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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας ήταν η κατασκευή µιας 

διάταξης καταγραφής των καταπονήσεων µια ανθρώπινης µέσης( 

σπονδυλικής στήλης)  µέσα σε ένα αυτοκίνητο. 

 

Αναλυτικότερα ο στόχος της διπλωµατικής ήταν να δηµιουργηθεί µια υπό  

προϋποθέσεις σωστή καταγραφή και µελέτη των µηχανικών 

καταπονήσεων που δέχεται η σπονδυλική στήλη ενός ανθρώπου όπως 

αυτές δηµιουργούνται από τις ανωµαλίες του δρόµου.  

Η αρχική σκέψη ήταν να µετρηθεί το βέλος της ταλάντωσης που 

προκαλείται σε σώµα µάζας αντίστοιχης µε την µάζα ενός µέσου 

ανθρώπου. Τελικά όµως επιλέχθηκε η λύση της µέτρησης της µεταβολής 

του βάρους που προκαλεί το σώµα στο κάθισµα του αυτοκινήτου.  

Για να υπάρχει µια ένδειξη της αιτίας που προκαλεί τις µεταβολές και τους 

κραδασµούς στο αυτοκίνητο επιλέχθηκε η λύση της χρήσης δύο 

αισθητήρων απόστασης µε γνώµονα την "ανάγνωση" των ανωµαλιών του 

δρόµου, κυρίως αυτών που προκαλούν έντονες εγκάρσιες µετατοπίσεις.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι δεν ενδιαφέρει την παρούσα 

µελέτη η απόσβεση των κραδασµών, η ποιότητα άνεσης που παρέχει ένα 

αυτοκίνητο, οι τεχνολογικές λύσεις περιορισµού των όποιων ανωµαλιών 

και "φιλτραρίσµατος" µεταβολών του δρόµου. για το σκοπό αυτό 

τοποθετείται  µια διάταξη στην αρχή και µια στο τέλος, σε µια προσπάθεια 

να µετρήσουµε πραγµατικές τιµές και στο µέλλον διαφορές από 

αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, από δρόµο σε δρόµο κλπ.  

Αφορµή στην ευαισθητοποίηση του γράφοντα υπήρξε µια παρατήρηση ότι 

ενώ µε ένα αυτοκίνητο µικρών διαστάσεων και δυνατοτήτων έκανα µια 

συγκεκριµένη διαδροµή 80 περίπου χιλιοµέτρων ξεκούραστα, µε άλλο 

αυτοκίνητο µισής παλαιότητας και πολλαπλάσιας ποιότητας για την ίδια 

διαδροµή µε κουραζόµουν υπερβολικά. Μετά από 6 µήνες περίπου και 

πολλές πολλές µετακινήσεις συνειδητοποίησα ότι το µεγάλο αυτοκίνητο 



Κεφάλαιο 1ο                                                                                                                 Εισαγωγή 

  - 3 - 

της υψηλής ποιότητας είχε πρόβληµα στα ελαστικά και στη ζυγοστάθµιση 

τους. Ένας µικροκραδασµός που σε µένα δεν γινόταν αντιληπτός παρά 

µόνο σε µεγάλες ταχύτητες ήταν υπαίτιος για την κούραση αυτή. Το να 

αναχθεί σε µετρούµενο µέγεθος έγινε στόχος.  

 

Η διάταξη είναι η κάτωθι:  

 

Τον πρώτο σταθµό αποτελεί ένας προσωπικός υπολογιστής. Στο σταθµό 

αυτό θα απεικονίζεται και θα καταγράφεται η λειτουργία της ελεγχόµενης 

διεργασίας, µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος τύπου SCADA. Ένας 

ελεγκτής της εταιρίας Siemens σειρά S7 - 200 αναλάβει να µετατρέψει τα 

σήµατα εισόδου σε µετρούµενα δεδοµένα. Το ζυγιστικό σύστηµα 

αποτελείται από 4 δυναµοκυψέλες κάθε µία δυνατότητας ζύγισης 20 

κιλών. οι δυναµοκυψέλες συνδέονται σε συστοιχία και µε κοινό σήµα 

εξόδου επικοινωνούν µε ένα controler της omron που αναλαµβάνει να 

µετατρέψει το σήµα των mvolt σε σήµα 4-20 mA µε αποτύπωση της 

µετρούµενης τιµής.  

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό ο προσωπικός υπολογιστής Pentium III , 

συνδέεται µε καλώδιο PPI της SIEMENS µε τον προγραµµατιζόµενο 

ελεγκτή S7_200/CPU222 µέσω της διαθέσιµης διεπαφής ( interface ) 

στο.Το καλώδιο  αυτό υλοποιεί σειριακή επικοινωνία.   

 

Στο προσωπικό υπολογιστή έχει εγκατασταθεί το λογισµικό ΙIGSS που θα 

αποτελεί το περιβάλλον προβολής της µέτρησης και της καταγραφής της 

διεργασίας, ένα σύστηµα SCADA το οποίο χρησιµοποιείται για την 

υλοποίηση των λειτουργιών εποπτείας και χειρισµών της ελεγχόµενης 

διεργασίας. 

 

Η σύνδεση του προσωπικού υπολογιστή µέσω της σειριακής θύρας µε τις 

αντίστοιχες σειριακές θύρες των PLC θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό 

των PLCs µέσω του περιβάλλοντος προγραµµατισµού Micro Winn 32 [6] 
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά τα  

αναφερθέντα προγράµµατα , και αναλύεται ο τρόπος και το λογισµικό που 

αναπτύχθηκε για την διασύνδεση των προγραµµάτων αυτών, των 

προγραµµατιζόµενων ελεγκτών και του προσωπικού υπολογιστή σε ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα µέτρησης και καταγραφής. 

 

Η επιτυχής λειτουργία του συστήµατος µέτρησης και καταγραφής 

επιβεβαιώθηκε µε πειραµατικά δεδοµένα. 
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Σχήµα 1.1.   Αρχιτεκτονική του δικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η σειρά S7 περιλαµβάνει τις κατηγορίες PLC , S7-200 , S7-300 , S7-400. Στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν 2 PLC της εταιρίας SIEMENS      

S7-200. 

 

2.1 Η σειρά  S7-200 

 

Η σειρά S7-200 (Micro PLCs) µπορεί να ελέγξει ποικίλες εφαρµογές 

αυτοµατοποίησης. Το σχήµα 2.1 εµφανίζει έναν µικροϋπολογιστή PLC S7-

200. Η συµπαγής δοµή του S7-200 Micro PLC, το χαµηλό κόστος, και το 

µεγάλο εύρος οδηγιών των µικροϋπολογιστών PLC S7-200, αποτελούν µια 

ολοκληρωµένη λύση για τον έλεγχο των εφαρµογών. Επιπλέον, τα µεγέθη και 

οι τάσεις στην ΚΜΕ παρέχουν την ευελιξία που πρέπει υπάρχει προκειµένου 

να λυθούν προβλήµατα αυτοµατοποίησης. 

 

 
Σχήµα 2.1  

 

2.1.1 Απαιτήσεις εξοπλισµού µικροϋπολογιστών PLCs S7-200.  

 

Το σχήµα 2.2 εµφανίζει ένα βασικό σύστηµα µικροϋπολογιστών PLC S7-200, 

το οποίο περιλαµβάνει:  

Μία ΚΜΕ S7-200 

Έναν προσωπικό υπολογιστή 

Το λογισµικό προγραµµατισµού STEP 7-Micro/WIN 32  

Ένα καλώδιο επικοινωνιών PC/PPI και 

Μια κάρτα επικοινωνιών (CP5613).   
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Σχήµα 2.2 

 

2.1.2 Στοιχεία των µικροϋπολογιστών PLC S7-200. 

 

Ένα Micro PLC S7-200 αποτελείται από µία ΚΜΕ S7-200 µόνο ή και από 

ποικίλες προαιρετικές ενότητες επέκτασης[1].  

 

Η ΚΜΕ S7-200 

 

Η ΚΜΕ S7-200 σχήµα 2.3 συνδυάζει: µια µονάδα κεντρικής επεξεργασίας 

(ΚΜΕ), την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, και τα ιδιαίτερα σηµεία I/O, σε µια 

συµπαγή, αυτόνοµη συσκευή. 

• Η ΚΜΕ εκτελεί το πρόγραµµα και καταχωρεί τα στοιχεία για τον έλεγχο 

της στοιχειώδους διεργασίας αυτοµατοποίησης. 

• Οι ψηφιακές είσοδοι και τα αποτελέσµατα είναι τα σηµεία ελέγχου 

συστηµάτων: οι είσοδοι ελέγχουν τα σήµατα από τις συσκευές (όπως οι 

αισθητήρες και οι διακόπτες), τις αντλίες ελέγχου αποτελεσµάτων, τις 

µηχανές ή άλλες συσκευές στις διάφορες διαδικασίες. 

• Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος προβλέπει την τροφοδότηση της  ΚΜΕ 

και οποιασδήποτε ενότητας επέκτασης έχει συνδεθεί σε αυτή. 

• Η θύρα επικοινωνιών επιτρέπει την σύνδεση της ΚΜΕ µε µια ή µε 

περισσότερες συσκευές προγραµµατισµού  

• Οι λυχνίες κατάστασης παρέχουν τις οπτικές πληροφορίες για τον 

τρόπο λειτουργίας της ΚΜΕ (RUN ή STOP), την παρούσα κατάσταση 

των τοπικών I/O, και εάν έχει ανιχνευθεί κάποια βλάβη συστηµάτων. 
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• Πρόσθετα σηµεία I/O µπορούν να προστεθούν στην ΚΜΕ µε τις 

ενότητες επέκτασης. 

• Επικοινωνίες υψηλότερης απόδοσης µπορούν να προστεθούν µε τη 

βοήθεια ενοτήτων επέκτασης. 

• Μια προαιρετική EEPROM παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρηθούν 

τα προγράµµατα της ΚΜΕ και τα προγράµµατα µεταφοράς από µια 

ΚΜΕ σε άλλη. 

• Ένα προαιρετικό σύνολο µπαταριών διασφαλίζει την εκτεταµένη 

διατήρηση της µνήµης στοιχείων στη RAM. 

 

Λυχνίες κατάστασης λειτουργίας (1) 

Θύρα επικοινωνίας είσοδοι/έξοδοι (2), (3) 

Θύρες επικοινωνιών & πρόσβασης (4) , (5). 

 

 
Σχήµα 2.3 :   

 

2.1.3 Εγκατάσταση ενός S7-200 

 

Ρύθµιση της εγκατάστασης  

 

Το S7-200 µπορεί να εγκατασταθεί είτε σε ένα “panel” είτε σε πρότυπες 

ράγες. Η τοποθέτηση του S7-200 µπορεί να γίνει είτε οριζόντια είτε κάθετα και 

η σύνδεσή του µε τις ενότητες επέκτασης γίνεται µε ένα εύκαµπτο καλώδιο 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2.4. 
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Σχήµα 2.4   

 

Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας ενός PLC S7-200  

 

• Η ΚΜΕ S7-200 και οι ενότητες επέκτασης σχεδιάζονται για τη 

µεταφορά της φυσικής ψύξης (σχήµα 2.5 ). Πρέπει να διασφαλίζεται ένα κενό 

τουλάχιστον 25 χιλ. (1 in.), τόσο από επάνω όσο και κάτω από τις µονάδες, 

για την κατάλληλη ψύξη προκειµένου να έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

• Για το κάθετο µοντάρισµα, η µέγιστη περιβαλλοντική θερµοκρασία 

µειώνεται κατά 10ΟC.  

• Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετό µέρος στην ράγα για να 

προσαρµόζονται χωρίς πρόβληµα οι µονάδες I/O, η καλωδίωση και οι 

συνδέσεις καλωδίων επικοινωνίας. 

 

           
σχήµα 2.5 

 

 

2.2 Μετάδοση δεδοµένων (S7-200) µε χρήση της CP5613  

 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση προσφέρονται διάφορες κάρτες δικτύων που 

µπορούν να τοποθετηθούν σε µια συσκευή προσωπικού υπολογιστή ή 

προγραµµατισµού SIMATIC. Αυτές οι κάρτες περιέχουν το απαιτούµενο υλικό 

για να βοηθήσουν το PC ή τη συσκευή προγραµµατισµού στη διαχείριση ενός 

δικτύου πολλαπλών masters/slave και µπορούν να υποστηρίξουν τα 

πρωτόκολλα  επικοινωνίας σε διάφορες ταχύτητες δεδοµένων. Η 
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συγκεκριµένη κάρτα και το πρωτόκολλο αποτελούν διεπιφάνεια 

χρησιµοποιώντας το PG/PC µέσω του STEP 7-Micro/WIN 32. [6]. Κάθε κάρτα 

διαθέτει µια θύρα RS-485 για τη σύνδεση στο δίκτυο PROFIBUS. Η κάρτα CP 

5613 έχει έναν προσαρµογέα µε µια θύρα D 9-pin.  

