενδείξεων,
λεστής ισχύος) σε πραγματικό χρόνο.
τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να γνωρίζει μόνο
19) Αυτόματη αποσύνδεση των διακοπτών ισχύτις στιγμιαίες μετρούμενες τιμές των ελεγχομένων
ος στην περίπτωση αναστροφής ισχύος (reverse
διεργασιών (σχ. 5.6α). Συγκρίνοντας ο χρήστης τις
power).
στιγμιαίες μετρούμενες τιμές των μεταβλητών με τις
20) Εκκίνηση ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης χειροκρίσιμες τιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων είχε
κίνητα ή αυτόματα.
τη δυνατότητα να αποφασίζει αν υπήρχε ανάγκη δι21) Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας από αξονική
ορθώσεως της ελεγχόμενης διεργασίας. Ο τρόπος
γεννήτρια σε κινητήρα, ώστε να είναι εφικτή η λειαυτός παρακολουθήσεως των ελεγχομένων διεργατουργία της ηλεκτρικής προώσεως ή της κινήσεως
σιών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, καθώς
άλλων συστημάτων προώσεως.
ο αριθμός των ελεγχομένων μεταβλητών είναι τερά22) Έλεγχος με την εκτέλεση συναρτήσεων και
στιος. Ο χρήστης είναι αδύνατο να παρακολουθήσει
προγραμμάτων ελέγχου.
ταυτόχρονα το σύνολο των ελεγχομένων μεταβλητών
23) Δυνατότητα αποθηκεύσεως λειτουργιών είτε
και να εξάγει συμπεράσματα ως προς τις παρατηρούαπό τον χρήστη είτε από τον κεντρικό έλεγχο, και
μενες κρίσιμες αποκλίσεις.
24) δημιουργία μηνυμάτων ειδοποιήσεως και
Στα σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα ελέγσφαλμάτων όταν η λειτουργία των συσκευών δεν
χου όλες οι πληροφορίες εξάγονται σε οθόνες ελέγείναι κανονική ή με την εμφάνιση κρισίμων για τη
χου – παρακολουθήσεως, στις οποίες ακολουθείται
λειτουργία τους καταστάσεων.
η δενδροειδής παρουσίαση των υποσυστημάτων.
Μέσω του συστήματος διαχειρίσεως ενέργειας
Στο επίπεδο διαχειρίσεως ενός κατανεμημένου
μπορούν να προσδιοριστούν οι λόγοι που οδηγούν
συστήματος ελέγχου η επικοινωνία ανθρώπουσε απώλειες ισχύος, σε μείωση της ζωής των καλωμηχανής για γενικό έλεγχο και εποπτεία γίνεται από
δίων και των πυκνωτών, χωρίς τη δαπανηρή εγκατάτον σταθμό εργασίας του χρήστη με χρήση ενός,
σταση εξωτερικών οργάνων παρακολουθήσεως και
δύο ή τριών οθονών ελέγχου. Συνήθως ο έλεγχος
καταγραφής.
της εγκαταστάσεως πραγματοποιείται από δύο χώΤο δίκτυο ακολουθεί τη φιλοσοφία της διπλής τορους του πλοίου μέσω των σταθμών εργασίας, που
πολογίας διαύλου για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
είναι εγκατεστημένοι, ένας στην γέφυρα και ένας
Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος είναι εξοπλισμέστον χώρο ελέγχου του μηχανοστασίου. Στον χώρο
νοι με μονάδες επικοινωνίας, που συνεργάζονται με
τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας (IEC
0
20
61850, Modbus, Profibus, Profinet και Ethernet
–30
30
150
IP). Στον διπλό δίαυλο συνδέονται οι ηλεκτρονικές
10
30
μονάδες ελέγχου των διακοπτών ισχύος, οι ηλε–60
60
100
κτρονικοί ρυθμιστές στροφών των γεννητριών, καθώς και οι μονάδες εισόδου-εξόδου, που ελέγχουν
–90
90
rpm
k
bar
50
10
40
AST
AHD
τη συνολική ηλεκτρική και μηχανική λειτουργία των
γεννητριών. Με τη χρήση μονάδας Bluetooth είναι
(γ) Κατανά
(β) Στροφές προπέλας
(α) Πίεση αέρα εκκινήσεως
δυνατή η επικοινωνία και συλλογή των μετρουμένων
δεδομένων των διακοπτών ισχύος διακόπτη σε PC/
0
20
5
10
laptop, smartphone ή tablet μέσω ειδικού λογισμι–30
30
150
250
κού. Σε ξεχωριστό δίκτυο τοπολογίας διαύλου και το
10
30
οποίο
ανταλλάσσει δεδομένα
με τα υπόλοιπα δίκτυα,
0
15
–60 μετρήσεως πολλα-60
100
300
συνδέονται μορφομετατροπείς
πλών ηλεκτρικών μεγεθών μέσω δικτύου RS-485 σε
–90
90
–5
20
kg/nm
knots
bar του 40
διάφορα
ηλεκτρικού
(διακόπτες
50
350
10 σημεία
AST δικτύουrpm
AHD
AST
AHD
ισχύος, ζυγοί τροφοδοσίας).
(α) Πίεση αέρα εκκινήσεως

(β) Στροφές προπέλας

5.6 Επίπεδο διαχειρίσεως – οθόνες ελέγχου.
Σε πολλά συμβατικά συστήματα αυτοματισμού

(γ) Κατανάλωση καυσίµου

(δ) Ταχύτητα πλοίου

Σχ. 5.6α
Αναλογικά όργανα ενδείξεων.
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ελέγχου του μηχανοστασίου συνήθως υπάρχουν οι
κύριες οθόνες ελέγχου και οι εφεδρικές. Για λόγους
εργονομίας υπάρχουν επίσης οθόνες παρακολουθήσεως και σε διάφορα σημεία του πλοίου, όπως στις
καμπίνες αξιωματικών, στους χώρους ενδιαιτήσεως
του προσωπικού, καθώς και σε σημεία στα οποία θα
μπορεί να βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό.
Η διαθεσιμότητα ελέγχου και παρακολουθήσεως
από πολλαπλά σημεία του πλοίου επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται την λειτουργία των συστημάτων από την πλέον βολική θέση
που επιθυμεί και τον εξυπηρετεί κάθε χρονική στιγμή.
Είναι δυνατή με αυτόν τον τρόπο η άμεση ενημέρωση
πολλών διαφορετικών χρηστών πάνω στο πλοίο ταυτόχρονα. Παράλληλα η χρήση πολλαπλών οθονών
ελέγχου ενισχύει σημαντικά την εφεδρεία του συστήματος, καθώς σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή συντηρήσεως μίας οθόνης ελέγχου υπάρχουν στη διάθεση
του χρήστη άλλες εναλλακτικές θέσεις απεικονίσεως,
από τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί εξίσου ομαλά
τη λειτουργία του συστήματος.
Στο σχήμα 5.6β εμφανίζεται σε διπλή τοπολογία
διαύλου μία τυπική εγκατάσταση με 14 επιμέρους
οθόνες ελέγχου σε ένα πλοίο. Κάθε οθόνη συνοδεύεται και από σύστημα ηχητικής προειδοποιήσεως, το
οποίο μπορεί να απομονωθεί.
Στον κεντρικό σταθμό επιτηρήσεως υιοθετείται
ένα ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον με λειτουργικά σχεδιασμένα γραφικά για την λειτουργία, παρακο-

λούθηση, βελτιστοποίηση και καταγραφή όλων των
διασυνδεδεμένων συστημάτων αυτοματισμού. Τα
γραφικά του κεντρικού σταθμού επιτηρήσεως πληρούν τις απαιτήσεις των χρηστών, ώστε η λειτουργία
του συστήματος να είναι εύκολη και ο χρήστης να μην
χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών.
Το σύστημα είναι εύκολο και ασφαλές στην λειτουργία του και παρουσιάζει απλά και ευκολονόητα
μηνύματα στον χρήστη. Υποστηρίζει επαρκώς την
εργασία του χρήστη δίνοντας ευκρινώς και με σαφήνεια ολόκληρη την διαδικασία, παρουσιάζοντας
αναλυτικές πληροφορίες σε διαφορετικά σημεία
της. Μετρούμενα μεγέθη, επιθυμητές τιμές λειτουργίας-ασφαλείας, ρυθμίσεις χρηστών (αξιωματικοί
μηχανοστασίου και καταστρώματος, εξωτερικοί ειδικευμένοι τεχνικοί) και συναγερμοί/ειδοποιήσεις
εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο. Οι αλλαγές εμφανίζονται μέσω συμβόλων π.χ. με χρήση κινήσεως,
αλλαγή χρώματος, παρουσίαση γραφικού, κειμένου
κ.ά.. Εκτεταμένες αναλύσεις και αξιολογήσεις της
ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου υπάρχουν στο επίπεδο διαχειρίσεως ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την
εξέταση των δεδομένων καθίσταται εμφανές στον
χρήστη ποιες από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του πλοίου λειτουργούν αναποτελεσματικά
ως προς την ενεργειακή κατανάλωση, ώστε εύκολα ο
χειριστής να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές
που τυχόν απαιτούνται.

Εφεδρική
κονσόλα ελέγχου

Οθόνη
ελέγχου 14
Γέφυρα

Οθόνη
ελέγχου 13
Πλοίαρχος

Οθόνη
ελέγχου 12
Γυµναστήριο

Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
ελέγχου 11
ελέγχου 10
ελέγχου 9
Εστιατόριο Χώρος ψυχαγωγίας Δόκιµοι

Οθόνη
ελέγχου 8
Ηλεκτρολόγοι

Κύρια
κονσόλα
ελέγχου
Κουτί συνδέσεως
Ηχείο
Δίκτυο α
Δίκτυο β

Οθόνη
ελέγχου 1
ECR

Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
ελέγχου 2
ελέγχου 3
ελέγχου 4
ελέγχου 5
ελέγχου 6
ελέγχου 7
Μηχανοστάσιο Μηχανοστάσιο Α Μηχανικός Β  Μηχανικός Γ  Μηχανικός Γ  Μηχανικός

Σχ. 5.6β
Τυπική εγκατάσταση οθονών ελέγχου σε ένα πλοίο.

Αντλίες
κυκλοφορίας

Σύστηµα
λιπάνσεως
τιµονιού

Δεξαµενές
αποθηκεύσεως
πετρελαίου

Δίκτυο ψυκτικής
εγκαταστάσεως

Φυγοκεντρικός
διαχωριστήρας
λαδιού

Σύστηµα µεταφοράς
καυσίµων µεταξύ
των δεξαµενών

Ψυγεία
λαδιού

Σύστηµα
γλυκού νερού

Σύστηµα
θαλασσινού
νερού

Ψυγεία εναλλάκτες
θερµότητας

Σύστηµα
γλυκού νερού

Σύστηµα παροχής
γλυκού νερού

Ηλεκτρικό
δίκτυο πλοίου

Αξονική
ηλεκτρογεννήτρια

Ηλεκτρογεννήτρια
πετρελαιοµηχανής 2

Ηλεκτρογεννήτρια
πετρελαιοµηχανής 1

Ηλεκτρογεννήτρια
στροβίλου

Δεξαµενές
σεντινών- ιζηµάτων

Διαχωριστήρας
σεντινών

Αποτεφρωτής

Σύστηµα
διαχειρίσεως
ηλεκτρογεννητριών

Σύστηµα διαχειρίσεως
έρµατος

Σύστηµα
λιπάνσεως
προπέλας

Δίκτυο ψύξεως
γλυκού νερού χαµηλής θερµοκρασίας

Σύστηµα
γλυκού νερού

Δίκτυο ψύξεως
γλυκού νερού υψηλής θερµοκρασίας

Σύστηµα πεπιεσµένου
αέρα πνευµατικών
συστηµάτων ελέγχου

Στροβιλοϋπερπληρωτές Κ/Μ

Σύστηµα ελέγχου
καυσαερίων Κ/Μ

Γεννήτρια
παραγωγής
γλυκού νερού

Συµπυκνωτής

Αντλίες φορτίου
1, 2, 3, 4

Σχ. 5.6γ
Εποπτικό διάγραμμα ελέγχου όλων των συστημάτων του πλοίου.

Σύστηµα παραγωγής
και διανοµής αέρα

Κύριες
αντλίες
λιπάνσεως

5

4

3

2

1

Κύρια Μηχανή

VIT

Σύστηµα στεγανοποιήσεως
τελικού άξονα

Σύστηµα λιπάνσεως Κ/Μ

Ψυγεία λαδιού
εκκεντροφόρου
Σύστηµα λιπάνσεως Κ/Μ

Λέβητας
καυσαερίων

Σύστηµα ελέγχου εγχύσεως
καυσίµου κύριας µηχανής

Σύστηµα
κυκλοφορίας καυσίµου

Δεξαµενές
τροφοδοσίας
DO, HFO

τροφοδοτικού νερού λέβητα

Αντλίες
παροχής

Δίκτυο παραγωγής και
διανοµής ατµού

Δεξαµενές
καθιζήσεως
Αντλίες
Αντλίες ανυψώ- Προθερπετρελαίου
τροφοδοσίας σεως πιέσεως µαντήρες
καυσίµου
καυσίµου πετρελαίου

Φυγοκεντρικός
καθαριστήρας ελαφρού
πετρελαίου Diesel

Φυγοκεντρικός
διαχωριστήρας
πετρελαίου HFO 1, 2

Έλεγχος λειτουργίας
καυστήρων λέβητα

Σύστηµα
αδρανούς
αερίου

Σύστηµα
πλοηγήσεως Κ/Μ

Έλεγχος
λειτουργίας
λέβητα
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Οι οθόνες ελέγχου είναι ποικίλων διατάσεων.
Έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν πολλαπλές λειτουργίες των συστημάτων ελέγχου είτε ταυτόχρονα
είτε διά μέσου μιας σειράς σελίδων ακολουθώντας
την τεχνολογία παραθύρων παρόμοιων με αυτά των
διαφόρων λειτουργικών συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στις οθόνες ελέγχου οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονται είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά και υπάρχει δυναμική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των τιμών
και καταστάσεων. Συνήθως συναντάμε τα ακόλουθα
είδη γραφικών απεικονίσεων:
1) Γραφικά επιπέδου παρακολουθήσεως λειτουρΕπιλογή Νο1
γεννήτριας

Πίεση κοµβίου
εκκινήσεως τοπικά
ή από απόσταση

Διαδικασία
εκκινήσεως Νο2 Gen

Λειτουργία εξαρτηµένης
αντλίας προλιπάνσεως,
τροφοδοσίας καυσίµου,
ψύξεως γλυκού νερού
πετρελαιοµηχανής

Νο1 Gen
εκκινεί

Ρύθµιση τάσεως µέσω
αυτόµατου ρυθµιστή
τάσεως διεγέρσεως

2η προσπάθεια
εκκινήσεως
Νο1 Gen
δεν εκκινεί

Αυτόµατος διαµοιρασµός του φορτίου: Δεν είναι ενεργοποιηµένος ο
τρόπος λειτουργίας αφέντη-σκλάβου

Αυτόµατος
διαµοιρασµός φορτίου

Νο1, Νο2
Gens µε φορτίο

Νο1, Νο2, Νο3 Gens µε φορτίο

Μη ζωτική
βλάβη:
υψηλό φορτίο,
υψηλή τάση

Απόζευξη διακόπτη
ισχύος γεννήτριας
ανάγκης

Συναγερµός από:
υπερτάχυνση, χαµηλή πίεση λαδιού,
υψηλή θερµοκρασία λαδιού,
υψηλή θερµοκρασία καυσαερίων,
υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξεως

Ζεύξη διακόπτη ισχύος
Νο1 Gen

No1 Gen µε
φορτίο
Συναγερµός
Μη ζωτική
βλάβη:
υψηλό φορτίο,
υψηλή τάση

Κράτηµα
µηχανής

Ζεύξη διακόπτη
ισχύος Νο 3 Gen

Συναγερµός

Νο1 Gen
εκκινεί

Απόζευξη
διακόπτη ισχύος

Aυτόµατος παραλληλισµός
Νο1, Νο2, Νο3 Gens

Ζεύξη διακόπτη ισχύος Νο2 Gen

Ρύθµιση συχνότητας
µέσω ρυθµιστή στροφών
Περνούν
10 sec

Διαδικασία
εκκινήσεως Νο3 Gen

Αυτόµατος παραλληλισµός Νο1,
Νο2 Gens: Οι γεννήτριες έχουν ίδιες
τάσεις και σχεδόν ίδιες συχνότητες,
η Νο2 Gen έχει λίγο µεγαλύτερη
συχνότητα, η φασική απόκλιση των
τάσεων είναι µηδέν

Νο1 Gen τείνει
να εκκινήσει
Νο1 Gen
δεν εκκινεί

γίας όλων των συστημάτων του πλοίου μέσω διαγραμμάτων (σχ. 5.6γ).
2) Γραφικά επιπέδου παρακολουθήσεως λειτουργίας μίας μεμονωμένης εγκαταστάσεως (σχ. 5.6δ).
Μέσω μιμικών διαγραμμάτων παρουσιάζεται η δυναμική εξέλιξη των συνθηκών λειτουργίας της κάθε
διεργασίας.
3) Γραφικά μεμονωμένων κλειστών συστημάτων
ελέγχου απλών μεμονωμένων μεγεθών (σχ. 5.6ε).
4) Ειδικά γραφικά ελέγχου λειτουργίας μεμονωμένων εξαρτημάτων του πλοίου (σχ. 5.6στ).
Στο σχήμα 5.6γ παρακολουθούνται όλες οι εγκαταστάσεις ενός δεξαμενόπλοιου (δίκτυο πετρελαίου,

Ζωτική βλάβη:
βραχυκύκλωµα,
αναστροφή
ισχύος,
υπερφόρτιση,
χαµηλή τάση,
χαµηλή
συχνότητα

Ζωτική βλάβη:
βραχυκύκλωµα,
αναστροφή
ισχύος,
υπερφόρτιση,
χαµηλή τάση,
χαµηλή
συχνότητα

Μείωση φορτίου
των τριών Gens
ως 40%, 430 kW
Απόζευξη
διακόπτη
ισχύος

Κράτηµα
µηχανής

Eκφόρτωση
και κράτηση
Νο3 Gen

Αύξηση φορτίου
των δύο Gens ως
75%, 540 kW

Λόγω υψηλού φορτίου
αποσύνδεση µη κρίσιµων
φορτίων (ψυκτική εγκατάσταση, αερισµός, κλιµατισµός) για την αποφυγή
ολικής διακοπής ηλεκτρικής
τροφοδοσίας του πλοίου

Συναγερµός

Περνούν
10 sec
Μείωση φορτίου
των δύο Gens ως
25%, 180 kW
Αύξηση φορτίου
ως 75%, 270 kW

Αύξηση φορτίου
των τριών Gens
ως 110%, 1190kw

Περνούν
10 sec

Eκφόρτωση Νο2
Gen ως 10%, 40kw
Eκφόρτωση
και κράτηση
Νο2 Gen

Σχ. 5.6δ
Εποπτικό διάγραμμα παραλληλισμού τριών γεννητριών ισχύος 400 kVA η κάθε μία.
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δίκτυο θάλασσας, δίκτυο λιπάνσεως, δίκτυο ψύξεως
γλυκού νερού, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα και το δίκτυο ατμού), το οποίο κινείται με μία ΜΕΚ πέντε κυλίνδρων. Με διαφορετικό χρώμα εμφανίζεται κάθε
αντλία που λειτουργεί στο αντίστοιχο δίκτυο. Έτσι,
στο δίκτυο της θάλασσας λειτουργεί η αντλία Νο 1,
στο δίκτυο λιπάνσεως της κύριας μηχανής λειτουργεί
η αντλία Νο 2, ενώ στο σύστημα αερισμού του μηχανοστασίου λειτουργούν τρεις από τους τέσσερεις
ανεμιστήρες.
Στο σχήμα 5.6δ μέσω λογικού διαγράμματος αναπαριστάται κάθε χρονική στιγμή η εξέλιξη της διαδικασίας παραλληλισμού τριών ηλεκτρογεννητριών σε
πλοίο τύπου bulk carrier. Κάθε χρονική στιγμή καταγράφεται η εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ σε περίπτωση σφάλματος μέσω της συγκεκριμένης απεικονίσεως είναι δυνατόν ο χρήστης να γνωρίζει πού ακριβώς
έχει προκύψει δυσλειτουργία κατά την εξέλιξη της
διαδικασίας.
Στο σχήμα 5.6δ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
παραλληλισμού των τριών γεννητριών επιτυχώς και
έχει πραγματοποιηθεί η ισομερής κατανομή φορτίου
στις γεννήτριες.
Στο σχήμα 5.6ε αναπαριστάται η λειτουργία του
πνευματικού αναλογικού – ολοκληρωτικού – διαφορικού PID ελεγκτή της υψηλής θερμοκρασίας του
γλυκού νερού ψύξεως της κύριας μηχανής (high temperature fresh water controller).
Σε ένα τυπικό πλοίο υπάρχει αρκετά μεγάλος
αριθμός ελεγκτών τύπου PID ή αλλιώς «Nakakita»,
όπως συνήθως λέγονται στην γλώσσα των ναυτικών.
Ο ελεγκτής παρακολουθεί το συγκεκριμένο κλειστό
σύστημα αυτομάτου ελέγχου κάθε χρονική στιγμή,
αναπαριστώντας με μαύρο χρώμα την επιθυμητή τιμή
set. 85,00
mes. 86,00

1,00

PID

ΕΞΟΔΟΣ

GAIN
sec. RATE
sec. RESET

P 10.0
I 40
D 7.0

SET POINT

87
86
85
84
83
o

C

PID Ελεγκτής
Hight temperature fresh water

MESUREMENT VALUE

88

AUTO MAN

Σχ. 5.6ε
Κλειστός βρόχος ελέγχου
δικτύου ψύξεως γλυκού νερού μίας μηχανής ΜΕΚ.

λειτουργίας (set point) και με μπλε την τιμή μετρήσεως (measurement value).
Ο ελεγκτής βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία και
κάθε φορά ανάλογα με τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ επιθυμητής και μετρούμενης τιμής, ο ελεγκτής
προκαλεί διορθωτική κίνηση, οδηγώντας κατάλληλο
σήμα αέρα στο στοιχείο ελέγχου, που είναι συνήθως
μία δίοδος ή μία τρίοδος πνευματική διαφραγματική
βαλβίδα, ώστε το σφάλμα να μηδενιστεί. Ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την επιθυμητή τιμή λειτουργίας, καθώς και τις τρεις παραμέτρους του ελεγκτή: το P (κέρδος, gain), το I (επαναφορά, reset) και
το D (ρυθμός, rate).
Ένα από τα σημαντικότερα και ασφαλέστερα εργαλεία για τη διάγνωση βλαβών στη λειτουργία της
μηχανής είναι το δυναμοδεικτικό διάγραμμα κάθε
κυλίνδρου. Η λήψη των διαγραμμάτων γίνεται με τη
χρήση μορφομετατροπέων πιέσεως, οι οποίοι συνδέονται σε κατάλληλες υποδοχές των πωμάτων των
κυλίνδρων. Οι μορφομετατροπείς αποτελούν αναλογικές συσκευές εισόδου στο επίπεδο αυτοματισμού
εγκαταστάσεων. Στο σχήμα 5.6στ αναπαριστάται το
διάγραμμα P-V ενός κυλίνδρου μίας αργόστροφης
δίχρονης πετρελαιομηχανής πλοίου.
Τα πληκτρολόγια ή τα λειτουργικά τερματικά (σχ.
5.6ζ) διαθέτουν αποκλειστικά λειτουργικά κουμπιά
πολλαπλών λειτουργιών και tracker balls για τον
έλεγχο του δρομέα, καθώς και ηχητικές ενδείξεις για
τους προκαλούμενους συναγερμούς – ειδοποιήσεις.
Τα πληκτρολόγια διαθέτουν λειτουργικά πλήκτρα για
απευθείας πρόσβαση σε σημαντικές ή συχνά χρησιμοποιούμενες οθόνες. Ο χειριστής θα πρέπει γρήγορα και με σχετικά μικρό αριθμό κινήσεων να μπορεί
να επιλέγει την οθόνη ελέγχου τού επιθυμητού προς
έλεγχο σύστημα. Επί πλέον, μετά την επιλογή της κατάλληλης οθόνης με πολύ λίγες κινήσεις, να μπορεί
Bar A
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Σχ. 5.6στ
Δυναμοδεικτικό διάγραμμα P-V κυλίνδρου.
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Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο

Ενδείκτης
εντοπισµού
θέσεως

Σχ. 5.6ζ
Πληκτρολόγιο ελέγχου.

