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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μελέτη των λογισμικών δυναμικής προσομοίωσης συστημάτων βιομηχανικού 

αυτοματισμού TinyCAD & PCSCHEMATIC, παρέχοντας αντίστοιχα παραδείγματα 

εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Study of the dynamic simulation software of industrial automation systems TinyCAD 

& PCSCHEMATIC, providing corresponding examples of application. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσομοίωση συστημάτων 

βιομηχανικού αυτοματισμού η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δυο λογισμικών 

που υλοποιούν τέτοιου είδους συστήματα, TinyCAD & PCSCHEMATIC, καθώς και η 

ανάπτυξη εφαρμογών στο κάθε ένα από αυτά αλλά και η σύγκρισή τους μέσω 

αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου (ICS) περιλαμβάνουν διάφορα είδη 

συστημάτων και οργάνων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο βιομηχανικών 

διαδικασιών. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι συσκευές, συστήματα, δίκτυα, 

μερικοί απλοί πίνακες ελέγχου ή ακόμα και μεγάλα κατανεμημένα συστήματα 

διαμοιρασμένα με εκατοντάδες ή και χιλιάδες συνδέσεις. Σήμερα οι συσκευές και τα 

πρωτόκολλα που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου χρησιμοποιούνται σχεδόν 

σε κάθε βιομηχανικό τομέα, από τις βιομηχανίες κατασκευής οχημάτων μεταφοράς, 

τις βιομηχανίες ενέργειας, αλλά και τις βιομηχανίες επεξεργασίας νερού. Τα 

μεγαλύτερα συστήματα συνήθως υλοποιούνται από SCADA ή από DCS και PLC.  

Τα απλούστερα συστήματα ελέγχου βασίζονται σε μικρούς διακριτούς ελεγκτές με 

ένα μόνο βρόχο ελέγχου. Αυτά είναι συνήθως τοποθετημένα σε πίνακα, τα οποία 

επιτρέπουν την άμεση προβολή του μπροστινού πάνελ και παρέχουν δυνατότητα 

παρέμβασης από τον χειριστή, είτε για χειροκίνητο έλεγχο της διαδικασίας είτε για 

αλλαγή θέσεων ελέγχου. 

Αρκετά πολύπλοκα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν με δίκτυα που 

απαρτίζονται από τέτοιους ελεγκτές οι οποίοι επικοινωνούν χρησιμοποιώντας 

βιομηχανικά πρωτόκολλα. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των βρόχων 

ελέγχου για ένα σχεδιασμό συστήματος, υπάρχει ένα σημείο όπου η χρήση ενός 

PLC ή ενός DCS είναι πιο εύχρηστη ή οικονομική. 
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1.1.1 SCADA 

Το σύστημα ελέγχου εποπτείας  και απόκτησης δεδομένων (SCADA) είναι μια 

αρχιτεκτονική συστήματος ελέγχου που χρησιμοποιεί υπολογιστές, δικτυακές 

επικοινωνίες δεδομένων και γραφικές διεπαφές χρήστη για διαχείριση εποπτικών 

διαδικασιών υψηλού επιπέδου, αλλά χρησιμοποιεί άλλες περιφερειακές συσκευές 

όπως προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και διακριτούς ελεγκτές PID για τη 

διεπαφή με τη μονάδα ή τη μηχανή επεξεργασίας. 

Η ιδέα των SCADA αναπτύχθηκε ως ένα παγκόσμιο μέσο απομακρυσμένης 

πρόσβασης σε μια ποικιλία τοπικών μονάδων ελέγχου. Μεγάλα συστήματα SCADA 

έχουν βελτιωθεί ώστε να είναι πολύ παρόμοια με τα DCS στις λειτουργίες. Έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγχουν μεγάλες διεργασίες σε πολλαπλές περιοχές και από 

μεγάλες αποστάσεις. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο βιομηχανικό σύστημα ελέγχου 

αρχιτεκτονικής, ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες καθώς τα συστήματα SCADA μπορεί 

να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις μέσω διαδικτύου.  

Μεγάλα και μικρά συστήματα μπορούν να κατασκευαστούν με τη βοήθεια των 

SCADA, και μπορούν να κυμαίνονται από 10 ως και χιλιάδες βρόγχους ελέγχου. 

