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Τ
o PLC είναι ένα ψηφιακό σύστημα σχεδια-
σμένο για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλ-
λον, το οποίο χρησιμοποιεί μία προγραμ-

ματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση εντολών 
και επιτελεί διάφορες λειτουργίες (όπως λογι-
κές, χρονικές, μετρητικές και αριθμητικές πρά-
ξεις), και ελέγχει μέσω αναλογικών και ψηφι-

ακών μονάδων εισόδων και εξόδων διάφορες 
μηχανές ή διεργασίες. Tα PLC χρησιμοποιήθη-
καν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας 
του ’60 ως εναλλακτική λύση για τα πολύπλοκα 
συστήματα αυτοματισμού που βασίζονταν μέχρι 
τότε στους ηλεκτρομηχανικούς ηλεκτρονόμους 
ή relays (βλ. εικόνα 1α).
Τα μειονεκτήματα των συστημάτων αυτοματισμού 
με ηλεκτρονόμους ήταν πολλά, όπως η περιορι-
σμένη διάρκεια ζωής, η μεγάλη κατανάλωση ε-
νέργειας, ο σημαντικός ηλεκτρικός θόρυβος και 
η επίπονη διαδικασία που απαιτούνταν για την 
εύρεση και διόρθωση βλαβών. Οι μικρές δια-
στάσεις των PLC, καθώς επίσης η ταχύτητα και 
η ευκολία στον προγραμματισμό τους, ήταν αι-
τίες για την ταχεία διάδοσή τους. Το βασικό τους 
πλεονέκτημα είναι ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές 
σε έναν υπάρχοντα αυτοματισμό γίνονται τροπο-
ποιώντας μόνο το πρόγραμμα στη μνήμη τους, 
χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στην καλωδίωση 
της εγκατάστασης (βλ. εικόνα 1β). 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 άρχισαν να α-
ναπτύσσονται συστήματα επικοινωνίας και δι-
κτύωσης των PLC μεταξύ τους. Σήμερα υπάρ-
χουν διαθέσιμα πολλά τέτοια πρωτοκόλλα, όπως: 
Modbus, Profibus, Profinet, CANbus, DNP3, 
EtherNet/IP κ.ά..

Από τα PLC στα PLC 4.0
Τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
για σύγχρονα συστήματα 
παρακολούθησης 
και ελέγχου 
βιομηχανικών 
διεργασιών. 
Το κλειδί 
για την επίτευξη 
αυτού του στόχου είναι 
ο «προγραμματιζόμενος 
λογικός ελεγκτής» 
(Programmable Logic 
Controller [PLC]). 

Άρθρο του κ. Γεωργίου Κορρέ* 

ΕΙΚΟΝΑ 1: 
Πίνακας 

αυτοματισμού 
α) με ηλεκτρονόμους 

(πάνω)  
β) με PLC (κάτω).
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Δομή και λειτουργία 
του PLC

Το PLC (βλ. εικόνα 2) αποτελείται α-
πό μία κεντρική μονάδα επεξεργασί-
ας (Central Processing Unit [CPU]) η 
οποία, μέσω αισθητήρων (sensors), 
μορφοτροπέων (transducers) ή μεταλ-
λακτών (transmitters), λαμβάνει ψηφι-
ακά ή αναλογικά σήματα από τις κάρ-
τες εισόδους του και τα επεξεργάζεται 
σύμφωνα με τις εντολές που έχει απο-
θηκεύσει ο χρήστης στη μνήμη της· ε-
κτελεί λογικές και αριθμητικές πράξεις, 
και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας 
μεταβιβάζονται στις αντίστοιχες κάρτες 
εξόδου του, οι οποίες με τη σειρά τους 
συνδέονται με τα διάφορα σημεία της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η διαδικα-
σία αυτή επαναλαμβάνεται περιοδικά, 
ώστε να επιτυγχάνεται ο συνεχής έλεγ-
χος της παραγωγής. 
Τα δομικά στοιχεία ενός PLC είναι το 
πλαίσιο (ράγα) τοποθέτησης μονάδων 
(rack), η μονάδα τροφοδοσίας (Power 
Supply [PS]), η κεντρική μονάδα επε-
ξεργασίας (CPU), οι ψηφιακές (Digital 
Input [DI]) και αναλογικές (Analog 
Input [AI]) κάρτες εισόδων, οι ψηφια-
κές (Digital Output [DO]) και αναλογικές 
(Analog Output [AO]) κάρτες εξόδων, οι 
κάρτες ειδικών λειτουργιών (Function 
Modules [FM]) και οι κάρτες επικοινω-
νίας (Communication Processors [CP]). 
Οι γλώσσες προγραμματισμού των PLC 
καλύπτουν χρήστες με γνώσεις συμβα-
τικού αυτοματισμού (Ladder) και όσους 
έχουν υπόβαθρο σε προγραμματισμό υ-
πολογιστών (STL, SCL, FBD, C++). Υπάρ-
χουν και γλώσσες για πιο εξειδικευμέ-
νες εφαρμογές (Graph 7, Higraph, CFC). 
Όλες οι παραπάνω γλώσσες βασίζονται 
στο πρότυπο IEC 61131-3 και μετατρέ-
πονται σε γλώσσα μηχανής (Machine 
Code 7 [MC7]) την οποία αντιλαμβάνε-
ται το PLC. Τρεις είναι, όμως, οι τυπο-