να αλλάζει τις τιμές των ελεγχομένων παραμέτρων
όπως επιθυμητές τιμές πιέσεως, θερμοκρασίας, στάθμης κ.ά.. Επίσης με τη χρήση πλήκτρων να μπορεί να
καταλαβαίνει διάφορα πιθανά σφάλματα, να απενεργοποιεί τις ηχητικές ενδείξεις και να προβαίνει στη
γνωστοποίηση τυχόν σφαλμάτων, τα οποία δεν τα
θεωρεί κρίσιμα για τη συνολική αλλά και επιμέρους
λειτουργία του συστήματος ελέγχου του πλοίου.
Ο χρήστης κάθε φορά έχει την δυνατότητα να
εμφανίζει, αναζητά, επεξεργάζεται, αντιγράφει, εκτυπώνει οποιαδήποτε πληροφορία, σχετίζεται με τις
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες. Αυτό
περιορίζει σημαντικά την πνευματική κόπωση του
χρήστη, καθώς δεν είναι αναγκασμένος να λαμβάνει
γνώση όλων των πληροφοριών του συστήματος. Η
χρήση του συστήματος είναι εύκολη και λειτουργική
(ο χρήστης καθοδηγείται μέσω παραθύρων διαλόγου). Τα γραφικά (εικονίδια) είναι προσπελάσιμα με
τον ενδείκτη εντοπισμού θέσεως (track-ball) ή αντίστοιχα μέσα.
Σε νέα συστήματα τα πλήκτρα δεν είναι μηχανικά,
αλλά εμφανίζονται πάνω στην οθόνη (αφής) ελέγχου. Με τη χρήση των δακτύλων ελέγχονται διά της
αφής τα διάφορα συστήματα, καθώς υπάρχουν όλες
οι δυνατότητες ελέγχου που εμφανίζονται στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (smartphones).
Συνήθως οργανώνονται διαφορετικά επίπεδα
τους χρήστες, όπως παρακολουθήσεως, λειτουργίας
και συντηρήσεως. Η πρόσβαση για λειτουργία και
συντήρηση γίνεται μέσω συνδέσεως με όνομα χρήστη και κωδικό αριθμό, που μπορεί να είναι διαφορετικός για τη λειτουργία και τη συντήρηση, καθώς
και για κάθε σταθμό χρήστη. Το όνομα χρήστη και
ο κωδικός αριθμός κατατάσσει αυτόματα τον χρήστη
σε μία κατηγορία προσβάσεως. Η ανώτερη κατηγορία επιτρέπει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Οι
διαδικασίες εισόδου-εξόδου των χρηστών καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα. Όλες οι πληροφο-

ρίες αποθηκεύονται από το σύστημα και μπορούν να
παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε οθόνη-παράθυρο,
όπως επιθυμεί ο χρήστης.
Οι οθόνες μέσω των λειτουργικών πλήκτρων
πολλαπλών λειτουργιών μπορούν να οριστούν κατά
τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ τα υπόλοιπα πλήκτρα είναι ελεύθερα να προγραμματιστούν από τον
χρήστη. Ικανοποιείται η βασική απαίτηση του ΙΜΟ,
σύμφωνα με την οποία οι οθόνες και τα λειτουργικά πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών να μπορούν να
διαχειριστούν κατά απαίτηση διαφορετικά είδη πληροφορίας. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη
κάθε χρονική στιγμή να αποφασίζει ο ίδιος για το τι
θα εμφανίζεται στην οθόνη ελέγχου σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ομαλής λειτουργίας του πλοίου.
Επίσης υπάρχουν φορητοί υπολογιστές, tablet ή
smartphones που διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό
και μπορούν να λειτουργήσουν ως φορητοί σταθμοί
εργασίας (portable workstation). Έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οθόνη
ελέγχου επιθυμεί ο χρήστης από οποιοδήποτε σημείο
του πλοίου. Οι σταθμοί αυτοί μπορεί να διασυνδεθούν είτε ενσύρματα είτε ασύρματα στο δίκτυο σε
κατάλληλα επιλεγμένα ζωτικά σημεία του πλοίου,
προκειμένου να λειτουργήσουν επικουρικά ή σε κατάσταση ανάγκης, όπου και όταν δεν είναι δυνατόν
να επανδρωθούν οι σταθερές θέσεις εργασίας.
– Προειδοποιήσεις – Σφάλματα.
Οι ψηφιακοί ελεγκτές καταγράφουν και ελέγχουν
όλα τα φυσικά τερματικά σημεία (αισθητήρες, κινητήρες κ.ά.) της εγκαταστάσεως. Σε κάθε φυσικό σημείο
δύναται να τεθούν όρια και χρονοκαθυστερήσεις εμφανίσεως των συναγερμών. Οι συναγερμοί παραμετροποιούνται, ώστε η απενεργοποίηση και διαχείρισή
τους να απαιτούν σε πρώτο στάδιο την αναγνώριση
του χρήστη μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού προσβάσεως, σε δεύτερο στάδιο τη γνωστοποίησή τους
από τον χρήστη (acknowledgment) και σε τρίτο στάδιο την πλήρη αποκατάστασή τους.
Στον πίνακα 5.6.1 παρουσιάζονται ενδεικτικοί τυπικοί συναγερμοί, κατά τους οποίους πραγματοποιείται η διαδικασία slowdown (πτώση στροφών) της
κύριας μηχανής του πλοίου, καθώς και τα όρια ενεργοποιήσεώς τους.
Κάθε νέος ή μη αποδεκτός συναγερμός παρουσιάζεται σε όλες τις οθόνες και ταυτόχρονα υπάρχει και
ηχητική προειδοποίηση. Όταν μία ανωμαλία ή ένας
συναγερμός εμφανιστεί, με το πάτημα ενός πλήκτρου
εμφανίζεται το παράθυρο του συγκεκριμένου γεγονό-
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τος. Από το κείμενο κοινοποιήσεως των συναγερμών
– συμβάντων, αναφέρονται όλες οι σχετικές προς
αυτό πληροφορίες για τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό της εγκαταστάσεως που τελεί υπό συναγερμό.
Το κεντρικό σύστημα ελέγχου προσφέρει την δυνατότητα εισαγωγής φίλτρων στην λίστα των συναγερμών, με δυνατότητα διακρίσεως μεταξύ κρισίμων
και μη κρισίμων συναγερμών. Η αλλαγή της καταστάσεως των συναγερμών στο γραφικό περιβάλλον
παρουσιάζεται τόσο με αλλαγή χρώματος, όσο και με
αλλαγή εικόνας ή συμβόλου (πίν. 5.6.2). Οι συναγερμοί ανάλογα με την επικινδυνότητά τους διακρίνονται
πρώτον σε συναγερμούς χαμηλής προτεραιότητας, που δεν απαιτούν άμεση επέμβαση επιδιορθώσεως και έχουν την ένδειξη 1, και δεύτερον σε συναγερμούς μεσαίας (ένδειξη 2) και υψηλής (ένδειξη
3) προτεραιότητας, που απαιτούν άμεση επέμβαση
επιδιορθώσεως. Όταν οι μετρούμενες τιμές είναι κάτω
από τα όρια συναγερμών, έχουν την ένδειξη 0 και δεν
έχουν χαρακτηρισμό κάποιας προτεραιότητας.
Στον πίνακα 5.6.3 εμφανίζεται μία από τις δύο σελίδες των συναγερμών οι οποίοι σχετίζονται με τους
ελεγκτές που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία,
έλεγχο και παρακολούθηση των δύο στροβιλοϋπερπληρωτών της κύριας μηχανής. Παρατηρούμε ότι
ήδη εμφανίζεται ένας συναγερμός υψηλής προτεραιότητας, δύο συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας και
ένας συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας.
Οι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν ή/και να
επαναφέρουν τους συναγερμούς, ανάλογα με τα δικαιώματά τους. Εάν συμβεί ένα πλήθος γεγονότων,
ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτά με την σειρά
που εμφανίστηκαν, πατώντας το ίδιο πλήκτρο. Οι συναγερμοί καταστέλλονται ή μπλοκάρονται αυτόματα
με το φυσικό σταμάτημα των μηχανημάτων. Αφού καταγραφεί ένας συναγερμός, πρώτα πρέπει να γίνει η
διαδικασία γνωστοποιήσεως του συναγερμού για να
σταματήσει και η ηχητική προειδοποίηση και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία της επιδιορθώσεως.
Οι χρήστες μπορούν να γνωστοποιήσουν τους συναγερμούς του συστήματος από οποιονδήποτε σταθμό
εποπτείας, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται μέσα στην
καμπίνα των αξιωματικών. Υπάρχει η δυνατότητα να
μπλοκαριστεί χειροκίνητα ο συναγερμός, ενώ το σύστημα αποθηκεύει σε αρχείο όλους τους χειροκίνητα
και/ή αυτόματα μπλοκαρισμένους συναγερμούς (πίν.
5.6.4), γνωστοποιημένους ή μη και από ποιον και
από πού (σταθμός εποπτείας) έγινε γνωστοποίηση
του συμβάντος.

Πίνακας 5.6.1
Όρια ενεργοποιήσεως συναγερμών,
slowdown κύριας μηχανής.
Χαρακτηρισμός
συναγερμού

Όριο
συναγερμού

Χαμηλή πίεση λιπάνσεως κουζινέτων
βάσεως

< 1,2 bar

Χαμηλή πίεση λιπάνσεως εκκεντροφόρου άξονα

< 2,0 bar

Υψηλή θερμοκρασία ωστικού τριβέα

> 75oC

Ροή ψύξεως κεφαλής εμβόλου

Χωρίς ροή

Υψηλή θερμοκρασία αέρα σαρώσεων

> 75oC

Υψηλή θερμοκρασία ελαίου λιπάνσεως εισόδου κύριας μηχανής

> 60oC

Υψηλή θερμοκρασία ελαίου λιπάνσεως στην είσοδο του εκκεντροφόρου
άξονα της κύριας μηχανής

> 70oC

Υψηλή θερμοκρασία ελαίου ψύξεως
κεφαλής εμβόλου

> 70oC

Ανίχνευση ατμών λαδιού
στον στροφαλοθάλαμο
Υψηλή θερμοκρασία κουζινέτων
βάσεως

Ενεργοποιημένο/
Απενεργοποιημένο

> 80oC

Χαμηλή ροή λιπάνσεως κυλίνδρου

Χωρίς ροή

Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων
κυλίνδρου

> 460oC

Ταλάντωση στρόβιλοϋπερπληρωτή

> 50%

Πίνακας 5.6.2
Χαρακτηρισμός προτεραιότητας συναγερμών.
Προτεραιότητα

Χαρακτηρισμός

Ενέργεια

0

Χωρίς
προτεραιότητα

Πληροφορία
μετρήσεως

1

Χαμηλή
προτεραιότητα

Δεν απαιτείται
άμεση διόρθωση

2

Μεσαία
προτεραιότητα

Απαιτείται άμεση
διόρθωση

3

Υψηλή
προτεραιότητα

Απαιτείται άμεση
διόρθωση
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Πίνακας 5.6.3
Συναγερμοί και όρια συναγερμών στροβιλοϋπερπληρωτών κύριας μηχανής.
Ημερομηνία
25/08/2015

Ώρα
23:11:54

Ελεγχόμενο σύστημα: Στροβιλοϋπερπληρωτές κύριας μηχανής (1/2)
Αριθμός υποσυστήματος: 13

Μετρούμενη
Μονάδα
Προτετιμή
Μετρήσεως ραιότητα

Χαρακτηρισμός

Όριο
συναγερμού

0,02

bar

0

Πίεση αέρα αεριοφυλακίου κύριας μηχανής

0,03

bar

0

Πίεση οχετού εξαγωγής καυσαερίων κύριας μηχανής

62,00

degC

2

Θερμοκρασία οχετού σαρώσεως κύριας μηχανής

62,73

degC

9200,00

rpm

3

Ταχύτητα στροβιλο-υπερπληρωτή Νο1

6,41

ton/h

0

Ροή αναρρόφηση αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο1

7,26

ton/h

0

Ροή καυσαερίων στροβιλοϋπερπληρωτή Νο1

350,76

degC

0

Θερμοκρασία καυσαερίων στροβιλοϋπερπληρωτή Νο1

420,00

200,87

degC

0

Θερμοκρασία εξόδου αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο1

220,00

220,65

mmWc

0

Διαφορική πίεση φίλτρου αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο1

300,00

9100,89

rpm

3

Ταχύτητα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

9000,00

8,13

ton/h

0

Ροή αναρρόφηση αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

7,26

ton/h

0

Ροή καυσαερίων στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

400,77

degC

0

Θερμοκρασία καυσαερίων στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

420,00

190,83

degC

0

Θερμοκρασία εξόδου αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

220,00

312,85

mmWc

1

Διαφορική πίεση φίλτρου αέρα στροβιλοϋπερπληρωτή Νο2

300,00

55,00

Θερμοκρασία οχετού εξαγωγής καυσαερίων κύριας μηχανής

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.6.4, για κάθε
συναγερμό που εμφανίζεται, καταγράφεται η ώρα
και ημερομηνία εμφανίσεως του συναγερμού, η κατάστασή του (αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο),
το ελεγχόμενο σύστημα, η προτεραιότητα του συναγερμού, τεχνικά στοιχεία του συναγερμού (μεταβλητή, μετρούμενη τιμή, μονάδα μετρήσεως, χαμηλή ή
υψηλή τιμή, χαρακτηρισμός) και σε πιο προηγμένα
συστήματα αναφέρονται λεπτομερείς οδηγίες με κείμενο-video σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για
την άρση του περιστατικού.
Επειδή πολλές φορές η ακρίβεια των πληροφοριών που απεικονίζονται δεν είναι δεδομένη, τα ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού διαθέτουν προηγμένα συστήματα αναλύσεως σφαλμάτων, τα οποία
αξιολογούν συνεχώς την ακρίβεια των μετρήσεων
όλων των διασυνδεδεμένων συστημάτων. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε προβληματικούς αισθητήρες

9000,00

ή όργανα μετρήσεων είτε σε κακής ποιότητας εξοπλισμό, ο οποίος δεν μπορεί να αποστείλει αξιόπιστα
δεδομένα προς τους ελεγκτές του συστήματος, ή σε
προβληματική επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων
του δικτύου. Παράλληλα, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των δικτύων, αυξάνει η πιθανότητα να συμβεί κάποιο λάθος και έτσι ολόκληρο το
δίκτυο ή ένα μέρος του να τεθεί εκτός λειτουργίας ή
να μειωθεί η αξιοπιστία του.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού πλοίου πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε
να διατηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό η λειτουργία του συστήματος ακόμα και κάτω από συνθήκες
υπερφορτώσεως ή βλάβης, καθώς και όταν πραγματοποιούνται αλλαγές, επεκτάσεις ή συντηρήσεις του
δικτύου. Η διαθεσιμότητα και ο χρόνος αποκρίσεως
του δικτύου και γενικά όλου του συστήματος, η ακρίβεια στη μετάδοση δεδομένων από τον χρήστη προς
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Πίνακας 5.6.4
Αρχείο αναφοράς καταγραφέντων συναγερμών.
00:11:25

25/08/2015

4, 3, 2, 21, 1

Ελεγχόμενο Σύστημα

Αριθμός γνωστοποιημένων συναγερμών

10

Αριθμός εμφανιζομένων συναγερμών

10

Χαμηλή
Αριθμός Ώρα εμ- Ονομασία Μετρού- Μονάδα
Προτε- Ελεγχόμενο
– Υψηλή
Συναγερμού φανίσεως Μεταβλητής μενη τιμή μετρήσεως
ραιότητα σύστημα
Τιμή

Χαρακτηρισμός

1

00:11:25

G02252

0,00

ton/h

LOW

3

AG 04

Ροή αέρα κυλίνδρου 5
κύριας μηχανής

2

00:11:24

G02212

0,00

ton/h

LOW

3

AG 04

Ροή αέρα κυλίνδρου 4
κύριας μηχανής

3

00:11:22

G02152

0,00

ton/h

LOW

3

AG 04

Ροή αέρα κυλίνδρου 3
κύριας μηχανής

4

00:11:22

G02112

0,00

ton/h

LOW

3

AG 04

Ροή αέρα κυλίνδρου 2
κύριας μηχανής

5

00:11:21

G02052

0,00

ton/h

LOW

3

AG 04

Ροή αέρα κυλίνδρου 1
κύριας μηχανής

6

00:11:13

X02444

2

<0-2>

HIGH

3

AG 03

Κράτηση κύριας μηχανής

7

00:11:11

X01952

1

<0-1>

HIGH

3

AG 03

Προειδοποίηση περιορισμού στροφών κύριας
μηχανής

8

00:11:00

P01303

0,00

bar

LOW

3

AG 02

Πίεση λαδιού κουζινέτων κύριας μηχανής

9

00:10:53

T04600

95,12

degC

LOW

2

AG 21

Θερμοκρασία ατμού
εισόδου ατμοστροβίλου

10

00:09:40

P00023

0,00

bar

LOW

2

AG 01

Πίεση πετρελαίου κύριας
μηχανής

το σύστημα ή από σύστημα σε σύστημα, και η αξιοποίηση των πόρων του δικτύου είναι κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του
δικτύου και εν γένει του συστήματος αυτοματισμού
του πλοίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μία τυπική εγκατάσταση αποτελεί ο συνεχής έλεγχος της
καταστάσεως των μπαταριών των ελεγκτών και της
δημιουργίας μηνύματος αναγγελίας βλάβης σε περίπτωση χαμηλής τάσεως της μπαταρίας.
Τα συστήματα αναλύσεως σφαλμάτων των ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματισμού πλοίου διαθέτουν:
1) Αλγορίθμους για τον έλεγχο της ροής των δεδομένων από και προς τους ελεγκτές του συστήματος.
2) Συστήματα προειδοποιήσεως της βλάβης.
3) Συστήματα δημιουργίας αναφορών βλάβης

κατά απαίτηση του χρήστη, και
4) διαγνωστικά εργαλεία για τον έγκαιρο εντοπισμό της βλάβης, ώστε να είναι δυνατή είτε η άμεση
επιδιόρθωσή τους είτε η παράκαμψή τους μέσω εφεδρικών συστημάτων.
Στο άμεσο μέλλον στα ολοκληρωμένα συστήματα
αυτοματισμού πλοίων θα υπάρχει η δυνατότητα οι
χρήστες να καθοδηγούνται από το σύστημα για την
αντιμετώπιση των βλαβών, αλλά και κατά τη διάρκεια
συντηρήσεως των εγκαταστάσεων. Με την εμφάνιση
«έξυπνων» προειδοποιήσεων σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα απαιτούνται για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και
μέσω προηγμένων μοντέλων προσομοιώσεως, θα
υπάρχει η δυνατότητα στους χρήστες να προβαίνουν
σε προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων στη
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5.7 Επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων πεδίου.
5.7.1 Ελεγκτές πεδίου.
Οι ελεγκτές πεδίου έχουν με μικρές διαφορές την
ίδια δομή περίπου με αυτή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η βασική διαφορά βρίσκεται στον εξοπλισμό
εισόδων – εξόδων που διαθέτει ένας ελεγκτής πεδίου.
Οι ελεγκτές πεδίου χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
της διαδικασίας, για την απόκτηση των αναλογικών
και ψηφιακών σημάτων από τους διάφορους αισθητήρες και συσκευές εισόδου, για τη μετάδοση των
επιθυμητών τιμών – εντολών στις συσκευές εξόδου,
καθώς και για την επικοινωνία με τους υπόλοιπους
σταθμούς του δικτύου.
Σε έναν ελεγκτή πεδίου διακρίνομε την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), τις βαθμίδες
εισόδου και εξόδου, τη μνήμη, το τροφοδοτικό
ισχύος, συνήθως 12 ή 24 V DC, και τις μονάδες
επικοινωνίας (σχ. 5.7α). Οι ελεγκτές των διαφόρων
κατασκευαστών που μπορούμε να δούμε πάνω στο
πλοίο διαφοροποιούνται ως προς τον μέγιστο αριθμό
υποστηριζομένων εισόδων – εξόδων, των μονάδων
επικοινωνίας, το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης
μνήμης, καθώς και την ταχύτητα της CPU.
Η CPU είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των λειτουργιών του ελεγκτή και των εντολών προγραμματισμού του χρήστη. Η CPU είναι συνήθως ένας μικροεπεξεργαστής των 32 ή 64 bits, με χρόνο επεξεργασίας
του κύκλου ελέγχου που δεν υπερβαίνει συνήθως τα
500 msec. Εκτελεί λογικές και αριθμητικές λειτουργίες, λειτουργίες αναγνώσεως, γραφής - καταχωρήσεως, μετρητή κωδικοποιήσεως - αποκωδικοποιήσεως
και ειδικής τροποποιήσεως του περιεχομένου των
θέσεων μνήμης, καθώς και επικοινωνιακές λειτουργίες. Η CPU λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα διεργα-

Τροφοδοσία

Σειριακές
συνδέσεις

Εφεδρική
Μονάδες
τροφοδοσία επικοινωνίας

Κεντρική µονάδα
επεξεργασίας

Μνήµη συστήµατος
Μνήµη φορτώσεως

0-10 V 4-20 mA

Δίκτυο

χρονική στιγμή που θα απαιτείται και όχι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Οι ενέργειες
των χρηστών θα επαληθεύονται, θα καταγράφονται
και θα συγκρίνονται με τις βέλτιστες πρακτικές που
πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Με
αυτόν τον τρόπο θα γίνονται λιγότερα λάθη, θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (προσωπικού και ανταλλακτικών), θα ακολουθούνται πιο εύκολα οι κανονισμοί, θα επιβάλλονται οι τυποποιημένες
διαδικασίες της εταιρείας και των κατασκευαστών και
θα αναπτύσσονται διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση
της αποδόσεως του προσωπικού.

0-10 V 4-20 mA

Ψηφιακές-Αναλογικές Ψηφιακές-Αναλογικές
είσοδοι
έξοδοι

Σχ. 5.7α
Δομή ελεγκτή.

σιών (multi-tasking) και ανταλλάσσει πληροφορίες
μέσω δικτύου με δυνατότητα προσβάσεως από πολλούς χρήστες (multi-user).
Η ύπαρξη CPU έχει ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές
πεδίου να μπορούν να λειτουργούν και αυτόνομα.
Στους ελεγκτές πεδίου εφαρμόζεται η τεχνική της κυκλικής λειτουργίας (σχ. 5.7β). Κυκλική λειτουργία σε
έναν ελεγκτή πεδίου είναι η συνεχής και επαναλαμβανόμενη ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάγνωση
των εισόδων, η εκτέλεση λειτουργιών στην CPU και
η ενημέρωση των εξόδων.
Στη μνήμη του ελεγκτή πεδίου αποθηκεύονται
τα δεδομένα, τα προγράμματα αυτοματισμού και το
λειτουργικό σύστημα. Τα δεδομένα είτε προέρχονται
από τις μονάδες εισόδου – εξόδου, είτε αποτελούν ενδιάμεσα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την
εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων αυτοματισμού, ή έχουν παραμείνει στη
μνήμη πριν την έναρξη εκτελέσεως των τελευταίων.
Η μνήμη του ελεγκτή χωρίζεται στη μνήμη συστήματος (system memory) και στη μνήμη φορτώσεως (load memory). Στη μνήμη συστήματος αποθηκεύονται το λειτουργικό σύστημα και τα προσωρινά
δεδομένα. Αντίθετα τα προγράμματα αυτοματισμού
και τα υπόλοιπα είδη δεδομένων αποθηκεύονται στη
μνήμη φορτώσεως. Ο χρήστης έχει δυνατότητες τρο-

Κυκλική
λειτουργία
CPU

Ψηφιακέςαναλογικές
έξοδοι
Ψηφιακέςαναλογικές
είσοδοι

Σχ. 5.7β
Κυκλική συνεχόμενη λειτουργία ελεγκτή πεδίου.
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ποποιήσεως μόνο στη μνήμη φορτώσεως. Η μνήμη
φορτώσεως είναι της τάξεως των 32 ή 64 kB και είναι επεκτάσιμη ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε
εφαρμογής και το μέγεθος των ελεγχομένων εισόδων – εξόδων. Κάθε ελεγκτής έχει συσσωρευή (μπαταρία), ώστε σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας η μνήμη θα πρέπει να υποστηρίζεται
από την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα προγράμματα αυτοματισμού είναι ελεύθερα
προγραμματιζόμενα χρησιμοποιώντας αντικείμενα
και αλγορίθμους ειδικά σχεδιασμένους για τον αυτοματισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
του πλοίου. Τα προγράμματα αυτά έχουν την δυνατότητα να εκτελούν λειτουργίες όπως: ρυθμίσεις, ελέγχους, μετρήσεις, κοινοποιήσεις, παρακολουθήσεις,
καταγραφές, χρονοπρογραμματισμούς, αποθήκευση
δεδομένων, καταγραφές συμβάντων κ.ά., σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα.
Μέσω των βαθμίδων επικοινωνίας είναι δυνατή η επικοινωνία του ελεγκτή πεδίου με άλλες
περιφερειακές συσκευές όπως οθόνες, εκτυπωτές,
αποκεντρωμένες μονάδες εισόδων – εξόδων. Οι
διασυνδέσεις γίνονται με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών μεταφράσεως πρωτοκόλλων
επικοινωνίας (gateway). Σε περίπτωση διασυνδέσεώς τους με άλλα δίκτυα όπως Ethernet/Internet Protocol (IP), Modbus, Protibus κ.ά., είναι αναγκαία η
χρησιμοποίηση επί πλέον μονάδων επικοινωνίας. Οι
ελεγκτές συνοδεύονται και από συσκευές προγραμματισμού, οι οποίες όμως χρησιμοποιούνται μόνο κατά
τη διάρκεια εγκαταστάσεως και προγραμματισμού
του ελεγκτή. Οι ελεγκτές μπορούν να υποστηρίξουν
ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αγωγό συνδέσεως και κατασκευής του δικτύου, είτε διασύνδεση στο
δίκτυο μέσω χάλκινου αγωγού είτε μέσω ομοαξονικού καλωδίου ή μέσω οπτικής ίνας.
Τους ελεγκτές πεδίου τους χωρίζομε σε συμπαγείς (compact) και μεταβλητούς (modular). Οι
συμπαγείς ελεγκτές πεδίου είναι συνήθως μη επεκτάσιμοι και έχουν συγκεκριμένο αριθμό εισόδων
και εξόδων. Οι συμπαγείς ελεγκτές συναντώνται σε
εφαρμογές αυτοματισμού μικρής κλίμακας. Αντίθετα
οι ελεγκτές μεταβλητής κατασκευής αποτελούνται
από ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες τοποθετούνται
σε μία κοινή βάση (rail). Η βάση είναι στην ουσία
ένας δίαυλος διασυνδέσεως – τυπωμένο κύκλωμα
αγωγών, πάνω στο οποίο διασυνδέονται οι μονάδες
μεταξύ τους και μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η
συνεργασία των μονάδων.