Παραδείγματα διεργασιών είναι οι βιομηχανικές, οι διεργασίες υποδομής και οι 

διεργασίες εγκαταστάσεων. Βέβαια τα SCADA έχουν ευάλωτη ασφάλεια, επομένως 

τα συστήματα πρέπει να αξιολογούνται για τον εντοπισμό κινδύνων αλλά και λύσεων 

για αυτούς.  

 

 

Εικόνα 1.1: Διάγραμμα ενός απλού συστήματος SCADA 
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Ένα σύστημα SCADA συνήθως αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 

1. Υπολογιστές εποπτείας. 

Είναι ο πυρήνας του συστήματος, ο οποίος μαζεύει δεδομένα από την 

διαδικασία και στέλνει εντολές ελέγχου στις συνδεδεμένες συσκευές. 

Αναφέρεται στον υπολογιστή και το λογισμικό που είναι υπεύθυνο να 

επικοινωνεί με τους ελεγκτές. 

2. Απομακρυσμένες τερματικές μονάδες. 

Γνωστές και ως RTU, είναι συνδεδεμένες στους αισθητήρες και τους κινητήρες 

της διαδικασίας , και συνδέονται δικτυακά με το σύστημα εποπτείας. 

3. PLC 

Συνδέονται στους αισθητήρες και τους κινητήρες της διαδικασίας, και 

δικτυώνονται με το σύστημα εποπτείας όπως οι RTU. Έχουν περισσότερες 

δυνατότητες από τους RTU, και μπορούν να προγραμματιστούν σε 

περισσότερες γλώσσες. 

4. Υποδομές επικοινωνίας. 

Συνδέουν ο σύστημα εποπτείας με τους RTU και τους PLC, και μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν πρωτόκολλα κατασκευαστών ή βιομηχανικά πρότυπα. Η 

αποτυχία αυτών των υποδομών δεν σημαίνει απαραίτητα την διακοπή των 

διαδικασιών, καθώς ένας χειριστής μπορεί να συνεχίσει με τον έλεγχο και την 

επίβλεψη. 

5. Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής. 

Η διεπαφή αυτή είναι ο τρόπος ελέγχου και χειρισμού του συστήματος 

εποπτείας. Παρέχει πληροφορίες για το εργοστάσιο στο προσωπικό χειρισμού 

με τη μορφή συναγερμών, σελίδων καταγραφής συμβάντων και μιμητικών 

διαγραμμάτων, τα οποία είναι μια σχηματική αναπαράσταση του ελέγχου του 

εργοστασίου. Η διεπαφή συνδέεται με τον υπολογιστή εποπτείας για να 

παρέχει δεδομένα για την σωστή οδήγηση των διαγραμμάτων, των ενδείξεων 

συναγερμού και των γραφημάτων. Σε πολλές εγκαταστάσεις η διεπαφή 

ανθρώπου-μηχανής αποτελεί την γραφική διεπαφή χρήστη για τον χειριστή, 

που μπορεί να συλλέγει τα δεδομένα των εξωτερικών συσκευών, να 

δημιουργεί αναφορές, να εκτελεί συναγερμούς και να στέλνει ειδοποιήσεις. 
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Εικόνα 1.2: Τερματική μονάδα ACE3600 RTU της Motorola 

 

 

Τα συστήματα SCADA χρησιμοποιούνται από βιομηχανικούς οργανισμούς και 

εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον έλεγχο και τη διατήρηση της 

αποτελεσματικότητας, τη διανομή δεδομένων για πιο έξυπνες αποφάσεις και την 

επικοινωνία με θέματα του συστήματος για να μειώσουν τους χρόνους μη 

λειτουργίας. Τα συστήματα SCADA λειτουργούν καλά σε πολλούς διαφορετικούς 

τύπους επιχειρήσεων, καθώς μπορούν να κυμαίνονται από απλές διαμορφώσεις 

έως μεγάλες, σύνθετες εγκαταστάσεις. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών 

σύγχρονων βιομηχανιών, όπως: 