 

2.3 Επισκόπηση δικτύου 

 

Το σχήµα 2.6 εµφανίζει µια διάταξη σε έναν προσωπικό υπολογιστή που 

συνδέεται µε διάφορες ΚΜΕ S7-200. Το STEP 7-Micro/WIN 32 είναι 

σχεδιασµένο για να επικοινωνήσει µε µια ΚΜΕ S7-200 κάθε στιγµή, εντούτοις 

µπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε οποιαδήποτε ΚΜΕ στο δίκτυο. Οι ΚΜΕ στο 

θα µπορούσαν να είναι είτε slave είτε master συσκευές.  

 

 
Σχήµα 2.6 

 

Υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων και επιπλέον συνδέσεις, 

πραγµατοποιούνται µε τη χρήση της ενότητας EM 277 PROFIBUS-DP σχήµα 

2.7 [1]. 
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Σχήµα 2.7  

 

2.3.1 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύων  

 

Οι ΚΜΕ S7-200 υποστηρίζουν ποικίλες µορφές επικοινωνίας. Ανάλογα µε την 

ΚΜΕ του S7-200 που χρησιµοποιείται, το δίκτυο µπορεί να υποστηρίξει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα πρωτόκολλα επικοινωνίας:  

 

• Από σηµείο σε σηµείο διεπιφάνεια (PPI)  

• Πολυσηµειακή διεπιφάνεια (MPI) 

• PROFIBUS 

 

Αυτά τα πρωτόκολλα είναι βασισµένα στο µοντέλο διασύνδεσης ανοικτών 

συστηµάτων (Open System Interconnection-(OSI)) της αρχιτεκτονικής 

επικοινωνίας επτά επιπέδων. Τα πρωτόκολλα PPI και MPI εφαρµόζονται σε 

ένα εικονικό δίκτυο δακτυλίου που προσαρµόζεται στα πρότυπα διαδρόµων 

πεδίων της διαδικασίας (PROFIBUS), όπως καθορίζονται στο ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 50170[8]. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι ασύγχρονα, βασισµένα σε 

πρωτόκολλα µε ένα bit έναρξης, οκτώ bit στοιχείων, άρτια ισοτιµία, και ένα bit 

καταστάσεως. Τα πλαίσια επικοινωνίας εξαρτώνται από ειδικούς χαρακτήρες 

έναρξης και λήξης, τις διευθύνσεις σταθµών πηγής και προορισµού, το µήκος 

πλαισίων, και τον έλεγχο «ακεραιότηταs» των δεδοµένων (checksum). Τα τρία 

πρωτόκολλα µπορούν να τρέξουν σε ένα δίκτυο ταυτόχρονα χωρίς 
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παρεµπόδιση, εφόσον η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων είναι ίδια για κάθε 

ένα από αυτά. 

 

Το δίκτυο PROFIBUS χρησιµοποιεί τα πρότυπα της RS-485 µε 

συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων. Αυτό επιτρέπει να συνδεθούν σε ένα τµήµα 

µνήµης δικτύων µέχρι 32 συσκευές. Τα τµήµατα µνήµης δικτύων µπορούν να 

έχουν µήκος µέχρι 1,200 µ., ανάλογα µε την ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων 

και µπορούν να συνδεθούν µε επαναλήπτες για να επιτρέψουν περισσότερες 

συσκευές σε ένα δίκτυο και µεγαλύτερα µήκη καλωδιώσεων. Τα δίκτυα 

µπορούν να έχουν µήκος πάνω από 9,600 µ, µε τουλάχιστον 9 επαναλήπτες 

(ανάλογα µε την ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων). 

 

Τα πρωτόκολλα καθορίζουν δύο τύπους συσκευών δικτύων: master και slave. 

Οι συσκευές master µπορούν να εκκινήσουν ένα αίτηµα σε µια άλλη συσκευή 

στο δίκτυο. Οι συσκευές slave µπορούν µόνο να ανταποκριθούν στα αιτήµατα 

από τις συσκευές master. Οι slaves δεν αρχίζουν ποτέ ένα αίτηµα µόνοι τους. 

Τα πρωτόκολλα σε ένα δίκτυο υποστηρίζουν 127 διευθύνσεις (0 µέχρι 126) 

[1]. Μπορούν να υπάρξουν µέχρι 32 κύριες συσκευές σε ένα δίκτυο, οι οποίες 

πρέπει να έχουν διαφορετικές διευθύνσεις προκειµένου να είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν.  

 

Προτόκολλο PPI  

 

Το πρωτόκολλο PPI είναι ένα master/slave πρωτόκολλο. Σε αυτό το 

πρωτόκολλο οι συσκευές master (άλλες ΚΜΕ, συσκευές προγρασµµατισµού 

SIMATIC, ή TD 200) στέλνουν τα αιτήµατα στις συσκευές slaves και αυτές 

αποκρίνονται. Οι συσκευές slaves δεν αρχίζουν τα µηνύµατα, αλλά 

περιµένουν έως ότου τους σταλεί ένα αίτηµα από κάποιον master ή 

διαχειρίζονται κάποια απάντηση. Όλες οι  συσκευές ΚΜΕ S7-200 λειτουργούν 

ως slave στο δίκτυο [1].  
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Πρωτόκολλο MPI 

 

Το MPI µπορεί να είναι είτε ένα Master/Master, είτε ένα Master/Slave 

πρωτόκολλο. Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του πρωτοκόλλου εξαρτάται από 

τον τύπο της συσκευής. Εάν η συσκευή προορισµού είναι µια ΚΜΕ S7-300, 

µια master/master σύνδεση σχηµατίζεται επειδή όλες οι ΚΜΕ S7-300 είναι 

masters δικτύων. Εάν η συσκευή προορισµού είναι µια ΚΜΕ S7-200, 

δηµιουργείται µια σύνδεση master/slave, επειδή οι ΚΜΕ S7-200 είναι 

συσκευές slaves.To MPI εγκαθιστά πάντα µια σύνδεση µεταξύ δύο συσκευών 

µε το να επικοινωνεί η µία µε την άλλη. Μια σύνδεση είναι όµοια µε µια 

«αποκλειστική» σύνδεση µεταξύ δύο συσκευών. Ένας άλλος master δεν 

µπορεί να παρεµποδίσει µια σύνδεση που καθιερώνεται µεταξύ δύο 

συσκευών. Ένας master µπορεί να εγκαταστήσει µια σύνδεση για µια µικρή 

χρονική περίοδο, ή η σύνδεση µπορεί να παραµείνει ανοικτή για αόριστο 

χρόνο. 

 

Επειδή οι συνδέσεις είναι «αποκλειστικές» µεταξύ των συσκευών και 

απαιτούν πόρους στην ΚΜΕ, κάθε ΚΜΕ µπορεί να υποστηρίξει µόνο έναν 

πεπερασµένο αριθµό συνδέσεων. Κάθε ΚΜΕ S7-200 υποστηρίζει 4 συνδέσεις 

σε καθεµία από τις θύρες 0 και 1 και κάθε ενότητα EM277 υποστηρίζει 6 

συνδέσεις. 

 

Και τα δύο ( EM 277 και S7-200 ) απαιτούν δύο συνδέσεις. Μία για µια 

συσκευή προγραµµατισµού SIMATIC ή ένα PC, και µία για τον έλεγχο 

ενεργειών. Οι δεσµευµένες συνδέσεις επιτρέπουν να συνδέεται πάντα 

τουλάχιστον µία συσκευή προγραµµατισµού ή PC και τουλάχιστον ένας 

ελεγκτής ενεργειών µε την ΚΜΕ S7-200 ή την ενότητα EM277 PROFIBUS-DP. 

Αυτές οι δεσµευµένες συνδέσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 

άλλους τύπους master συσκευών (όπως ΚΜΕ).  

 

Οι ΚΜΕ των S7-300 και S7-400 µπορούν να επικοινωνήσουν µε τις ΚΜΕ S7-

200 µε την εγκατάσταση µιας σύνδεσης στις µη δεσµευµένες συνδέσεις της 

ΚΜΕ του S7-200 ή της ενότητας EM 277 PRIFIBUS-DP. Οι S7-300 και S7-
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400 µπορούν να διαβάσουν και να γράψουν τα στοιχεία στα S7-200 

χρησιµοποιώντας τις οδηγίες XGET και XPUT. 

 

Πρωτόκολλο PROFIBUS  

 

Το πρωτόκολλο PROFIBUS σχεδιάζεται για επικοινωνία µε τις διανεµηµένες 

I/O συσκευές (αποµακρυσµένες I/O). Υπάρχουν πολλές συσκευές PROFIBUS 

διαθέσιµες από διάφορους κατασκευαστές. Αυτές οι συσκευές κυµαίνονται 

από τις απλές ενότητες εισόδου ή εξόδου µέχρι τους ελεγκτές µηχανών και 

τους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές. Τα δίκτυα PROFIBUS έχουν συνήθως 

µια master και διάφορες I/O slave συσκευές. Η master συσκευή ρυθµίζεται 

ώστε να γνωρίζει ποιοι τύποι I/O slaves συνδέονται και σε ποιες διευθύνσεις. 

Ο master εκκινεί το δίκτυο και ελέγχει ότι οι συσκευές slaves στο δίκτυο 

ακολουθούν τη διαµόρφωση. Επίσης γράφει τα δεδοµένα εξόδου στις 

συσκευές slaves και διαβάζει τα δεδοµένα εισόδου από αυτές.  

 

Πρωτόκολλα χρήστη (Freeport)  

 

Η επικοινωνία ελεύθερων θυρών(Freeport) είναι ένας τρόπος λειτουργίας 

µέσω του οποίου το πρόγραµµα χρήστη µπορεί να ελέγξει τη θύρα 

επικοινωνίας της ΚΜΕ S7-200. Χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο  ελεύθερων 

θυρών, µπορούν να υλοποιηθούν πρωτόκολλα επικοινωνίας καθορισµένα 

από το χρήστη για να υπάρξει διασύνδεση σε πολλούς τύπους ευφυών 

συσκευών. Το πρόγραµµα χρήστη ελέγχει τη λειτουργία της θύρας 

επικοινωνίας µέσω χρήσης των οδηγιών λήψης διακοπής, µετάδοσης 

διακοπής, µετάδοσης οδηγίας (XMT) και λήψης οδηγίας (RCV). Το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραµµα χρήστη 

κατά τη φάση ελεύθερων θυρών. Η φάση ελεύθερων θυρών ενεργοποιείται µε 

τη βοήθεια του SMB30 (θύρα 0) και είναι ενεργή µόνο όταν η ΚΜΕ βρίσκεται 

σε κατάσταση RUN. Όταν η ΚΜΕ επιστρέψει στην κατάσταση STOP, οι 

επικοινωνίες ελεύθερων θυρών σταµατούν και η θύρα επικοινωνίας 

επανέρχεται στην κανονική λειτουργία πρωτοκόλλου PPI.   
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2.4 Καταστάσεις λειτουργίας για την ΚΜΕ 

 

Η θύρα επικοινωνίας στην ΚΜΕ του S7-200 είναι συµβατή µε την RS-485 

σύµφωνα µε τα πρότυπα PROFIBUS, όπως καθορίζονται στο ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 50170. Στο σχήµα 2.8  εµφανίζεται ο σύνδεσµο που παρέχει τη 

φυσική σύνδεση για τη θύρα επικοινωνίας, και ο πίνακας 2 περιγράφει τις 

αντιστοιχίες pin των θυρών επικοινωνίας[1]. 

 

 
Σχήµα 2.8    

 

Αριθµός Pin PROFIBUS  

1 0V  

2 24 V   

3 RS – 485 Σήµα Β  

4 Αίτηση για αποστολή  

5 5 V   

6 +5 V  

7 +24 V  

8 RS – 485 Σήµα Α  

9 
10-bit επιλογή    

πρωτοκόλλου 
 

Περίβληµα  0V  

Πίνακας 2.2 

 

2.4.1 Σύνδεσµοι δικτύου 

 

Οι σύνδεσµοι δικτύων παρέχουν δύο κατηγορίες συνδέσµων δικτύωσης, που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συνδεθούν εύκολα πολλαπλές συσκευές 

µε ένα δίκτυο. Ένας τύπος συνδέσµων παρέχει µόνο µια σύνδεση στην ΚΜΕ.  
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Ο σύνδεσµος µε τη σύνδεση θύρας προγραµµατισµού επιτρέπει σε ένα 

σύνολο συσκευών ή µεταφορέων προγραµµατισµού SIMATIC να προστεθεί 

στο δίκτυο χωρίς διατάραξη οποιωνδήποτε υπαρχουσών συνδέσεων δικτύων.  

Ο σύνδεσµος θυρών προγραµµατισµού περνά όλα τα σήµατα από την ΚΜΕ 

απευθείας στη θύρα προγραµµατισµού.  