Στις εφαρμογές των πλεοναζόντων ελεγκτών επίσης συναντάται ο διαχωρισμός των ελεγκτών σε αφέντη (master) και εργάτη (slave). Master συσκευές
είναι αυτές που ελέγχουν τον δίαυλο ή το υποδίκτυο
και έχουν την εξουσιοδότηση να εκδίδουν μηνύματα χωρίς αυτό να τους έχει αιτηθεί. Slave συσκευές
είναι ελεγκτές που βρίσκονται σε αναμονή και επικοινωνούν κατόπιν αιτήσεως ή μετά την παρέλευση
χρονικού ή άλλου ορίου.
5.7.2 Είσοδοι – έξοδοι ελεγκτών πεδίου.
Στις μονάδες εισόδου – εξόδου καταλήγουν όλοι
οι αισθητήρες και οι μονάδες ενεργοποιήσεως – απενεργοποιήσεως των μηχανημάτων και μπορεί κάποιος να διακρίνει τις εξής κατηγορίες σημάτων:
1) Ψηφιακά σήματα εισόδου (Digital Inputs –
DI) όπως ξηρές επαφές ηλεκτρονόμων, επαφές αισθητηρίων στάθμης, πιέσεως, βάρους, θερμοκρασίας, επιτηρητών τάσεως – ρεύματος, θέση διακοπτών
ισχύος, κατάσταση ηλεκτρονόμων διαφόρων μηχανημάτων, θέση ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων
κ.ά.. Η διασύνδεση των περισσοτέρων ψηφιακών
αισθητηρίων γίνεται με χρήση ζεύγους αγωγών. Οι
αισθητήρες-ενεργοποιητές συνδέονται με τις βαθμίδες εισόδων – εξόδων μέσω συνεστραμμένων καλωδίων, ενώ πάντοτε υπάρχουν εφεδρικά ζεύγη για
τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις. Οι βαθμίδες ψηφιακών εισόδου δέχονται δυαδικά σήματα (on/off) από
τις συσκευές εισόδου, τα μετατρέπουν κατάλληλα, τα
απομονώνουν ηλεκτρικά και τα οδηγούν στη μνήμη
του ελεγκτή πεδίου. Στα ψηφιακά σήματα εισόδου συνήθως γίνεται ηλεκτρική απομόνωση του σήματος με
χρήση φωτοδιόδων. Η ηλεκτρική απομόνωση βοηθά
στην αποφυγή καταστροφής των λογικών ψηφιακών
κυκλωμάτων από κρουστικές υπερτάσεις, που μπορεί
να εμφανιστούν από τη λειτουργία του αισθητήρα.
Σε περίπτωση εσφαλμένης συνδέσεως, οι βαθμίδες
προστατεύονται από βραχυκύκλωμα. Τυχόν διαταραχές (βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, εσφαλμένο
υλικό κ.λπ.) κοινοποιούνται και εμφανίζονται, ώστε
να είναι άμεσα ανιχνεύσιμα. Οι βαθμίδες εισόδουεξόδου (Ι/Ο) έχουν ενδεικτικές λυχνίες στο μπροστινό μέρος τους για να δείχνουν την λειτουργία τους
και τα διαφορετικά χρώματα στις λυχνίες δείχνουν πιθανά σφάλματα στα σήματα. Στις βαθμίδες εισόδου
υπάρχουν περιορισμοί για το είδος και το μέγεθος της
τάσεως λειτουργίας (AC ή DC) που μπορεί να υποστηρίξουν χωρίς προβλήματα.
Οι βαθμίδες εισόδου ταχείας αποκρίσεως συνα-
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ντώνται σε περιπτώσεις όπου η ταχύτητα μεταβολής
των σημάτων εισόδου είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα αποκρίσεως του ελεγκτή πεδίου. Η βαθμίδα
εισόδων ταχείας αποκρίσεως περιέχει έναν ταχύ
μικροεπεξεργαστή και δέχεται και μετρά παλμούς
μεγάλης συχνότητας ανεξάρτητα από τον κύκλο σαρώσεως του ελεγκτή πεδίου. Οι βαθμίδες αυτές είναι
απαραίτητες σε εφαρμογές ταχείας απαριθμήσεως,
αποκωδικοποιήσεως θέσεως κ.ά..
2) Ψηφιακά σήματα εξόδου (Digital Outputs – DO) όπως ενεργοποίηση πηνίων, ηλεκτρονόμων, τοποθετητών, επαφές ενεργοποιήσεως ηχητικών – φωτεινών ενδείξεων κ.ά.. Η διασύνδεση των
περισσοτέρων ψηφιακών εξόδων γίνεται με χρήση
ζεύγους αγωγών. Οι βαθμίδες ψηφιακών εξόδων δέχονται τα αποτελέσματα εκτελέσεως των προγραμμάτων του ελεγκτή πεδίου και οδηγούν δυαδικά σήματα
(on/off) έμμεσα στις συσκευές εξόδου. Οι βαθμίδες
εξόδου είναι συνήθως δίοδοι, τρανζίστορ ή ηλεκτρονικά ρελέ τυπωμένου κυκλώματος, τα οποία μέσω
κυκλωμάτων μετατροπής οδηγούν τις συνδεδεμένες
συσκευές εξόδου. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολλές
φορές απαραίτητη ξεχωριστής τάσεως τροφοδοσία
για τον έλεγχο των συσκευών εξόδου. Η βαθμίδα
ψηφιακών εξόδων πραγματοποιεί μία επεξεργασία
των ασθενών λογικών σημάτων, που λαμβάνει απ’
την CPU, ακριβώς αντίστροφη αυτής της βαθμίδας
ψηφιακών εισόδων. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά κυκλώματα που υλοποιούν τις λειτουργίες αυτές είναι
παρόμοια με αυτά της βαθμίδας ψηφιακών εισόδων.
Όπως και στις βαθμίδες ψηφιακών εισόδων, υπάρχουν περιορισμοί για το είδος και το μέγεθος της τάσεως λειτουργίας (AC ή DC) που μπορεί να υποστηρίξουν χωρίς προβλήματα.
3) Αναλογικά σήματα εισόδου (Analogue Inputs – AI), 0 – 5 ή 10 V DC, 4 – 20 mA, με ή χωρίς
γαλβανική απομόνωση, όπως αισθητήρες πιέσεως,
ροής, θερμοκρασίας – υγρασίας τύπου ΡΤ ή NiCrNi, ιξώδους, αλατότητας, στάθμης, στροφών κύριας
μηχανής ή ηλεκτρογεννητριών, θέσεως αναλογικών
πνευματικών βαλβίδων, θέσεως χειριστηρίων μηχανών κ.ά.. Η διασύνδεση των περισσοτέρων αναλογικών αισθητήρων γίνεται με χρήση καλωδίων 2
αγωγών ή 3 αγωγών σε περίπτωση που ο αισθητήρας τροφοδοτείται από τη μονάδα Ι/Ο. Η διασύνδεση
των αισθητήρων θερμοκρασίας PT100 και PT1000
γίνεται με τη χρήση καλωδίων 4 αγωγών. Κάθε
βαθμίδα αναλογικών εισόδων διαθέτει τους κατάλληλους μετατροπείς αναλογικού/ψηφιακού σήματος

(A/D converter). Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα
που δέχεται σε ψηφιακά και τα οδηγεί στη μνήμη του
ελεγκτή πεδίου.
4) Αναλογικά σήματα εξόδου (Analogue Outputs – AO), 0 – 10 V DC ή 4 – 20 mA, όπως πνευματικά σήματα ενεργοποιήσεως αναλογικών πνευματικών βαλβίδων, σήματα ενεργοποιήσεως στροφών,
ρυθμιστών στροφών, βαθμίδες αναλογικού – ολοκληρωτικού – διαφορικού ελέγχου κ.ά.. Κάθε βαθμίδα αναλογικών εξόδων διαθέτει τους κατάλληλους
μετατροπείς ψηφιακού / αναλογικού σήματος. Οι βαθμίδες αναλογικών εξόδων δέχονται τα αποτελέσματα
εκτελέσεως των προγραμμάτων του ελεγκτή πεδίου
σε ψηφιακή μορφή και τα μετατρέπουν σε αναλογική
τάση ή ένταση, προκειμένου να οδηγούν τις αναλογικές συσκευές εξόδου.
Οι μεγάλες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις του
πλοίου καθιστούν αναγκαία την μεγάλη ευελιξία σε
κάρτες εισόδων – εξόδων. Η χρήση αποκεντρωμένων μονάδων εισόδων – εξόδων απαιτείται για
την μείωση του μήκους καλωδίων, τον περιορισμένο χώρο των πινάκων, τη μείωση των ψηφιακών
ελεγκτών κ.λπ.. Έτσι στα συστήματα αυτοματισμού
πλοίου λόγω των μεγάλων αποστάσεων οι μονάδες
εισόδου – εξόδου τοποθετούνται κοντά στα σημεία
ελέγχου και η ανταλλαγή των δεδομένων με τον
ελεγκτή πραγματοποιείται μέσω ενός κοινού δικτύου επικοινωνίας (σχ. 5.7γ). Κάθε μονάδα εισόδου
– εξόδου έχει ενσωματωμένη κατάλληλη μονάδα για
σειριακή μετάδοση δεδομένων από τη μονάδα προς
τον ελεγκτή και το αντίθετο. Οι μονάδες μπορούν
να τοποθετούνται σε απόσταση έως και 200 m από
τους ψηφιακούς ελεγκτές. Ο μέγιστος αριθμός των
μονάδων περιορίζεται μόνο από τον μέγιστο αριθμό
καρτών/σημείων που μπορεί να ελέγξει ο αντίστοιχος ψηφιακός ελεγκτής. Συνήθως σε κάθε υποδίκτυο
μπορούν να τοποθετηθούν από 1 – 64 αποκεντρωμένες συσκευές μονάδες εισόδων – εξόδων.
Οι σταθμοί επιτηρήσεως-εργασίας, οι ελεγκτές
και οι βαθμίδες Ι/Ο τροφοδοτούνται από ανεξάρτητη
πηγή ενέργειας απ’ τα υπόλοιπα συστήματα του πλοίου και είναι εξοπλισμένα με ανεξάρτητη εφεδρική
μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 30 min. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα και καταγράφει την κατάσταση των εφεδρικών μπαταριών και δίνει συναγερμούς
όταν αυτές δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τα συνήθη
τροφοδοτικά ισχύος που τροφοδοτούν τους ελεγκτές
και τις μονάδες εισόδου-εξόδου είναι της τάξεως των
12 ή 24 VDC.
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Επίσης για λόγους ασφαλείας πριν την τροφοδοσία των ελεγκτών και των μονάδων εισόδου-εξόδου
υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι οποίες ελέγχουν τη
διαρροή ρεύματος ως προς τη Γη (σχ. 5.7γ). Συγκεκριμένα, ελέγχουν τη διαφορά εισερχόμενου - εξερχόμενου ρεύματος και αν διαπιστωθεί διαφορά μεγαλύτερη από ένα όριο συνήθως 30 mA, για λόγους
ασφαλείας αποσυνδέουν τις μονάδες και τους αντίστοιχους ελεγκτές από το δίκτυο.

κλωμα διά μέσου του οποίου στέλνονται ή λαμβάνονται σήματα από ένα σύστημα ή υποσύστημα προς
άλλα. Τα κυκλώματα μετατροπής από αναλογικό σε
ψηφιακό σήμα και αντίστροφα που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι κυκλώματα
διασυνδέσεως, αφού κάνουν δυνατή την επικοινωνία
μεταξύ ενός συστήματος που χρησιμοποιεί σήματα
του «πραγματικού κόσμου», δηλαδή αναλογικά, και
ενός ψηφιακού συστήματος.

5.8 Διακίνηση δεδομένων σε βιομηχανικά δίκτυα.

5.8.1 Αναλογική μετάδοση.

Η μετάδοση των σημάτων ανάμεσα σε συσκευές
χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες, την αναλογική και την ψηφιακή. Προκειμένου δύο συσκευές
να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα, είναι απαραίτητο να «μιλούν
την ίδια γλώσσα». Τον ρόλο της μεταδόσεως των δεδομένων ανάμεσα στις συσκευές που επικοινωνούν,
έτσι ώστε αυτά να είναι κατανοητά από αμφότερες,
αναλαμβάνει το interface (διεπαφή ή διεπιφάνεια
ή διασύνδεση). Το interface είναι μία «πόρτα» ή κύ-

Στον κόσμο του ελέγχου διεργασιών υπάρχουν
πάρα πολλοί τύποι εισόδων. Κατά την αναλογική μετάδοση, η πληροφορία γύρω από την διεργασία που
ελέγχεται, μεταδίδεται αναλογικά μέσω συνεχών μεταβολών στην τάση ή στην ένταση του ρεύματος.
Απ’ όλα τα πιθανά αναλογικά σήματα, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση της
πληροφορίας, αυτό που σήμερα κυριαρχεί, είναι το
πρότυπο 4 – 20 mA (σχ. 5.8α). Το πρότυπο ανήκει
στην κατηγορία των κεντρικοποιημένων συστημάτων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, το αναλογικό
+

+
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σήμα, που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της πληροφορίας σε ένα σύστημα, είναι ρεύμα εντάσεως από
4 – 20 mA. Ένας βρόχος 4 – 20 mA αποτελείται συνήθως από 4 στοιχεία:
1) Τον αισθητήρα, ο οποίος μετρά κάποιο φυσικό μέγεθος,
2) έναν μετατροπέα τάσεως σε ρεύμα, ο οποίος
ονομάζεται και μεταδότης (transmitter),
3) την ηλεκτρική τροφοδοσία του βρόχου και
4) τον δέκτη, ο οποίος μπορεί να είναι ένας αναλογικός ελεγκτής ή ένας μετατροπέας ADC και κάποιο ψηφιακό σύστημα ελέγχου ή κάποια οθόνη.
Μεταδότης
Αισθητήρας

+

Ηλεκτρική
Ελεγκτής
τροφοδοσία παρακολουθήσεως
διεργασίας
+ + – –

5.8.2 Ψηφιακή μετάδοση.
1) Γενικά.

4-20 mA

–
–

ριστούν την ελάχιστη μέτρηση του αισθητήρα, είναι
πολύ εύκολο να ανιχνευθούν σφάλματα στο όλο σύστημα (π.χ. σε καταστροφή του αισθητήρα το ρεύμα
θα είναι 0 mA).
Η ηλεκτρική τροφοδοσία παρέχει την απαραίτητη
τάση για την λειτουργία των στοιχείων του βρόχου.
Η πιο συνηθισμένη τάση λειτουργίας στους βρόχους
4–20 mA είναι τα +24 V, λόγω του γεγονότος ότι
αυτό το μέγεθος τάσεως, κυρίως, χρησιμοποιείται
για την τροφοδοσία οργάνων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Το σύνολο των εξαρτημάτων του βρόχου, καθώς και
οι αγωγοί του θα πρέπει να έχουν συνολική πτώση
τάσεως ίση με την τάση τροφοδοσίας.

+

Σχ. 5.8α
4 – 20 mA βρόχος.

Η λειτουργία ενός βρόχου 4 – 20 mA είναι η
εξής: ο αισθητήρας παράγει στην έξοδό του μία τάση
ανάλογη του φυσικού μεγέθους που μετρά (πίεση,
θερμοκρασία, στάθμη κ.λπ.). Η τάση αυτή συνήθως
είναι ένα σήμα πολύ ασθενές. Για παράδειγμα, σε
ένα θερμοζεύγος, το οποίο είναι αισθητήρας θερμοκρασίας, η τάση εξόδου του μπορεί να είναι ακόμη
και κάποια mV. Το σήμα στη συνέχεια ενισχύεται
και μετατρέπεται σε ένταση ρεύματος από 4 – 20 mA.
Τα 4 mA αντιστοιχούν στην μικρότερη μέτρηση που
μπορεί να κάνει ο αισθητήρας, ενώ τα 20 mA αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ένδειξη του αισθητήρα. Τέλος, η ένταση ρεύματος 4 – 20 mA ξαναμετατρέπεται
σε τάση στην πλευρά του δέκτη-ελεγκτή, έτσι ώστε
να μπορεί να γίνει επεξεργασία του σήματος από την
επόμενη μονάδα.
Τα δίκτυα 4 – 20 mA είναι πολύ εύρωστα επειδή
το ρεύμα που κυκλοφορεί στον βρόχο και μεταφέρει την πληροφορία δεν επηρεάζεται από ηλεκτρικό
θόρυβο αλλά ούτε και από την πτώση τάσεως κατά
μήκος του βρόχου. Επιπροσθέτως, οι βρόχοι ρεύματος είναι ιδανικοί για τη μετάδοση της πληροφορίας
σε μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες μπορεί να φτάνουν και να ξεπερνούν τα 500 m, καθώς το ρεύμα
δεν υποβιβάζεται όπως η τάση σε αγωγούς μεγάλου
μήκους. Επίσης, από τη στιγμή που τα 4 mA αναπα-

Στο επίπεδο αυτοματισμού πεδίου η μετάδοση
των δεδομένων γίνεται είτε με σειριακό τρόπο με
τα πιο συνηθισμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, σε
αυτήν την περίπτωση το RS232, RS422 και RS485,
είτε με παράλληλο τρόπο με το πιο γνωστό πρότυπο
παράλληλης επικοινωνίας το IEEE488.
Η σειριακή μετάδοση πληροφορίας είναι μία μέθοδος κατά την οποία κάθε bit πληροφορίας στέλνεται
σειριακά το ένα μετά το άλλο. Στην παράλληλη μετάδοση πληροφορίας αντίθετα, όλα τα bit πληροφορίας
στέλνονται ταυτόχρονα, καθώς για κάθε bit υπάρχει
ιδιαίτερη γραμμή μεταδόσεως. Το πλεονέκτημα της
παράλληλης μεταδόσεως σε σχέση με τη σειριακή
είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς (b/s).
Παρά την πολύ μεγάλη ταχύτητα ενός παράλληλου
κυκλώματος διασυνδέσεως, η εγκατάστασή του είναι
αντιοικονομική. Λόγω των λιγοτέρων καλωδίων που
χρησιμοποιούνται κατά τη σειριακή μετάδοση, είναι
προτιμότερη για δίκτυα μεγάλων αποστάσεων.
Σε βιομηχανικά δίκτυα πλοίων επιλέγεται η λύση
των σειριακών κυκλωμάτων διασυνδέσεως, τα οποία
έχουν τα πλεονεκτήματα της ασφαλέστερης μεταδόσεως δεδομένων και της δυνατότητας χρήσεως
αγωγών μεγαλύτερου μήκους, αντισταθμίζοντας τις
μικρότερες ταχύτητες μεταδόσεως. Κύριο χαρακτηριστικό τους η λειτουργία κυκλικής μεταφοράς δεδομένων, κατά την οποία η πληροφορία μεταδίδεται σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Τα σήματα ελέγχου ανταλλάσσονται μεταξύ των
κόμβων του δικτύου με τη μορφή πακέτων πληροφορίας, συγκεκριμένου μήκους και δομής, μέσω
ενός δικτύου.
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Κάθε ηλεκτρονικό πακέτο πληροφορίας (σχ.
5.8β) εκτός από τα προς μετάδοση σήματα ελέγχου
ενσωματώνει πληροφορίες, όπως η διεύθυνση του
αποδέκτη, η διεύθυνση του αποστολέα, το μήκος και
ο τύπος του πακέτου και κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο των λαθών κατά τη μετάδοση του ψηφιακού πακέτου.

Σύμφωνα με τη μέθοδο LRC, το κάθε Byte τοποθετείται κατακόρυφα το ένα μετά το άλλο (πίν. 5.8.1).
Στο τέλος κάθε στήλης τοποθετείται ένα bit, ώστε
να επιτευχθεί άρτια ισοτιμία. Η τελική ακολουθία
μεταδίδεται με την προσθήκη στο τέλος των 4 B του
Byte LRC. Τελικά η ακολουθία γίνεται 11100111,
11001100, 11110000, 10001111, 01010100.

2) Έλεγχος λαθών μεταδόσεως.
Ο έλεγχος λαθών κατά τη μετάδοση των δεδομένων μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, με πιο
συχνά χρησιμοποιούμενες τη μέθοδο της άρτιας ή
περιττής ισοτιμίας (parity bit) και τη μέθοδο ελέγχου κυκλικού πλεονασμού (Cyclic Redundancy
Check – CRC).
Σύμφωνα με τη μέθοδο της άρτιας ή περιττής
ισοτιμίας, σε κάθε ομάδα των 7 bits προστίθεται
στην αρχή ή, τις περισσότερες φορές, στο τέλος ένα
επί πλέον bit (0 ή 1), ώστε ο αριθμός των ψηφίων
1 να είναι είτε άρτιος ή περιττός ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Εάν για παράδειγμα είναι
να μεταδοθεί η ακολουθία χαρακτήρων "0010011"
και ακολουθείται η μέθοδος της άρτιας ισοτιμίας για
τον έλεγχο της σωστής μεταδόσεως των δεδομένων,
τότε θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της ακολουθίας των χαρακτήρων ένα ακόμα ψηφίο "1", ώστε
κατά τον έλεγχο της μεταδόσεως να μην ανιχνευθεί
λάθος. Με την προσθήκη του bit ισοτιμίας (parity
bit) η μεταδιδόμενη ακολουθία χαρακτήρων γίνεται
"00100111". Εάν αντί για 1 στο τέλος προστεθεί το
0, τότε σε αυτήν την περίπτωση ανιχνεύεται λάθος.
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται και κατακόρυφος έλεγχος πλεονασμού (vertical redundancy check).
Παραλλαγή της μεθόδου του κατακόρυφου ελέγχου πλεονασμού αποτελεί ο διαμήκης έλεγχος
πλεονασμού, περιττός ή άρτιος (Longitudinal Redundancy Check – LRC). Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο τέλος της ακολουθίας των χαρακτήρων
προστίθενται τόσα bits ισοτιμίας, όσοι και οι χαρακτήρες του πακέτου και όλα αυτά τα bits συνδυάζονται σε
έναν χαρακτήρα. Έστω ότι πρέπει να μεταδοθούν τα
ακόλουθα 4 B χαρακτήρων: 11100111, 11001100,
11110000, 10001111 με τη μέθοδο της άρτιας LRC.
Κεφαλή
πακέτου

Διεύθυνση
αποστολέα

Διεύθυνση
αποδέκτη

Πίνακας 5.8.1
Παράδειγμα άρτιου διαμήκη
ελέγχου πλεονασμού (LRC).
1ο Byte

1

1

1

0

0

1

1

1

2ο Byte

1

1

0

0

1

1

0

0

3ο Byte

1

1

1

1

0

0

0

0

4 Byte

1

0

0

0

1

1

1

1

Άρτια LRC

0

1

0

1

0

1

0

0

ο

Η μέθοδος που συνδυάζει και τις δύο τεχνικές
ονομάζεται διαγώνια μέθοδος ισοτιμίας. Δηλαδή
παράγεται ένα bit ισοτιμίας για κάθε χαρακτήρα και
ένας χαρακτήρας ελέγχου για όλο το πακέτο.
Σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου κυκλικού πλεονασμού (CRC), σε ένα μήνυμα που αποτελείται
από μία ακολουθία "n" bits προστίθεται στο τέλος
αυτών μία ακολουθία από "s" bits. Έτσι, προκύπτει μία ακολουθία με "m = n + s" bits. Τα "s" bits
ονομάζονται ακολουθία πλαισίου (Frame Check
Sequence – FCS). Η ακολουθία πλαισίου προκύπτει
με διαίρεση της τροποποιημένης αρχικής ακολουθίας δεδομένων με έναν προκαθορισμένο διαιρέτη "k"
μήκους "s+1" bits, που είναι γνωστός τόσο στον αποστολέα όσο και στον παραλήπτη. Η τεχνική τροποποιήσεως της αρχικής ακολουθίας παρουσιάζεται στο
παράδειγμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια ο παραλήπτης διαιρεί την ακολουθία "m" που λαμβάνει με
τον προκαθορισμένο αριθμό "k" και αν δεν υπάρξει
υπόλοιπο, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει λάθος κατά
τη μετάδοση.
Έστω, ότι ο αποστολέας θέλει να στείλει την ακολουθία χαρακτήρων n = 1010100100111. O προκαΜέγεθος
δεδοµένων

Δεδοµένα

Σχ. 5.8β
Δομή ηλεκτρονικού πακέτου πληροφορίας.

Έλεγχος
λαθών
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Πίνακας 5.8.2
Διαίρεση αρχικής τροποποιημένης ακολουθίας
με προκαθορισμένο διαιρέτη για την εύρεση του πλαισίου ακολουθίας FSK.
Τροποποιημένη αρχική ακολουθία
Αρχική ακολουθία
Διαιρέτης

1

1

1

0

↓

↓

↓

↓

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

↓

↓

↓

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

Διαιρέτης
Διαιρέτης
Διαιρέτης
Διαιρέτης
Διαιρέτης

θορισμένος διαιρέτης είναι της τάξεως των 6 bits,
k = 101101. Επειδή ο διαιρέτης "k" έχει μήκος
6 bits, η τροποποιημένη αρχική ακολουθία προκύπτει με ολίσθηση πέντε θέσεων αριστερά και γίνεται
101010010011100000.
Η ακολουθία πλαισίου (FCS) προκύπτει με διαίρεση του 101010010011100000 με τον διαιρέτη
k = 101101. Μετά την ολοκλήρωση της διαιρέσεως
(πίν. 5.8.2) η ακολουθία πλαισίου προκύπτει ότι είναι s = FSK = 00010.
Επομένως ο αποστολέας θα αποστείλει την ακολουθία m = 101010010011100010. Ο παραλήπτης
θα διαιρέσει την ακολουθία "m" με τον διαιρέτη "k"
και θα προκύψει υπόλοιπο 0. Σε διαφορετική περίπτωση ανιχνεύεται σφάλμα κατά τη μετάδοση.
5.8.3 Πρότυπο RS-232.
Το πρότυπο RS-232 (Recommended Standard
232) χρησιμοποιείται για την σειριακή σύγχρονη και
ασύγχρονη μετάδοση δυαδικών δεδομένων μεταξύ μίας τερματικής συσκευής δεδομένων (Data
Terminal Equipment – DTE) και μίας συσκευής
επικοινωνίας δεδομένων (Data Communications
Equipment – DCE). Κάθε προσωπικός υπολογιστής
και σχεδόν κάθε τερματικός σταθμός που διαθέτει θύρα RS-232 είναι συσκευή τύπου DTE. Ένας

0

0

0

0

↓

↓

0

↓

↓

↓

0

FSK

διαποδιαμορφωτής (modem) αντίστοιχα είναι μία
συσκευή τύπου DCE. Πολλές συσκευές του πλοίου,
όπως πολύμετρα, ελεγκτές, αισθητήρες, δορυφορικοί
δέκτες κ.λπ. είναι εξοπλισμένες με σειριακή θύρα RS232. Οι συσκευές αυτές συνήθως είναι διαμορφωμένες σαν συσκευές DCE και το καλώδιο που τις συνδέει με τον υπολογιστή καθώς και τα σήματα ελέγχου
που ανταλλάσσουν μαζί του είναι ίδια με αυτά ενός
modem.
Το πρότυπο RS-232 καθορίζει τα επιτρεπτά επίπεδα τάσεως (+/– 3 V και +/– 1 V) με το λογικό 0
να βρίσκεται συνήθως μεταξύ +3 και +12 V και το
λογικό 1 να βρίσκεται συνήθως μεταξύ –3 και –12 V,
ενώ το επίπεδο τάσεως περιοχής από –3 V έως +3 V
δεν αντιστοιχεί σε καθορισμένη λογική κατάσταση.
Το επίπεδο αυτό δεν είναι αναγνωρίσιμο και αυτό
γίνεται για να υπάρχει ευκρινής διαφορά μεταξύ του
0 και του 1. Στο επίπεδο αυτό μία ανεπιθύμητη αιχμή
τάσεως μπορεί να προκαλέσει ένα ανεπιθύμητο bit,
το οποίο μπορεί να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα
(σχ. 5.8γ). Το πρότυπο RS-232 καθορίζει τον χρονισμό και ρυθμό ανόδου των σημάτων, τη συμπεριφορά σε βραχυκύκλωμα, τη μέγιστη παρασιτική
χωρητικότητα και το μήκος καλωδίου, τα μηχανικά
χαρακτηριστικά των βυσμάτων και τις λειτουργίες
της κάθε ακίδας στο βύσμα συνδέσεως.
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+12 V

Ευαίσθητο σε
ηλεκτροµαγνητικό
θόρυβο

Λογικό“0”
+3 V

+3 V

0V

0V

–3 V

–3 V
Λογικό“1”

–12 V

–12 V

Σχ. 5.8γ
Λογικές στάθμες προτύπου RS-232.