 Ενέργεια 

 Φαγητό και ποτό 

 Βιομηχανοποίηση 

 Πετρέλαιο και αέριο 

 Ισχύς 

 Ανακύκλωση 

 Νερό και λύματα 

και άλλα. 
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Σχεδόν οπουδήποτε κοιτάξουμε στον σημερινό κόσμο, υπάρχει κάποιο είδος 

συστήματος SCADA που λειτουργεί στο παρασκήνιο: διατηρεί τα συστήματα ψύξης 

σε τοπική αγορά, διασφαλίζει την παραγωγή και την ασφάλειας σε ένα διυλιστήριο, 

επιτυγχάνει την επίτευξη ποιοτικών προδιαγραφών σε μονάδα επεξεργασίας 

λυμάτων. 

Τα συστήματα SCADA μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μελέτες 

περιπτώσεων που υπογραμμίζουν τα οφέλη και την εξοικονόμηση από τη χρήση 

μιας σύγχρονης λύσης λογισμικού SCADA. 
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1.1.2 DCS 

 

Ένα σύστημα κατανεμημένου ελέγχου (DCS) είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα 

ελέγχου για μια διαδικασία ή εγκατάσταση, συνήθως με μεγάλο αριθμό βρόχων 

ελέγχου, στους οποίους διανέμονται αυτόνομα ελεγκτές σε όλο το σύστημα, αλλά 

υπάρχει έλεγχος από τον κεντρικό χειριστή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν κεντρικούς ελεγκτές. Η ιδέα των κατανεμημένων 

συστημάτων αυξάνει την αξιοπιστία και μειώνει το κόστος εγκατάστασης εισάγοντας 

τις λειτουργίες ελέγχου κοντά στο εργοστάσιο επεξεργασίας, με απομακρυσμένη 

παρακολούθηση και επίβλεψη. Τα DCS εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε 

βιομηχανίες μεγάλης αξίας και ήταν ελκυστικά επειδή ο κατασκευαστής παρείχε τόσο 

το τοπικό επίπεδο ελέγχου όσο και τον κεντρικό εποπτικό εξοπλισμό ως 

ολοκληρωμένο πακέτο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ενσωμάτωσης του σχεδιασμού. 

Συνήθεις τυπικές εφαρμογές που αξιοποιούνται τα DCS είναι τα εργοστάσια 

χημικών, τα εργοστάσια χαρτιού, τα εργοστάσια ενέργειας, τα συστήματα 

περιβαλλοντικού ελέγχου, εργοστάσια και συστήματα ελέγχου και επεξεργασίας 

νερού, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, εργοστάσια μεταλλουργίας και πολλές 

άλλες. 

Σήμερα, η λειτουργικότητα των συστημάτων SCADA και DCS είναι πολύ 

παρόμοια, αλλά το DCS τείνει να χρησιμοποιείται σε μεγάλες εγκαταστάσεις 

συνεχούς επεξεργασίας, όπου η υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια είναι σημαντική και 

ο χώρος ελέγχου δεν είναι απομακρυσμένος. 

Το βασικό χαρακτηριστικό ενός DCS είναι η αξιοπιστία του λόγω της κατανομής 

της επεξεργασίας ελέγχου γύρω από τους κόμβους του συστήματος. Αυτό μετριάζει 

μια αποτυχία ενός επεξεργαστή. Εάν αποτύχει ένας επεξεργαστής, αυτό θα 

επηρεάσει μόνο μία ενότητα της διαδικασίας εγκατάστασης, σε αντίθεση με την 

αποτυχία ενός κεντρικού υπολογιστή που θα επηρέαζε ολόκληρη τη διαδικασία. 

Αυτή η κατανομή της υπολογιστικής ισχύος, η οποία είναι τοπική για τους 

ακροδέκτες σύνδεσης εισόδου/εξόδου, εξασφαλίζει επίσης γρήγορο χρόνο 

επεξεργασίας του ελεγκτή, αφαιρώντας πιθανές καθυστερήσεις στο δίκτυο και την 

κεντρική επεξεργασία. 