 

Η σύνδεση εξοπλισµού µε διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετική αναφορά 

µπορεί να αναγκάσει ανεπιθύµητα ρεύµατα να διατρέξουν το καλώδιο 

διασύνδεσης. Αυτά τα ανεπιθύµητα ρεύµατα µπορούν να προκαλέσουν 

σφάλµατα επικοινωνίας ή µπορούν να βλάψουν τον εξοπλισµό. Γι’ αυτό όλος 

ο εξοπλισµός που συνδέεται µε το καλώδιο επικοινωνιών οφείλει να έχει µια 

κοινή αναφορά ή να είναι αποµονωµένος, ώστε να αποφεύγονται 

ανεπιθύµητες διαρροές ρεύµατος. Στο παρακάτω σχήµα (2.9) εικονίζονται οι 

σύνδεσµοι δικτύου που χρησιµοποιούνται και οι καταστάσεις στις οποίες 

βρίσκονται ανάλογα µε την θέση του µεταγωγικού διακόπτη που υπάρχει σε 

αυτούς σχήµα 2.10[1]. 

 
Σχήµα 2.9 

 

           
Σχήµα 2.10 

 

2.4.2 To καλώδιο δικτύου PROFIBUS 

 

Στον πίνακα 2.3 Απεικονίζονται οι γενικές προδιαγραφές για ένα καλώδιο 

δικτύων PROFIBUS.  
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Γενικά  Χαρακτηριστικά  

Τύπος Shielded twisted pair 

Επαφή  0.22 mm2 

Xχωρητικότητα καλωδίου < 60pF/m 

Αντίσταση λειτουργίας 100 Ω έως 120Ω 

Πίνακας 2.3 

 

Το µέγιστο µήκος ενός τµήµατος µνήµης δικτύων PROFIBUS εξαρτάται από 

την ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων και τον τύπο καλωδίου που θα 

χρησιµοποιηθεί. Ο πίνακας 2.4 εµφανίζει τα µέγιστα µήκη τµήµατος µνήµης 

για τα καλώδιο που αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που εµφανίζονται στον 

πίνακα  2.3. 

Ταχύτητα µετάδοση δεδοµένων Μέγιστο επιτρεπτό µήκος 

καλωδίου 

9.600 Κbaut εως 93.75 Kbaut 1200 m 

187.5  Kbaut 1000 m 

500 Kbaut 400  m 

1Mbaut  εως 1.5  Mbaut 200 m 

3Mbaut  εως12 Μbaut 100 m 

Πίνακας2.4 

 

Χρήση του καλωδίου PC/PPI µε άλλες συσκευές και ελεύθερες θύρες 

 

Το καλώδιο PC/PPI µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στις λειτουργίες 

επικοινωνίας ελεύθερων θυρών για να συνδέσει τις ΚΜΕ του S7-200 µε 

διάφορες συσκευές που είναι συµβατές µε τα πρότυπα RS-232. 

 

Τύπος καλωδίου PC/PPI 

 

Ένα αποµονωµένο καλώδιο PC/PPI µε µία θύρα RS-232  έχει 5 διακόπτες για 

την τοποθέτηση της ταχύτητας µετάδοσης [1]. 
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Το καλώδιο PC/PPI υποστηρίζει ταχύτητες µετάδοσης  δεδοµένων µεταξύ 600 

baud και 38.400 baud. Ο πίνακας 2.5 παρουσιάζει τις αντιστοιχίες θέσεων 

διακοπτών µε τις ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων. 

 

Ταχύτητα µετάδοση δεδοµένων Θέση διακοπτών 

38400 000 

19200 001 

9600 010 

4800 011 

2400 100 

1200 101 

600 110 

Πίνακας 2.5 

 

Το καλώδιο PC/PPI βρίσκεται στην κατάσταση µετάδοσης όταν διαβιβάζονται 

δεδοµένα από τη θύρα RS-232 προς τη θύρα RS-485. Το καλώδιο βρίσκεται 

σε κατάσταση λήψης όταν είναι ανενεργό ή µεταδίδει δεδοµένα από τη θύρα 

RS-485 στη θύρα RS-232. Το καλώδιο µεταβαίνει από την κατάσταση λήψης 

σε κατάσταση µετάδοσης αµέσως µόλις ανιχνεύσει χαρακτήρες στη γραµµή 

µετάδοσης της θύρας RS-232. Το καλώδιο επανέρχεται πάλι σε κατάσταση 

λήψης όταν η γραµµή µετάδοσης της θύρας RS-232 είναι ανενεργή για µια 

χρονική περίοδο που ορίζεται από το χρόνο επιστροφής του καλωδίου. 

 

2.5 Η διατήρηση µνήµης για την ΚΜΕ S7-200 

 

Η ΚΜΕ του S7-200 παρέχει διάφορες µεθόδους για να εξασφαλίσει ότι το 

πρόγραµµα, τα στοιχεία προγράµµατος, και οι ρυθµίσεις της ΚΜΕ 

διατηρούνται κατάλληλα.   σχήµα 2 .11  

• Η ΚΜΕ διαθέτει µια EEPROM για να καταχωρεί µόνιµα όλο το πρόγραµµα, 

τις επιλεγµένες από το χρήστη περιοχές δεδοµένων, και τις ρυθµίσεις της 

ΚΜΕ. 

• Η ΚΜΕ διαθέτει έναν ειδικό πυκνωτή που διατηρεί ακεραια την  RAM αφότου 

έχει αφαιρεθεί η τροφοδοσία από την ΚΜΕ. Ανάλογα µε την ΚΜΕ, ο ειδικός 

πυκνωτής µπορεί να διατηρήσει το περιεχόµενο της RAM για αρκετές ηµέρες. 
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• Η ΚΜΕ υποστηρίζει προαιρετικά µπαταρία που παρατείνει το χρονικό 

διάστηµα συγκράτησης δεδοµένων στην RAM, αφότου έχει αφαιρεθεί η 

τροφοδοσία από την ΚΜΕ. Η µπαταρία τροφοδοτεί την RAM αφού παρέλθει ο 

χρόνος « καθυστέρησης » του ειδικού πυκνωτή. 

 

To πρόγραµµα του χρήστη (1)  To πρόγραµµα του χρήστη (6) 

∆ιαµόρφωση της ΚΜΕ (2)    ∆ιαµόρφωση της ΚΜΕ (7) 

Μνήµη (V) (3)    Μνήµη (V) permanent area (8) 

Mνήµη (M) (4)    Mνήµη (M) permanent area (9) 

Χρονιστές και µετρητές (5) 

     
Σχήµα 2.11   

  

Μεταφορά προγράµµατος προς την ΚΜΕ 

 

Το πρόγραµµά αποτελείται από τρία στοιχεία:  

το πρόγραµµα χρήστη,  

τα data block (προαιρετικά),  

και τις ρυθµίσεις της ΚΜΕ (προαιρετικά). 

 

 Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.11, το πρόγραµµα καταχωρεί αυτά τα δεδοµένα 

στην περιοχή RAM της µνήµης της ΚΜΕ. Η ΚΜΕ αυτόµατα αντιγράφει το 

πρόγραµµα χρήστη, τα data block (DB1), και τις ρυθµίσεις της ΚΜΕ στην 

EEPROM για µόνιµη αποθήκευση. 
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Σχήµα  2.11 

 

Μεταφορά προγράµµατος από την ΚΜΕ 

 

Όταν φορτώνεται ένα πρόγραµµα από την ΚΜΕ, όπως φαίνεται στο σχήµα 

2.12 οι ρυθµίσεις της ΚΜΕ φορτώνονται από τη RAM στον υπολογιστή. Το 

πρόγραµµα χρήστη και η µόνιµη περιοχή µνήµης V φορτώνονται από την 

EEPROM στον υπολογιστή. 

 
Σχήµα2.12 
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Αυτόµατη αποθήκευση δεδοµένων από την περιοχή µνήµης bit (M) κατά 

την απώλεια τροφοδοσίας της ΚΜΕ. 

 

Εάν τα πρώτα 14  bytes της µνήµης M (MB0 έως MB13) ρυθµίζονται 

κατάλληλα, σώζονται µόνιµα στην EEPROM κατά την απώλεια τροφοδοσίας 

της ΚΜΕ. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.13, η ΚΜΕ µετακινεί αυτούς τοµείς της 

µνήµης Μ στην EEPROM.  

 
Σχήµα  2.13 

 

Επαναφέροντας τη µνήµη κατά την επανεκκίνηση 

 

Κατά την επανεκκίνηση η ΚΜΕ αποκαθιστά το πρόγραµµα χρήστη και τις 

ρυθµίσεις της από τη µνήµη EEPROM. Σχήµα2.14. 

 

 
Σχήµα 2.14 

 

Κατά την επανεκκίνηση, η ΚΜΕ ελέγχει τη µνήµη RAM για να επιβεβαιώσει ότι 

η αποθηκευτική µονάδα διατήρησε επιτυχώς τα δεδοµένα που 

καταχωρήθηκαν στη µνήµη RAM. Εάν η µνήµη RAM έχει διατηρηθεί 

επιτυχώς, οι παραπάνω τοµέις της παραµένουν αµετάβλητοι. Όπως φαίνεται 
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στο σχήµα 2.15, οι υπόλοιποι τοµείς της µνήµης V αποκαθίστανται από τον 

αντίστοιχο µόνιµο τοµέα της µνήµης V στην EEPROM. 

 

 
Σχήµα 2.15 

 

Εάν τα περιεχόµενα της RAM δεν έχουν διατηρηθεί (όπως συµβαίνει µετά 

από µια εκτεταµένη διακοπή ρεύµατος), η ΚΜΕ καθαρίζει τη RAM και θέτει την 

τιµή 1 στο bit (SM0.2) της περιοχής µνήµης για τον πρώτο κύκλο ανίχνευσης 

µετά την επανεκκίνηση. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.16 τα δεδοµένα που 

καταχωρούνται στη µόνιµη EEPROM αντιγράφονται ακολούθως στη RAM. 

 

 
Σχήµα 2.16 

 

2.6 Ο κύκλος ανίχνευσης της ΚΜΕ  

 

Η ΚΜΕ του S7-200 έχει ως σκοπό να εκτελέσει µια σειρά στοιχειωδών 

εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος, κατά τρόπο 

επαναλαµβανόµενο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ανίχνευσης που 

παρουσιάζεται στο σχήµα 2.17, η ΚΜΕ εκτελεί τις περισσότερες ή όλες τις 

ακόλουθες στοιχειώδεις εργασίες[1]:  

• Ανάγνωση των εισόδων (1) 
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• Εκτέλεση του προγράµµατος (2) 

• Η επεξεργασία οποιασδήποτε επικοινωνίας ζητείται(3) 

• Εκτέλεση των CPU self-test  διαγνωστικών(4) 

• Έκδοση αποτελεσµάτων (5) 

 

Σχήµα 2.17    

 

Η σειρά στοιχειωδών εργασιών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ανίχνευσης στην ΚΜΕ του S7-200 εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της 

ΚΜΕ.  

 

2.7 Καταστάσεις λειτουργίας για την ΚΜΕ  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ΚΜΕ του S7-200 έχει δύο τρόπους λειτουργίας:  

• STOP: Η ΚΜΕ δεν εκτελεί το πρόγραµµα. Μπορεί να γίνει τροποποίηση 

ενός προγράµµατος  ή να γίνει τροποποίηση της ΚΜΕ. 

 

• RUN: Η ΚΜΕ εκτελεί το πρόγραµµα. Οι ενδείξεις κατάστασης δείχνουν την 

παρούσα κατάσταση λειτουργίας. 

 

Επιλογή τρόπου λειτουργίας : 

 

• Χειροκίνητα µεταβάλλοντας το διακόπτη που βρίσκεται στην ΚΜΕ.  

 

• Χρησιµοποιώντας το λογισµικό προγραµµατισµού STEP 7-Micro/WIN 32 

µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος λειτουργίας σε TERM ή RUN. 

 

• Παρεµβολή µιας οδηγίας STOP στο πρόγραµµα . 
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Μεταβάλλοντας την κατάσταση λειτουργίας µε το διακόπτη κατάστασης 

 

Είναι δυνατό να γίνει χρήση του διακόπτη (που βρίσκεται κάτω από την 

µπροστινή θύρα εισόδου της ΚΜΕ) για να επιλεγεί χειροκίνητα η  κατάσταση 

λειτουργίας της ΚΜΕ:  

 

•  Τοποθετώντας τον µεταγωγικό διακόπτη στην θέση STOP , σταµατάει 

η  εκτέλεση του προγράµµατος. 

•  Τοποθετώντας τον µεταγωγικό διακόπτη στην θέση RUN , ξεκινάει η 

εκτέλεση του προγράµµατος. 

•  Τοποθετώντας τον µεταγωγικό διακόπτη στην θέση TERM (terminal)  

δεν αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της ΚΜΕ.  

 

Εάν παρουσιαστεί απώλεια ισχύος όταν ο διακόπτης κατάστασης είναι στη 

θέση STOP ή TERM, η ΚΜΕ πηγαίνει αυτόµατα στη θέση STOP όταν 

αποκαθίσταται η τροφοδοσία. Εάν παρουσιαστεί απώλεια ισχύος όταν ο 

διακόπτης βρίσκεται στη θέση RUN, η ΚΜΕ πηγαίνει στη θέση RUN όταν 

αποκαθίσταται η τροφοδοσία. 