Το πρότυπο RS-232 δεν καθορίζει τους ρυθμούς
μεταδόσεως δεδομένων με πιο συνήθη ταχύτητα τα
19,2 kbps, τους χαρακτήρες πλαισιώσεως στη ροή των
δεδομένων (bits ανά χαρακτήρα, bits αρχής/τέλους),
τους αλγορίθμους για τον εντοπισμό σφαλμάτων ή για
τη συμπίεση των δεδομένων και την τροφοδοσία ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές.
Σύμφωνα με το πρότυπο RS-232, αρχικά γίνεται
συγχρονισμός μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη με την προσθήκη στην αρχή της μεταδόσεως ενός
start bit. Στη συνέχεια ξεκινά η μετάδοση των δεδομένων με την προσθήκη του bit ισοτιμίας για τον έλεγχο
της ισοτιμίας και η αποστολή ολοκληρώνεται με την
προσθήκη 1 ή 2 stop bits. Με την προσθήκη stop bits
δίνεται o κατάλληλος χρόνος στον αποστολέα να ξεκινήσει τη νέα αποστολή δεδομένων.
Το πρότυπο RS-232 υποστηρίζει την αμφίδρομη
επικοινωνία, για την οποία απαιτούνται το λιγότερο
τρία καλώδια, ένα για την εκπομπή, ένα για τη λήψη
και ένα κοινό για τη γείωση (απλής απολήξεως –
single ended). Η ακίδα του βύσματος που χρησιμοποιείται για την αποστολή ονομάζεται Tx και η ακίδα
του βύσματος της λήψεως ονομάζεται Rx. Η σύνδεση
με την άλλη συσκευή πρέπει να γίνει σταυρωτά, δηλαδή η ακίδα Tx της πρώτης συσκευής να συνδεθεί με
το Rx της δεύτερης και αντίστοιχα το Rx της πρώτης με
το Tx της δεύτερης (σχ. 5.8δ).
Το πρότυπο RS-232 χρησιμοποιεί αρσενικά
(DTE) και θηλυκά (DCE) βύσματα, τα οποία σε πλήρη ανάπτυξη χρησιμοποιούν 25 ακροδέκτες (pins,
D-25). Πολύ συνηθισμένα επίσης είναι τα βύσματα
με 9 ακροδέκτες (D-9) σε προσωπικούς υπολογιστές
(σχ. 5.8ε), όπου δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα
χώρου.
Οι σπουδαιότεροι ακροδέκτες και στους δύο τύ-

πων βυσμάτων είναι αυτοί που βρίσκονται στην θέση
2 (αποστολής) και 3 (λήψεως) και ουσιαστικά είναι δυνατόν να επιτευχθεί επικοινωνία με αυτούς μόνο τους
ακροδέκτες. Οι υπόλοιποι ακροδέκτες χρησιμοποιούνται ανάλογα κάθε φορά με το είδος της μεταδιδόμενης
πληροφορίας για έναρξη και ολοκλήρωση της μεταδόσεως, για τον έλεγχο της γραμμής και της ροής των δεδομένων (σχ. 5.8ε).
Και οι δύο τύποι βυσμάτων έχουν εννέα γραμμές
σημάτων, αν και οι αριθμοί των pins για τα συγκεκριμένα σήματα είναι διαφορετικοί. Στον πίνακα 5.8.3 γίνεται ανάλυση των ακρωνυμίων των αντιστοίχων ακροδεκτών των βυσμάτων με 9 και 25 ακίδες αντίστοιχα.
Το πρότυπο RS-232 λόγω της κοινής γειώσεως είναι
ευαίσθητο σε ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο και όχι ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των συνδεμένων
συσκευών. Πριν τον παραλήπτη τοποθετείται τερματική αντίσταση της τάξεως των 7-12 kΩ, με σκοπό την
αποφυγή πιθανών προβλημάτων λόγω αντανακλάσεως του σήματος. Το πρότυπο RS-232 χρησιμοποιείται
συνήθως για αποστάσεις μέχρι 15 m και για συνδέσεις
σημείο προς σημείο (point to point (σχ. 5.8ι). Για μεγαλύτερες αποστάσεις η ταχύτητα μεταδόσεως μειώνεται σημαντικά και για μήκη της τάξεως των 1000 m είτε
χρησιμοποιώντας θωρακισμένο ή αθωράκιστο καλώδιο προσεγγίζει τα 300 bps.
5.8.4 Πρότυπο RS-422.
Το σειριακό πρότυπο RS-422 τεσσάρων αγωγών
έχει ομοιότητες με το πρότυπο RS-232, με μία όμως
σημαντική διαφορά στον τρόπο μεταδόσεως των δεδομένων. Το πρότυπο RS-422 χρησιμοποιεί ένα ζεύγος
αγωγών για να μεταδώσει ένα σήμα, στέλνοντας την
πληροφορία στον έναν αγωγό και το αντίθετο σήμα
στον άλλο αγωγό (σχ. 5.8στ), ώστε το αλγεβρικό
άθροισμα των τάσεων στους δύο αγωγούς να παραΥπολογιστής Α

Τχ

Υπολογιστής Β

2

Rχ

1
Γείωση
Κοινός
αγωγός

Rχ

Τχ

3

1

Σχ. 5.8δ
Αγωγοί προτύπου RS-232.
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DΤE

Αποστολή δεδοµένων (Tx)
Signal Ground/
Κοινός αγωγός (SG)

SG

TD (Έξοδος)

Λήψη δεδοµένων (Rx)

Λήψη δεδοµένων (Rx)

RD (Input)

RD (Έξοδος)

Signal Ground/
Κοινός αγωγός (SG)

SG

Συνδέσεις καλωδίων µεταξύ
δύο συσκευών DTE και DCE

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1
9 8 7 6

6 7 8 9

RTS (Είσοδος)

CTS (Είσοδος)

Αίτηση αποστολής

Ετοιµότητα για αποστολή

RTS (Έξοδος)

CTS (Έξοδος)
Ετοιµότητα για αποστολή

1 DCD
2 RD
3 TD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

DCD 1
RD 2
TD 3
DTR 4
GND 5
DSR 6
RTS 7
CTS 8
RI 9

Αποστολή δεδοµένων (Tx)

TD (Είσοδος)

DCE

Σχ. 5.8ε
Αρσενικό και θηλυκό βύσμα
RS-232 με 9 ακροδέκτες.

Αίτηση αποστολής

DCE (Θηλυκό)

DΤE (Αρσενικό)

Πίνακας 5.8.3
Ακρωνύμια και ονομασίες ακροδεκτών βύσματος RS-232 με 9 και 25 ακίδων.
Βύσμα
9 ακίδων

Ακρωνύμια

1

DCD

2

Βύσμα
25 ακίδων

Ονομασία
Ανίχνευση συνδέσεως της γραμμής RS-232 / (Data Carrier Detect)

8

RD

Λήψη δεδομένων / (Received Data, Rx)

3

3

TD

Αποστολή δεδομένων / (Transmitted Data, Tx)

2

4

DTR

Τερματικό δεδομένων σε ετοιμότητα / (Data Terminal Ready)

20

5

SG

Γείωση σήματος / (Signal Ground)

7

6

DSR

Σύνολο δεδομένων σε ετοιμότητα / (Data Set Ready)

6

7

RTS

Αίτηση αποστολής / (Request to Send)

4

8

CTS

Ετοιμότητα για αποστολή / (Clear to Send)

5

9

RI

Κλήση γραμμής /(Ring Indicator)

22

V

Θόρυβος
t

V

V

t

V

V

t
–

Αγωγός Α

t

+

Αποστολέας
V

Αγωγός Β

t

V

t

t
Παραλήπτης

Σχ. 5.8στ
Διαφορική μετάδοση σήματος
προτύπων RS-422 και RS-485.
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μένει σχεδόν σταθερό. Η μέθοδος αυτή μεταδόσεως
σήματος ονομάζεται διαφορική μετάδοση σήματος (differential signaling.)
Η διαφορική μετάδοση σήματος που εφαρμόζεται στο πρότυπο RS-422, είναι μία μέθοδος μεταδόσεως πληροφορίας για ζεύγη αγωγών, σε αντίθεση
με το πρότυπο RS-232 που έχομε μετάδοση πληροφορίας σε έναν αγωγό. Το πρότυπο RS-422 λόγω
της χρήσεως του συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων είναι λιγότερο ευαίσθητο σε ηλεκτρομαγνητικό
θόρυβο, καθώς, όπως φαίνεται και από το σχήμα
5.8στ, λόγω της αναστροφής του σήματος ο θόρυβος
ενσωματώνεται και στα δύο παραγόμενα σήματα. Tο
τελικό σήμα εξόδου του παραλήπτη πρέπει να είναι
καθαρό από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο.
Στο πρότυπο RS-422 η ακολουθία του λογικού 0
και 1 μετατρέπεται σε μία διαφορά σημάτων. Ανάλογα με τη θέση των αγωγών Α και Β (σχ. 5.8στ)
συνήθως το λογικό 1 αναπαριστάται όταν η διαφορά της τάσεως στους δύο αγωγούς είναι μεγαλύτερη
από +200 mV και κυμαίνεται συνήθως από +2 V έως
+6 V, ενώ το λογικό 0 όταν η διαφορά της τάσεως
είναι μικρότερη από –200 mV και κυμαίνεται συνήθως από –2 V έως –6 V. Η διαφορά τάσεως –200 mV
έως +200 mV δεν αντιστοιχεί σε καθορισμένη λογική
κατάσταση.
Το πρότυπο RS-422 υποστηρίζει τόσο την αμφίδρομη όσο και την ημιαμφίδρομη επικοινωνία, για
την οποία απαιτούνται το λιγότερο τέσσερα καλώδια,
δύο για την εκπομπή και δύο για τη λήψη. Οι ακίδες
που χρησιμοποιούνται για την αποστολή ονομάζονται
"Tx+" και "Tx–", ενώ οι ακίδες της λήψεως ονομάζεται "Rx+" και "Rx–". Η σύνδεση μεταξύ αποστολέα
και παραλήπτη γίνεται σταυρωτά (σχ. 5.8ζ). Τα βύσματα για το RS-422 διαφέρουν από εκείνα για το
RS-232.
Οι μέγιστοι ρυθμοί μεταδόσεως δεδομένων είναι
τα 10 Mbps στα 1,2 m ή τα 100 kbps στα 1200 m. Το
πρότυπο RS-422 χρησιμοποιείται για μήκη αγωγών
Rx +
Rx –
Tx +
Tx –
Αποστολέας

Tx +
Tx –
Παραλήπτης
Rx +
Rx –
Tx +
Tx – Παραλήπτης
Rx +
Rx –

Σχ. 5.8ζ
Συνδεσμολογία αποστολέα – παραληπτών, RS-422.

μέχρι τα 1200 m, καθώς για μεγαλύτερες αποστάσεις
λόγω εξασθενίσεως του σήματος δεν εφαρμόζεται.
Το πρότυπο RS-232 δεν επιτρέπει τη σύνδεση περισσοτέρων από δύο συσκευών, σε αντίθεση με το
πρότυπο RS-422, όπου μία συσκευή-οδηγός, μέσω
συνδεσμολογίας διαύλου, μπορεί να μεταδώσει μέχρι και σε 10 παραλήπτες ταυτόχρονα (σχ. 5.8ζ). Ο
τρόπος αυτός συνδέσεως ονομάζεται πολλαπλών
σημείων (multi drop) (σχ. 5.8ι). Για την αποφυγή
ανακλάσεων χρησιμοποιούνται τερματικές αντιστάσεις της τάξεως των 4 kΩ.
5.8.5 Πρότυπο RS-485.
Το πρότυπο RS-485 χρησιμοποιείται για την σειριακή αμφίδρομη και ημιαμφίδρομη επικοινωνία
(πολλαπλών σημείων μεταδόσεως) δεδομένων με
τη χρήση ενός συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων.
Συναντάται ιδιαίτερα συχνά στα βιομηχανικά δίκτυα
των πλοίων. Όπως και το πρότυπο RS-422, χρησιμοποιεί την τεχνική της διαφορικής μεταδόσεως των
δεδομένων.
Η κύρια διαφορά του προτύπου RS-422 με το
πρότυπο RS-485 είναι ότι στο μεν πρώτο μία συσκευή-οδηγός μπορεί να μεταδώσει μέχρι και σε 10
δέκτες, ενώ στο δεύτερο πολλές συσκευές οδηγοί
μπορούν να μεταδώσουν σε πολλούς δέκτες. Το πρότυπο μέσω της συνδεσμολογίας διαύλου μπορεί να
υποστηρίξει μέχρι 32 συσκευές οδηγών-αποστολέων
και 32 δέκτες-παραλήπτες (multi point) (σχ. 5.8ι). Το
πρότυπο RS-485 δεν είναι κατάλληλο για τοπολογίες
αστέρα ή δακτυλίου.
Στο σχήμα 5.8η βλέπομε ένα τυπικό καλώδιο
RS-485 διατομής 2 × 2 × 0,8 mm2 με θωρακισμένο
περίβλημα. Από τους τέσσερεις αγωγούς, οι αγωγοί
D+, D– χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των δεδομένων. Οι άλλοι δυο αγωγοί χρησιμοποιούνται
ως αγωγοί γειώσεως και τροφοδοσίας αντίστοιχα. Η
τροφοδοσία του δικτύου με +12 V είναι απαραίτητη
στην αρχή μεταξύ του αποστολέα και του πρώτου παραλήπτη, καθώς μετά δεν χρησιμοποιείται. Σε κάθε
συσκευή, είτε παραλήπτη είτε αποστολέα, υπάρχουν
δύο κλέμμες για την είσοδο – έξοδο του καλωδίου
RS-485.
Στο σχήμα 5.8θ απεικονίζεται η γραφική παράσταση των χαρακτήρων 0 και 1 και τα αντίστοιχα
επίπεδα τάσεως τόσο για το πρότυπο RS-232, όσο
και για το πρότυπο RS-485. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένας δίαυλος-δίκτυο RS-485 βρίσκεται σε
αδράνεια όταν και οι δύο αγωγοί χρησιμοποιούν το
ίδιο σχεδόν επίπεδο τάσεως με μικρή διαφορά.
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Σχ. 5.8η
Συνδεσμολογία αποστολέα – παραληπτών, RS-485.
U

Ο προγραμματισμός στο πρότυπο RS-485 είναι πιο
πολύπλοκος σε σχέση με το πρότυπο RS-422, καθώς
η λήψη και η αποστολή δεδομένων γίνεται μέσω του
ίδιου ζεύγους καλωδίου και την ίδια χρονική στιγμή.
Είναι απαραίτητη η χρήση αντιστάσεων τερματισμού
μεταξύ των δύο καλωδίων για την αποφυγή απωλειών στα δεδομένα και για τη μείωση της επιδράσεως
του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Χρησιμοποιούνται τερματικές αντιστάσεις της τάξεως των 12 kΩ.
Οι μέγιστοι ρυθμοί μεταδόσεως δεδομένων είναι τα
35 Mbps στα 10 m ή τα 100 kbps στα 1200 m. Με
τη χρήση δύο συνεστραμμένων ζευγών το πρότυπο
RS485 μπορεί να γίνει αμφίδρομης επικοινωνίας.
Στο σχήμα 5.8ι αναπαριστώνται τα διάφορα είδη
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συνδέσεων που μπορεί να επιτευχθούν με τη χρήση
των σειριακών προτύπων RS-232 (point to point),
RS-422 (multi drop) και RS-485 (multi point).
Στον πίνακα 5.8.4 γίνεται επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των σειριακών προτύπων μεταφοράς δεδομένων RS-232, RS-422 και RS-485.
5.8.6 Πρότυπο IEEE-488.
Το πρότυπο RS-485 ή αλλιώς GPIB (General

Purpose Interface Bus) από την IEEE χρησιμοποιείται για την παράλληλη μετάδοση δεδομένων.
Χρησιμοποιείται κυρίως από όργανα, όπως πολύμετρα και αναλυτές μετρήσεων, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων. Μέχρι 15 συσκευές
μπορούν να μοιράζονται έναν παράλληλο ηλεκτρικό
δίαυλο των 8 bits. Συνδέονται είτε σε διαμόρφωση
γραμμής με τη μορφή αλυσίδας (σχ. 5.8ια), είτε σε
διαμόρφωση αστέρα (σχ. 5.8ια) με την πιο αργή συ-

Πίνακας 5.8.4
Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών σειριακών
προτύπων, RS-232, RS-422 και RS-485.
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σκευή να καθορίζει τον μέγιστο ρυθμό μεταδόσεως.
Ο μέγιστος τυπικός ρυθμός μεταδόσεως δεδομένων
φτάνει το 1 Mbps στα 20 m. Η απόσταση μεταδόσεως
και ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών μπορεί
να αυξηθεί χρησιμοποιώντας επαναλήπτες.
Ο δίαυλος των 24 αγωγών αποτελείται από 8
γραμμές δεδομένων (data buses), πέντε γραμμές διαχειρίσεως των γραμμών (address buses),
τρεις γραμμές για τον έλεγχο της ροής των δεδομένων (control buses) και οκτώ γραμμές γειώσεως.
Τα αντίστοιχα βύσματα έχουν 24 ακροδέκτες με το
θηλυκό βύσμα να βρίσκεται συνήθως πάνω στη συσκευή (σχ. 5.8ια).
5.9 Βιομηχανικά δίκτυα πεδίου.
Τα βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών αποτελούν
υποκατηγορία των τοπικών δικτύων υπολογιστών με
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Χαρακτηρίζονται από τη διακίνηση μικρού όγκου δεδομένων με προβλέψιμη ταχύτητα μεταφοράς και αξιοπιστία.
Οι μονάδες εισόδου–εξόδου που συνδέονται σε
ένα δίκτυο πεδίου ονομάζονται και συσκευές πεδίου, ενώ πολλές φορές οι συσκευές εισόδου ή οι αισθητήρες τούς συναντάμε με την ορολογία όργανα
πεδίου. Στα δίκτυα πεδίου το κοινό μέσο μεταφοράς
των δεδομένων είναι ένα συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων, που μεταφέρει ταυτόχρονα ένα ψηφιακό
σήμα και τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος. Στα άκρα
κάθε τμήματος του δικτύου πεδίου υπάρχει μία τερματική αντίσταση, για να είναι δυνατή η αναγνώριση
των σημάτων από τις διεπαφές των συσκευών του
δικτύου.
Στα δίκτυα πεδίου όλη η υπολογιστική ισχύς είναι
κατανεμημένη στους επεξεργαστές των ελεγκτών που
είναι διασυνδεδεμένοι και όχι σε ένα κεντρικό σημείο.
Οι ελεγκτές πεδίου ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα αυτά επιτρέπουν και ελέγχουν τη διασύνδεση, την επικοινωνία
και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των συσκευών.
Τα πρωτόκολλα καθορίζουν το είδος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και λογισμικού.
Όλες οι αρχιτεκτονικές δικτύων υπολογιστών
βασίζονται στο μοντέλο επτά επιπέδων Διασύνδεση
Ανοικτών Συστημάτων (Open Systems Interconnection – OSI) (πίν. 5.9.1, σελ. 260), το οποίο είναι πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων (ISO),
και έχουν ανοιχτή δομή όσον αφορά το επικοινωνιακό τμήμα.

O σκοπός του μοντέλου OSI είναι να δημιουργεί
ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει σε κάθε σύστημα ή δίκτυο να συνδέεται και να ανταλλάσσει σήματα, πακέτα μηνυμάτων και διευθύνσεις. Σε γενικές γραμμές,
τα κάτω τέσσερα επίπεδα καλύπτουν τη φυσική καλωδίωση, τα πρωτόκολλα δικτύου και επικοινωνίας των
τοπικών δικτύων και των δικτύων ευρείας περιοχής.
Στα δίκτυα πεδίου για λόγους απλότητας και
ταχείας αποκρίσεως συνήθως υλοποιούνται τα τρία
από τα επτά επίπεδα (1o, 2o και 7ο) του προτύπου αναφοράς OSI. Αυτό καθιστά πιο εύκολη την εξαγωγή
των πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων της
ενοποιήσεως των διαφόρων πρωτοκόλλων σε κάθε
επίπεδο. Με τα δίκτυα πεδίου τα βιομηχανικά εξαρτήματα γίνονται περισσότερο λειτουργικά, καθώς είναι
δυνατή η ενσωμάτωσή τους σε οποιοδήποτε σύστημα
χωρίς σημαντικές αλλαγές λογισμικών και εξαρτημάτων.
Στα δίκτυα πεδίου συναντάμε δύο βασικά μοντέλα
στον τρόπο διακινήσεως της πληροφορίας μεταξύ των συσκευών του δικτύου:
1) Το μοντέλο εξυπηρετητής-πελάτης (serverclient), στο οποίο μία συσκευή δικτύου παρέχει υπηρεσίες δεδομένων, όταν μία άλλη συσκευή δικτύου
ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο πελάτης θέτει
μία αίτηση και ο εξυπηρετητής επιστρέφει μία ανταπόκριση ή ακολουθεί μία σειρά από ενέργειες. Ο εξυπηρετητής μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα για την αίτηση αυτή ή να προσθέτει την αίτηση σε μία ουρά και
υιοθετείται από πρωτόκολλα δικτύου όπως το Modbus, PROFIBUS-FMS, WorldFIP, INTERBUS και
P-NET.
2) Το μοντέλο εκδότη-συνδρομητή (publishersubscriber), στο οποίο μερικοί κόμβοι - εκδότες (publishers) παράγουν πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες στο δίκτυο. Οι συνδρομητές (subscribers) ακούν
τους συγκεκριμένους κόμβους που παρέχουν τις
πληροφορίες. Το μοντέλο αυτό παρέχει μεγαλύτερη
δυνατότητα επεκτάσεως σε σχέση με το μοντέλο εξυπηρετητής-πελάτης λόγω της υπάρξεως πολλών παραλλήλων εκδοτών και υιοθετείται από πρωτόκολλα
δικτύου όπως το WorldFIP, Foundation Fieldbus,
CAN, CAN open, Device Net, ControlNet, ΚΝΧ,
Lon Works.
Στα δίκτυα πεδίου οι συσκευές του δικτύου αποκτούν δικαίωμα προσβάσεως – άδεια μεταδόσεως δεδομένων στο δίκτυο με διάφορες τεχνικές
όπως:
1) Στην τεχνική της σφυγμομετρήσεως κάθε
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Πίνακας 5.9.1
Τα επίπεδα OSI.

Επίπεδο 1

Το φυσικό επίπεδο καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες (μηχανικές, ηλεκτρικές, λειτουργικές) μεταδόσεως των δεδομένων σε ένα φυσικό μέσο επικοινωνίας. Ορίζει τις προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου μέσου μεταδόσεως (καλώδιο, αέρας), τον τρόπο μεταδόσεως (απλή ή αμφίδρομη)
και διαμορφώσεως των δεδομένων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων συνδέσεως μεταξύ των
συσκευών, ποιο είναι το επίπεδο τάσεως που αντιστοιχεί στο ψηφιακό 1 και 0, κανόνες προτεραιότητας προσβάσεως και ελέγχου ροής δεδομένων, τον τρόπο συγχρονισμού των συσκευών.
Τα προαναφερόμενα πρότυπα επικοινωνίας RS-232, RS-422, RS-485, IEEE488 αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος των απαιτουμένων καλωδιώσεων και παράλληλα παρέχουν γρήγορη
μετάδοση δεδομένων και αναφέρονται στο φυσικό επίπεδο.

Επίπεδο 2

Το επίπεδο ζεύξεως δεδομένων καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες μεταφοράς δεδομένων
μεταξύ δύο σταθμών του δικτύου, που συνδέονται μέσω του φυσικού επιπέδου. Καθορίζει τα
πρωτόκολλα ανιχνεύσεως και διορθώσεως σφαλμάτων λόγω θορύβου που συμβαίνουν στο
φυσικό επίπεδο, ελέγχει τον ρυθμό μεταδόσεως των δεδομένων και τις τυχόν καθυστερήσεις
που προκαλεί το φυσικό επίπεδο.

Επίπεδο 3

Το επίπεδο δικτύου καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες δρομολογήσεως, οργανώσεως, ταξινομήσεως και διευθυνσιοδοτήσεως των πακέτων των δεδομένων μέσα από ένα ή περισσότερα
ενδιάμεσα δίκτυα μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Αναφέρει τυχόν σφάλματα σχετικά με
την παράδοση των πακέτων. Καθορίζει τα πρωτόκολλα ελέγχου ροής και καθυστερήσεως των
πακέτων.

Επίπεδο 4

Το επίπεδο μεταφοράς, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες των χαμηλότερων επιπέδων, αναλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ δύο χρηστών ανεξάρτητα από τις τεχνολογίες που
παρεμβάλλονται μεταξύ τους.

Επίπεδο 5

Το επίπεδο συνόδου ελέγχει τη δημιουργία, τη διατήρηση και τον τερματισμό συνδέσεων του
επιπέδου μεταφοράς. Αντιμετωπίζει καταστάσεις βλάβης και καθορίζει τα χρονικά σημεία ανακάμψεως των συνδέσεων από ενδεχόμενες διακοπές.

Επίπεδο 6

Το επίπεδο παρουσιάσεως μορφοποιεί, κωδικοποιεί, κρυπτογραφεί, συμπιέζει, μετασχηματίζει τα δεδομένα που ανταλλάσσονται σε μία μορφή, ώστε να είναι κατανοητή από το αμέσως
επόμενο επίπεδο, το επίπεδο εφαρμογών.

Επίπεδο 7

Το επίπεδο εφαρμογών είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στον χρήστη και αποτελεί το σημείο διασυνδέσεως με τον χρήστη.

κόμβος-σκλάβος (slave) στέλνει δεδομένα μόνον όταν επιλεγεί από τον κύριο κόμβο (master).
Υπάρχει μία συνεχής ροή μηνυμάτων από τον κύριο
κόμβο προς κάθε σκλάβο και αντίστοιχα μηνύματα
απαντήσεως από τους σκλάβους στον κύριο κόμβο.
Αν υπάρχουν πολλοί κύριοι κόμβοι, τότε η πρόσβαση αυτών στο δίκτυο γίνεται κυκλικά βάσει κεντρικού
ελέγχου. Το μοντέλο κύριου/εξαρτημένου σταθμού
(master/slave) υιοθετείται από πρωτόκολλα δικτύου
όπως το Modbus.
2) Στην τεχνική διακινήσεως σκυτάλης (token,
ειδικό στοιχείο δεδομένων) κάθε κόμβος μπορεί να
ξεκινήσει την αποστολή δεδομένων όταν έχει στην
κατοχή του τη σκυτάλη. Ακολουθώντας συγκεκρι-

μένους κανόνες η σκυτάλη μεταδίδεται απ’ τον έναν
κόμβο στον άλλο. Τυχόν τυποποιημένα σφάλματα,
όπως η απώλεια της σκυτάλης ή η δημιουργία διπλής
σκυτάλης, ανιχνεύονται και διορθώνονται σχετικά εύκολα.
3) Στην τεχνική προσβάσεως σε χρονικές θυρίδες ο χρόνος μεταδόσεως χωρίζεται σε μεταβλητής
διάρκειας θυρίδες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο
κάθε κύριος κόμβος αποκτά από μόνος του δικαίωμα
προσβάσεως στο δίκτυο. Είναι απαραίτητη η δημιουργία μηνυμάτων συγχρονισμού για την αποφυγή
συγκρούσεων.
4) Στην τεχνική τυχαίας προσβάσεως, που
συναντάται κατά κανόνα στα δίκτυα Ethernet, κάθε
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Συνδεσμολογία βύσματος διαύλου CAN.