Οι κόμβοι του επεξεργαστή και οι γραφικές απεικονίσεις του χειριστή συνδέονται 

μέσω ιδιόκτητων ή βιομηχανικών τυποποιημένων δικτύων και η αξιοπιστία του 
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δικτύου αυξάνεται με διπλή πλεονάζουσα καλωδίωση σε διάφορες διαδρομές. Αυτή 

η κατανεμημένη τοπολογία μειώνει επίσης την ποσότητα καλωδίων πεδίου 

τοποθετώντας τις μονάδες εισόδου/εξόδου και τους συνδεδεμένους επεξεργαστές 

τους κοντά στη μονάδα επεξεργασίας. Οι επεξεργαστές λαμβάνουν πληροφορίες 

από τις ενότητες εισόδου, επεξεργάζονται τις πληροφορίες και αποφασίζουν τις 

ενέργειες ελέγχου που πρέπει να σηματοδοτούνται από τις μονάδες εξόδου. 

Οι DCS συνδέονται με αισθητήρες και ενεργοποιητές και χρησιμοποιούν τον 

έλεγχο διαφορετικών σημείων για τον έλεγχο της ροής υλικού μέσω της 

εγκατάστασης. Μια τυπική εφαρμογή είναι ένας ελεγκτής PID τροφοδοτούμενος από 

ένα μετρητή ροής και χρησιμοποιώντας μια βαλβίδα ελέγχου ως το τελικό στοιχείο 

ελέγχου. Το DCS στέλνει το επιθυμητό σημείο από τη διαδικασία στον ελεγκτή, το 

οποίο καθοδηγεί τη λειτουργία μιας βαλβίδας έτσι ώστε η διαδικασία να φτάσει και 

να παραμείνει στο επιθυμητό σημείο. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: Γενικό παράδειγμα διαγράμματος συστήματος κατανεμημένου ελέγχου 
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Τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου και τα χημικά εργοστάσια έχουν αρκετές 

χιλιάδες σημεία εισόδου/εξόδου και απασχολούν πολύ μεγάλους σταθμούς DCS. 

Ωστόσο, οι διαδικασίες δεν περιορίζονται στη ροή ρευστών μέσω των σωλήνων και 

μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πράγματα όπως μηχανές χαρτιού και τα συναφή 

ποιοτικά στοιχεία ελέγχου, μεταβλητές ταχύτητες και κέντρα ελέγχου κινητήρα, 

εξορυκτικές εργασίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας μεταλλευμάτων και πολλά άλλα. 

Τα δίκτυα DCS σε εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας μπορούν να έχουν διπλούς 

πλεονάζοντες επεξεργαστές με διακόπτη σφάλματος, για να βελτιώσουν την 

αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου. Οι σύγχρονοι DCS υποστηρίζουν επίσης 

νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές ασαφούς λογικής. 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ SCADA ΚΑΙ DCS 

Παρόλο που και τα δυο αυτά συστήματα είναι μηχανισμοί παρακολούθησης και 

ελέγχου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έχουν διαφορετικούς στόχους. Υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ του DCS και του SCADA όσον αφορά το υλικό και τα 

εξαρτήματά του, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις από τις τελικές εφαρμογές 

που χωρίζουν ένα ισχυρό και οικονομικό DCS από το βιώσιμο σύστημα SCADA. 

Το DCS βασίζεται στη διαδικασία, ενώ το SCADA είναι προσανατολισμένο προς 

τη συγκέντρωση δεδομένων. Η DCS δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο της 

διαδικασίας και συνίσταται επίσης σε επίπεδο εποπτικού ελέγχου, και ως μέρος 

αυτού, παρουσιάζει τις πληροφορίες στον χειριστή. Από την άλλη πλευρά, το 

SCADA επικεντρώνεται περισσότερο στα δεδομένα της διαδικασίας απόκτησης και 

στην παρουσίασή της στους χειριστές και το κέντρο ελέγχου. Στο DCS, οι μονάδες 

συλλογής δεδομένων και ελέγχου ή οι ελεγκτές βρίσκονται συνήθως σε μια πιο 

περιορισμένη περιοχή και η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων κατανεμημένων μονάδων 

ελέγχου γίνεται μέσω ενός τοπικού δικτύου. Το SCADA καλύπτει γενικά μεγαλύτερες 

γεωγραφικές περιοχές που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα επικοινωνίας, τα 

οποία είναι γενικά λιγότερο αξιόπιστα από ένα τοπικό δίκτυο. 