 

Μεταβάλλοντας τον λειτουργούντα τρόπο µε τον STEP 7-Micro/WIN 32  

        

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.18, µπορεί να γίνει χρήση του STEP 7         

Micro/WIN_32 για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΚΜΕ. Για να επιτραπεί 

στο λογισµικό να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, πρέπει να τεθεί ο κύριος 

διακόπτης της ΚΜΕ είτε στη θέση TERM είτε στη θέση RUN. 

 

 
Σχήµα  2.18 
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2.8      Παράµετροι δικτύου 

 

T_bit  

Ο χρόνος που περνάει όταν στέλνετε ένα bit. Είναι το αντίστροφο του 

ρυθµού Baud 

 (bit-time unit = 1/baud rate (kbit/s)). 

Number of bit-time units = time (s) / bit/time units (s) 

= time (s) x baud rate (kbit/s) 

 

Παράδειγµα : 

T_bit (9.6 kbaud) = 104.15 x 10-6 s 

T_bit (500 kbaud) = 2.00 x 10-6 s 

T_bit (12 Mbaud) = 0.08 x 10-6 s 

 

T_qui: 

Xρόνος ηρεµίες διαµορφωτή (Quiet time for modulator).  

Ο χρόνος που επιτρέπονται για τους διαµορφωτές και επαναλήπτες για 

µετάβαση από την κατάσταση αποστολής στην κατάσταση λήψης.  

Αυτή η παράµετρος είναι πάντα συνάρτηση του ρυθµού baud που επιλέγεται.  

0 [t_bit] to 1.5 Mbaud 

3 [t_bit] to 3 Mbaud 

6 [t_bit] to 6 Mbaud 

9 [t_bit] to 12 Mbaud 

 

T_set. Χρόνος οργάνωσης (Setup time): 

Ο χρόνος που µπορεί να παρέλθει µεταξύ ενός γεγονότος (π.χ. λήψη ενός 

χαρακτήρα ή λήξη ενός εσωτερικού χρονοµέτρου) και της αντίδρασης σε αυτό 

το γεγονός.  

 

T_slot_init Προκαθορισµένος χρόνος slot (χρόνος αναµονής λήψης ). 

(Preset slot time (wait-to-receive time)) :  

Αυτός είναι ο µέγιστος χρόνος που ο ποµπός ενός frame πρέπει  να περιµένει 

έως ότου αποκριθεί ο αντίστοιχος σταθµός ,ανεξάρτητα από το είδος του 

frame. 
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Retry limit: 

Ο µέγιστος αριθµός προσπαθειών κλίσης κατά την αναφορά σε έναν slave 

που δεν απαντά ή αποτυγχάνει να στείλει σωστή αναγνώριση. Όσοι slaveς 

δεν αποκρίνονται µετά από αυτόν τον αριθµό προσπαθειών σηµειώνονται ώς 

εκτός λειτουργίας. 

  

Delta Ttr. Delta target rotation time :  

Ο ελάχιστος επιπλέον παρεχόµενος χρόνος για άλλους masters (π.χ FMS 

masters) που έχουν συνδεθεί στο διάδροµο PROFIBUS-DP αλλά οι 

παράµετροι τους δεν έχουν ρυθµιστεί µε το COM PROFIBUS.  

 

Tsdr_min. Ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας πρωτοκόλλου : 

Ο ελάχιστος χρόνος µεταξύ αποστολής ή λήψης του τελευταίου bit ενός 

σήµατος και του πρώτου bit του επόµενου. 

 

Tsdr_max. Μέγιστος χρόνος επεξεργασίας πρωτοκόλλου :  

Ο µέγιστος χρόνος µεταξύ αποστολής ή λήψης του τελευταίου bit ενός 

σήµατος και του πρώτου bit του επόµενου. 

 

Gap factor : 

Αυτός ο παράγοντας είναι ο αριθµός των πακέτων µετά από τα οποία κάθε 

ενεργός σταθµός ελέγχει τα κενά διευθύνσεων στο PROFIBUS. Κενά 

διευθύνσεων προκύπτουν όταv αφαιρείται κάποιος  master.  

 

GAP : 

Το κενό µεταξύ των διευθύνσεων PROFIBUS ενός master και του επόµενου.  

 

HAS  : 

Μέγιστη διεύθυνση σταθµών: υψηλότερη κύρια διεύθυνση PROFIBUS στο 

διάδροµο. 
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Correction Factor: 

Εισάγετε ένα περιθώριο ασφάλειας για το χρόνο ελέγχου απόκρισης για τον 

υπολογισµένο χρόνο target rotation υπό τη µορφή ενός παράγοντα  (1,00 έως 

9.99). Το προκαθορισµένος είναι: 1.25 

 

Target rotation time (The maximum time allowed for a token run): 

Ο χρόνος που παρέχεται στον master για να στείλει πακέτα στους slaves σε 

κάθε κύκλο.  

 

Token : 

Εξουσιοδότηση κατοχής του  PROFIBUS. Το σηµείο περνούν από τον master 

στον master σε ένα ειδικό σήµατα. 

 

Υπολογισµός παραµέτρων και χρόνων ανακύκλωσης δεδοµένων.  

 

Ο υπολογισµών των παραµέτρων T_td, T_rdy, Tid1, Tid2, T_slot_eff, Typical 

Data Cycle Time, Maximum Data Cycle  Time, Mimimun Responcse 

Monitoring   γίνεται αυτόµατα στο παράθυρο του Profibus βάση των 

παραµέτρων εισόδου , όπως είναι :T_qui T_set , T_slot_init , Retry Limit 

,Delta Tr , Tsdr_min , Tsdr_max , Gap Factor , HAS , Correction Factor.  

 

T_td. Χρόνος καθυστέρησης µετάδοσης : 

Αυτός είναι ο χρόνος που ένα πλαίσιο απαιτεί για την µετάδοση στο Bus. 

 

T_rdy Χρόνος ετοιµότητας : 

Ο χρόνος στον οποίο ο master µετά την αποστολή µίας κλίσης πρέπει να είναι 

έτοιµος για να λάβει την αντίστοιχη αναγνώριση ή την απάντηση. 

 

T_id1 Χρόνος αδράνειας 1 : 

Ο χρόνος που περνάει για έναν ποµπό όταν παραλαµβάνεται το τελευταίο bit  

ενός σήµατος και το Bus είναι ανενεργό πριν σταλεί το πρώτο Bit του 

επόµενου σήµατος. 
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T_id2  Χρόνος αδράνειας 2 :  

Ο χρόνος που περνάει µετά την αποστολή ενός σήµατος για τον οποίο  δε 

λαµβάνεται αναγνώριση ( SDN ) και το bus παραµένει ανενεργό πρίν τη λήψη 

του πρώτου bit του επόµενου σήµατος. 

 

T_slot_eff.  Χρησιµοποιούµενος χρόνος slot.(  Used slot time (wait-to-

receive time)) :  

Αυτό είναι ο µέγιστος χρόνος που ο ποµπός (ιδρυτής) ενός πλαισίου πρέπει 

να περιµένει µέχρι να αποκριθεί ο σταθµός ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ένα  

πλαίσιο µηνυµάτων ή ένα πλαίσιο εξουσιοδότησης. Μεγάλα µήκη γραµµών 

και επαναλήπτες στο Bus επιβάλουν την αύξηση του προκαθορισµένου 

χρόνου slot ( T_slot_init). 

 

Typical data cycle time. Τυπικός χρόνος ανακύκλωσης δεδοµένων: 

Ο µέσος χρόνος αντίδρασης στο Bus  όταν όλοι οι αρχικοποιηµένοι slaves 

ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τον DP master. 

 

Maximum data cycle time. Μέγιστος χρόνος ανακύκλωσης δεδοµένων:  

Ο µέγιστος χρόνος αντίδρασης στο Bus  όταν όλοι οι αρχικοποιηµένοι slaves 

ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τον DP master. 

 

Ελάχιστος χρόνος ελέγχου απόκρισης. ( Minimum response 

monitoring): 

Αυτός είναι ο µικρότερος χρόνος ελέγχου απόκρισης που µπορεί να δοθεί ως 

παράµετρος όταν λαµβάνεται υπόψιν ο παράγοντας ”έλεγχος απόκρισης/Ttr”.  

 

Πλήθος OLMs (optical link modules):  

Προσδιορίζει τον αριθµό των (OLMs) στο Bus. Εάν πρέπει να χρησιµοποιηθεί  

ο διάδροµος για µεγάλες αποστάσεις, ή εάν δεν είναι επιθυµητή η κυκλοφορία 

δεδοµένων στο διάδροµο για να µην εξασθενήσουν από τα εξωτερικά πεδία 

παρέµβασης, χρησιµοποιούνται οπτικές ίνες αντί χάλκινα καλώδια. Τα OLMs 

µετατρέπουν το ηλεκτρικό σήµα (χάλκινο καλώδιο) σε ένα οπτικό σήµα (fiber-

optic καλώδιο) και ενισχύουν το οπτικό σήµα. 
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Πλήθος επαναληπτών:  

Προσδιορίζει το πλήθος των επαναληπτών RS 485 στο bus. Ένας 

επαναλήπτης RS 485 απαιτείται όταν υπάρχουν περισσότεροι από 32 

σταθµοί στο bus ή υπερβαίνεται το µέγιστο µήκος γραµµών ενός τµήµατος 

µνήµης bus. 

 

Μέγιστο µήκος γραµµών  

 

Baud rate          Μέγιστο µήκος δικτύου (σε m) 

9.6 to 187.5 kbaud     1000 

500 kbaud      400 

1.5 Mbaud      200 

3 to 12 Mbaud     100 

 

Baud rate   Μέγιστο µήκος δικτύου µε επαναλυπτές  RS 485 (σε 

m) 

9.6 to 187.5 kbaud     10000 

500 kbaud      4000 

1.5 Mbaud      2000 

3 to 12 Mbaud     1000 

 

Baud rate  

Η ταχύτητα της µετάδοσης δεδοµένων. Το PROFIBUS-DP υποστηρίζει 

µετάδοση δεδοµένων από 9.6 kbaud έως 12 Mbaud, ενώ το PROFIBUS-FMS 

υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων από 9.6 kbaud έως  1.5 Mbaud. 
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Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού 

 

SIEMENS  STEP 7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού  S7-200 

 

οι βασικές λειτουργίες της ΚΜΕ του S7-200 είναι οι ακόλουθες: 

 

 • Η ΚΜΕ διαβάζει τη θέση των εισόδων. 

 • Το πρόγραµµα που καταχωρείται στην ΚΜΕ χρησιµοποιεί αυτές τις 

εισόδους για να αξιολογήσει τη λογική ελέγχου. Καθώς το πρόγραµµα 

εκτελείται η ΚΜΕ ενηµερώνει τα δεδοµένα.  

• Η ΚΜΕ γράφει τα δεδοµένα στα αποτελέσµατα. 

 

Το σχήµα 3.1 εµφανίζει ένα απλό διάγραµµα για το πώς ένα διάγραµµα 

ηλεκτρονόµων υλοποιείται στην ΚΜΕ του S7-200. Σε αυτό το παράδειγµα, η 

κατάσταση του διακόπτη λειτουργίας για το άνοιγµα του αγωγού προστίθεται 

στις καταστάσεις άλλων εισόδων. Οι υπολογισµοί αυτών των καταστάσεων 

καθορίζουν στη συνέχεια την κατάσταση για την έξοδο, η οποία οδηγείται στο 

σωληνοειδές που κλείνει τον αγωγό. 

 

Η ΚΜΕ εκτελεί κυκλικά το πρόγραµµα συνεχώς µέσω των στοιχείων 

προγράµµατος, ανάγνωσης και εγγραφής. 

 

 
Σχήµα 3.1    

 

 



Κεφάλαιο 3ο                                Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού SIEMENS  STEP 7 

   - 32 - 

 

 

3.2 Γλώσσες και επεξεργαστές προγραµµατισµού S7-200.  

 

Οι ΚΜΕ του S7-200 προσφέρουν πολλούς τύπους οδηγιών που επιτρέπουν 

την επίλυση ποικίλων στοιχειωδών εργασιών αυτοµατοποίησης. 