κόμβος στέλνει δεδομένα στο δίκτυο χωρίς κανόνες.
Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη συγκρούσεων όταν
πολλοί κόμβοι, ταυτόχρονα, επιχειρούν να στείλουν
δεδομένα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη μετάδοση των δεδομένων. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες
τεχνικές για την αποφυγή των συγκρούσεων.
Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστούν
τα βασικοτέρα πρωτόκολλα δικτύων πεδίου, που συναντάμε κατά κανόνα στα ολοκληρωμένα συστήματα
αυτοματισμού πλοίου.
5.9.1 CAN.
Το CAN (Controller Area Network) αποτελεί ένα
διεθνές σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου
που χρησιμοποιείται ευρέως στις εγκαταστάσεις πλοίων. Παρουσιάστηκε το 1983 από την εταιρεία Bosch,
με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μονάδων
ελέγχου των αυτοκινήτων.
Tο πρωτόκολλο CAN καθορίζει τις υπηρεσίες
μόνο για το 1ο (φυσικό) και 2ο επίπεδο (ζεύξεως δεδομένων) του μοντέλου OSI.
Στο φυσικό επίπεδο καθορίζονται τα επίπεδα των
τάσεων, το είδος των βυσμάτων και των καλωδίων
(σχ. 5.9α). Αν και δεν υπάρχουν τυποποιημένα βύσματα για το CAN, στο σχήμα 5.9α φαίνεται η μετατροπή ενός βύσματος D-9 σε βύσμα CAN. Η πιο
συνηθισμένη τάση λειτουργίας του CAN είναι τα 5 V
DC. Το δίκτυο CAN είναι μία τυπική τοπολογία διαύλου πολλαπλών συνδέσεων. Λόγω της χρήσεως
συνεστραμμένου καλωδίου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
στον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Στα δύο άκρα του
διαύλου τοποθετούνται τερματικές αντιστάσεις, οι
οποίες είναι περίπου ίσες με την χαρακτηριστική αντίσταση του αγωγού. Οι αντιστάσεις είναι της τάξεως
των 120 Ω.
Στο επίπεδο ζεύξεως δεδομένων καθορίζονται
υπηρεσίες όπως η ανίχνευση και αντιμετώπιση σφαλμάτων, η διαιτησία, η διαχείριση και η κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων κ.ά..
Ακολουθεί την τεχνική της διαφορικής μεταδόσε-

ως, όπως και το πρότυπο RS-485. Όπως αναφέρθηκε
στο πρότυπο RS-485, η συσκευή που παραλαμβάνει
τα δεδομένα, αποκωδικοποιεί τη διαφορά της τάσεως
ανάμεσα στους δύο αγωγούς. Αν η διαφορά της τάσεως είναι μεγαλύτερη από +200 mV, παραλήφθηκε 1,
ενώ αν είναι μικρότερη από –200 mV, παραλήφθηκε
0. Στο CAN υπάρχουν δύο καταστάσεις: η κυρίαρχη
(CAN High) και η δευτερεύουσα (CAN Low). Η
κυρίαρχη κατάσταση αντιστοιχεί στο λογικό 0, όταν η
διαφορά της τάσεως μεταξύ CANH και CANL είναι
μεγαλύτερη ή ίση από 0,9 V. Η δευτερεύουσα κατάσταση αντιστοιχεί στο λογικό 1, όταν η διαφορά της
τάσεως μεταξύ CANH και CANL είναι μικρότερη ή
ίση με 0,5 V. Οι καταστάσεις CANH και CANL είναι
απαραίτητες για θέματα διαιτησίας ανάμεσα στους
κόμβους του δικτύου, αλλά και για τον καθορισμό της
προτεραιότητας των μηνυμάτων.
Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο CAN είναι συνήθως είτε μονάδες εισόδου είτε
μονάδες εξόδου, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με
το δίκτυο, αλλά μέσω ενός πομποδέκτη και ενός
ελεγκτή CAN (σχ. 5.9β). Ο πομποδέκτης CAN
μεταφράζει τα μηνύματα CAN από ή σε διαφορικά
σήματα, τα οποία μεταδίδονται μέσω του συνεστραμΚόµβος 1
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Σχ. 5.9β
Πομποδέκτης και ελεγκτής σε δίαυλο CAN.
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μένου ζεύγους αγωγών. Ο ελεγκτής CAN υλοποιεί
το επίπεδο ζεύξεως δεδομένων. Χωρίς την παρουσία
κεντρικού ελεγκτή εξασφαλίζει την επικοινωνία διαδικτυακών συσκευών με τη μεταβίβαση μηνυμάτων.
Επιτρέπει την ταυτόχρονη λήψη του ίδιου μηνύματος
από πολλούς κόμβους (multicasting). Μπορεί να
εξυπηρετήσει μέχρι και 64 κόμβους.
Οι κόμβοι του δικτύου δεν έχουν συγκεκριμένες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να εισαχθούν κόμβοι σ’ ένα δίκτυο CAN χωρίς αλλαγή
υφιστάμενου υλικού ή λογισμικού. Αντίθετα, τα μεταδιδόμενα μηνύματα από κόμβο σε κόμβο έχουν μία
ταυτότητα που καθορίζει την προτεραιότητα του καθενός. Στο δίκτυο CAN οποιοσδήποτε κόμβος του δικτύου έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τον έλεγχο του
διαύλου. Το δίκτυο CAN, όπως και το Ethernet, υποστηρίζει την τεχνολογία της πολλαπλής προσβάσεως
με ανίχνευση φέροντος σήματος και με εντοπισμό συγκρούσεων (σχ. 5.9γ) ή αλλιώς CSMA/
CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection).
Όταν ο δίαυλος είναι ελεύθερος, οποιοσδήποτε
κόμβος του δικτύου μπορεί να ξεκινήσει την αποστοΚόµβοι

Μέσο
µεταφοράς

Μήνυµα
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Σχ. 5.9γ
CSMA/CD.

λή μηνυμάτων. Στο δίκτυο CAN ακολουθείται η μέθοδος προσπελάσεως εκδότη-συνδρομητή.
Όταν ανιχνευτεί σύγκρουση λόγω ταυτόχρονης
χρήσεως του διαύλου από δύο κόμβους, οι κόμβοι
στέλνουν ξανά το μήνυμα πάλι μετά από τυχαίο χρόνο, για την αποφυγή νέας συγκρούσεως.
Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε κανένα μήνυμα να μην χάνεται σε περίπτωση
συγκρούσεως. Για την αποφυγή των συγκρούσεων
ακολουθείται η διαδικασία της μη καταστρεπτικής
διαιτησίας. Κατά τη διαδικασία αυτή το μήνυμα δεν
καταστρέφεται και η μετάδοση του μηνύματος με
υψηλή προτεραιότητα δεν σταματά. Το μήνυμα με τη
μεγαλύτερη προτεραιότητα θα αποσταλεί τελικά, ενώ
ο κόμβος που μεταδίδει το χαμηλότερης προτεραιότητας μήνυμα θα ειδοποιηθεί και θα περιμένει. Εάν
ένας κόμβος μεταδίδει ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας (0, κυρίαρχη κατάσταση) και ένας άλλος ένα
μήνυμα χαμηλής προτεραιότητας (1, δευτερεύουσα
κατάσταση) μέσω μίας λογικής πύλης AND που χρησιμοποιείται στη διευθέτηση των μηνυμάτων θα προηγηθεί το μήνυμα υψηλής προτεραιότητας (0).
Κάθε κόμβος που μεταδίδει κάποιο μήνυμα, παράλληλα ελέγχει και την κατάσταση του δικτύου. Εάν
ένας κόμβος εκπέμπει, κανένας άλλος κόμβος δεν θα
ξεκινήσει μετάδοση μηνύματος. Μόνο αν ο κόμβος
είναι αδρανής, τότε κάποιος κόμβος ξεκινά μετάδοση
μηνύματος. Κάθε κόμβος επαληθεύει το μήνυμα, το
οποίο και λαμβάνει. Αυτό μειώνει την απόδοση του
δικτύου, ωστόσο η άμεση διακοπή της μεταδόσεως
σε περίπτωση ανιχνεύσεως συγκρούσεως εξοικονομεί χρόνο. Τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από το
δίκτυο είναι της τάξεως των 8 B και προστατεύονται
από αλγόριθμο αντιμετωπίσεως σφαλμάτων με πιο
χρησιμοποιούμενο τον έλεγχο κυκλικού πλεονασμού
(CRC). Στο δίκτυο CAN, οι κόμβοι που εμφανίζουν
δυσλειτουργία δεν επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του δικτύου, με αποτέλεσμα το δίκτυο να είναι
πάντα διαθέσιμο.
Σε κάθε μήνυμα (σχ. 5.9δ) που εκπέμπεται με τη
χρήση του πρωτοκόλλου CAN επισυνάπτονται πεδία
εξακριβώσεως ταυτότητας των 11 bits, τα οποία δεν
αφορούν στην πληροφορία του μηνύματος, αλλά
χρησιμοποιούνται ως πεδία ελέγχου, τα οποία υποδεικνύουν ποιος μεταδίδει προς ποιον ή ποιους, τι είδους μήνυμα μεταδίδεται και με τι προτεραιότητα. Το
πακέτο μηνύματος CAN ξεκινά με το σύμβολο SOF
(Start of frame) με 1 bit και ακολουθεί το πεδίο εξακριβώσεως ταυτότητας ή διαιτησίας (standard identifier, arbitration field) με 11 bits, και με το οποίο

Πεδίο εξακριβώσεως
ταυτότητας ή διαιτησίας
11 bits

1 bit
1 bit

1 bit
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καθορίζεται η προτεραιότητα του μηνύματος. Ακολουθούν τα πεδία αιτήσεως μεταδόσεως (Remote
transmission request – RTR) και αναγνωρίσεως μεγάλων πακέτων (IDentifier extension – IDE) με 1 bit
το καθένα αντίστοιχα και ακολουθεί το πεδίο που δείχνει πόσα Bytes με δεδομένα περιέχει το συγκεκριμένο μήνυμα (Data Length Code – DLC) με 4 bits.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα 0-8 B του μηνύματος, τα
15 bits, τα οποία αποτελούν το πεδίο ελέγχου κυκλικού πλεονασμού (CRC), καθώς και 2 bits, τα οποία
αποτελούν το πεδίο επιβεβαιώσεως του μηνύματος
(Acknowledge – ACK). Το πακέτο τελειώνει με το
πεδίο που δηλώνει το τέλος του μηνύματος (End Οf
Frame – EOF) με 7 bits. Μετά το τέλος κάθε μηνύματος ακολουθούν τουλάχιστον 2 bits, τα οποία καθορίζουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται να περάσει
για την αποστολή νέου μηνύματος και την επαναχρησιμοποίηση του διαύλου.
Το πρωτόκολλο CAN αποτελεί τη βάση των πρωτοκόλλων CANopen και DeviceNet. Τα πρωτόκολλα
αυτά είναι περισσότερο κατάλληλα για συνδυαστικές
βιομηχανικές εφαρμογές, οι οποίες ενσωματώνουν
τόσο εμπορικές όσο και εφαρμογές αυτοματισμού.
Για μήκος δικτύου έως 40 m ο ρυθμός μεταδόσεως
των μηνυμάτων φτάνει το 1 Mbps. Στις εγκαταστάσεις πλοίων λόγω του μεγάλου μήκους του δικτύου
(~500 m) ο συνήθης ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων είναι της τάξεως των 125 kbps.
5.9.2 NMEA.
Το πρότυπο NMEA είναι ένα σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου, το οποίο παρουσιάστηκε
από τη National Marine Electronics Association με
σκοπό τη διασύνδεση συσκευών και οργάνων στο
βιομηχανικό ναυτιλιακό περιβάλλον του πλοίου.
Ακολουθεί τη φιλοσοφία λειτουργίας του πρωτοκόλλου CAN. Κάθε συσκευή λειτουργεί ως κόμβος του
δικτύου και όπως και το δίκτυο CAN δεν απαιτεί την
παρουσία κεντρικού επεξεργαστή. Είναι αυτορρυθμιζόμενο, και είναι ένα δίκτυο χαμηλού κόστους. Ο

εξοπλισμός μπορεί να προστεθεί ή να απομακρυνθεί
χωρίς να απενεργοποιηθεί το δίκτυο. Η εγκατάσταση κόμβων είναι ιδιαίτερα απλή και γίνεται πολύ
γρήγορα.
Πριν την εμφάνιση του προτύπου NMEA 2000
υπήρχε το πρότυπο NMEA 0183. Το σειριακό πρότυπο NMEA 0183 είναι 25 φορές πιο αργό σε σχέση
με το NMEA 2000 και λειτουργεί σε ταχύτητες της
τάξεως των 4,8 kbps. To NMEA 0183 επιτρέπει τη
μονόδρομη ροή πληροφορίας από έναν αποστολέα
προς έναν ή πολλούς παραλήπτες. Αν απαιτηθεί να
υπάρχει αντίστροφη ροή πληροφορίας μεταξύ του
παραλήπτη και αποστολέα, τότε χρειάζεται η εγκατάσταση μίας πρόσθετης ξεχωριστής διασυνδέσεως
τύπου ΝΜΕΑ 0183 από τον παραλήπτη προς τον
αποστολέα.
Το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ 0183 στέλνει μία γραμμή
με δεδομένα, η οποία ονομάζεται πρόταση. Η κάθε
πρόταση περιέχει δεδομένα και είναι εντελώς ανεξάρτητη από άλλες προτάσεις. Για κάθε κατηγορία
συσκευών – οργάνων οι προτάσεις είναι σταθερές.
Κάθε πρόταση έχει δύο γράμματα προκαθορισμένα,
τα οποία καθορίζουν τη συσκευή – αποστολέα που
χρησιμοποιείται κάθε φορά. Για παράδειγμα για το
AIS (Automatic Identification System) τα προκαθορισμένα γράμματα είναι "AI", ενώ για τα συστήματα ελέγχου του μηχανοστασίου (Engine room
Monitoring Systems) τα προκαθορισμένα γράμματα
είναι "ER"). Ακολουθούν τρία γράμματα, τα οποία
καθορίζουν το περιεχόμενο της προτάσεως. Για παράδειγμα τα γράμματα "ΑΑΜ" (Arrival alarm) δηλώνουν την ύπαρξη συναγερμού – προειδοποιήσεως.
Κάθε πρόταση ξεκινά με το σύμβολο $. Τα πεδία
των δεδομένων της προτάσεως χωρίζονται με κόμματα. Μετά το τέλος των πεδίων δεδομένων ακολουθεί το σύμβολο "*", δύο χαρακτήρες για τον έλεγχο
σφαλμάτων μεταδόσεως της μεταδόσεως. O μέγιστος
αριθμός των χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει μία
πρόταση είναι 82.
Υπάρχει η δυνατότητα κάθε εταιρεία να καθορίσει
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ιδιόκτητες προτάσεις. Όλες οι ιδιόκτητες προτάσεις
ξεκινούν με το γράμμα P και ακολουθούνται από τρία
γράμματα, τα οποία καθορίζουν τον κατασκευαστή,
που ελέγχει την πρόταση. Για παράδειγμα, η πρόταση
της Bosch θα ξεκινούσε με τα γράμματα PBSH, ενώ
η πρόταση της Kongsberg θα ξεκινούσε με τα γράμματα PKSB.
Το ΝΜΕΑ 2000 αντικατάστησε το ΝΜΕΑ 0183
και επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
πολλαπλών δεκτών – αποδεκτών.
Το δίκτυο ΝΜΕΑ 2000, όπως και το CAN και το
Ethernet, υποστηρίζει την τεχνολογία της πολλαπλής
προσβάσεως με ανίχνευση φέροντος σήματος
και με εντοπισμό συγκρούσεων ή αλλιώς CSMA/
CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection). Με τη χρήση δύο καταστάσεων ΝΕΤ-Η
(κυρίαρχη, λογικό 0) και NET-L (δευτερεύουσα,
λογικό 1), οι οποίες προκύπτουν με την τεχνική της
διαφορικής μεταδόσεως, καθορίζεται η προτεραιότητα του μηνύματος και ακολουθείται η τεχνική της
μη καταστρεπτικής διαιτησίας. Ακολουθεί όπως και
το CAN τη μέθοδο προσπελάσεως εκδότη - συνδρομητή.
Η δομή του μηνύματος του δικτύου ΝΜΕΑ 2000
είναι σχεδόν όμοια με αυτήν του δικτύου CAN (σχ.
5.9δ). Οι διαφορές βρίσκονται στο πεδίο εξακριβώσεως ταυτότητας ή διαιτησίας, στο πεδίο των δεδομένων και στο πεδίο επιβεβαιώσεως του μηνύματος.
Στο ΝΜΕΑ 2000 το πεδίο εξακριβώσεως ταυτότητας ή διαιτησίας αποτελείται από 29 bits, ενώ
στο CAN αποτελείται από 11 bits. Στο ΝΜΕΑ 2000
το πεδίο επιβεβαιώσεως του μηνύματος αποτελείται από 1 bit, ενώ στο CAN αποτελείται από 2 bits.
Όσον αφορά στο πεδίο των δεδομένων, ενώ στο
CAN ο αριθμός των Bytes κυμαίνεται από 0 έως 8
στο NMEA 2000 ανάλογα με την έκδοση μπορεί να
προσεγγίσει και τα 1785 B. Συγκεκριμένα στην έκδοση του NMEA 2000 (Multi packet) το μέγεθος του
μεταδιδόμενου μηνύματος μπορεί να προσεγγίζει
τα 1785 B, ενώ στην έκδοση του NMEA 2000 (Fast
packet) τα 223 B.
Τα μηνύματα που διακινούνται με τη χρήση του
πρωτοκόλλου ΝΜΕΑ 2000 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα μηνύματα που περιέχουν πληροφορίες
από τις διάφορες συσκευές – σταθμούς ελέγχου του
πλοίου και στα μηνύματα που περιέχουν εντολές διαχειρίσεως του δικτύου.
Tο πρωτόκολλο ΝΜΕΑ 2000 καθορίζει, όπως
και το CAN, υπηρεσίες μόνο για το 1ο (Φυσικό) και
2ο επίπεδο (Ζεύξεως δεδομένων) του μοντέλου OSI.

Μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 50 φυσικούς κόμβους.
Στο σχήμα 5.9ε απεικονίζεται η βασική δομή δικτύου NMEA 2000, στο οποίο έχουν συνδεθεί συσκευές που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του πλοίου
παρέχοντας πληροφορίες για τη συνολική λειτουργία
του πλοίου. Στον δίαυλο το δίκτυο κορμού δεν ξεπερνά σε μήκος τα 200 m, ενώ η μέγιστη απόσταση
συνδέσεως της κάθε συσκευής (δίκτυο συνδέσεως)
από το δίκτυο κορμού είναι της τάξεως των 6 m. Στα
άκρα του δικτύου υπάρχουν βιδωτές τερματικές αντιστάσεις (σχ. 5.9στ) της τάξεως των 120 Ω. Λόγω της
παράλληλης συνδέσεως των αντιστάσεων η συνολική τιμή της αντιστάσεως είναι 60 Ω.
Τα καλώδια όσο και τα βύσματα του πρωτοκόλλου NMEA 2000 παρουσιάζουν αυξημένη μηχανική
αντοχή, είναι αδιάβροχα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Υπάρχουν δύο
είδη καλωδίων και βυσμάτων: βαρέως τύπου (mini)
και ελαφρού (micro) τύπου. Το μέγιστο ρεύμα φορτίσεως του βαρέος τύπου καλωδίου είναι 8 Α και χρησιμοποιείται για το δίκτυο κορμού, ενώ στο ελαφρύ
τύπου καλωδίου είναι 3 Α αντίστοιχα και χρησιμοποιείται για το δίκτυο συνδέσεως.
Τα καλώδια διασυνδέσεως είναι δύο ζευγών. Το
ένα ζεύγος χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των σημάτων (ΝΕΤ-Η και NET-L) (σχ. 5.9στ). Το δεύτερο
ζεύγος χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των συσκευών (NET-S+ και NET-C-) (σχ. 5.9στ). Η τάση
λειτουργίας του δικτύου κυμαίνεται από 9 – 16 V DC,
με πιο συνηθισμένη τάση λειτουργίας τα 12 V. Στο
σχήμα 5.9στ παρουσιάζεται η ανάλυση συνδέσεως
των ακροδεκτών στους δύο τύπους βυσμάτων. Η
σύνδεση των συσκευών στο δίκτυο κορμού γίνεται
Συσκευή
ΝΜΕΑ 2000
Τερµατική
αντίσταση Σύνδεσµος
τύπου Τ
120 Ω

Συσκευή
ΝΜΕΑ 2000
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καλώδιο

Micro Τερµατική
καλώδιο αντίσταση
120 Ω

Δίκτυο κορµού
Μέγιστη απόσταση 200 m
Τροφοδοσία
δικτύου-γείωση

Σχ. 5.9ε
Δομή δικτύου NMEA 2000.

Συσκευή
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Σχ. 5.9στ
Εξαρτήματα δικτύου NMEA 2000.

είτε με τη χρήση ειδικών συνδέσμων τύπου "T" ή ειδικών συνδέσμων τύπου συλλέκτη (σχ. 5.9στ). Με τη
χρήση συνδέσμων τύπου συλλέκτη η τοπολογία στα
συγκριμένα σημεία μετατρέπεται σε αστέρα.
Για μήκος δικτύου έως 25 m ο ρυθμός μεταδόσεως
των μηνυμάτων φτάνει το 1 Mbps. Στις εγκαταστάσεις πλοίων λόγω του μεγάλου μήκους του δικτύου
(~200 m) ο συνήθης ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων είναι της τάξεως των 250 kbps.
5.9.3 KNX.
Η τεχνολογία KNX είναι ένα αποκεντρωμένο
σύστημα μεταδόσεως και επεξεργασίας δεδομένων
με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών μίας ηλεκτρικής εγκαταστάσεως. Όπως το
CAN, και το ΝΜΕΑ είναι ένα δίκτυο διαύλου σειριακής ανταλλαγής πληροφοριών και χρησιμοποιείται
συνήθως για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη
ρύθμιση των εγκαταστάσεων. Δεν είναι τόσο προηγμένο για την αποτελεσματική οπτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Αν και η τεχνολογία ΚΝΧ συναντάται
κυρίως σε βιομηχανικές ή ξενοδοχειακές εφαρμογές,
στη ναυτιλιακή βιομηχανία θα το συναντήσομε κυρίως σε πλοία μεταφοράς επιβατών, στην ακτοπλοΐα,
καθώς και στα κρουαζιερόπλοια.
Σε πλοία με έντονη την παρουσία ξενοδοχειακών
εφαρμογών η τεχνολογία ΚΝΧ είναι κατάλληλη:
1) Για τον έλεγχο του φωτισμού, της θερμάνσεως,
του εξαερισμού, του κλιματισμού των καμπινών και
των χώρων συναθροίσεως, ενδιαιτήσεως και ψυχαγωγίας του κοινού.
2) Την εποπτεία και τον έλεγχο προσβάσεως των
καμπινών.

3) Τον έλεγχο των ηλεκτρικών συστημάτων σκιάσεως των καμπινών.
4) Τον έλεγχο του συναγερμού, της παρακολουθήσεως των χώρων, τη διαχείριση καταναλισκόμενης ενέργειας των καμπινών.
5) Τον κεντρικό έλεγχο και διαχείριση των διαφόρων λειτουργιών κάθε καμπίνας, καθώς και την αποστολή σημάτων και ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης,
από τις καμπίνες σε ένα κέντρο ελέγχου [π.χ. στον
χώρο υποδοχής (reception)], και
6) την εκτέλεση χειρισμών από απόσταση.
Σε μία εγκατάσταση KNX δημιουργείται ένα δίκτυο τύπου διαύλου, στο οποίο συνδέονται όλα τα
ενεργά μέρη της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως όπως:
είσοδοι (διακόπτες τύπου πλήκτρου και τύπου μπουτόν, ασύρματες και υπέρυθρες συσκευές εισόδου,
ξηρές επαφές, αισθητήρες φωτός – θερμοκρασίας –
υγρασίας, ανιχνευτές κινήσεως, ανιχνευτές θραύσεως
κρυστάλλων κ.λπ.), οθόνες ελέγχου και έξοδοι (ρελέ,
ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες κ.λπ.). Οι είσοδοι και
έξοδοι του δικτύου μπορεί να είναι είτε ψηφιακές, είτε
αναλογικές. Όλες αυτές οι συσκευές προγραμματίζονται, και ονομάζονται συνδρομητές του δικτύου.
Η διασύνδεση των συνδρομητών γίνεται µε ένα
διπολικό καλώδιο (YCYM 2 × 2 × 0,8 mm2, το ένα
ζεύγος είναι εφεδρικό) με τάση δοκιμής τα 2,5 kV
ή 4 kV. Το καλώδιο bus μεταφέρει τις πληροφορίες (εντολές εξόδων, σήματα εισόδων, ρυθμίσεις,
λογικές συναρτήσεις, χρονοπρογράμματα) και παράλληλα τροφοδοτεί και τους συνδρομητές µε την
απαραίτητη τάση λειτουργίας. Οι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις της γραμμής πρέπει να ελέγχονται για τη
σωστή συνέχεια της θετικής και αρνητικής πολικότη-
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τας. Στο καλώδιο bus το μαύρο καλώδιο αντιστοιχεί
στο αρνητικό (Β–) και το κόκκινο καλώδιο στο θετικό
(Β+). Όλες οι μορφές συνδεσμολογίας είναι αποδεκτές (αστέρα, δένδρο, υβριδική) εκτός από αυτήν του
κλειστού βρόχου.
Οι γραμμές ισχύος (230/400 V για το δίκτυο του
πλοίου) οδεύουν από τους πίνακες διανομής στις συσκευές εισόδου - εξόδου και από εκεί στις καταναλώσεις (σχ. 5.9ζ). Το δίκτυο KNX αποτελεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο πολύ χαμηλής τάσεως (Safety Extra-Low
Voltage – SELV) και το οποίο για λόγους ασφαλείας
δεν γειώνεται. Τα καλώδια του δικτύου KNX μπορεί να οδεύουν παράλληλα με τα καλώδια ισχύος σε
διαφορετικές όμως σχάρες οδεύσεως, για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων λόγω ηλεκτρομαγνητικού
θορύβου.
Συνολικά σε μία εγκατάσταση ΚΝΧ μπορούν να
συνδεθούν έως 12.000 περίπου συνδρομητές (σχ.
5.9η). Για τη σύνδεση των συνδρομητών KNX ακολουθούνται κάποιοι κανόνες. Σε κάθε γραμμή bus
μπορούν να λειτουργήσουν από 2 έως 64 συνδρομητές. Με ειδικές συσκευές που ονομάζονται συζεύκτες
γραμμής (Line Coupler) μπορούν να διασυνδεθούν
έως και 12 γραμμές bus σε μία περιοχή (Area), δηλαδή 768 συνδρομητές. Οι 12 συζεύκτες γραμμής
σχηματίζουν την κυρίως γραμμή (Line Coupler). Με
ειδικές συσκευές που ονομάζονται συζεύκτες περιοχής
(Area Coupler) μπορούν να διασυνδεθούν μέχρι και