Το DCS χρησιμοποιεί έναν έλεγχο κλειστού βρόχου στο σταθμό ελέγχου 

διαδικασίας και σε απομακρυσμένες μονάδες τερματικού. Αλλά στην περίπτωση του 

SCADA δεν υπάρχει τέτοιος έλεγχος κλειστού βρόχου. 
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  Το DCS καθοδηγείται από την κατάσταση διεργασίας, όπου σαρώνει τη 

διαδικασία σε τακτική βάση και εμφανίζει τα αποτελέσματα στον χειριστή, ακόμη και 

όταν το ζητήσει. Από την άλλη πλευρά, το SCADA οδηγείται από συμβάντα και δεν 

σαρώνει τη διαδικασία διαδοχικά, αλλά περιμένει για ένα συμβάν που προκαλεί την 

παράμετρο της διαδικασίας να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Συνεπώς, το 

DCS δεν διατηρεί μια βάση δεδομένων με τις τιμές παραμέτρων της διαδικασίας, 

καθώς είναι πάντα συνδεδεμένο με την πηγή δεδομένων του, ενώ το SCADA 

διατηρεί μια βάση δεδομένων για να καταγράψει τις τιμές των παραμέτρων που 

μπορούν να ανακτηθούν περαιτέρω για προβολή από τον χειριστή, και αυτό κάνει 

το SCADA να παρουσιάσει τις τελευταία καταγεγραμμένες τιμές εάν ο σταθμός 

βάσης δεν μπορεί να πάρει τις νέες από την απομακρυσμένη τοποθεσία 
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1.1.3 PLC 

Οι PLC, δηλαδή οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές είναι ψηφιακοί 

βιομηχανικοί υπολογιστές που έχουν προσαρμοστεί για τον έλεγχο διαδικασιών 

γραμμών παραγωγής, ή όποιας διαδικασίας απαιτεί έλεγχο αξιοπιστίας, ευκολία 

στον προγραμματισμό και ευκολία στον εντοπισμό σφαλμάτων. 

Αρχικά αναπτύχθηκαν για τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπου αντικατέστησαν τα ρελέ 

και παρείχαν ευέλικτους, ανθεκτικούς και εύκολα προγραμματιζόμενους ελεγκτές. 

Από τότε οι PLC έχουν καθιερωθεί ως αξιόπιστοι ελεγκτές και κατάλληλοι για σκληρά 

περιβάλλοντα.  

Το μέγεθος τους μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρό, δηλαδή μικρές μοναδιαίες 

συσκευές που έχουν δεκάδες εισόδους και εξόδους, έως και πολύ μεγάλες συσκευές 

εγκατεστημένες σε ολόκληρα συστήματα με χιλιάδες εισόδους και εξόδους οι οποίες 

συνήθως συνδέονται και με άλλα συστήματα, είτε PLC είτε SCADA. Επίσης μπορούν 

να κατασκευαστούν για πολλαπλές ρυθμίσεις ψηφιακών και αναλογικών 

εισόδων/εξόδων, εκτεταμένες περιοχές θερμοκρασίας, ανοσία σε ηλεκτρικό θόρυβο 

και αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις. Τα προγράμματα ελέγχου της λειτουργίας 

του μηχανήματος αποθηκεύονται συνήθως σε μπαταρία ή σε μη πτητική μνήμη. 

Πριν από τη λογική PLC, ο έλεγχος, η διαδικασία των ακολουθιών και η λογική 

διασύνδεσης ασφαλείας για την κατασκευή αυτοκινήτων απαρτιζόταν κυρίως από 

ρελέ, χρονόμετρα έκκεντρων, αλληλουχίες τυμπάνων και ειδικούς ελεγκτές κλειστού 

βρόχου. Δεδομένου ότι αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να ανέρχονται σε 

εκατοντάδες ή και χιλιάδες, η διαδικασία ενημέρωσης αυτών των εγκαταστάσεων για 

την ετήσια αλλαγή μοντέλου ήταν πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή, καθώς οι 

ηλεκτρολόγοι χρειάζονταν να επανασυνδέσουν ξεχωριστά τα ρελέ για να αλλάξουν 

τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. 