 

Υπάρχουν δύο βασικά διαθέσιµα σύνολα οδηγιών στην ΚΜΕ του S7-200: το 

SIMATIC και το IEC 1131-3. Το λογισµικό προγραµµατισµού STEP 7-

Micro/WIN 32, παρέχει διαφορετικές επιλογές επεξεργαστών, που επιτρέπουν 

την δηµιουργία προγραµµάτων ελέγχου µε αυτές τις οδηγίες 

 

3.2.1 Επεξεργαστής λίστας δηλώσεων (Statement List - STL)  

 

Το STEP 7-Micro/WIN 32 επιτρέπει τη δηµιουργία προγράµµατος ελέγχου µε 

είσοδο µνηµονικών οδηγιών. Γενικά, ο επεξεργαστής STL είναι 

καταλληλότερος για τους πεπειραµένους προγραµµατιστές που 

εξοικειώνονται µε τον προγραµµατισµό PLCs και λογικής. Ο επεξεργαστής 

STL επιτρέπει επίσης τη δηµιουργία προγραµµάτων που δεν θα µπορούσαν 

ειδάλλως να δηµιουργηθούν µε τους επεξεργαστές κλιµακωτής λογικής 

(Ladder Logic) ή µπλοκ διαγραµµάτων συναρτήσεων (Function Block 

Diagram). Αυτό γίνεται διότι γίνεται προγραµµατισµός στη µητρική γλώσσα 

της ΚΜΕ, παρά σε έναν γραφικό επεξεργαστή όπου µερικοί περιορισµοί 

πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να τοποθετηθούν σωστά τα διαγράµµατα. Το 

σχήµα 3.2 εµφανίζει ένα µέρος του προγράµµατος σε STL που  

χρησιµοποιήθηκε στη διπλωµατική εργασία[παράρτηµα ∆]. 

 

Προγραµµατισµός σε  STL 

LDN    M11.0 
TON    T37, +80 
NETWORK 2 
LD     T37 
=      M11.0 
NETWORK 3 
LDN    M11.0 
LD     SM0.0 
MOVR   VD0, VD64 
+R     0.0, VD64 

                                                                   

Σχήµα 3.2 
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Αυτή η γλώσσα προγραµµατισµού, που είναι βασισµένη σε κείµενο, είναι 

παρόµοια µε τον προγραµµατισµό σε γλώσσα (Assembly). Η ΚΜΕ εκτελεί 

κάθε οδηγία που υποδεικνύεται από το πρόγραµµα, από πάνω έως κάτω, και 

έπειτα µετακινείται στην κορυφή. Το STL και η συµβολική γλώσσα (Assembly) 

είναι επίσης παρόµοια υπό µια άλλη έννοια. Οι ΚΜΕ του S7-200 

χρησιµοποιούν µια στοίβα λογικής για να επιλύσουν τη λογική ελέγχου [1]. 

Στα LAD και FBD οι επεξεργαστές παρεµβάλλουν αυτόµατα τις οδηγίες που 

είναι απαραίτητες για να χειριστούν τη λειτουργία στοιβών. Στο STL, πρέπει 

παρεµβληθούν αυτές οι οδηγίες για να γίνει χρήση της στοίβας. 

 

• Μπορεί να γίνει προγραµµατισµός του επεξεργαστή STL µε το σύνολο 

οδηγιών SIMATIC.  

• Ενώ µπορεί πάντα να γίνεται χρήση του επεξεργαστή STL για την εποπτεία 

ή διόρθωση ενός προγράµµατος που δηµιουργήθηκε µε τους επεξεργαστές 

SIMATIC LAD ή FBD, το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. ∆εν µπορεί να γίνει 

χρήση LAD ή FBD επεξεργαστών για να παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα που 

γράφτηκε µε τον επεξεργαστή STL. 

 

3.2.2 Ladder Logic Editor (LAD)  

 

Ο επεξεργαστής κλιµακωτής λογικής (Ladder Logic - LAD) STEP 7-Micro/WIN 

32 επιτρέπει την δηµιουργία προγραµµάτων που µοιάζουν µε το ισοδύναµο 

ενός διαγράµµατος ηλεκτρικής καλωδίωσης. Ο προγραµµατισµός σε 

κλιµακωτή λογική είναι ίσως η µέθοδος επιλογής για πολλούς 

προγραµµατιστές PLC. Βασικά, τα προγράµµατα σε κλιµακωτή λογική 

επιτρέπουν στην ΚΜΕ να εξοµοιώσει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος από µια 

πηγή ενέργειας, µέσω µιας σειράς λογικών όρων εισόδου που ενεργοποιούν 

στη συνέχεια τους λογικούς όρους εξόδου. Η λογική είναι συνήθως χωρισµένη 

σε µικρά κοµµάτια εύκολα κατανοητά που καλούνται συχνά “δικτυώµατα”. Το 

πρόγραµµα εκτελεί ένα δικτύωµα τη φορά, από αριστερά προς δεξιά και από 

πάνω έως κάτω όπως υπαγορεύεται από το πρόγραµµα. Μόλις η ΚΜΕ 

φθάσει στο τέλος του προγράµµατος, µεταβαίνει πάλι στην κορυφή του. Το 

σχήµα 3.3 εµφανίζει µέρος του προγράµµατος της διπλωµατικής εργασίας σε  

LAD. 
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Σχήµα  3.3 

 

Οι διάφορες οδηγίες αντιπροσωπεύονται από τα γραφικά σύµβολα και 

περιλαµβάνουν τρεις βασικές µορφές.  

 

• Επαφές - αντιπροσωπεύουν όρους λογικών εισόδων ανάλογοι προς τους 

διακόπτες, κουµπιά, εσωτερικούς όρους και τα λοιπά.  

• Πηνία - συνήθως αντιπροσωπεύουν αποτελέσµατα λογικών “εξόδων” 

ανάλογα µε τους λαµπτήρες, εκκινητές µηχανών, ηλεκτρονόµους 

παρεµβολής, εσωτερικούς όρους εξόδου και τα λοιπά.  

• Κιβώτια – αντιπροσωπεύουν τις πρόσθετες οδηγίες όπως τα χρονόµετρα, 

τους µετρητές, ή µαθηµατικές οδηγίες 

 

Μπορεί να γίνει χρήση του επεξεργαστή STL για να παρουσιαστεί ένα 

πρόγραµµα που δηµιουργείται µε τον επεξεργαστή SIMATIC LAD. 

 

3.2.3 Επεξεργαστής µπλοκ διαγραµµάτων συναρτήσεων ( FBD ) 

 

Ο επεξεργαστής µπλοκ διαγραµµάτων συναρτήσεων (Function Block 

Diagram - FBD) STEP 7-Micro/WIN 32 επιτρέπει την εµφάνιση των οδηγιών 

ως κιβώτια λογικής που µοιάζουν µε τα κοινά διαγράµµατα πυλών λογικής. 

∆εν υπάρχει καµία επαφή και πηνίο όπως στον επεξεργαστή LAD, αλλά 
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υπάρχουν ισοδύναµες οδηγίες που εµφανίζονται ως οδηγίες κιβωτίων. Η 

λογική προγράµµατος προέρχεται από τις συνδέσεις µεταξύ αυτών των 

οδηγιών κιβωτίων. ∆ηλαδή η έξοδος από µια οδηγία (όπως και ένα κιβώτιο 

AND) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτρέψει σε µια άλλη οδηγία (όπως 

ένα χρονόµετρο) για να δηµιουργήσει την απαραίτητη λογική ελέγχου. Αυτή η 

έννοια σύνδεσης επιτρέπει την επίλυση προβληµάτων ποικίλων µορφών. Το 

σχήµα 3.4 εµφανίζει το  πρόγραµµα  που δηµιουργείται µε τον επεξεργαστή 

µπλοκ διαγραµµάτων συναρτήσεων(FBD). 

 

                                           

                                             

                                           
 

Σχήµα 3.4 

 

 

• Είναι δυνατό πάντα να χρησιµοποιηθεί ένας επεξεργαστής STL για να γίνει 

παρουσίαση ενός προγράµµατος που δηµιουργήθηκε µε τον επεξεργαστή 

SIMATIC FBD. 
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3.3 Λογικές επαφές και µετρητές SIMATIC 

 

Τυπικές επαφές 

 
Σχήµα 3.5 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µέγιστο επτά εισόδων τόσο στα AND όσο και 

στα OR µπλοκ. 

Η επαφή Normally Open είναι κλειστή (on) όταν το bit είναι ίσο µε 1. Η επαφή 

Normally Closed είναι κλειστή (on) όταν το bit είναι ίσο µε 0. 

 

Στο LAD, οδηγίες Normally Open και Normally Closed αντιπροσωπεύονται 

από επαφές. Στο FBD, οι οδηγίες Normally Open αντιπροσωπεύονται από 

µπλοκ AND/OR. Αυτές οι οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

χειριστούν τα λογικά (Boolean) σήµατα µε τον ίδιο τρόπο όπως οι επαφές 

κλιµακωτού τύπου . Οι Normally Closed οδηγίες αντιπροσωπεύονται επίσης 

από µπλοκ. Μια Normally Closed οδηγία κλεισίµατος κατασκευάζεται µε την 

τοποθέτηση του συµβόλου άρνησης στην απόληξη του σήµατος εισόδου. Οι 

είσοδοι τόσο στα AND όσο και στα OR µπλοκ µπορούν να επεκταθούν σε ένα 

µέγιστο επτά εισόδων. 

 

Στο STL, η Normally Open επαφή αντιπροσωπεύεται από τις οδηγίες LOAD, 

AND και OR. Αυτές οι οδηγίες φορτώνουν ή εκτελούν το λογικό «AND» ή 

«OR» της τιµής του bit της διεύθυνσης στην κορυφή του σωρού. Στο STL, η 

Normally Closed επαφή αντιπροσωπεύεται από τις οδηγίες Load Not, And 
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Not, και Or Not. Αυτές οι οδηγίες φορτώνουν ή εκτελούν το λογικό «AND» ή 

«OR» του λογικού «NOT» της τιµής του bit της διεύθυνσης στην κορυφή του 

σωρού. 

Είσοδος  /  Έξοσος Λειτουργίες  Τύπος δεδοµένων 

Bit  ( LAD , STL ) I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Bool 

Είσοδος (FBD ) I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Bool 

Έξοδος (FBD ) I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Bool 

 

Πίνακας  3.1 

 

Άµεσες επαφές. 

 
Σχήµα 3.6 

 

Η άµεση οδηγία λαµβάνει τη φυσική τιµή εισόδου όταν εκτελείται η οδηγία, 

αλλά ο καταχωρητής εικόνας διαδικασίας δεν ενηµερώνεται. 

Η άµεση Normally Open επαφή είναι κλειστή (on) όταν το φυσικό σηµείο 

εισόδου (bit) είναι 1. Η άµεση Normally Closed επαφή είναι κλειστή (on) όταν 

το φυσικό σηµείο εισόδου (bit) είναι 0. 

Στο LAD, η άµεση Normally Open και άµεση Normally Closed οδηγία 

αναπαριστώνται από επαφές. 

Στο FBD, οι άµεσες Normally Open οδηγίες αντιπροσωπεύονται από τον 

άµεσο δείκτη πριν τον τελεστέο tic. Ο άµεσος δείκτης µπορεί να παραληφθεί 

όταν χρησιµοποιείται ροή ισχύος. Η οδηγία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

χειριστεί τα φυσικά σήµατα µε τον ίδιο τρόπο όπως οι κλιµακωτές επαφές. 
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Στο FBD, οι άµεσες Normally Closed οδηγίες αντιπροσωπεύονται επίσης από 

τον άµεσο δείκτη και σύµβολο άρνησης πριν από τον τελεστέο tic. Ο άµεσος 

δείκτης δεν µπορεί να υπάρχει όταν χρησιµοποιείται ροή ισχύος. Η Normally 

Closed οδηγία κατασκευάζεται µε την τοποθέτηση του συµβόλου άρνησης 

στην απόληξη του σήµατος εισόδου 

 

Στο STL, η άµεση Normally Open επαφή αντιπροσωπεύεται από τις οδηγίες 

LOAD Immediate, AND Immediate και OR Immediate. Αυτές οι οδηγίες 

φορτώνουν ή εκτελούν το λογικό «AND» ή «OR»¨της τιµής της φυσικής 

εισόδου στην κορυφή του σωρού άµεσα. 

Στο STL, η άµεση Normally Closed επαφή αντιπροσωπεύεται από τις οδηγίες 

Load Not Immediate, And Not Immediate, και Or Not Immediate. Αυτές οι 

οδηγίες φορτώνουν ή εκτελούν το λογικό «AND» ή «OR» του λογικού «NOT» 

της τιµής της φυσικής εισόδου στην κορυφή του σωρού άµεσα. 

 

Είσοδος Έξοδος Λειτουργίες Τύπος  ∆εδοµένων 

Bit ( LAD,STL ) ι Βool 

Eίσοδος ( FBD ) ι Bool 

 

Πίνακας 3.2 

 

Έξοδοι 

 
Σχήµα 3.7 

 

Όταν εκτελείται η οδηγία Output, το bit εξόδου στον καταχωρητή εικόνας 

διαδικασίας τίθεται στο 1. 

Στο LAD και FBD, όταν εκτελείται η οδηγία εξόδου, το προσδιορισµένο bit 

αντιστοιχίζεται στη ροή ισχύος. 
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Στο STL, η οδηγία εξόδου αντιγράφει την κορυφή του σωρού στο 

προσδιορισµένο bit. 