Διακόπτης

Θερµοστάτης

15 περιοχές. Οι 15 συζεύκτες περιοχής σχηματίζουν
την γραμμή περιοχής (Backbone Line). Κάθε γραμμή bus απαιτεί ξεχωριστό τροφοδοτικό. Με αυτόν τον
τρόπο ακόμα και αν μία γραμμή βγει εκτός, το υπόλοιπο σύστημα λειτουργεί.
Κάθε συνδρομητής έχει ατομική φυσική διεύθυνση η οποία αποτελείται από 16 bits. Τα πρώτα 4 bits
αντιστοιχούν στην περιοχή λειτουργίας (τιμές από 1
ως 15), τα επόμενα 4 bits αντιστοιχούν στη γραμμή
bus (τιμές από 1 ως 12) και τα τελευταία 8 bits αντιστοιχούν στον συνδρομητή (τιμές από 1 ως 64).
Οι συνδρομητές στη γραμμή επικοινωνούν µε
ρυθμό 9600 b/s. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται
στη γραμμή περιγράφονται ως τηλεγραφήματα. To
τηλεγράφημα αποτελείται από το πεδίο ελέγχου με
8 bits, στο οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι προτεραιότητας του τηλεγραφήματος και οι διαδικασίες
ομαλής κυκλοφορίας των τηλεγραφημάτων. Ακολουθούν το πεδίο της διευθύνσεως του αποστολέα και
του παραλήπτη με 16 και 17 bits αντίστοιχα. Το επί
πλέον bit στο πεδίο του παραλήπτη καθορίζει αν το
τηλεγράφημα απευθύνεται σε έναν ή σε ομάδα συνδρομητών. Ακολουθεί το πεδίο διευθύνσεων προσδιορισμού με 7 bits. Στο πεδίο προσδιορισμού υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση και το
μήκος του τηλεγραφήματος. Ακολουθεί το πεδίο με
τα δεδομένα από 1 – 16 B. Τέλος, ακολουθεί το πεδίο
ελέγχου σφάλματος μεταδόσεως και επιβεβαιώσεως
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Σχ. 5.9ζ
Όδευση ισχυρών ρευμάτων και δικτύου ΚΝΧ σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση.
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Σχ. 5.9η
Τοπολογία δικτύου KNX.
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με 8 bits. Στο ΚΝΧ για τον έλεγχο σφάλματος μεταδόσεως εκτελείται η τεχνική της διαγώνιας ισοτιμίας.
Στο σχήμα 5.9θ φαίνεται η δομή του τηλεγραφήματος του ΚΝΧ.
Οι συσκευές εισόδου - εξόδου ως συνδρομητές
συνδέονται στο δίκτυο μέσω μίας μονάδας που ονομάζεται προσαρμοστής bus (σχ. 5.9η). Ο προσαρμοστής διαχειρίζεται τα τηλεγραφήματα του KNX και
ελέγχει την κατάσταση των διασυνδεομένων εισόδων – εξόδων. Απαρτίζεται από τη μονάδα ελέγχου
και τη μονάδα μεταδόσεως. Στη μονάδα ελέγχου
υπάρχουν ο μικροεπεξεργαστής και οι μνήμες στις
οποίες αποθηκεύονται τα τρέχοντα δεδομένα (RAM),
το λογισμικό του μικροεπεξεργαστή (ROM) και οι
παράμετροι του συνδρομητή (EEPROM). Μέσω της
μονάδας μεταδόσεως γίνεται η λήψη και η διαβίβαση των τηλεγραφημάτων αλλά και διάφοροι έλεγχοι
σταθεροποιήσεως τάσεως, που έχουν ως σκοπό την
ορθή λειτουργία του προσαρμοστή.
Το ΚΝΧ υποστηρίζει την τεχνολογία της πολλαπλής προσβάσεως με ανίχνευση φέροντος σήμα-

Πεδίο ελέγχου
8 bits

Συζεύκτης
γραµµής
Τροφοδοτικό
τάσεως

Κυρίως γραµµή
Συζεύκτης
γραµµής

Περιοχή 15

Συζεύκτης
περιοχής

τος και με αποφυγή συγκρούσεων (CSMA/CA).
Όπως το CAN, και το NMEA 2000 ακολουθεί τη μέθοδο προσπελάσεως εκδότη - συνδρομητή. Κάθε bit
μπορεί να λάβει δύο καταστάσεις: 0 ή 1. Στο λογικό 0
υπάρχει ροή ρεύματος, ενώ στο λογικό 1 δεν υπάρχει
ροή ρεύματος.
Όλοι οι συνδρομητές πραγματοποιούν ταυτόχρονη ακρόαση του διαύλου, αλλά ανταποκρίνονται
μόνο αυτοί που η φυσική τους διεύθυνση αντιστοιχεί
σε αυτήν που περιγράφεται στο κάθε τηλεγράφημα.
Όταν ένας συνδρομητής θέλει να στείλει ένα τηλεγράφημα, πρέπει να ελέγξει την κατάσταση του διαύλου
και να περιμένει, μέχρι να μην στέλνει κανένας άλλος
συνδρομητής. Εφόσον ο δίαυλος είναι ελεύθερος,
μπορεί κάθε συνδρομητής να αρχίσει τη διαδικασία
αποστολής τηλεγραφημάτων.
Η διαφορά της διαδικασίας CA (Collision Avoidance – αποφυγή συγκρούσεων) με την CD (Collision
Detection – εντοπισμό συγκρούσεων) είναι ότι στη
διαδικασία CA το σήμα συγκρούσεως όχι μόνο ανιχνεύεται, αλλά και αποφεύγεται. Όταν δύο συνδροΠεδίο διευθύνσεων
προσδιορισµού
3+4 bits

Σχ. 5.9θ
Δομή τηλεγραφήματος KNX.
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μητές ξεκινήσουν την αποστολή τηλεγραφημάτων
ταυτόχρονα, ξεκινά τη μετάδοση ο συνδρομητής με
την υψηλότερη προτεραιότητα. Ο συνδρομητής με τη
χαμηλότερη προτεραιότητα αρχίζει την διαδικασία
αποστολής αργότερα. Εάν πολλοί συνδρομητές εκπέμπουν ταυτόχρονα, η λογική κατάσταση 0 επικρατεί
στο δίκτυο. Στην περίπτωση που δύο συνδρομητές
έχουν την ίδια προτεραιότητα, τότε ξεκινά την αποστολή τηλεγραφημάτων ο συνδρομητής που έχει τη
μικρότερη φυσική διεύθυνση.
Το πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι
όλοι οι συνδρομητές έχουν τα ίδια δικαιώματα προσπελάσεως στον δίαυλο. Μετά την ολοκλήρωση της
αποστολής του τηλεγραφήματος μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο συνδρομητής που
έστειλε το τηλεγράφημα ελέγχει αν το τηλεγράφημα
έχει παραληφθεί σωστά. Στη συνέχεια οι παραλήπτες
του τηλεγραφήματος στέλνουν μήνυμα επιβεβαιώσεως ορθής λήψεως του τηλεγραφήματος στον αποστολέα.
Tο πρωτόκολλο ΚΝΧ, σε αντίθεση με το CAN,
καθορίζει τις υπηρεσίες για όλα σχεδόν τα επίπεδα
του μοντέλου OSI. Δεν καθορίζει υπηρεσίες όμως για
το επίπεδο συνόδου (5ο) και παρουσιάσεως (6ο).
Η μεταβίβαση των προγραμμάτων και των παραμέτρων στους συνδρομητές του KNX γίνεται σειριακά
είτε μέσω μίας σειριακής θύρας RS-232 είτε USB ή
ακόμα και μέσω θύρας IP (Ethernet), η οποία μπορεί
να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου
ή ακόμα και στον ηλεκτρικό πίνακα. Σε περίπτωση
διακοπής τάσεως το πρόγραμμα παραμένει αποθηκευμένο και ανεπηρέαστο.
Το μήκος των καλωδίων μίας γραμμής bus συμπεριλαμβανομένων όλων των διακλαδώσεων δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 m. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο συνδρομητών, καθώς και η απόσταση μεταξύ ενός τροφοδοτικού των 29 V DC και ενός
bus-συνδρομητή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 700 m και 350 m αντίστοιχα. Δεν απαιτείται η
τοποθέτηση τερματικής αντιστάσεως για το κλείσιμο
της γραμμής.

κεντρικοί επεξεργαστές – ελεγκτές, ενώ οι εξαρτημένοι σταθμοί είναι συνήθως PLC ή συσκευές μετρήσεων. Μπορεί να μεταφέρει καθαρά bits ή λέξεις
χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Χρησιμοποιείται
ευρύτατα στα περισσότερα μετρητικά συστήματα του
πλοίου, με πιο συχνή εφαρμογή την καταγραφή των
ηλεκτρικών μεγεθών του ηλεκτροστασίου.
Διακρίνομε τέσσερεις τύπους δικτύου MODBUS:
To MODBUS Plus, το MODBUS RTU το MODBUS ASCII και το MODBUS TCP/IP.
Στο δίκτυο MODBUS Plus, στο οποίο οι σταθμοί μόλις λάβουν δικαίωμα προσβάσεως – άδεια μεταδόσεως δεδομένων (σκυτάλη) αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο. Όσο ένας σταθμός (κύριος) έχει στην
κατοχή του τη σκυτάλη μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα με άλλους σταθμούς (εξαρτημένοι). Το μήνυμα
περιέχει πληροφορίες, όπως τον σταθμό αποστολής,
τον σταθμό παραλαβής, τα δεδομένα αποστολής, τη
ζητούμενη ενέργεια εκτελέσεως, ένα πεδίο διαγνώσεως σφαλμάτων, καθώς και τη διαδρομή μεταδόσεως του μηνύματος. Κάθε εξαρτημένος σταθμός που
λαμβάνει ένα μήνυμα στέλνει επιβεβαίωση λήψεως
στον σταθμό αποστολής. Σε περίπτωση που ο εξαρτημένος σταθμός δεν μπορεί να εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια του μηνύματος, στέλνει ένα μήνυμα
λάθους. Η περιστροφή του κουπονιού στο δίκτυο
είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει από τον σταθμό με τη μικρότερη διεύθυνση μέχρι να φθάσει στον
Κύριος
σταθµός
Αποστολή
Λήψη

Εξαρτηµένος
σταθµός

Εξαρτηµένος
σταθµός
(α)

Κύριος
σταθµός
Αποστολή
Αποστολή

5.9.4 MODBUS.
Το MODBUS είναι ένα σειριακό πρότυπο πεδίου
βασισμένο στην αρχιτεκτονική κύριου/εξαρτημένου
σταθμού [σχ. 5.9ι(α)] για έλεγχο και μετρήσεις σε
πραγματικό χρόνο. Παρουσιάστηκε το 1979 από την
εταιρεία Modicon, σημερινή Schneider Electric. Στο
δίκτυο MODBUS οι κύριοι σταθμοί είναι συνήθως

Εξαρτηµένος
σταθµός

Εξαρτηµένος
σταθµός

Εξαρτηµένος
σταθµός
(β)

Εξαρτηµένος
σταθµός

Σχ. 5.9ι
Κύριος και εξαρτημένος σταθμός σε δίκτυο MODBUS.
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σταθμό με τη μεγαλύτερη διεύθυνση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα σε άλλες μεταδόσεις μηνυμάτων ο ίδιος
σταθμός να μπορεί να λειτουργεί ως κύριος σταθμός
και σε άλλες ως εξαρτημένος σταθμός. Τα μηνύματα
που στέλνονται μέσα από το δίκτυο είναι της τάξεως
των 256 Β. Η τοπολογία του δικτύου είναι τύπου διαύλου με τμήματα, τα οποία γεφυρώνονται μεταξύ
τους. Κάθε σταθμός διαθέτει μία μοναδική διεύθυνση και μπορεί να συνδεθούν στο δίκτυο με τη χρήση
συσκευών γεφυρώσεως μέχρι 64 σταθμοί. Για μήκος
δικτύου έως 500 m ο ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων μπορεί να προσεγγίσει τα 2 Mbps. Η μετάδοση μπορεί να γίνει με την τεχνολογία RS-485 με
χρήση συνεστραμμένου αγωγού.
Το δίκτυο MODBUS RTU [Ελεγχόμενη Μονάδα
από Απόσταση (Remote Terminal Unit)] είναι περισσότερο αποδοτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα
MODBUS για την ίδια ταχύτητα μεταδόσεως. Στο
μήνυμα του δικτύου MODBUS RTU κάθε Byte των
8 bits ενσωματώνει δύο δεκαεξαδικούς χαρακτήρες
των 4 bits. Η μεγάλη πυκνότητα των χαρακτήρων συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας της μεταδόσεως. Στο σχήμα 5.9ια απεικονίζεται
η δομή του μηνύματος του πρωτοκόλλου MODBUS
RTU. Το πεδίο αρχής αποτελείται από τουλάχιστον
3,5 χαρακτήρες παύσεως. Το πεδίο διευθύνσεως
του κόμβου προορισμού αποτελείται από 8 bits. Το
πεδίο που δηλώνει τον κωδικό συναρτήσεως αποτελείται από 8 bits. Ο κωδικός της συναρτήσεως δίνει
τις οδηγίες εκτελέσεως στην εξαρτημένη συσκευή,
όπως να διαβάσει ή να γράψει ψηφιακές – αναλογικές εισόδους ή εξόδους. Το πεδίο των δεδομένων
αποτελείται από πολλαπλάσια των 8 bits και το μήκος του εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων. Το

πεδίο δεδομένων έχει μέγιστο μέγεθος τα 254 B. Το
πεδίο ελέγχου σφαλμάτων αποτελείται από 16 bits.
Για τον έλεγχο σφαλμάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC). Το πεδίο
τέλους αποτελείται από τουλάχιστον 3,5 χαρακτήρες
παύσεως.
Το δίκτυο MODBUS ASCII (American Standard
Code for Information Interchange) είναι πιο αργό
σε σχέση με το MODBUS RTU. Στο μήνυμα του
δικτύου MODBUS ASCII κάθε Byte των 8 bits ενσωματώνει δύο χαρακτήρες ASCII. Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιούνται χαρακτήρες όπως το 0…9
και A…F. Στο σχήμα 5.9ια απεικονίζεται η δομή του
μηνύματος του πρωτοκόλλου MODBUS ASCII. Το
πεδίο αρχής αποτελείται από 1 χαρακτήρα και ξεκινά
πάντα με άνω κάτω τελεία (:), ενώ το πεδίο τέλους
αποτελείται από έναν διπλό χαρακτήρα (Carriage
Return-Line Feed – CRLF), που δηλώνει στον σταθμό προορισμού ότι η αποστολή του μηνύματος έχει
ολοκληρωθεί. Από 2 χαρακτήρες αποτελούνται το
πεδίο διευθύνσεως του κόμβου προορισμού, το πεδίο συναρτήσεως και το πεδίο ελέγχου σφαλμάτων.
Το πεδίο των δεδομένων αποτελείται από Ν χαρακτήρες και το μήκος του εξαρτάται από τον τύπο των
δεδομένων και δεν ξεπερνά σε μέγεθος τα 254 B. Για
τον έλεγχο σφαλμάτων χρησιμοποιείται η διαμήκης
μέθοδος ελέγχου πλεονασμού (LRC). Το MODBUS
ASCII επιτρέπει χρονικά διαστήματα της τάξεως του
ενός δευτερολέπτου μεταξύ των χαρακτήρων χωρίς
τη δημιουργία λάθους.
Τόσο στο δίκτυο MODBUS ASCII όσο και στο
δίκτυο MODBUS RTU κάθε σταθμός διαθέτει μία
μοναδική διεύθυνση, ένας σταθμός μόνο θεωρείται κύριος και ο κάθε εξαρτημένος σταθμός δεν θα

Πεδίο αρχής

Διεύθυνση προορισμού

Συνάρτηση

Δεδομένα

Έλεγχος λαθών

Πεδίο τέλους

> = 3,5 χαρακτήρες

8 bits

8 bits

N × 8 bits

16 bits

> = 3,5 χαρακτήρες

Μήνυμα πρωτοκόλλου MODBUS RTU
Πεδίο αρχής

Διεύθυνση προορισμού

Συνάρτηση

Δεδομένα

Έλεγχος λαθών

Πεδίο τέλους

1 χαρακτήρας

2 χαρακτήρες

2 χαρακτήρες

Ν χαρακτήρες

2 χαρακτήρες

2 χαρακτήρες

Μήνυμα πρωτοκόλλου MODBUS ASCII

Σχ. 5.9ια
Δομή μηνύματος MODBUS RTU και MODBUS ASCII.
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μεταδώσει δεδομένα αν δεν έχει προηγηθεί αίτημα
από τον κύριο σταθμό. Ο κύριος σταθμός μπορεί
να επικοινωνεί μόνο με έναν εξαρτημένο σταθμό ή
ταυτόχρονα με όλους τους εξαρτημένους σταθμούς,
στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα (broadcast message).
Μπορεί να συνδεθούν στο δίκτυο από 1 – 247 εξαρτημένοι σταθμοί. Όταν το μήνυμα έχει ως διεύθυνση
αποστολής την τιμή 0, τότε το μήνυμα είναι κοινό και
απευθύνεται σε όλους τους εξαρτημένους σταθμούς
[σχ. 5.9ι(β)]. Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να
είναι τύπου διαύλου, αστέρα ή δένδρου. Για μήκος
δικτύου έως 350 m ο ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων μπορεί να προσεγγίσει τα 38,4 kbps. Η μετάδοση στο MODBUS RTU και MODBUS ASCII
γίνεται με χρήση θωρακισμένου συνεστραμμένου
ζεύγους δύο ή τεσσάρων αγωγών αντίστοιχα, ελάχιστης διατομής 0,8 mm2.
Το δίκτυο MODBUS TCP/IP είναι παρόμοιο
με το δίκτυο MODBUS RTU, με τη διαφορά ότι οι
εντολές και τα δεδομένα ενσωματώνονται στο τηλεγράφημα του TCP/IP χωρίς να τροποποιούνται. Με
τη χρήση της διεπαφής TCP διασφαλίζεται η σωστή
λήψη όλων των δεδομένων, ενώ με το IP διασφαλίζεται η σωστή διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση
των μηνυμάτων. Το πεδίο των δεδομένων δεν ξεπερνά σε μέγεθος τα 1500 B. Για τον έλεγχο σφαλμάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος κυκλικού ελέγχου
πλεονασμού (CRC). Υποστηρίζονται όλες οι τοπολογίες που μπορούν να υλοποιηθούν με το πρότυπο Ethernet. Η μετάδοση μπορεί να γίνει με χρήση
συνεστραμμένου αγωγού, οπτικής ίνας ή ακόμα και
ασύρματα. Ο αριθμός των σταθμών που μπορούν
να συνδεθούν είναι απεριόριστος. Ο ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων μπορεί να προσεγγίσει τα
1000 Μbps.
Το MODBUS καθορίζει τις υπηρεσίες για το
ο
7 (Εφαρμογής) του μοντέλου OSI. Το MODBUS
ASCII και MODBUS RTU λειτουργεί σε δίκτυα
RS-232, RS-422 και RS-485 με τερματικές αντιστάσεις στα άκρα του δικτύου. Το MODBUS TCP/IP
λειτουργεί σε όλα τα φυσικά επίπεδα δικτύου που
υποστηρίζουν TCP/IP. To MODBUS λειτουργεί συνήθως με τάσεις τροφοδοσίας της τάξεως των 12 V
DC. Η κάθε συσκευή απαιτεί ανεξάρτητη τροφοδοσία. Δεν γίνεται μεταφορά τροφοδοσίας μέσω του
αγωγού του δικτύου όπως στο δίκτυο KNX.
5.9.5 HART.
Το πρωτόκολλο HART (Highway Addressable

Remote Transducer) λειτουργεί σε υφιστάμενα συστήματα μετρήσεων 4 – 20 mA και χρησιμοποιεί την
ίδια καλωδίωση για τη μετάδοση των σημάτων. Στο
πλοίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση έξυπνων οργάνων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές, κατά τις οποίες τα δεδομένα συλλέγονται από
όργανα, αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας. Είναι το μόνο υβριδικό πρωτόκολλο που συνδυάζει την ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων. Μέσω
δύο διαφορετικών ημιτονοειδών συχνοτήτων αναπαρίστανται τα ψηφία 0 και 1 αντίστοιχα [σχ. 5.9ιβ(α)].
To 1 αντιστοιχεί στη συχνότητα των 1200 Hz, ενώ
το 0 στη συχνότητα των 2200 Hz. Η αναλογική πληροφορία των 4 – 20 mA [σχ. 5.9ιβ(β)] δεν αλλοιώνεται λόγω της υπερθέσεως των δύο ημιτονοειδών
συχνοτήτων, καθώς η μέση τιμή τους είναι 0. Σε ένα
σύστημα αυτοματισμού πλοίου που χρησιμοποιεί
πρωτόκολλο HART για τη μετάδοση δεδομένων,
η πίεση τροφοδοσίας καυσίμου στην κύρια μηχανή
μεταδίδεται σαν αναλογικό σήμα 4 – 20 mA και στο
ίδιο ζεύγος καλωδίων μεταδίδεται ως ψηφιακό σήμα
η θερμοκρασία καυσίμου.
+
0
–
Συχνότητα 1200 Ηz
Λογικό
“1”

2200 Hz
“0”

(α)

20 mA

Αναλογικό
σήµα

“1” “0”
“0” “1”
“1”
Ψηφιακό
“0” “1”
“1” “0”
σήµα
4 mA
Χρόνος
(β)

Σχ. 5.9ιβ
(α) Αντιστοιχία ψηφιακού σήματος με τη συχνότητα, και (β) υπέρθεση ψηφιακού σήματος
πάνω σε αναλογικά σήματα 4 – 20 mA.
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Tο πρωτόκολλο HART, όπως και το ΚΝΧ, καθορίζει τις υπηρεσίες για όλα σχεδόν τα επίπεδα του
μοντέλου OSI. Δεν καθορίζει υπηρεσίες όμως για το
επίπεδο συνόδου (5ο) και για το επίπεδο παρουσιάσεως (6ο). Παρουσιάστηκε το 1986 από την εταιρεία
Rosemount και θεωρείται ως ανοικτό πρωτόκολλο,
διαθέσιμο σε όλους τους κατασκευαστές. Βασίζεται
στην αρχιτεκτονική κύριου/εξαρτημένου σταθμού
με χρήση χρονικών θυρίδων για πρόσβαση στον δίαυλο. Ο κύριος σταθμός (σχ. 5.9ιγ) είναι συνήθως
ένας υπολογιστής ή ένας ελεγκτής πεδίου. Το πρωτόκολλο HART επιτρέπει τη συνύπαρξη δύο κύριων
σταθμών (σχ. 5.9ιγ) στο δίκτυο (πρωτεύων και δευτερεύων σταθμός). Ο δευτερεύων κύριος σταθμός
είναι συνήθως μία φορητή οθόνη απεικονίσεως. Ο
εξαρτημένος σταθμός ανταποκρίνεται στις εντολές
του κύριου σταθμού και μπορεί να είναι ένας ενεργοποιητής, ένας μεταδότης, ένας ελεγκτής PID ή ένας
μετρητής. Με τη χρήση κατάλληλου πολυπλέκτη (σχ.
5.9ιγ) πριν τον πρωτεύοντα κύριο σταθμό γίνεται η
μετατροπή των μεταφερόμενων συχνοτήτων του μηνύματος σε ψηφιακά σήματα 0 και 1, ώστε να είναι
δυνατή η ανάγνωση του μηνύματος τόσο από τον
πρωτεύοντα κύριο σταθμό όσο και από άλλα πρωτόκολλα, τα οποία μπορεί να συνυπάρχουν με το δίκτυο HART. Τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από
το δίκτυο είναι της τάξεως των 255 B. Για τον έλεγχο
σφαλμάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος της περιττής
ή άρτιας ισοτιμίας.
Κύριος
πρωτεύων
σταθµός

Κύριος
δευτερεύων
σταθµός
D

A
Πολυπλέκτης

Εξαρτηµένος
σταθµός

250 Ω

Εξαρτηµένος
σταθµός
Εξαρτηµένος
σταθµός

Σχ. 5.9ιγ
Δίκτυο HART με δύο κύριους σταθμούς.

Είναι δυνατές δύο συνδεσμολογίες: σημείο
προς σημείο και πολλαπλών σημείων τοπολογίας διαύλου (σχ. 5.9ιγ). Στα άκρα του διαύλου τοποθετείται τερματική αντίσταση της τάξεως των 250 Ω.
Στη συνδεσμολογία πολλαπλών σημείων μπορούν
να συνδεθούν ως 63 εξαρτημένοι σταθμοί ανάλογα
με την έκδοση του πρωτοκόλλου. Εκτός από το ζεύ-

γος καλωδίων που απαιτείται για τη μετάδοση του
σήματος είναι απαραίτητη και η ύπαρξη δεύτερου
ζεύγους για τη βοηθητική τροφοδοσία των εξαρτημένων σταθμών. Λόγω της χρήσεως συνεστραμμένου καλωδίου το δίκτυο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
στον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Για μήκος δικτύου
έως 3000 m ο ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων
φτάνει το 1,2 Mbps.
5.9.6 PROFIBUS.
Το PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) είναι ένα
σειριακό πρότυπο πεδίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύπλοκες εργασίες επικοινωνίας,
στις οποίες οι απαιτήσεις ταχύτητας είναι ιδιαίτερα
υψηλές. Παρουσιάστηκε το 1989 από το Γερμανικό
Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαιδεύσεως και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κυρίως από την εταιρεία Siemens.
Διακρίνομε τρεις τύπους δικτύου PROFIBUS:
1) Το PROFIBUS-DP (Decentralised Periphery), το οποίο επικοινωνεί αποκλειστικά με κυκλική
διακίνηση πληροφορίας. Στα δίκτυα PROFIBUS
(σχ. 5.9ιδ) διακρίνομε γενικά κύριους και εξαρτημένους σταθμούς. Κάθε κύριος σταθμός ελέγχει
ορισμένο αριθμό εξαρτημένων σταθμών και η πρόσβασή του σε εξαρτημένους σταθμούς άλλων κύριων σταθμών είναι περιορισμένη. Κάθε εξαρτημένος
σταθμός ανταλλάσσει δεδομένα εισόδου και εξόδου
με τους κύριους σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κύριοι σταθμοί ρυθμίζουν την επικοινωνία
στον δίαυλο και μπορούν να στείλουν μηνύματα στον
δίαυλο όταν έχουν στην κατοχή τους τη σκυτάλη (σχ.
5.9ιδ). Μέσω της σκυτάλης περνούν τα δικαιώματα
προσπελάσεως του μέσου από τον έναν κύριο σταθμό στον επόμενο κύριο σταθμό. Στο δίκτυο PROFIBUS-DP η σκυτάλη χρησιμοποιείται μόνο κατά την
επικοινωνία των κυρίων σταθμών.
Διακρίνομε δύο τύπους κύριων σταθμών: τους
κύριους σταθμούς τύπου 1 (σχ. 5.9ιδ), οι οποίοι
είναι κυρίως PLC με εκτεταμένες δυνατότητες δικτυώσεως και τους κύριους σταθμούς τύπου 2 (σχ.
5.9ιδ), που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό, την αρχικοποίηση, την παρακολούθηση και τη
διάγνωση λαθών. Η έναρξη λειτουργίας του δικτύου
και η άρση βλαβών μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε
σημείο του δικτύου, γεγονός που παρέχει πολύ μεγάλη ευελιξία. Οι εξαρτημένοι σταθμοί είναι είτε αισθητήρες είτε ενεργοποιητές με αναλογικές ή ψηφιακές
εισόδους – εξόδους. Όσο μικρότερος ο αριθμός των
κυρίων σταθμών στο δίκτυο τόσο μικρότερος είναι
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Εξαρτηµένος
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Εξαρτηµένος
σταθµός

Κύριος
σταθµός
τύπου 1

Εξαρτηµένος
σταθµός

Κύριος-Εξαρτηµένος Σταθµός

Εξαρτηµένος
σταθµός

Κύριος
σταθµός
τύπου 1

Εξαρτηµένος
σταθµός

Συζεύκτης συσκευής στο δίκτυο

Σχ. 5.9ιδ
Κυκλική διακίνηση σκυτάλης και σχέση κύριου – εξαρτημένου σταθμού σε δίκτυο PROFIBUS.