ποιημένες μορφές προγραμματισμού 
PLC που έχουν επικρατήσει διεθνώς:
1. LAD (Ladder Diagram). Η πρώτη ι-
στορικά γλώσσα, γραφικής μορφής, που 
αναπτύχθηκε για τα PLC και επιτρέπει 
την άμεση μεταφορά του ηλεκτρολογι-
κού σχεδίου στο PLC, με εύκολο και ά-
μεσο έλεγχο της ροής του σήματος από 
τις επαφές και τα πηνία.

2. FBD (Function Block Diagram). Είναι 
και αυτή γραφική γλώσσα, αλλά αντί του 
ηλεκτρολογικού σχεδίου χρησιμοποιεί το 
αντίστοιχο λογικό (Boolean) κύκλωμα. Η 
γλώσσα αυτή είναι νεότερη και δεν χρη-
σιμοποιείται από όλες τις εταιρίες.
3. STL (Statement List). Αναπτύχθηκε 
σχεδόν ταυτόχρονα με τη Ladder. Αρχι-

κά περιείχε εντολές που αντιστοιχούσαν 
στις λογικές πύλες (AND, OR, NOT, XOR) 
και μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν 
σε γραφικές εντολές της Ladder. Σήμερα 
έχει εξελιχθεί πολύ, και μπορεί να δια-
κρίνει κανείς σε αυτή στοιχεία από άλ-
λες γλώσσες και κυρίως από Assembly.
Οι εφαρμογές των PLC είναι αναρίθμη-
τες: συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, 
δίκτυα μεταφορών, δίκτυα ύδρευσης - 
αποχέτευσης, δίκτυα παροχής φυσικού 
αερίου - πετρελαίου, συστήματα επίγει-
ας και εναέριας κυκλοφορίας, διαχείριση 
αποθηκών, οπλικά συστήματα, ιατρική, 
αεροδιαστημική, έξυπνα κτίρια.

Συστήματα SCADA και HMI

Τα συστήματα SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) είναι α-
παραίτητα στο βιομηχανικό αυτοματισμό 
για να επιτηρούν και να στέλνουν εντο-
λές ελέγχου σε μία ή περισσότερες α-

πομακρυσμένες εγκαταστάσεις από μία 
κεντρική θέση, καθώς και να συλλέγουν, 
να αναλύουν και να καταγράφουν πλη-
ροφορίες από αυτές. 
Ένα σύστημα SCADA αποτελείται από 
ένα σύνολο αισθητήρων και διατάξεων 
(field devices) συνδεδεμένων με τα 
PLC (βλ. εικόνα 3), τα οποία επικοι-

Οι γλώσσες προγραμματισμού των PLC 
καλύπτουν χρήστες με γνώσεις 

συμβατικού αυτοματισμού (Ladder) και όσους 
έχουν υπόβαθρο σε προγραμματισμό υπολογιστών 

ΕΙΚΟΝΑ 2 
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 
Δομικά 
στοιχεία PLC
Power 
Supply, CPU,  
DI, AI, DO, 
AO,FM, CP.