 

Είσοδος Έξοδος Λειτουργίες Τύπος  ∆εδοµένων 

bit I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Βool 

Είσοδος  ( LAD,STL ) Power Flow Bool 

Eίσοδος ( FBD ) I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Bool 

 

Πίνακας 3.3 

 

Οδηγίες χρονοµέτρου SIMATIC 

 

On-Delay Timer, Retentive On-Delay Timer, Off-Delay Timer 

 
Σχήµα 3.8 

 

Οι οδηγίες On-Delay Timer και Retentive On-Delay Timer µετρούν το χρόνο 

όταν η ενεργοποιηµένη είσοδος είναι ΟΝ. 

Όταν η τρέχουσα τιµή (Txxx) είναι µεγαλύτερη ή ίση µε τον παρόντα χρόνο 

(PT), το bit χρονοµέτρου είναι ΟΝ. Η τρέχουσα τιµή του On-Delay 

χρονοµέτρου «καθαρίζεται» όταν η είσοδος ενεργοποίησης είναι OFF, ενώ η 

τρέχουσα τιµή του Retentive On-Delay χρονοµέτρου διατηρείται όταν η 

είσοδος είναι OFF. Το Retentive On-Delay χρονόµετρο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να συσσωρεύσει το χρόνο για πολλαπλάσιες περιόδους 
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εισόδου σε κατάσταση ON. Μια οδηγία Reset (R) χρησιµοποιείται για να 

«καθαρίσει» την τρέχουσα τιµή του Retentive On-Delay χρονοµέτρου. Τόσο 

το On-Delay όσο και το Retentive On-Delay χρονόµετρο συνεχίζουν να 

µετρούν αφότου η προεπιλεγµένη τιµή επιτευχθεί, και σταµατούν να µετρούν 

στη µέγιστη τιµή του 32767. 

 

Το χρονόµετρο Off-Delay χρησιµοποιείται για την καθυστέρηση µιας εξόδου 

(OFF) για µια σταθερή χρονική περίοδο µετά από το κλείσιµο (OFF) της 

εισόδου. Όταν η ενεργοποιηµένη είσοδος ανοίγει (ΟΝ), το bit χρονοµέτρων 

γίνεται ΟΝ αµέσως, και η τρέχουσα τιµή τίθεται στο 0. Όταν η είσοδος κλείνει 

(OFF), το χρονόµετρο µετρά έως ότου ο χρόνος που έχει παρέλθει φθάσει 

στον προεπιλεγµένο χρόνο. Όταν επιτυγχάνεται η προεπιλεγµένη τιµή, το bit 

χρονοµέτρου κλείνει (OFF) και η τρέχουσα παύει να ισχύει. 

Εάν η είσοδος είναι OFF για χρόνο µικρότερο από την προεπιλεγµένη τιµή, το 

bit χρονοµέτρου παραµένει ΟΝ. Η οδηγία TOF πρέπει να ανιχνεύσει µια 

µετάβαση από ON σε OFF για να αρχίσει η µέτρηση. 

 

Εάν το χρονόµετρο TOF είναι βρίσκεται εντός µιας περιοχή SCR και η 

περιοχή SCR είναι ανενεργή, τότε τρέχουσα τιµή τίθεται στο 0, το bit 

χρονοµέτρου κλείνει (OFF), και η τρέχουσα τιµή παύει να ισχύει. 

 

Είσοδος 

Έξοδος 

Λειτουργίες Τύπος  

∆εδοµένων 

Τxxx  Word 

IN (LAD ) Εκτός λειτουργίας Bool 

IN (FBD ) I,Q,M,SM,T,C,V,S,L Bool 

PT VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW,AIW,T,C,*VD,*AC,*LD INT 

 

Πίνακας 3.4 

 

Τα χρονόµετρα ΤΟΝ, TONR, και TOF είναι διαθέσιµα σε τρεις αναλύσεις. Η 

ανάλυση καθορίζεται από τον αριθµό χρονοµέτρου, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 9-1. Κάθε µέτρηση της τρέχουσας τιµής είναι πολλαπλάσιο της 
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βασικής µονάδας χρόνου. Παραδείγµατος χάριν, µια µέτρηση 50 σε ένα 

χρονόµετρο 10-ms αντιπροσωπεύει 500 ms. 

 

Τύπος µετρητή ∆ιερέσεις σε ( ms 

) 

Μέγιστος χρόνος σε 

sec 

Nούµερο Μετρητή 

TOR  1ms 32.767 s Τ0,Τ64 

 10ms 32.767 s Τ1έως Τ4 , Τ65 έως Τ68 

 100ms 32.767 s Τ5 έως Τ31 , Τ69 έως Τ95 

TON,TOF 1ms 32.767 s Τ32 , Τ96 

 10ms 32.767 s Τ33 έως Τ36 , Τ97 έως Τ100 

 100ms 32.767 s Τ37 έως Τ63 , Τ101 έως Τ255 

 

Πίνακας 3.5 

 

∆εν είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται από κοινού οι ίδιοι αριθµοί 

χρονοµέτρων για τα TOF και ΤΟΝ. Παραδείγµατος χάριν, δεν είναι δυνατό να 

υπάρχει ΤΟΝ T32 και ένα TOF T32. 

 

3.4 ∆οµή του  προγράµµατος S7-200 

 

Η ΚΜΕ του S7-200 εκτελεί συνεχώς το πρόγραµµα για να ελεγχθεί µια 

στοιχειώδης εργασία ή µια διαδικασία. Το πρόγραµµα αυτό δηµιουργείται µε 

το STEP 7-Micro/WIN 32 και µεταφορτώνεται στην ΚΜΕ. Από το βασικό 

πρόγραµµα, µπορεί να γίνει κλήση στις διαφορετικές υπορουτίνες ή να γίνει 

διακοπή των ρουτινών.  

 

Το πρόγραµµα του S7–200 αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:  

 

το κυρίως πρόγραµµα (main program) ,  

υπορουτίνες (subroutines)   

και τις ρουτίνες διακοπών (interrupt routines ).  
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∆οµή ενός προγράµµατος S7-200. 

 

•Κυρίως πρόγραµµα: Είναι το βασικό σώµα του προγράµµατος όπου 

τοποθετούνται οι οδηγίες που ελέγχουν τις αιτήσεις. Οι οδηγίες στο βασικό 

πρόγραµµα εκτελούνται διαδοχικά, µία φορά ανά ανίχνευση της ΚΜΕ. 

•Ρουτίνες διακοπών: Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία του προγράµµατος 

εκτελούνται κάθε φορά που παρουσιάζεται µια διακοπή. 

•Υπορουτίνες: Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία του προγράµµατός  εκτελούνται 

µόνο όταν καλούνται από το βασικό πρόγραµµα ή από µία ρουτίνα διακοπής. 

 

3.5 ∆ιευθύνσεις περιοχών µνήµης ενός S7-200 

 

Άµεση εξέταση των περιοχών µνήµης ΚΜΕ. 

 

Η ΚΜΕ του S7-200 καταχωρεί πληροφορίες σε διαφορετικές θέσεις µνήµης µε 

διευθύνσεις που είναι µοναδικές. Η διεύθυνση µνήµης που πρόκειται να 

προσπελαστεί µπορεί να προσδιοριστεί. Αυτό επιτρέπει στο πρόγραµµα να 

έχει άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες. 

 

Χρήση διευθύνσεων µνήµης για πρόσβαση στα δεδοµένα 

 

Για να υπάρχει πρόσβαση σε µια περιοχή µνήµης, πρέπει γίνει 

προσδιορισµός της διεύθυνσης , η οποία περιλαµβάνει τον προσδιοριστή 

(identifier) της περιοχής µνήµης, τη διεύθυνση byte, και τον αριθµό bits. Το 

σχήµα 3.9 παρουσιάζει ένα παράδειγµα προσπέλασης ενός bit. Σε αυτό το 

παράδειγµα, η περιοχή µνήµης και η διεύθυνση byte (Ι = είσοδος  και 3 = byte 

3) ακολουθούνται µια τελεία (“.”) για να διαχωριστούν τη διεύθυνση bit (bit 4). 

Μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία σε πολλές περιοχές µνήµης ΚΜΕ 

(V, I, Q, M, S, L, and SM) ως bytes, words, ή double words µε τη 

χρησιµοποίηση της µορφής byte-address. Για να υπάρχει πρόσβαση ως 

bytes, words, ή double words των στοιχείων στη µνήµη της ΚΜΕ, πρέπει να 

προσδιοριστεί η διεύθυνση. 
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Ι    3 . 4   

Byte address 

 

input  

Σχήµα 3.9 

 

Αυτό περιλαµβάνει ένα προσδιοριστικό περιοχής, τον προσδιορισµό µεγέθους 

στοιχείων, και την αρχική διεύθυνση byte, word, ή double-word, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 3.10 Σε άλλες περιοχές µνήµης της ΚΜΕ 

(όπως T, C, HC, και οι συσσωρευτές) η προσέγγιση γίνεται µε τη χρήση µιας 

µορφής διευθύνσεων που περιλαµβάνει ένα προσδιοριστικό περιοχής και 

έναν αριθµό συσκευών. 

 
Σχήµα  3.10 
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Η αναπαράσταση των αριθµών 

 
Ο πίνακας αυτός εµφανίζει τη σειρά των τιµών ακέραιων αριθµών που µπορεί 

να αντιπροσωπευθεί από τα διαφορετικά µεγέθη δεδοµένων. Οι πραγµατικοί 

(ή κινητής υποδιαστολής) αριθµοί αντιπροσωπεύονται ως 32-bit αριθµοί 

απλής ακρίβειας των οποίων η µορφή είναι: +1.175495E-38 έως 

+3.402823E+38 (για θετικούς) και –1.17549Ε-38 έως -3.40282Ε+38 (για 

αρνητικούς). Οι πραγµατικές τιµές ενός αριθµού προσεγγίζονται µε ένα µήκος 

λέξης double-word.  

 

Πίνακας 3.6 Προσδιορισµός µεγέθους δεδοµένων και µεγέθους ακεραίων 

 
Μέγεθος δεδοµέων Περιοχή µέτρησης µη 

προσηµασµένων αριθµών 

Περιοχή µέτρησης 

προσηµασµένων 

αριθµών 

Β (Byte ) ( 8 bit ) 0 έως 255 -126 έως 127 

W ( Word ) ( 16 bit ) 0 έως 65.535 -32.768 έως 32.767 

DW ( Double Word ) 

( 32 bit ) 

0 έως 4.296.967.296 -2.147.483.648 έως 

2.147.483.647 

 

Πίνακας 3.6 

 

Εντολές προσπέλασης 

 

Προσπέλαση του καταχωρητή εισόδου εικόνας-επεξεργασίας (Ι) 

 

Η ΚΜΕ ψηφιοποιεί τα σηµεία της φυσικής εισόδου στην αρχή κάθε κύκλου 

ανίχνευσης και καταγράφει αυτές τις τιµές στον καταχωρητή εισόδου εικόνας 

επεξεργασίας. Αυτός µπορεί να προσπελαστεί ως bits, bytes, words, ή double 

words. 

Μορφή: 

 

Bit I [byte address].[bit address] I0.1 

Byte, Word, Double Word I [size][starting byte address] IB4 
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Προσπέλαση του καταχωρητή εξόδου εικόνας-επεξεργασίας (Q)  

 

Στο τέλος του κύκλου ανίχνευσης, η ΚΜΕ αντιγράφει τις τιµές που έχουν 

καταχωρηθεί στον καταχωρητή εξόδου επεξεργασίας εικόνας  στα φυσικά 

σηµεία εξόδου. Μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στον καταχωρητή εξόδου 

επεξεργασίας εικόνας µε τη µορφή bit, bytes, words, ή double words. 

Μορφή:  

 

Bit Q [byte address].[bit address] Q1.1 

Byte, Word, Double Word Q [size][starting byte address] QB5 

 

Προσπέλαση της µεταβλητής (Variable ( V ) περιοχής µνήµης  

 

Μπορεί να γίνει χρήση της µνήµης V για να καταχωρηθούν τα ενδιάµεσα 

αποτελέσµατα διαδικασιών που εκτελούνται από τη λογική ελέγχου του 

προγράµµατoς. Μπορεί  επίσης να γίνει χρήση της µνήµη V για να 

καταχωρηθούν άλλα στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία ή εργασία. Μπορεί να 

υπάρχει πρόσβαση στον καταχωρητή εξόδου επεξεργασίας εικόνας µε τη 

µορφή bit, bytes, words, ή double words. 