και ο κύκλος σαρώσεως του διαύλου.
Στο σχήμα 5.9ιδ έχομε πέντε κύριους σταθμούς
(τέσσερεις τύπου 1 και έναν τύπου 2) και πέντε εξαρτημένους. Οι κύριοι σταθμοί σχηματίζουν έναν λογικό δακτύλιο. Όταν ένας κύριος σταθμός τύπου 1
λάβει τη σκυτάλη, για ορισμένο χρονικό διάστημα
έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλους τους
εξαρτημένους σταθμούς που ελέγχει, καθώς και με
όλους τους υπόλοιπους κύριους σταθμούς. Τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από το δίκτυο είναι της
τάξεως των 244 B. Για μήκος δικτύου έως 1200 m
ο ρυθμός μεταδόσεως των μηνυμάτων μπορεί να
προσεγγίσει τα 93,75 kbps. Για μήκη της τάξεως των
100 m ο ρυθμός μεταδόσεως φτάνει τα 12 Mbps.
Αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές με μικρούς χρόνους αποκρίσεως, αφού για τη μετάδοση
1 kb δεδομένων εισόδου-εξόδου απαιτείται χρονικό
διάστημα της τάξεως των 2 ms. Η μετάδοση μπορεί
να γίνει με την τεχνολογία RS-485 (διαφορική μετάδοση) με χρήση συνεστραμμένου ζεύγους αγωγών
(σχ. 5.9ιε), με οπτικές ίνες ή ασύρματα και μπορεί
να εξυπηρετήσει μέχρι και 32 σταθμούς – κόμβους
ή 126 με τη χρήση επαναληπτών. Χρησιμοποιούνται
για τη σύνδεση των καλωδίων βύσματα με 9 ακίδες
(D-9), ενώ στα άκρα του διαύλου υπάρχουν ενεργές τερματικές αντιστάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως
διαιρέτες τάσεως ώστε η διαφορά τάσεως ανάμεσα
στους δύο αγωγούς να είναι της τάξεως του 1 V (σχ.
5.9ιε). Η τάση που χρησιμοποιείται στις τερματικές
αντιστάσεις είναι της τάξεως των 5 V.
2) Το PROFIBUS-PA (Process Automation)
επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων και ηλεκτρικού ρεύματος στην ίδια γραμμή και είναι σύμφω-

νη με το πρότυπο IEC 1158-2. Αντικαθιστά κυρίως
τα συμβατικά συστήματα αναλογικής τεχνολογίας
4 – 20 mA, τα οποία απαιτούν πολύ μεγάλο αριθμό
καλωδιώσεων, ενώ η κάθε συσκευή απαιτεί ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας. Αντίθετα, στο PROFIBUSPA ένα ζεύγος καλωδίων είναι αρκετό για τη μετάδοση, αλλά και την ταυτόχρονη ηλεκτρική τροφοδοσία
όλων των σταθμών. Στο PROFIBUS-PA υπάρχει
για όλους τους σταθμούς ένα τροφοδοτικό τάσεως
από 13,5 – 24 V ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Κάθε σταθμός του δικτύου καταναλώνει σταθερή ποσότητα ρεύματος της τάξεως των 10 – 20 mA
όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν ένας
σταθμός στέλνει δεδομένα για την αποστολή του λογικού 1 αφαιρεί 9 mA, ενώ για αποστολή του λογικού
0 προσθέτει 9 mA [σχ. 5.9ιστ(α)]. Η μέθοδος αυτή
μεταδόσεως ονομάζεται και μέθοδος διαμορφώσεως τάσεως (voltage mode). Υπάρχουν τερματικές
αντιστάσεις της μορφής RC στα άκρα του διαύλου
[σχ. 5.9ιστ(β)]. Επιτρέπονται οι τοπολογίες διαύλου,
αστέρα ή η υβριδική τοπολογία.
Το PROFIBUS-PA επιτρέπει την σύνδεση/αποσύνδεση των σταθμών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας χωρίς να επηρεάζεται αυτή ή οι υπόλοιποι σταθμοί ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη πιθανότητα
αναφλέξεως-εκρήξεως. Χρησιμοποιείται ευρύτατα
στα συστήματα μετρήσεων δεξαμενών πλοίων, καθώς το εκρηκτικό περιβάλλον λειτουργίας επιβάλλει
τη χρήση ειδικών συστημάτων τροφοδοσίας χαμηλής τάσεως απόλυτα ελεγχόμενης. Η μετάδοση γίνεται με χρήση συνεστραμμένου ζεύγους αγωγών
και μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 32 σταθμούς [σχ.
5.9ιστ(β)]. Για περισσότερους σταθμούς είναι απα-
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(α) Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε δίκτυο PROFIBUS-ΡΑ,
(β) δίκτυο PROFIBUS-ΡΑ σε εκρηκτικό περιβάλλον λειτουργίας.

ραίτητη η χρήση επαναληπτών. Για διατομές αγωγών
της τάξεως των 0,8 mm2 και για μήκη μέχρι 900 m ο
ρυθμός μεταδόσεως προσεγγίζει τα 31,25 kbps. Η
διασύνδεση μεταξύ του δικτύου PROFIBUS-PA
και PROFIBUS-DP γίνεται με τη χρήση ειδικών
συζευκτών που μετατρέπουν το PROFIBUS-PA σε
PROFIBUS-DP [σχ. 5.9ιστ(β)].
3) Το PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message
Specification), βασίζεται στο μοντέλο εξυπηρετητής - πελάτης (client/server) για την επικοινωνία
των συσκευών αυτοματισμού – PLC. Ο διακομιστής
γίνεται ενεργός μόνον όταν γίνει αίτηση για παροχή
υπηρεσίας από τον πελάτη. Στο PROFIBUS-FMS
είναι δυνατόν και οι 126 συσκευές να είναι κύριες
συσκευές. Η μετάδοση μπορεί να γίνει με την τεχνολογία RS-485, με οπτικές ίνες ή ασύρματα. Προσφέρει πολλές προηγμένες δυνατότητες και χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές με ειδικές απαιτήσεις

επικοινωνίας και κυρίως για να γεφυρώσει ελεγκτές
διαφορετικών κατασκευαστών.
Το PROFIBUS-DP και PROFIBUS-PA καθορίζει τις υπηρεσίες για το 1ο (Φυσικό) και 2ο επίπεδο (Ζεύξεως δεδομένων) του μοντέλου OSI. Τα
υπόλοιπα επίπεδα παραμένουν απροσδιόριστα. Tο
PROFIBUS-FMS καθορίζει τις υπηρεσίες για το
1ο (Φυσικό) το 2ο επίπεδο (Ζεύξεως δεδομένων),
καθώς και για το 7ο επίπεδο (Εφαρμογών) του μοντέλου OSI. Σε όλους τους τύπους PROFIBUS για
τον έλεγχο σφαλμάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος
κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC).
5.9.7 INDUSTRIAL ETHERNET.
Το Industrial Ethernet βασίζεται στα πρότυπα
ΙΕΕΕ 802.3 (Ethernet) και ΙΕΕΕ 802.11 a/b/g/h
(ασύρματα δίκτυα). Αρχικά το Ethernet δεν είχε
εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματι-
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σμού, καθώς ήταν ακατάλληλο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Στη συνέχεια όμως η εμφάνιση
βιομηχανικών δικτύων που ενσωματώνουν το πρωτόκολλο TCP/IP, όπως το MODBUS/TCP, οδήγησε σε βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ethernet
σε βιομηχανικές εφαρμογές. Το Ethernet μπορεί να
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον κατανεμημένο βιομηχανικό έλεγχο, καθώς είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο σε εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές
γραφείου, μπορεί να μειώσει το κόστος, αλλά και
να βελτιώσει την απόδοση της επικοινωνίας μεταξύ
των βιομηχανικών ελεγκτών.
Η σημαντική διαφορά του Industrial Ethernet
από το κλασικό Ethernet εντοπίζεται στο είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Οι δικτυακές συσκευές
του Industrial Ethernet, καθώς και τα παρελκόμενά
του (π.χ. καλώδια, υλικά συνδέσεων) χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε κρούσεις, δονήσεις και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (υψηλές
θερμοκρασίες – υγρασίες, εκρηκτικό περιβάλλον) γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για το
βιομηχανικό περιβάλλον του πλοίου σε σύγκριση με
τα υπόλοιπα βιομηχανικά δίκτυα.
Άλλη μια ιδιαιτερότητα των δικτυακών συσκευών του Industrial Ethernet είναι η χρησιμοποίηση
«περιττών» (redundant) τροφοδοτικών τάσεων,
εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την αδιάλειπτη
και ασφαλή λειτουργία του δικτύου.
Σε σύγκριση με το δίκτυο Profibus, η ταχύτητα
δικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη. Κυμαίνεται από
10 Mbps έως και 1 Gbps ανάλογα με το μέσο υλοποιήσεως του δικτύου (με καλώδια UTP/FTP/SFTP
Cat5e/Cat6 ή οπτικές ίνες). Με τη χρήση οπτικών
ινών το μήκος του δικτύου μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 4,5 km και ο αριθμός των διασυνδεδεμένων
σταθμών είναι απεριόριστος. Η διαθεσιμότητα του
δικτύου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς χωρίς διακοπές στη λειτουργία του δικτύου είναι δυνατή η
επέκτασή του και η συντήρησή του.
Όπως και στο συμβατικό Ethernet οι σταθμοί
δεν διαχωρίζονται σε κύριοι και εξαρτημένοι. Όλοι
οι σταθμοί έχουν τα ίδια δικαιώματα προσβάσεως
στο δίκτυο και επομένως όποιος σταθμός έχει δεδομένα τα αποστέλλει αμέσως χωρίς να περιμένει.
Η πρόσβαση των σταθμών στο δίκτυο γίνεται όπως
και στο Ethernet με την τεχνική CSMA/CD (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Detection).
Αυτό είχε αρχικά ως αποτέλεσμα τη μειωμένη
απόδοση του δικτύου και γι’ αυτόν τον λόγο ήταν πε-

ριορισμένη αρχικά η χρήση του Ethernet σε βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις μεταδόσεως
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το μειονέκτημα αυτό του Ethernet λύθηκε
με τη χρήση του ειδικών δικτυακών συσκευών μεταγωγής (switch) και δρομολογήσεως (router),
οι οποίες επιτρέπουν πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία και εκμηδενίζουν τις συγκρούσεις. Ακόμα και σε
περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταδόσεως δεδομένων
πακέτων από διαφορετικούς σταθμούς, οι δικτυακές
αυτές συσκευές αναγνωρίζουν τον προορισμό των
πακέτων, αρκεί ο κάθε αποστολέας να στέλνει σε
διαφορετικό προορισμό.
Οι δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς) δέχονται
ένα μήνυμα από τον αποστολέα σταθμό και ελέγχουν αν η διαδικτυακή διαδρομή δρομολογήσεως
προς τον παραλήπτη σταθμό είναι ελεύθερη. Εάν
είναι ελεύθερη η διαδρομή δρομολογήσεως, στέλνουν το μήνυμα, αν όχι, το αποθηκεύουν στη μνήμη
τους μέχρι να ελευθερωθεί η διαδρομή δρομολογήσεως. Αν φθάσουν ταυτόχρονα πολλά πακέτα μηνυμάτων για τον ίδιο αποστολέα σταθμό με την ίδια
διεύθυνση προορισμού, αποθηκεύονται προσωρινά
στη μνήμη τους και στη συνέχεια αποστέλλονται σειριακά το ένα μετά το άλλο. Έτσι, σε δίκτυα με υπερβολικό αριθμό δεδομένων εμφανίζονται ουρές στις
συσκευές του δικτύου και στους τελικούς κόμβους,
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.
Στο δίκτυο Ethernet το ελάχιστο μέγεθος του
πλαισίου δεδομένων είναι 46 B όταν συνήθως σ’
ένα βιομηχανικό δίκτυο το τυπικό μέγεθος των μεταδιδόμενων δεδομένων κυμαίνεται από 1 – 8 B. Αυτό
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα μεταδόσεως. Ενσωματώνοντας ή ακόμα και τροποποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, πολλοί οργανισμοί και εταιρείες
που ασχολούνται με την τεχνολογία των κατανεμημένων δικτύων πεδίου αντιμετωπίζουν το Industrial
Ethernet ως το βιομηχανικό πρωτόκολλο του μέλλοντος. Όσον αφορά στον αριθμό συνδρομητών, το
Industrial Ethernet δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα
απ’ το Ethernet.
Μπορεί να αποτελέσει το ενιαίο πρωτόκολλο για
καθολική εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα ενός ολοκληρωμένου ναυτιλιακού βιομηχανικού πληροφοριακού συστήματος. Στο σχήμα 5.9ιζ παρουσιάζεται η
ολοένα και μεγαλύτερη εκθετική αυξητική τάση των
ελεγχομένων σημείων (είσοδοι – έξοδοι) ενός βιομηχανικού δικτύου πλοίου αλλά και η μετάβαση της τε-
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Εξέλιξη τεχνολογίας βιομηχανικών δικτύων πλοίου –
αριθμός ελεγχομένων σημείων.

χνολογίας από την αναλογική μετάδοση δεδομένων
4 – 20 mA στο Industrial Ethernet.
Ήδη σήμερα έχομε την εμφάνιση εννοιών όπως
το βιομηχανικό Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Και οι δύο όροι θα αποτελέσουν βασικά συστατικά της δημιουργίας των έξυπνων πλοίων. Τα
«έξυπνα» πλοία (smart ships) θα ενσωματώνουν
την τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών
συνδυάζοντάς τα με μία εξελιγμένη αλυσίδα ναυτιλιακών υπηρεσιών στεριάς. Αυτό σημαίνει τη χρησιμοποίηση συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες
θα μπορούν να ολοκληρώνουν σύνθετες εργασίες,
προκειμένου να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους και καλύτερης ποιότητας παραγόμενες υπηρεσίες.
5.9.8 PROFINET.
Το PROFINET αποτελεί μία λύση δικτυώσεως
για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο βασισμένη στην
τεχνολογία Ethernet. Είναι πολύ πιο προσιτό από
το PROFIBUS, διότι υποστηρίζεται η επικοινωνία
των συσκευών αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο
με μέγιστο χρόνο διεκπεραιώσεως το ένα χιλιοστό
του δευτερολέπτου. Παράλληλα υποστηρίζεται και
η ανοικτή επικοινωνία μέσω του Ethernet TCP/IP
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας πραγματικού
χρόνου (π.χ. τεχνολογία Διαδικτύου, διαγνωστικά,
ανανέωση παραμέτρων συσκευών).
Σε ένα δίκτυο PROFINET σε αντιστοιχία με το
δίκτυο PROFIBUS διακρίνομε τρία είδη συσκευών:
1) Τον ελεγκτή Ι/Ο (Κύριος σταθμός τύπου 1

στο δίκτυο PROFIBUS), ο οποίος αναλαμβάνει την
κύρια λειτουργία για την κυκλική ανταλλαγή των δεδομένων με τις αποκεντρωμένες συσκευές πεδίου
(Εξαρτημένος σταθμός στο δίκτυο PROFIBUS). Σε
ένα δίκτυο PROFINET είναι δυνατή η συνύπαρξη
περισσότερων του ενός ελεγκτών Ι/Ο.
2) Τις συσκευές Ι/Ο, οι οποίες ελέγχονται από
τον ελεγκτή Ι/Ο και οι οποίες είναι παρόμοιες με τους
εξαρτημένους σταθμούς του δικτύου PROFIBUS
DP, και
3) τους επόπτες Ι/Ο (Κύριος σταθμός τύπου 2
στο δίκτυο PROFIBUS), που είναι στην ουσία Η/Υ
με αντίστοιχα εργαλεία διαγνώσεως. Οι επόπτες Ι/Ο
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα διεργασιών και στις
παραμέτρους του συστήματος, καθώς και σε πληροφορίες συναγερμών και διαγνώσεως.
Το μοντέλο επικοινωνίας του PROFINET βασίζεται στην κυκλική ανταλλαγή των δεδομένων που
ακολουθεί και το PROFIBUS DP με αρκετές όμως
διαφορές. Το PROFIBUS DP βασίζεται στο μοντέλο
κύριου/εξαρτημένου σταθμού, ενώ το PROFINET
βασίζεται στο μοντέλο εξυπηρετητής/πελάτης.
Το PROFIBUS χρησιμοποιεί ένα κανάλι για την
επικοινωνία μεταξύ κύριου και εξαρτημένου σταθμού, ενώ στο PROFINET για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ελεγκτή Ι/Ο και των συσκευών Ι/Ο
χρησιμοποιούνται τρία κανάλια επικοινωνίας. Το κανάλι πραγματικής λειτουργίας (Real Time – RT),
το οποίο χρησιμοποιείται για την τυπική κυκλική
μεταφοράς δεδομένων και συναγερμών διάρκειας
10 ms μεταξύ του ελεγκτή Ι/Ο και των συσκευών
Ι/Ο. Το κανάλι TCP/IP, που χρησιμοποιείται για την
παραμετροποίηση, διαμόρφωση και γενικά για την
αποστολή απρογραμμάτιστων (άκυκλων) λειτουργιών διάρκειας 100 ms συνήθως μεταξύ ενός επόπτη
Ι/Ο και μίας συσκευής Ι/Ο. Το κανάλι ισοχρονισμένης πραγματικής λειτουργίας (Isochronous Real
Time – IRT) χρησιμοποιείται για πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων διάρκειας 250 μs συνήθως μεταξύ ενός ελεγκτή Ι/Ο και των συσκευών Ι/Ο.
Το κανάλι IRT του δικτύου PROFINET στο πλοίο το
συναντάμε κυρίως σε εφαρμογές ελέγχου κινήσεως
(θέσεως).
Στο PROFIBUS μπορούν να συνδεθούν το μέγιστο 126 σταθμοί, ενώ στο PROFINET απεριόριστοι.
Στο PROFIBUS η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με τη χρήση υπέρυθρης τεχνολογίας, ενώ στο PROFINET είναι δυνατή η υλοποίηση
ασυρμάτων δικτύων σύμφωνα με το ΙΕΕΕ 802.11
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a/b/g/h. Στο PROFIBUS δεν είναι δυνατή η σύνδεση δικτυακών συσκευών, σε αντίθεση με το PROFINET. Στο PROFIBUS όλοι οι εξαρτημένοι σταθμοί
έχουν την ίδια προτεραιότητα στη μετάδοση των δεδομένων, ενώ στο PROFINET μπορούν να οριστούν
διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας. Στο PROFIBUS χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του δικτύου συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων τύπου RS-485,
ενώ στο PROFINET χρησιμοποιείται καλώδιο δικτύου τύπου UTP τεσσάρων ζευγών. Στο PROFIBUS η
ταχύτητα του δικτύου μπορεί να φτάσει τα 12 Mbps,

ενώ στο PROFINET μπορεί να φτάσει το 1 Gbps. Σε
μερικά ίσως χρόνια το PROFINET αντικαταστήσει το
PROFIBUS DP, αλλά σε καμία περίπτωση το PROFIBUS PA.
5.9.9 Σύγκριση βιομηχανικών δικτύων πεδίου.
Στον πίνακα 5.9.2 πραγματοποιείται μία σύγκριση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των πιο
συνηθισμένων βιομηχανικών δικτυών πεδίου, που
μπορεί να συναντήσομε στο βιομηχανικό περιβάλλον
αυτοματισμού του πλοίου.

Πίνακας 5.9.2
Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών βιομηχανικών δικτύων πεδίου.
Τοπολογία

Μέσο
Μήκος
Αριθμός Ταχύτητα Έλεγχος
Μέθοδος
Μήκος
μεταδόσεως μεταδόσεως κόμβων μεταδόσεως λαθών προσπελάσεως δεδομένων

CAN

Δίαυλος

Συνεστραμμένο ζεύγος

100-500 m

64

125 kbps
1 Mbps

CRC

Εκδότης –
Συνδρομητής

8 Bytes

NMEA
2000

Δίαυλος

Συνεστραμμένο ζεύγος

25-200 m

50

250 kbps
1 Mbps

CRC

Εκδότης –
Συνδρομητής

0-1785
Bytes

KNX

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος

1000 m

12.000

9,6 kbps

Διαγώνια
Ισοτιμία

Εκδότης –
Συνδρομητής

1-16 Bytes

MODBUS
PLUS

Δίαυλος

Συνεστραμμένο ζεύγος

500 m

64

2 Μbps

Άρτια ή
περιττή
ισοτιμία

Κύριος/εξαρτημένος με
σκυτάλη

256 Bytes

MODBUS
ASCII

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος

350 m

247

38,4 kbps

LRC

Κύριος/εξαρτημένος

254 Bytes

MODBUS
RTU

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος

350 m

247

38,4 kbps

CRC

Κύριος/εξαρτημένος

254 Bytes

MODBUS
TCP/IP

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος,
ΑπεριόΑπεριόριστο
οπτική ίνα,
ριστος
ασύρματα

1 Gbps

CRC

Εξυπηρετητής –
1500 Bytes
Πελάτης

HART

Δίαυλος

Συνεστραμμένο ζεύγος

3000 m

63

1,2 Μbps

Άρτια ή
περιττή
ισοτιμία

Κύριος/εξαρτημένος με χρονικές θυρίδες

255 Bytes

PROFIBUS-DP

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος,
οπτική ίνα,
ασύρματα

100 m

32-126

12 Μbps

CRC

Κύριος/εξαρτημένος με
σκυτάλη

246 Bytes

PROFIBUS-PA

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος

1000 m

32-126

31,25 kbps

CRC

Κύριος/εξαρτημένος με
σκυτάλη

246 Bytes
(συνεχίζεται)
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Τοπολογία

Μέσο
Μήκος
Αριθμός Ταχύτητα Έλεγχος
Μέθοδος
Μήκος
μεταδόσεως μεταδόσεως κόμβων μεταδόσεως λαθών προσπελάσεως δεδομένων

PROFIBUS-FMS

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

Συνεστραμμένο ζεύγος,
οπτική ίνα,
ασύρματα

Industrial
Ethernet

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

PROFINET

Δίαυλος,
Αστέρας,
Υβριδική

93,75 kbps

CRC

Εξυπηρετητής –
Πελάτης

Συνεστραμμένο ζεύγος,
ΑπεριόΑπεριόριστο
οπτική ίνα,
ριστος
ασύρματα

1 Gbps

CRC

Εξυπηρετητής –
1500 Bytes
Πελάτης

Συνεστραμμένο ζεύγος,
ΑπεριόΑπεριόριστο
οπτική ίνα,
ριστος
ασύρματα

1 Gbps

CRC

Εξυπηρετητής –
1500 Bytes
Πελάτης
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5.10 Επικοινωνίες βάσεων δεδομένων μεταξύ
γέφυρας – μηχανής.

Μηχανοστάσιο

Κατανεµηµένη βάση
δεδοµένων
Δεδοµένα

Δεδοµένα

Γέφυρα

Ένα από τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αυτοματισμού πλοίου βιομηχανικού τύπου είναι η αποθήκευση δεδομένων σε εύχρηστες
και εύκολα προσπελάσιμες συνεκτικές βάσεις δεδομένων, τόσο στο πλοίο όσο και στεριά. Πλέον, πολύ
συχνά τόσο στο εργασιακό περιβάλλον του πλοίου,
όσο και στη ναυτιλιακή εταιρεία συναντάμε εκτός από
κεντρικές βάσεις δεδομένων και συστήματα κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αυτόματα μεταξύ τους.
Τα δεδομένα των κεντρικών βάσεων δεδομένων αποθηκεύονται και διατηρούνται σ’ έναν κεντρικό υπολογιστή. Στο πλοίο συνήθως αυτός ο κεντρικός
υπολογιστής βρίσκεται στη γέφυρα του πλοίου, στο
μηχανοστάσιο και στο λογιστήριο και τα υπόλοιπα
μέρη του πληρώματος έχουν πρόσβαση στις κεντρικές βάσεις δεδομένων μέσω τοπικών δικτύων υπολογιστών. Αντίστοιχα κεντρικοί υπολογιστές βρίσκονται
στην στεριά, οι οποίοι ενημερώνονται με τα δεδομένα
του πλοίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα πλεονεκτήματα των κεντρικών βάσεων δεδομένων για ένα πλοίο ή μια ναυτιλιακή εταιρεία είναι
τα εξής: μία βάση δεδομένων για κάθε λειτουργία
(γέφυρα, μηχανή, λογιστήριο, ναυτιλιακή εταιρεία),
ο κεντρικός έλεγχος στην προσπέλαση και τροποποίηση των δεδομένων, η απλή προσέγγιση και ευκολία
στην υλοποίηση. Μειονέκτημα αποτελεί η χρονοβόρα ενημέρωση των βάσεων δεδομένων μεταξύ τους
και η μη εύκολη ανεύρεση των δεδομένων από τις
διαφορετικές λειτουργίες του πλοίου.

246 Bytes

Αντίθετα, μία κατανεμημένη βάση δεδομένων
(distributed database) είναι η βάση δεδομένων της
οποίας τμήματα αποθηκεύονται σε πολλούς υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους σ’ ένα δίκτυο
υπολογιστών. Παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με
τα κατανεμημένα συστήματα ελέγχου που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 5.4.2. Τέτοιους υπολογιστές πλέον στο περιβάλλον του πλοίου μπορούμε
να συναντήσομε στο μηχανοστάσιο του πλοίου αλλά
και στη γέφυρα. Σε πλοία μεταφοράς επιβατών – αυτοκινήτων (σχ. 5.10) στην ακτοπλοΐα καθώς και στα
κρουαζιερόπλοια θα βρούμε επίσης τέτοιους υπολογιστές και στο κομμάτι λογιστικής υποστηρίξεως των
υπηρεσιών του πλοίου.