Όταν έγιναν διαθέσιμοι οι ψηφιακοί υπολογιστές, οι οποίοι ήταν γενικά 

προγραμματιζόμενες συσκευές, εφαρμόστηκαν σύντομα για τον έλεγχο της 

διαδοχικής και συνδυαστικής λογικής σε βιομηχανικές διεργασίες. Ωστόσο, αυτοί οι 

πρώτοι υπολογιστές χρειάζονταν ειδικούς προγραμματιστές και αυστηρό 

περιβαλλοντικό έλεγχο λειτουργίας για τη θερμοκρασία, την καθαριότητα και την 

ποιότητα ισχύος. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις το PLC αναπτύχθηκε με 

πολλά βασικά χαρακτηριστικά. Θα ανεχόταν το περιβάλλον του χώρου του, θα 

υποστήριζε τη διακριτή είσοδο και την έξοδο με έναν εύκολα επεκτάσιμο τρόπο, δεν 
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θα χρειαζόταν χρόνια εκπαίδευσης και θα επέτρεπε την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του. Δεδομένου ότι πολλές βιομηχανικές διεργασίες αντιμετωπίζουν 

εύκολα τα χρονοδιαγράμματα με τους χρόνους απόκρισης χιλιοστού του 

δευτερολέπτου, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά που πλέον είναι γρήγορα, μικρά και 

αξιόπιστα διευκολύνουν σημαντικά την κατασκευή ελεγκτών και η απόδοση μπορεί 

να διατεθεί έναντι αξιοπιστίας. 

 

 

Εικόνα 1.4: Block διάγραμμα ενός PLC 

 

 

Τα προγράμματα των PLC γράφονται σε ειδική εφαρμογή σε προσωπικό 

υπολογιστή και στη συνέχεια μεταφορτώνονται από ένα καλώδιο απευθείας 

σύνδεσης ή μέσω δικτύου στο PLC. Το πρόγραμμα αποθηκεύεται στο PLC είτε σε 

RAM με μπαταρία ή σε κάποια άλλη μη πτητική μνήμη flash. Συχνά, ένα PLC μπορεί 

να προγραμματιστεί για να αντικαταστήσει χιλιάδες ρελέ. Τα πρώτα PLCs, μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, προγραμματίστηκαν με ιδιόκτητα πάνελ 

προγραμματισμού ή τερματικά προγραμματισμού ειδικού σκοπού, τα οποία συχνά 

είχαν αφιερωμένα πλήκτρα λειτουργιών που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα λογικά 

στοιχεία των προγραμμάτων PLC. Ορισμένα τερματικά ιδιόκτητου 

προγραμματισμού εμφάνισαν τα στοιχεία των προγραμμάτων PLC ως γραφικά 

σύμβολα, αλλά οι απλές αναπαραστάσεις χαρακτήρων ASCII των επαφών, των 

πηνίων και των καλωδίων ήταν πολύ κοινές. Τα προγράμματα αποθηκεύτηκαν σε 

κασέτες ταινίας. Οι εγκαταστάσεις για εκτύπωση και τεκμηρίωση ήταν ελάχιστες 

λόγω έλλειψης χωρητικότητας μνήμης. 

Πιο πρόσφατα, τα PLC προγραμματίζονται χρησιμοποιώντας λογισμικό 

εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη λογική 
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σε γραφική μορφή αντί για σύμβολα χαρακτήρων. Ο υπολογιστής είναι 

συνδεδεμένος στο PLC μέσω καλωδίωσης USB, Ethernet, RS-232, RS-485 ή RS-

422. Το λογισμικό προγραμματισμού επιτρέπει την καταχώρηση και την 

επεξεργασία της λογικής τύπου Ladder. Σε ορισμένα πακέτα λογισμικού, είναι 

επίσης δυνατή η προβολή και η επεξεργασία του προγράμματος σε διαγράμματα 

λειτουργιών, διαγράμματα ροής ακολουθίας και δομημένο κείμενο. Γενικά, το 

λογισμικό παρέχει λειτουργίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων του λογισμικού PLC. Το λογισμικό θα φορτώσει και θα κατεβάσει το 