Μορφή:  

Bit V [byte address].[bit address] V10.2 

Byte, Word, Double Word V [size][starting byte address] VW100 

 

Προσπέλαση της περιοχής µνήµης Bit ( M )  

 

Μπορεί να γίνει χρήση της περιοχής µνήµης bit (M) ως ηλεκτρονόµου ελέγχου 

για να καταχωρηθεί η ενδιάµεση κατάσταση µιας λειτουργίας ή άλλες 

πληροφορίες ελέγχου. Ενώ η ονοµασία περιοχή µνήµης Bit υπονοεί ότι αυτές 

οι πληροφορίες καταχωρούνται στις µονάδες µήκους ενός bit, µπορεί να 

υπάρχει πρόσβαση στην περιοχή µνήµης bit µε τη µορφή bit, bytes, words, ή 

double words. 
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Μορφή:  

 

Bit M [byte address].[bit address] M26.7 

Byte, Word, Double Word M [size][starting byte address] MD20 

 

Προσπέλαση της περιοχή µνήµης µετάδοσης ελέγχου ακολουθιών (S) 

 

Τα bit µετάδοσης ελέγχου ακολουθιών χρησιµοποιούνται για την οργάνωση 

διαδικασιών ή βηµάτων µηχανής σε ισοδύναµα τµήµατα προγράµµατος. 

Επιτρέπουν τη λογική κατάτµηση του προγράµµατος ελέγχου. Μπορεί να 

υπάρχει πρόσβαση στα bits ακολουθιών µε τη µορφή bit, bytes, words, ή 

double words. 

Μορφή:  

 

Bit S [byte address].[bit address] S3.1 

Byte, Word, Double Word S [size][starting byte address] SB4 

 

Προσπέλαση των bits ειδικής µνήµης (SM). 

 

Τα bits ειδικής µνήµης παρέχουν ένα µέσο για την επικοινωνία των 

πληροφοριών µεταξύ της ΚΜΕ και του προγράµµατός. Μπορεί να γίνει χρήση 

αυτών των δυαδικών ψηφίων για να επιλεγούν και να ελεγχθούν µερικές από 

τις ειδικές λειτουργίες της ΚΜΕ του S7-200, όπως:  

 

• Ένα bit που παίρνει την τιµή 1 για τον πρώτο κύκλο ανίχνευσης. 

• Bits που µεταβάλλονται µε σταθερό ρυθµό.  

• Bits που εµφανίζουν την κατάσταση των µαθηµατικών ή λειτουργικών 

οδηγιών. 

 

Ενώ η περιοχή ειδικής µνήµης βασίζεται στα bits, µπορεί να υπάρχει 

πρόσβαση στα στοιχεία σε αυτήν την περιοχή µε τη µορφή bit, bytes, words, ή 

double words. 

Μορφή:  
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Bit SM [byte address].[bit address] SM0.1 

Byte, Word, Double Word SM [size][starting byte address] SMB86 

 

 

Προσπέλαση της περιοχής µνήµης χρονοµέτρων (T) 

 

Στην ΚΜΕ του S7-200, τα χρονόµετρα είναι συσκευές που µετρούν αυξήσεις 

του χρόνου. Τα χρονόµετρα S7-200 έχουν κλίµακες (αυξήσεις στην κλίµακα 

του χρόνου) 1ms, 10ms ή 100ms. Υπάρχουν δύο µεταβλητές που συνδέονται 

µε ένα χρονόµετρο: 

 

 Τρέχουσα τιµή: αυτός ο 16-bit προσηµασµένος ακέραιος αριθµός 

αποθηκεύει το χρονικό διάστηµα που µετριέται από το χρονόµετρο. 

 

Bit χρονοµέτρων: αυτό το bit τίθεται µηδέν ή ένα ως αποτέλεσµα της 

σύγκρισης της τρέχουσας και της παρούσας τιµής. Η παρούσα τιµή εισάγεται 

ως τµήµα της οδηγίας χρονοµέτρων. Υπάρχει πρόσβαση και στις δύο 

µεταβλητές µε τη χρήση της διεύθυνσης χρονοµέτρων (Τ + αριθµός 

χρονοµέτρου). Η πρόσβαση είτε στο bit χρονοµέτρων είτε στην παρούσα αξία 

εξαρτάται από την χρησιµοποιούµενη οδηγία: οι οδηγίες µε τελεστέους bits 

έχουν πρόσβαση στο bit χρονοµέτρων, ενώ οι οδηγίες µε τους τελεστέους 

λέξεις έχουν πρόσβαση στην παρούσα τιµή. Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.11 η 

“κανονικά ανοικτή οδηγία επαφών” (Normally Open Contact ) έχει πρόσβαση 

στο bit χρονοµέτρων, ενώ η οδηγία µετακίνησης λέξης (MOV_W) έχει 

πρόσβαση στην τρέχουσα τιµή του χρονοµέτρου.  

Μορφή:  

T [timer number] T24  
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Σχήµα 3.11 

 

Χρήση σταθερών τιµών 

 

Μπορεί να γίνει χρήση µιας σταθερής τιµής σε πολλές από τις οδηγίες του S7-

200. Οι σταθερές µπορούν να είναι bytes, words ή double words. Η ΚΜΕ 

καταχωρεί όλες τις σταθερές ως bits, τα οποία µπορούν έπειτα να 

αντιπροσωπευθούν µε τις µορφές δεκαδικού, δεκαεξαδικού, ASCII ή κινητής 

υποδιαστολής αριθµού. 

 

∆εκαδική µορφή: [decimal value] 

∆εκαεξαδική µορφή: 16#[hexadecimal value]  

ASCII  µορφή ‘[κείµενο ASCII]’ 

Πραγµατική ή Κινητής υποδιαστολής µορφή: ANSI/IEEE 754-1985 

Η δυαδική µορφή είναι υπό τη µορφή: 2#1010_0101_1010_0101 

 

Η ΚΜΕ του S7-200 δεν υποστηρίζει διαδικασίες «data typing» ή ελέγχου 

δεδοµένων (όπως ο προσδιορισµός ότι η σταθερά καταχωρείται ως ακέραιος 

αριθµός, προσηµασµένος ακέραιος αριθµός, ή ακέραιος αριθµός διπλής 

ακρίβειας). Παραδείγµατος χάριν, µια οδηγία πρόσθεσης µπορεί να 

χρησιµοποιήσει την τιµή σε VW100 ως προσηµασµένη τιµή ακέραιων 

αριθµών, ενώ µια οδηγία αποκλειστικού OR µπορεί να χρησιµοποιήσει την 

τιµή VW100 ως µια χωρίς πρόσηµο δυαδική τιµή.  

 

Έµµεση διευθυνσιοδότηση της CPU του SIMATIC.  
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Η έµµεση διευθυνσιοδότητηση χρησιµοποιεί έναν pointer για να υπάρχει 

πρόσβαση στα δεδοµένα την µνήµης. Η ΚΜΕ του S7-200 επιτρέπει την χρήση 

δεικτών για να προσπελάσει έµµεσα τις ακόλουθες περιοχές µνήµης : I, Q, V, 

M, S, T (παρούσα τιµή µόνο), και C (παρούσα τιµή µόνο).  

Η διευθυνσιοδότηση µεµονωµένων bits ή αναλογικών τιµών δεν είναι δυνατή. 

] 

 

 

 

∆ηµιουργώντας έναν δείκτη  

 

Για να προσπελασθεί-εξετασθεί µια θέση στη µνήµη έµµεσα, πρέπει πρώτα 

να δηµιουργηθεί ένας δείκτη σε εκείνη την θέση. Οι δείκτες είναι θέσεις 

µνήµης double word που περιέχουν τη διεύθυνση µιας άλλης θέσης µνήµης. 

Επιτρεπτές θέσης µνήµης για χρήση ως δείκτες είναι οι V, οι θέσεις της 

µνήµης L, ή οι καταχωρητές των συσσωρευτών (AC1, AC2, AC3) . 

 

Για να δηµιουργηθεί ένας pointer , πρέπει να χρησιµοποιηθεί η οδηγία Move 

Double Word (MOVD) για να κινηθεί η διεύθυνση της έµµεσα εξεταζόµενης 

θέσης µνήµης προς τη θέση δεικτών. Στον τελεστή εισόδου της οδηγίας 

πρέπει να προηγηθεί ένα «&» για να δηλώνεται ότι η διεύθυνση µιας θέσης 

µνήµης, αντί του περιεχοµένου της, πρόκειται να κινηθεί στη θέση που 

προσδιορίζεται στον τελεστή εξόδου της οδηγίας. 

 

Παράδειγµα :  MOVD &VB100, VD204 

MOVD &MB4, AC2 

MOVD &C4, LD6 

Χρήση pointer για προσπέλαση δεδοµένων 

 

Η εισαγωγή ενός αστερίσκου (*) µπροστά από έναν τελεστή για µια οδηγία 

προσδιορίζει ότι ο τελεστής είναι ένας δείκτης. Χρησιµοποιώντας το 

παράδειγµα που παρουσιάζεται στο σχήµα 3.12, Το *AC1 δηλώνει ότι AC1 

είναι ένας δείκτης στην τιµή µήκους µίας λέξης που αναφέρεται στην οδηγία 
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MOVE WORD (MOVW). Σε αυτό το παράδειγµα, οι τιµές που καταχωρούνται 

στο V200 και V201 κινούνται προς το συσσωρευτή AC0 . 

 

 

Σχήµα 3.12 

Τροποποίηση δεικτών 

 

Τροποποιώντας τους δείκτες µπορεί να τροποποιηθεί η τιµή ενός δείκτη. 

∆εδοµένου ότι οι δείκτες είναι 32-bit τιµές, χρησιµοποιούνται double-word 

οδηγίες χρήσης για να τροποποιηθούν οι τιµές των δεικτών. Οι απλές 

µαθηµατικές διαδικασίες, όπως η πρόσθεση ή η αύξηση, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να τροποποιήσουν τις τιµές των δεικτών. Απαραίτητη 

θεωρείται η ρύθµιση του µεγέθους των στοιχείων που προσπελαύνονται:  

 

• Κατά την προσπέλαση σε bytes, αυξάνεται η αξία των τιµών των δεικτών 

κατά ένα. 

• Κατά την προσπέλαση σε µια λέξη ή µια τρέχουσα τιµή ενός χρονοµέτρου ή 

ενός µετρητή, αυξάνεται ή µειώνεται η τιµή του δείκτη κατά δύο µονάδες. 

 • Κατά την πρόσβαση σε µια διπλή λέξη (double word), προστίθεται ή 

αυξάνεται η τιµή των δεικτών κατά τέσσερις µονάδες. 

 

Το παρακάτω σχήµα 3.13 παριστάνει ένα παράδειγµα για το πώς µπορεί να 

δηµιουργηθεί ένας έµµεσος δείκτης διευθύνσεων, πώς τα δεδοµένα 

προσεγγίζονται έµµεσα, και πώς µπορεί να αυξηθεί ο δείκτης. 
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Σχήµα 3.13 

 

 

 

 

3.6 Ειδικά Βit  
 
Bits ειδικής µνήµης (SM)  

Τα bits ειδικής µνήµης παρέχουν µια ποικιλία λειτουργιών κατάστασης και 

ελέγχου και εξυπηρετούν ως µέσο µεταβίβασης των πληροφοριών µεταξύ της 

ΚΜΕ και του προγράµµατος. Τα bits ειδικής µνήµης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως bit, byte, λέξεις, ή διπλές λέξεις. 

SMB0: Bits κατάστασης  

Όπως περιγράφεται στον πίνακα C-1, τα SMB0 περιέχουν οκτώ bit 

κατάστασης που ενηµερώνονται από την ΚΜΕ του S7-200 στο τέλος κάθε 

κύκλου ανίχνευσης. 
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Πίνακας 3.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bits SM Περιγραφή (µόνο ανάγνωση) 

SM0.0 Είναι πάντα 1 

SM0.1 Είναι 1 µόνο στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης. Χρησιµοποιείται για εκκίνηση υπορρουτινών 

SM0.2 Το bit αυτό ενεργοποιείται για έναν κύκλο ανίχνευσης εφόσον έχουν χαθεί δεδοµένα. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε ως bit σφάλµατος µνήµης είτε ως µηχανισµός για την κλήση µιας ειδικής 

ακολουθίας εκκίνησης 

SM0.3 Το bit αυτό ενεργοποιείται για έναν κύκλο ανίχνευσης σε διαδικασία RUN από συνθήκη εκκίνησης. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για προθέρµανση µηχανών πριν την έναρξη λειτουργίας. 

SM0.4 Αυτό το bit παρέχει έναν παλµό ρολογιού (30 sec on/ 30 sec off) για κύκλο λειτουργίας 1 λεπτού. 

Παρέχει µια εύχρηστη καθυστέρηση ή έναν παλµό ρολογιού 1 λεπτού  

SM0.5 Αυτό το bit παρέχει έναν παλµό ρολογιού (0,5 sec on/ 0,5 sec off) για κύκλο λειτουργίας 1 sec. Παρέχει 

µια εύχρηστη καθυστέρηση ή έναν παλµό ρολογιού 1 sec  

SM0.6 Αποτελεί ένα ρολόι κύκλου ανίχνευσης που είναι “on” για έναν κύκλο ανίχνευσης και “off” για τον 

επόµενο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος µετρητή ανίχνευσης. 