Λογιστήριο

1200 m

Σχ. 5.10
Κατανεμημένη βάση δεδομένων
σε πλοίο τύπου Ro-Ro.
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Η ανάγκη του τεμαχισμού μίας βάσεως δεδομένων και της κατανομής της γεωγραφικά τόσο στο τοπικό δίκτυο του πλοίου (γέφυρα, μηχανοστάσιο, λογιστήριο), όσο και στο τοπικό δίκτυο της ναυτιλιακής
εταιρείας στη στεριά προέκυψε από την παράλληλη
αλλά και ταυτόχρονη ανάγκη εκμεταλλεύσεως του
συνόλου των δεδομένων, που βρίσκονται αποθηκευμένα στα διάφορα τοπικά μηχανογραφικά πληροφοριακά συστήματα τόσο του πλοίου όσο και της ναυτιλιακής εταιρείας.
Το εξουσιοδοτημένο πλήρωμα του πλοίου ή το
προσωπικό της ναυτιλιακής εταιρείας έχει πρόσβαση
στο τμήμα της βάσεως δεδομένων στην τοποθεσία
τους, με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που σχετίζονται με τα καθήκοντά
του, χωρίς να επηρεάζεται η εργασία των υπολοίπων
(πλήρωμα, εργαζόμενοι ναυτιλιακής εταιρείας).
Η διαχείριση μίας κατανεμημένης βάσεως δεδομένων γίνεται μέσω ειδικών υπολογιστικών προγραμμάτων. Το σύστημα διαχειρίσεως των βάσεων
δεδομένων (Database management system – DBMS)
είναι συνήθως ένα πρόγραμμα, κατανεμημένο στους
διάφορους υπολογιστές του συστήματος. Το κύριο
χαρακτηριστικό του είναι ότι διαχειρίζεται την βάση
δεδομένων σαν να ήταν όλα τα δεδομένα αποθηκευμένα στον ίδιο υπολογιστή. Σε περίπτωση που πολλοί
χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, διασφαλίζει ότι οι διαγραφές και οι ενημερώσεις
σε έναν υπολογιστή ανανεώνονται αυτόματα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα οπουδήποτε αλλού.
Επίσης δημιουργεί τους κανόνες δικαιοδοσίας στα
δεδομένα και είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των
δεδομένων.
Οι κατανεμημένες βάσεις δεδομένων ακολουθούν το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).
Σύμφωνα με το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, ο «πελάτης» υποβάλλει μία αίτηση και ο «εξυπηρετητής»
ανταποκρίνεται στο αίτημα ή κάνει μία σειρά από
ενέργειες. Οι αιτήσεις όλων των «πελατών» που παραλαμβάνονται από τον «εξυπηρετητή» τοποθετούνται σε μία ουρά. Τις αιτήσεις επεξεργάζεται ο «εξυπηρετητής» με βάση την προτεραιότητά τους, η οποία
συνήθως καθορίζεται από τη σειρά με την οποία ο
«εξυπηρετητής» παραλαμβάνει τις αιτήσεις.
Στο βιομηχανικό περιβάλλον του πλοίου μπορούμε να συναντήσομε περισσότερους από έναν «εξυπηρετητές» (εφαρμογών αυτοματισμού - διαχειρίσεως,
αποθήκης, δεδομένων, λειτουργιών, επικοινωνιών),
όπου ο καθένας εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες,

άλλα όλοι μαζί έχουν ως στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση της εγκαταστάσεως. Οι κεντρικοί «εξυπηρετητές» είναι ισχυροί σε υπολογιστική ισχύ, διαθέτουν αυξημένη μνήμη και αποθηκευτικό χώρο. Οι
«πελάτες» είναι υπολογιστές, στους οποίους είναι
εγκατεστημένες οι τοπικές εφαρμογές επεξεργασίας
και εκμεταλλεύσεως των δεδομένων της βάσεως.
Σε σχέση με τους «εξυπηρετητές», χαρακτηρίζονται
από χαμηλότερης δυναμικότητας τεχνικά χαρακτηριστικά. Για λόγους εφεδρείας το δίκτυο είναι διπλό
(σχ. 5.10), ώστε σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει η
μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα.
Τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων βάσεων
δεδομένων είναι πρώτον αξιοπιστία και άμεση διαθεσιμότητα αφού η χρήση πολλών υπολογιστών ως
χώρων αποθηκεύσεως των δεδομένων ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης του δικτύου υπολογιστών. Δεύτερον προστασία πολύτιμων δεδομένων,
μεγαλύτερη απόδοση, μικρότερο κόστος, ευελιξία σε
περίπτωση επεκτάσεως του δικτύου υπολογιστών και
των βάσεων δεδομένων και τρίτον, επειδή η κυκλοφορία των δεδομένων γίνεται μεταξύ «πελάτη» και
«εξυπηρετητή», η επιβάρυνση από την κυκλοφορία
διαχειρίσεως του δικτύου είναι ελάχιστη.
Ωστόσο όμως υπάρχουν και μειονεκτήματα, τα
οποία είναι τα εξής: Απαίτηση επί πλέον λογισμικού,
αυξημένη πιθανότητα για σφάλματα λογισμικού, επί
πλέον επεξεργασία-συντήρηση, αυξημένη πολυπλοκότητα, ελλιπής ασφάλεια καθώς υπάρχουν μερικές
φορές προβλήματα συγχρονισμού ενημερώσεως.
Είναι επιτακτική ανάγκη η χρησιμοποίηση γρήγορων
και ασφαλών δικτύων.
Οι κατανεμημένες βάσεις δεδομένων προσφέρουν εύκολες διεπαφές με άλλα συστήματα μέσω
Internet/Intranet, παρέχουν υπηρεσίες ιστού, υλοποιούν ευκολότερα την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, συμμετέχουν στον άμεσο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και στην αυτοματοποίηση των
διαδικασιών και έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας
αναφορών σε πραγματικό χρόνο. Είναι επίσης εύκολη και άμεση η ανεύρεση δεδομένων και μ’ αυτόν
τον τρόπο μπορούν να υποστηριχτούν πιο εύκολα συστήματα έγκαιρης προειδοποιήσεως και διαδραστικά
συστήματα λογισμικού, με στόχο την υποβοήθηση
λήψεως αποφάσεων. Συνδυάζουν τέλος επιχειρησιακά μοντέλα και δεδομένα και μπορούν να προτείνουν
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα τόσο στο πλοίο,
όσο και στην ναυτιλιακή εταιρεία στη στεριά.
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5.11 Υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών πλοίου –
στεριάς, επικοινωνία προσωπικού.
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.1, η
σημερινή μορφή αυτοματισμού των περισσοτέρων
πλοίων αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. Το επίπεδο
αυτοματισμού πεδίου, το επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσεων και το επίπεδο διαχειρίσεως υλοποιούνται
στο βιομηχανικό περιβάλλον του πλοίου. Το επίπεδο
που βρίσκεται πιο ψηλά στην ιεραρχία, το επίπεδο
επιχειρησιακής οργανώσεως, υλοποιείται στη στεριά,
στη ναυτιλιακή εταιρεία με την άμεση συνεργασία των
διαθέσιμων πόρων-πληροφοριών του πλοίου.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η
χρήση προηγμένων δορυφορικών επικοινωνιών που
ενσωματώνουν διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες
είναι απαραίτητες για ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφορίας μεγάλου όγκου μεταξύ του πλοίου και της ναυ-

τιλιακής εταιρείας σε πραγματικό χρόνο (σχ. 5.11α).
Οι δορυφορικές συνδέσεις λόγω της αποστάσεως
μεταξύ των πομποδεκτών εισάγουν χρονικές καθυστερήσεις της τάξεως των 250 ms, οι οποίες είναι μεν
προβληματικές για συστήματα μεταδόσεως φωνής,
όμως δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα σε
συστήματα μεταδόσεως δεδομένων. Τα πρώτα δορυφορικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλοίο
σχετίζονταν με την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (Global
Maritime Distress and Safety System – GMDSS) και
την εφαρμογή των απαιτήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη
Θάλασσα (SOLAS), προκειμένου να παρασχεθεί η
αναγκαία τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη στην εφαρμογή σχεδίων έρευνας και διασώσεως. Στο σχήμα
5.11β παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη των δορυφο-

Δορυφορικό
σύστηµα
πλοίου

Δορυφόρος

Εξοπλισµός
δορυφορικών
ζεύξεων

Επίγειος σταθµός
ελέγχου ξηράς
www
Διαδίκτυο

Τοπικό δίκτυο πλοίου
Τοπικό δίκτυο ναυτιλιακής εταιρείας

Εξοπλισµός
τηλεπικοινωνιακών
ζεύξεων

Σχ. 5.11α
Υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών πλοίου – στεριάς μέσω δορυφορικών ζεύξεων.

Εισαγωγή της έννοιας
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ρικών επικοινωνιών στην ναυτιλιακή βιομηχανία
με την τεχνολογία VSAT (τερματικό δορυφορικών
επικοινωνιών μικρών διαστάσεων) να κυριαρχεί την
τελευταία πενταετία.
Κατά κανόνα η πλειονότητα των πλοίων χρησιμοποιεί δορυφορικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν
χαμηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μεταξύ
2,4 kbps και 9,6 kbps. Οι χαμηλές ταχύτητες μεταδόσεως δεδομένων αναγκαστικά επιβάλλουν μικρό
όγκο μεταφερόμενων πληροφοριών. Η απομακρυσμένη σύνδεση του δικτύου γραφείου με το δίκτυο
του πλοίου είναι ανέφικτη, καθώς για την ανάπτυξη
εφαρμογών όπως οι ναυλώσεις και η παρακολούθηση των αποθεμάτων του πλοίου, η τεχνική παρακολούθηση και συντήρηση του πλοίου, η διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, τα συστήματα διαχειρίσεως
ποιότητας και ασφάλειας (ISM, ISPS), απαιτούν την
απευθείας σύνδεση και με μεγάλες ταχύτητες μεταδόσεως δεδομένων μεταξύ πλοίου–στεριάς.
Ο αριθμός των απαιτούμενων μονάδων εισόδουεξόδου στο πλοίο αυξάνει εκθετικά και επομένως ένα
από τα βασικά προβλήματα στην από απόσταση διαχείριση των συστημάτων αυτοματισμού είναι η αποτελεσματική και ορθή διαχείριση όλων αυτών των
μονάδων εισόδου-εξόδου και των δεδομένων που
παράγονται. Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλης εξελίξεως και του ανταγωνισμού που παρατηρείται στην
τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, ταχύτερες συνδέσεις της τάξεως των Mbps έχουν αρχίσει δειλά-δειλά
να εμφανίζονται σε νεότερα πλοία. Η ανάπτυξη του
Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), η χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων για την διαχείριση μεγάλου
όγκου δεδομένων (big data), καθώς και η βελτιστοποίηση των δορυφορικών επικοινωνιών θα αποτελέσουν τους παράγοντες εκείνους στο μέλλον, που θα
συμβάλουν πραγματικά στην πλήρη ψηφιοποίηση
όλων των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η αύξηση της
ταχύτητας συνδέσεως με την ταυτόχρονη μείωση του
κόστους θα οδηγήσει σταδιακά στην ενοποίηση του
πλοίου με το δίκτυο της εταιρείας στη στεριά.
Εκτός από τον διεθνή οργανισμό Inmarsat (International Maritime Satellite Organization) στην
παροχή δορυφορικών επικοινωνιών στον τομέα της
ναυτιλίας, ο οποίος κατέχει μερίδιο στην αγορά των
κινητών δορυφορικών συστημάτων της τάξεως του
90%, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και άλλες εται2

ρείες όπως οι Iridium, Thuraya, OrbComm, Globalstar καθώς και τα δορυφορικά συστήματα VSAT2.
Ειδικότερα:
1) Το δορυφορικό σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Inmarsat λόγω των διαφορετικών σκοπών
χρήσεως χρησιμοποιεί διάφορα πρότυπα και τερματικά, όπως:
α) Το σύστημα Inmarsat-Β που προσέφερε υπηρεσίες φωνής, μεταφοράς δεδομένων τηλεομοιοτυπίας (fax) με ταχύτητες από τα 9,6 έως τα 64 kbps σε
μορφή επικοινωνίας full-duplex.
β) Το σύστημα Inmarsat-C που προσέφερε δυνατότητες αποθηκεύσεως και προωθήσεως μηνυμάτων
μεταξύ πλοίου – στεριάς, στεριάς – πλοίου και πλοίου
– πλοίου. Λόγω της μικρής προσφερόμενης ταχύτητας έως 600 bps δεν είναι κατάλληλο για τη μετάδοση
μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
γ) Το σύστημα Inmarsat-D+ που προσφέρει δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και είναι το πρώτο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη
μετάδοση και επιτήρηση δεδομένων που προέρχονται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού
πλοίου.
δ) H οικογένεια συστημάτων Inmarsat Fleet
Family αποτελείται από τα τρία συστήματα: το Inmarsat Fleet 77, το Inmarsat Fleet 55 και το Inmarsat Fleet 33, που παρέχουν υπηρεσίες φωνής,
fax και ανταλλαγής δεδομένων με ταχύτητες έως τα
128 kbps. Η οικογένεια των συστημάτων Fleet Family
είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους πλοίων. Η χρέωση γίνεται βάσει του μεταδιδόμενου όγκου πληροφορίας. Αναλυτικότερα:
– Το σύστημα Inmarsat Fleet 77 προσφέρει
υπηρεσίες φωνής και μεταφορά δεδομένων στα
128 kbps και υπηρεσίες fax στα 64 kbps.
– Το σύστημα Inmarsat Fleet 55 προσφέρει
υπηρεσίες φωνής στα 4,8 kbps, μεταφορά δεδομένων στα 64 kbps και υπηρεσίες fax στα
9,6 kbps.
– Το σύστημα Inmarsat Fleet 33 είναι η πιο απλή
έκδοση και προσφέρει υπηρεσίες φωνής στα
4,8 kbps, μεταφορά δεδομένων στα 9,6 kbps,
και υπηρεσίες fax στα 9,6 kbps.
ε) Το σύστημα Inmarsat FleetBroadband είναι
η τελευταία έκδοση των δορυφορικών συστημάτων
του Inmarsat. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις: Το Inmarsat

 ερισσότερες πληροφορίες για τα δορυφορικά συστήματα θα βρείτε στο βιβλίο των κ.κ. Γ. Λυμπέρη και Ε. Ταμπακάκη, ΕπικοινωΠ
νίες ΙΙ, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (2017).
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FleetBroadband 150, το Inmarsat FleetBroadband
250 και το Inmarsat FleetBroadband 500. Όλες οι
εκδόσεις του FleetBroadband προσφέρουν παντού ταχύτητα από 150 kbps (FB 150) έως και 432 kbps (FB
500), υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων όπως e-mail,
internet, intranet και ασφαλείς VPN συνδέσεις, υπηρεσίες φωνής και fax.
στ) Το σύστημα Inmarsat XpressLink συνδυάζει την υπηρεσία FleetBroadband με την τεχνολογία
VSAT. Παρέχει παντού υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων έως τα 768 kbps (κάτω ζεύξη) και 256 kbps
(άνω ζεύξη). Οι υπηρεσίες διατίθενται με σταθερό
μηνιαίο πάγιο ανεξάρτητα απ’ τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων. Στόχος είναι στο μέλλον να
παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και
50 Mbps στην κάτω ζεύξη και 5 Mbps προς την άνω
ζεύξη.
2) Η εταιρεία Iridium παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας φωνής και ανταλλαγής δεδομένων από 9,6
έως 134 kbps σε παγκόσμια κάλυψη συμπεριλαμβανομένων και των πόλων.
3) Το σύστημα Thuraya κινητής και δορυφορικής
επικοινωνίας προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας, fax,
μεταδόσεως δεδομένων, Internet, e-mail, προσβάσεως στο εταιρικό δίκτυο. H υπηρεσία προσφέρει μόνιμη
σύνδεση στα 144 kbps.
4) Η εταιρεία Globalstar προσφέρει υπηρεσίες
τηλεφωνίας, fax, μεταδόσεως δεδομένων και SMS με
ταχύτητες που προσεγγίζουν τα 9,6 kbps.
5) Η τεχνολογία VSAT παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και ανάπτυξη σήμερα. Το 2014 σε περισσότερα
από 22.000 πλοία ήταν ήδη εγκατεστημένα συστήματα
VSAT με την τάση εφαρμογής αυτών να μεγαλώνει
ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια (σχ. 5.11γ).
Στα συστήματα VSAT τα σήματα που χρησιμοποιούνται είναι ψηφιακά και είναι δυνατή η σύγχρονη και

Σχ. 5.11γ
Εγκαταστάσεις συστημάτων VSAT σε πλοία
(πηγή: Comsys Maritime VSAT report 4th edition).

ασύγχρονη μετάδοση των δεδομένων. Είναι δυνατή η
ταυτόχρονη επικοινωνία φωνής και δεδομένων και ο
απεριόριστος όγκος ανταλλαγής δεδομένων.
Στα συστήματα VSAT η μετάδοση σήμερα μπορεί
να γίνει με ρυθμούς από τα 64 kbps έως και μερικά
Mbps. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η
μεγάλη ευελιξία που διαθέτουν, η εύκολη διαθεσιμότητα, η ταχεία εγκατάσταση και η εύκολη συντήρηση.
Μειονεκτήματά τους αποτελούν οι παρεμβολές από
άλλα δίκτυα και η εξάρτηση της συνδέσεώς τους από
τις καιρικές συνθήκες.
5.12 Παράδειγμα βιομηχανικού δικτύου ελέγχου
μηχανοστασίου.
Σ’ ένα τυπικό μηχανοστάσιο ελέγχου πλοίου είναι δυνατό να συναντήσομε όλα τα είδη μεταδόσεως
δεδομένων βιομηχανικών δικτύων, που αναλύθηκαν
σε προηγούμενες παραγράφους, καθώς δεν υπάρχει
συγκεκριμένη τυποποίηση είτε από τον ΙΜΟ είτε από
τους νηογνώμονες. Λόγω του ότι τα χρησιμοποιούμενα
βιομηχανικά πρωτόκολλα – είτε σειριακά είτε πεδίου
είναι ανοικτά από τον οποιονδήποτε κατασκευαστή –
αυτό πολλές φορές οδηγεί στη συνύπαρξη διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας πάνω στο πλοίο,
προκαλώντας πολλές φορές σύγχυση στους αξιωματικούς μηχανής του πλοίου τόσο στη συντήρηση όσο
και στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών. Ωστόσο, η
«ανοιχτή» φιλοσοφία των συστημάτων επιτρέπει τόσο
τη συνεργασία και την ενσωμάτωσή τους με διάφορες
εφαρμογές ενδείξεων και χειρισμών και διαχειρίσεως
συναγερμών όσο και την εύκολη διασύνδεσή τους με
συστήματα διαχειρίσεως ποιότητας.
Η τάση σήμερα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
πλοίων είναι να γίνεται η δρομολόγηση όλων των
δεδομένων - τηλεγραφημάτων που διακινούνται στα
βιομηχανικά δίκτυα πεδίου ενός πλοίου, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου βιομηχανικού Ethernet (LAN).
Με τη χρήση ισχυρών και έξυπνων μεταγωγέων
(switches) βιομηχανικού τύπου και ελεγκτών μετατροπής βιομηχανικών πρωτοκόλλων πεδίου σε IP είναι
δυνατόν να εγκατασταθούν στιβαρά και απαλλαγμένα
από αστοχίες βιομηχανικά δίκτυα αυτοματισμού στο
πλοίο κατάλληλα για τη συνεχή και σε πραγματικό
χρόνο μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Στο σχήμα 5.12 παρουσιάζεται η δομή ενός βιομηχανικού δικτύου ελέγχου μηχανοστασίου ενός πλοίου.
Το βιομηχανικό δίκτυο αποτελείται από τρεις μεταγωγείς βιομηχανικού τύπου, καθένας από τους οποίους
συνοδεύεται αντίστοιχα από έναν εφεδρικό.
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Τοπολογία βιομηχανικού δικτύου ελέγχου μηχανοστασίου.
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Στον 1o μεταγωγέα είναι διασυνδεδεμένα μέσω
ελεγκτών μετατροπής βιομηχανικών πρωτοκόλλων
πεδίου σε IP τέσσερα υποδίκτυα βιομηχανικού πεδίου. Το πρώτο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει τους ελεγκτές πεδίου του ηλεκτροστασίου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ηλεκτροστάσιο
διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως ηλεκτρικής ενέργειας (PMS) και αποτελείται από τρεις
ηλεκτρογεννήτριες, μία εκ των οποίων εφεδρική,
το συγχρονοσκόπιο και τις ηλεκτρικές καταναλώσεις. Το υποδίκτυο του ηλεκτροστασίου είναι τύπου
CAN, ενώ το δίκτυο των μετρητών ηλεκτρικών μεγεθών του ηλεκτροστασίου είναι τύπου MODBUS ή
HART. Στο τέλος κάθε υποδικτύου υπάρχουν κατάλληλες τερματικές αντιστάσεις για την αποφυγή ανακλάσεων και ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Το δεύτερο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει τους
ελεγκτές πεδίου των δικτύων του μηχανοστασίου
(θάλασσα, γλυκό νερό, αέρας, καύσιμο, ατμός, λάδι,
καυσαέρια κ.λπ.) και των βοηθητικών μηχανημάτων.
Το τρίτο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει
τους ελεγκτές πεδίου των τοπικών χειριστηρίων της
μηχανής (engine local control room), ενώ το τέταρτο
βιομηχανικό υποδίκτυο διασυνδέει την τοπική οθόνη
ελέγχου του λεβητοστασίου. Οι ελεγκτές πεδίου είναι πάντοτε διπλοί, ώστε σε περίπτωση αστοχίας του
ενός να υπάρχει πάντοτε σε ετοιμότητα ένας άλλος.
Επειδή μέσω των ελεγκτών αυτών πραγματοποιείται
ο έλεγχος αναλογικών βαλβίδων ελέγχου αλλά και
δικτύων κλειστού βρόχου τύπου PID το υποδίκτυο
είναι τύπου HART ή PROFIBUS. Όπου υπάρχει
εκρηκτικό περιβάλλον όπως σε δεξαμενές καυσίμου
και σε κλειστούς χώρους συγκεντρώσεως αερίων το
δίκτυο είναι τύπου PROFIBUS PA.
Στον 2o μεταγωγέα είναι διασυνδεδεμένα τρία
υποδίκτυα βιομηχανικού πεδίου. Το πρώτο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει τους ελεγκτές
πεδίου του Dead man Alarm System, το δεύτερο βιομηχανικό υποδίκτυο διασυνδέει τις τοπικές οθόνες
ελέγχου του πλοίου, οι οποίες είναι διασκορπισμένες
σε διάφορα σημεία για τον καλύτερο και εργονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, και το τρίτο υποδίκτυο διασυνδέει τους ελεγκτές πεδίου των οθονών
ελέγχου του χώρου ελέγχου του μηχανοστασίου. To
υποδίκτυο του Dead man Alarm System είναι τύπου
KNX ή CAN, ενώ το υποδίκτυο των οθονών ελέγχου
του χώρου ελέγχου του μηχανοστασίου και των απομακρυσμένων είναι τύπου PROFIBUS-PROFINET
ή MODBU. Σε όλα τα υποδίκτυα χρησιμοποιείται

για τη διασύνδεση των συσκευών διπλό θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.
Στον 3o μεταγωγέα είναι διασυνδεδεμένα δύο
υποδίκτυα βιομηχανικού πεδίου. Το πρώτο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει τους ελεγκτές πεδίου των οθονών ελέγχου του μηχανοστασίου από τη
γέφυρα, ενώ το δεύτερο βιομηχανικό υποδίκτυο πεδίου διασυνδέει τα συστήματα ελέγχου της γέφυρας
και ναυσιπλοΐας του πλοίου. To υποδίκτυο των οθονών ελέγχου είναι τύπου PROFIBUS-PROFINET
ή MODBUS, ενώ το υποδίκτυο των συστημάτων
ελέγχου της γέφυρας είναι τύπου MODBUS, NMEA
ή CAN. Σε όλα τα υποδίκτυα οι ελεγκτές και όλες
οι συσκευές του δικτύου τροφοδοτούνται από πηγές
τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).
5.13 Ερωτήσεις.
1. Ποια είναι τα επίπεδα στα οποία χωρίζεται ένα
ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού ελέγχου σε
ένα πλοίο;
2. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των κεντρικοποιημένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου;
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου;
4. Ποιες οι διαφορές των συστημάτων DCS και
PLC;
5. Ποιες οι βασικές λειτουργίες των συστημάτων
SCADA;
6. Ποια τα πλεονεκτήματα των συστημάτων
HMI;
7. Ποια είναι τα βασικά μέρη απ’ τα οποία αποτελείται ένας ελεγκτής πεδίου;
8. Από τι αποτελείται ένας βρόχος 4-20 mA;
9. Πρόκειται να μεταδοθεί η ακολουθία χαρακτήρων "0010001" και ακολουθείται η μέθοδος της άρτιας ισοτιμίας για τον έλεγχο της σωστής μεταδόσεως
των δεδομένων. Τι ψηφίο πρέπει να προστεθεί στο τέλος, για να μην ανιχνευθεί λάθος κατά τη μετάδοση:
α) 0.
β) 1.
10. Πρόκειται να μεταδοθεί η ακολουθία χαρακτήρων "11100111, 11001100, 11110000, 10001111"
και ακολουθείται η μέθοδος της άρτιας LRC (διαμήκης έλεγχος πλεονασμού) για τον έλεγχο της σωστής
μεταδόσεως των δεδομένων. Ποιο Byte θα πρέπει
να προστεθεί στο τέλος, ώστε να μην ανιχνευθεί λάθος κατά τη μετάδοση:
α) 01010100
β) 11110100
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γ) 01011101
δ) 01010110
11. Ποιες είναι οι βασικές συνδεσμολογίες σειριακών προτύπων, RS-232, RS-422 και RS-485;
12. Τι ονομάζομε διαφορική μετάδοση σήματος;
13. Ποια είναι τα δύο βασικά μοντέλα που συναντάμε στα δίκτυα πεδίου στον τρόπο διακινήσεως της
πληροφορίας μεταξύ των συσκευών του δικτύου και
ποιες οι διαφορές τους;
14. Ποιες είναι οι τεχνικές, με τις οποίες οι συσκευές του δικτύου αποκτούν δικαίωμα προσβάσεως – άδεια μεταδόσεως δεδομένων στο δίκτυο στα
δίκτυα πεδίου;
15. Πώς λειτουργεί η τεχνολογία της πολλαπλής
προσβάσεως με ανίχνευση φέροντος σήματος και με
εντοπισμό συγκρούσεων (CSMA/CD);
16. Ποια είναι τα βασικά τμήματα ενός τηλεγραφήματος δεδομένων;
17. Ποιο πρωτόκολλο μεταδόσεως δεδομένων

ονομάζεται υβριδικό και πώς λειτουργεί;
18. Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται τερματικές
αντιστάσεις στα βιομηχανικά δίκτυα πεδίου;
19. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το PROFIBUS
και ποιο απ’ αυτά χρησιμοποιείται σε εκρηκτικό περιβάλλον;
20. Ποια η διαφορά του Industrial Ethernet από
το κλασικό Ethernet;
21. Ποια είναι τα στάδια εξελίξεως τεχνολογίας
βιομηχανικών δικτύων πλοίου σε συνδυασμό με τον
αριθμό των ελεγχομένων σημείων;
22. Τι ονομάζεται κατανεμημένη βάση δεδομένων;
23. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων VSAT;
24. Ποια είναι τα βασικά μέρη του Dead Man
Alarm system;
25. Ποιες οι βασικές λειτουργίες του Power Management System (PMS) σε ένα πλοίο;
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