ΕΙΚΟΝΑ 3 
(ΚΑΤΩ): 
 Τυπική 
αρχιτεκτονική 
SCADA/HMI.
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Tα PLC 4.0 θα έχουν εικονική οντότητα 
και δυνατότητα σύνδεσης 

με δημόσια συστήματα νέφους 
και θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες 

και να διαβιβάζουν εντολές ελέγχου 
σε απομακρυσμένες συσκευές 

νωνούν ασύρματα ή ενσύρματα με ένα 
τοπικό δίκτυο (LAN). Με τη σειρά του 
το LAN επικοινωνεί με τους σταθμούς 
εργασίας των χειριστών, όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένο το σύστημα SCADA και 
το HMI (Human Machine Interface), το 
οποίο παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον 
απεικόνισης των συνθηκών λειτουργίας 
της βιομηχανικής διεργασίας σε πραγ-
ματικό χρόνο, ενώ παράλληλα αλληλε-
πιδρά με το χρήστη (βλ. εικόνα 4).

Industry 4.0 και PLC 4.0

Ως Industry 4.0 ορίζεται η νέα τάση στον 
αυτοματισμό και στην ανταλλαγή δεδο-
μένων στις γραμμές βιομηχανικής πα-
ραγωγής, που συμπεριλαμβάνει τα κυ-
βερνοφυσικά συστήματα, το Internet of 
Things (IoT) και το υπολογιστικό περι-
βάλλον νέφους (cloud computing) και 
γνωστικής επεξεργασίας (cognitive 
computing). Το Industry 4.0 αναφέρεται 
συνήθως ως 4η Βιομηχανική Επανάστα-
ση. Tα PLC στο νέο αυτό περιβάλλον, ως 
PLC 4.0 (βλ. εικόνα 5), θα έχουν εικονι-
κή οντότητα και δυνατότητα σύνδεσης 
με δημόσια συστήματα νέφους, τα οποία 
θα εξασφαλίζουν κυβερνοασφάλεια, και 
θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορί-

ΕΙΚΟΝΑ 4
(ΠΑΝΩ):
Τυπική εικόνα 
HMI.

ΕΙΚΟΝΑ 5 
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 
Δομή PLC 4.0.
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είναι καθηγητής 
στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), 
και διευθυντής του 
Εργαστηρίου Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών του Τομέα 
Ηλεκτρικής Ισχύος. 

ες και να διαβιβάζουν εντολές ελέγχου σε 
απομακρυσμένες συσκευές (ελεγκτές, αι-
σθητήρες και μηχανές). Σήμερα, τα συστή-
ματα SCADA/PLC περιορίζονται στο εργο-
στασιακό περιβάλλον, και τα δεδομένα που 
λαμβάνουν από τους διάφορους αισθητή-
ρες είναι ορατά μόνο εντός της βιομηχανι-
κής μονάδας. Στα πλαίσια του Industry 4.0 
τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να γίνονται 
προσπελάσιμα από οποιοδήποτε σημείο 
και οποιαδήποτε στιγμή, ενώ τα συστήματα 
SCADA θα διαμοιράζονται πληροφορίες με 
άλλα απομακρυσμένα συστήματα SCADA ή 
ανθρώπους μέσω διαφορετικών υποδομών 
δικτύωσης (βλ. εικόνα 6).

Δραστηριότητα 
του Εργαστηρίου Συστημάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 
σε θέματα Αυτοματισμών

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΣΗΕ) ασχολείται με την ανάπτυ-
ξη εφαρμογών αυτοματισμού για εκπαιδευ-
τικούς και εργαστηριακούς σκοπούς αλλά 
και για τη βιομηχανία. Έχει συνεργασίες με 
βιομηχανίες (ΕΛ.ΠΕ., «Τιτάν») και εταιρείες 
βιομηχανικού αυτοματισμού και αυτοματι-
σμού υποσταθμών (Siemens, ABB, Alpha 
Motion, Protasis). Στις εικόνες 7 και 8 πα-
ρουσιάζονται υλοποιήσεις εργαστηριακών 
αυτοματισμών και αυτοματισμών υποσταθ-
μών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες υλο-
ποιήσεις χρησιμοποιούνται σε ερευνητικές 
και επαγγελματικές εφαρμογές.

ΕΙΚΟΝΑ 7 (ΠΑΝΩ): 
Σύστημα ελέγχου 
σύγχρονης γεννήτριας 
και κινητήρα.

ΕΙΚΟΝΑ 8 (ΚΑΤΩ): 
Σύστημα προστασία 
και αυτοματισμού 
υποσταθμού.

ΕΙΚΟΝΑ 6: Μοντέλο 
βιομηχανικού αυτοματισμού 
κατά Industry 4.0.
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