SM0.7 Αυτό το bit δείχνει τη θέση του διακόπτη κατάστασης (“off” θέση TERM, “on” θέση RUN). Αν 

χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση κατάστασης ελευθέρων θυρών όταν βρίσκεται στη θέση RUN, 

µεταβαίνοντας στη θέση TERM επιτυγχάνεται κανονική επικοινωνία µε τη συσκευή προγραµµατισµού  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

Υλοποίηση της εφαρµογής διάταξης δοκιµών 
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4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η διάταξη για εφαρµογή, για τον 

προγραµµατιζόµενο ελεγκτή συντάχθηκε προγράµµατα στο IGSS [παράρτηµα 

A], και στο  PLC [παράρτηµα Γ]. H υλοποίηση περιλαµβάνει την χρήση 

αισθητηρίων, τα οποία δέχονται εντολές από το περιβάλλον του αυτοκινήτου. 

Έτσι δηµιουργήθηκε µια κατασκευή που προσοµοιώνει έναν άνθρωπο 

καθήµενο σε κάθισµα αυτοκινήτου. 

 

 

 

 Στην εικόνα διακρίνονται µια βάση πλάκας που κατασκευαστικέ στο 

µηχανουργείο µε διαστάσεις καθίσµατος αυτοκινήτου. Πάνω στην πλάκα αυτή 

που έχει το ρόλο της βάσης υπάρχουν 4 αισθητήρες της εταιρίας zemic που 

στόχο έχουν να µοιραστούν κατά µέγιστο 80 κιλά βάρους (20 έκαστη).  

Το ρόλο του ισοσταθµιστή του βάρους αναλαµβάνει µια ακόµα µεταλλική 

πλάκα βιδωµένη πάνω στους αισθητήρες οβάλ σχήµατος όπως περίπου είναι 

και η τοµή στο σηµείο εκείνο ενός ανθρώπινου σώµατος.  

Στην παραπάνω διάταξη τοποθετήθηκε βάρος τέτοιο πάνω στη διάταξη 

µέτρησης που να είναι ικανό να δώσει δείγµα µέτρησης κατά τη διάρκεια 

κίνησης του αυτοκινήτου. Το σχήµα του βάρους θυµίζει ανδρείκελο χωρίς 

άκρα µε γνώµονα ότι θα πρέπει να προσεχθεί και να συνυπολογιστεί η κλίση 

της πλάτης του καθίσµατος. 

Αυτό σηµαίνει ότι επειδή µέρος του βάρους στηρίζεται και στην πλάτη του 
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καθίσµατος στα πλαίσια της ρεαλιστικότερης επιλογής συνθηκών, αυτό 

παραµένει έτσι και κατά τη µέτρηση. Άρα το "σώµα δεν αποδεσµεύεται από 

την πλάτη του καθίσµατος αλλά ακουµπά κανονικά και σύµφωνα µε µετρήσεις 

περίπου ένα 10% του βάρους αποδεσµεύεται από την κάθετη φόρτιση και 

φορτίζει την πλάτη.  

 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα εικονίζεται ολόκληρη η ζυγιστική διάταξη και φαίνεται 

στο όργανο µέτρησης η τιµή βάρους της πλάκας που είναι βιδωµένη πάνω 

στο ζυγιστικό βάρους 1400 γρ. . 

 

 

Η οθόνη ανάγνωσης αποτελεσµάτων του ζυγιστικού controller  
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 Το άλλο κοµµάτι µετρήσεων γίνεται από δύο όµοιους αισθητήρες 

απόστασης πάλι της εταιρίας siemens που µε τη βοήθεια υπερήχων 

υπολογίζουν µε ακρίβεια απόσταση 6 - 30 εκατοστών ή σύµφωνα µε την 

µέτρηση µας 600 έως 3000 χιλιοστών.   

 

  

 Και η διάταξη µε αυτούς τους αισθητήρες έχει µετατροπέα σήµατος. 

Έτσι παίρνει σήµα από το αισθητήριο και βγάζει έξοδο αναλογικό σήµα προς 

το PLC, µια έξοδο 4-20 mA.  

 

Η τοποθέτηση των δύο αυτών αισθητηρίων είναι το σηµείο µπροστά από τον 

τροχό µε γνώµονα την µεταφορά και καταγραφή των ανωµαλιών του δρόµου. 

Η λύση αυτή επιλέχθηκε για να εµφανίζεται παράλληλα γράφηµα ανωµαλιών 

και στο ίδιο γράφηµα των καταπονήσεων.  Το σηµείο αναφοράς θα είναι το 

αυτοκίνητο ολόκληρο και όχι µέρος αυτού.  Ίσως στην πορεία των µετρήσεων 

απαιτηθεί και νέα συσκευή µέτρησης δεδοµένων κίνησης όπως ένας µετρητής 

γωνιακής και πλευρικής επιτάχυνσης ή περισσότεροι αισθητήρες µέτρησης 

της απόστασης από το έδαφος ενδεχόµενα και για το πίσω µέρος του 

αυτοκινήτου ή για το πλευρικό. Το γεγονός πάντως είναι ότι µε τη διάταξη 

αυτή θα έχουµε µια ανάλυση της σχέσης αιτίας αποτελέσµατος όσο αναφορά 

στο τί περνά το όχηµα στο δρόµο και τι µετατοπίσεις κατακόρυφες βίαιες ή µη 

προκαλεί αυτό στον επιβαίνοντα.  

 Όλοι οι αισθητήρες απαίτησαν πολύ χρόνο προσαρµογής των 
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ρυθµίσεων τους αφενός στα πραγµατικά δεδοµένα ( ορθή κλίµακα 

µετατροπής των σηµάτων ) αλλά και ανάλυση της ακρίβειας και ταχύτητας 

δειγµατοληψίας τους.  
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5.1 Εφαρµογή της δίαταξης δοκιµών 

 

 
Κατά την εφαρµογή τα προβλήµατα ήταν αρκετά και έπρεπε να γίνει 
προσεκτική προετοιµασία για το σωστό αποτέλεσµα. έτσι αρχικά µετρώντας 
µε το πολύµετρο έπρεπε να ταυτοποιήσουµε το αποτέλεσµα µε τη µέτρηση 
και στη συνέχεια να το µεταφέρουµε µέσα στον υπολογιστή. αφού 
ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία ακολουθεί η ταυτοποίηση µε το 
πρόγραµµα καταγραφής. 
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κατόπιν η σύνδεση µε τις τιµές του υπολογιστή.  
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Στην πορεία εύρεσης των καταλληλότερων ρυθµίσεων για το εκάστοτε 

πρόγραµµα αντιµετωπίσαµε πολλές δυσκολίες. οι περισσότερες αφορούσαν 

τις διαφορές των προγραµµάτων και των ρυθµίσεων µε τα προγράµµατα της 

εταιρίας της siemens. Έτσι παρά τους πολύ καλούς ηλεκτρονικούς οδηγούς τα 

πολύ καλά videos που είναι πολύ κατατοπιστικά, τα προβλήµατα 

εξακολούθησαν να υπάρχουν µέχρι την πλήρη κατανόηση των συσχετισµών. 

Έτσι αντιµετωπίσαµε πρόβληµα αρχικά στην επικοινωνία και οφειλότανε στο 

ότι το PPI RS - 232 της siemens έχει άλλη ρύθµιση για όλα τα άλλα 

προγράµµατα και άλλη για τα δικά του. Έτσι θα έπρεπε σε κάθε 

προγραµµατισµό η επαναπρογραµµατισµό να επιστρέφουµε στην ρύθµιση 

του PLC compatible Microwin step7 και στην λειτουργία όλων των άλλων. στη 

συνέχεια πρόβληµα ανέκυψε στην ταχύτητα επικοινωνίας του PLC µε το PC 

από την άποψη ότι η δεδοµένη ταχύτητα ήταν τα 9600 kbs αλλά για να 

πετύχουµε τους χρόνους δειγµατοληψίας έπρεπε να αλλάξει σε µεγαλύτερη. 

Το πρόβληµα ήταν ότι σε κάθε νέα ρύθµιση απαιτείτο επανεκκίνηση όλων των 

προγραµµάτων ίσως και του PC.Τελικά η ταχύτητα είναι στα 19200 kbs.  

Τελευταία αλλά µείζονος σηµασίας η ταχύτητα δειγµατοληψίας από το 

πρόγραµµα καταγραφής. Τελικά  συνεργάστηκαν σωστά ο οδηγός της 

εταιρίας για το PLC το καλώδιο λειτουργίας αλλά και το καταγραφικό, σε µια 

καλή δειγµατοληψία των 200 msec δλδ 5 τιµών το δευτερόλεπτο.  

Η µορφή του προγράµµατος παρακολούθησης και καταγραφής είναι η εξής   

 



Κεφάλαιο 5  Εφαρµογή της διάταξης δοκιµών 

  - 67 -  

 
 

Κάθε µία από τις µετρούµενες τιµές καταχωρείται σε βάση δεδοµένων µε 
αποτέλεσµα την εύκολη και χρηστική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. 
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5.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
Το αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής εργασίας ήταν η κατασκευή µιας 

συσκευής που θα δώσει τη δυνατότητα να µελετηθεί σωστά ενα θέµα που 

ταλανίζει πολύ κόσµο στις µέρες µας.  

Οι προεκτάσεις και οι εφαρµογές του εγχειρήµατος αυτού είναι πολλές µια 

που µπορεί να βοηθήσει από αυτοκινητοβιοµηχανίες µέχρι τη δηµόσια υγεία, 

αν κάνει κανείς ορθή και συστηµατική µελέτη που θα αφορά στην κατάσταση 

των δρόµων και την επιβάρυνση µας από αυτούς κατά περιοχή.  

Η κατασκευή του "εργαλείου" αυτού έδωσε στον γράφοντα την ευκαιρία να 

ξεκλειδώσει γνώσεις και να επεκταθεί σε χώρους που ενώ ασχολούνταν 

χρόνια δεν είχε εντρυφήσει. 

Θεωρώ πολύ σηµαντική την γνώση που αποκόµισα µια και θα µπορούσα να 

πω, πως συνέδεσα µε αυτή την εργασία σχεδόν όλες τις θεµατολογίες που 

κατά καιρούς σπούδασα και αναµένω µε την χρήση πλέον αυτής της 

συσκευής να µπω στην χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία συλλογής 

στοιχείων που θα αφορούν το θέµα που µπορώ πλέον να µελετήσω, µε τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.  
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Α.1 Το βασικό πρόγραµµα του PLC 

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1 

TITLE=PROGRAM COMMENTS 

BEGIN 

Network 1 // Network Title 

// Network Comment 

Network 2  

LD     SM0.0 

ITD    AIW0, VD600 

AENO 

MOVD   VD600, VD650 

AENO 

*D     +1000, VD650 

AENO 

MOVD   VD650, VD700 

AENO 

/D     +25250, VD700 

AENO 

MOVD   VD700, VD710 

AENO 

+D     +600, VD710 

AENO 

DTR    VD710, VD0 

Network 3  

LD     SM0.0 

ITD    AIW2, VD500 

AENO 

MOVD   VD500, VD550 

AENO 

*D     +10000, VD550 

AENO 

MOVD   VD550, VD800 

AENO 
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/D     +4095, VD800 

AENO 

MOVD   VD800, VD810 

AENO 

+D     +300, VD810 

AENO 

DTR    VD810, VD4 

Network 4  

LD     SM0.0 

ITD    AIW6, VD400 

AENO 

MOVD   VD400, VD450 

AENO 

*D     +1000, VD450 

AENO 

MOVD   VD450, VD900 

AENO 

/D     +13650, VD900 

AENO 

MOVD   VD900, VD910 

AENO 

+D     +600, VD910 

AENO 

DTR    VD910, VD8 

END_ORGANIZATION_BLOCK 

SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0 

TITLE=SUBROUTINE COMMENTS 

BEGIN 

Network 1 // Network Title 

// Network Comment 

END_SUBROUTINE_BLOCK 

SUBROUTINE_BLOCK S_ITR:SBR1 

TITLE= 
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VAR_INPUT 

Input:INT; 

ISH:INT; 

ISL:INT; 

OSH:REAL; 

OSL:REAL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

Output:REAL; 

END_VAR 

BEGIN 

Network 1 // This POU is password-protected against editing and viewing. 

 

END_SUBROUTINE_BLOCK 

SUBROUTINE_BLOCK S_RTR:SBR2 

TITLE= 

VAR_INPUT 

Input:REAL; 

ISH:REAL; 

ISL:REAL; 

OSH:REAL; 

OSL:REAL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

Output:REAL; 

END_VAR 

BEGIN 

Network 1 // This POU is password-protected against editing and viewing. 

 

END_SUBROUTINE_BLOCK 

SUBROUTINE_BLOCK S_RTI:SBR3 

TITLE= 

VAR_INPUT 
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Input:REAL; 

ISH:REAL; 

ISL:REAL; 

OSH:INT; 

OSL:INT; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

Output:INT; 

END_VAR 

BEGIN 

Network 1 // This POU is password-protected against editing and viewing. 

 

END_SUBROUTINE_BLOCK 

INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0 

TITLE=INTERRUPT ROUTINE COMMENTS 

BEGIN 

Network 1 // Network Title 

// Network Comment 

END_INTERRUPT_BLOCK 
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