πρόγραμμα PLC, για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και 

αποκατάστασης. Σε ορισμένα μοντέλα προγραμματιζόμενου ελεγκτή, το πρόγραμμα 

μεταφέρεται από έναν προσωπικό υπολογιστή στο PLC μέσω μιας πλακέτας 

προγραμματισμού η οποία γράφει το πρόγραμμα σε ένα αφαιρούμενο τσιπ. 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Block διάγραμμα ενός συστήματος ελέγχου PLC με μικροελεγκτή 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3, τα PLC μπορούν να προγραμματιστούν 

χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού βασισμένες σε πρότυπα. Η πιο 

συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού είναι το διάγραμμα Ladder (LD), γνωστό 

και ως λογική Ladder. Χρησιμοποιεί τη λογική του Contact-Coil για να κάνει 

προγράμματα όπως ένα ηλεκτρικό διάγραμμα ελέγχου. Μια γραφική συμβολοσειρά 
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προγραμματισμού που ονομάζεται διάγραμμα διαδοχικών λειτουργιών είναι 

διαθέσιμη σε ορισμένους προγραμματιζόμενους ελεγκτές και αποτελεί ένα μοντέλο 

που εξομοιώνει συσκευές ηλεκτρομηχανικού πίνακα ελέγχου τα οποία 

αντικαθιστούν τα PLC. Το IEC 61131-3 ορίζει επί του παρόντος τις εξής πέντε 

γλώσσες προγραμματισμού για προγραμματιζόμενα συστήματα ελέγχου: το 

function block diagram (FBD), το ladder diagram (LD), το structured text (ST), που 

είναι παρόμοιο με την Pascal, την instruction list (IL), παρόμοια με την Assembly, 

και το sequential function chart (SFC). 

Ενώ οι θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού PLC είναι κοινές σε όλους τους 

κατασκευαστές, οι διαφορές στην διεύθυνση εισόδου/εξόδου, στην οργάνωση 

μνήμης και στα σύνολα οδηγιών σημαίνουν ότι τα προγράμματα PLC δεν είναι ποτέ 

τέλεια εναλλάξιμα μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών. Ακόμη και στην ίδια σειρά 

προϊόντων ενός κατασκευαστή, διαφορετικά μοντέλα μπορεί να μην είναι άμεσα 

συμβατά. 
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1.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Νωρίτερα αναφερθήκαμε στα λογισμικά σχεδιασμού CAD τα οποία επιτρέπουν 

τον εύκολο σχεδιασμό συστημάτων και κυκλωμάτων με τη χρήση Η/Υ. Στη συνέχεια 

θα αναλύσουμε και θα εξηγήσουμε την προσομοίωση των ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων και των συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού. 

Η προσομοίωση είναι η μίμηση μιας διεργασίας ή ενός συστήματος που για να 

ολοκληρωθεί χρειάζεται ένα μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 

του αντικειμένου, τις λειτουργίες του, τα μεγέθη του και τις ιδιότητές του. Η μίμηση 

αυτή χρησιμοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και διαφορετικές 

τεχνολογίες. Τέτοιοι τομείς είναι η οικονομία, η επιστήμη, η ασφάλεια, οι στρατιωτικές 

υπηρεσίες, οι παραγωγές, η ρομποτική ακόμα και η εκπαίδευση, δηλαδή κάθε 

τομέας που χρειάζεται εμπεριστατωμένο έλεγχο με κάθε καινούργια μεγάλη 

επένδυση σε υπηρεσίες ή και προϊόντα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως το σύστημα που 

προσομοιώνεται πιθανώς να μην μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί, είτε επειδή δεν 

είναι προσβάσιμο, είτε επειδή είναι επικίνδυνο, είτε επειδή βρίσκεται υπό ανάπτυξη. 

Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η προσομοίωση μπορεί να είναι: 

 η έλλειψη απαραίτητων πληροφοριών για το σύστημα, για τις ιδιότητες του, 

τα χαρακτηριστικά του και τις συμπεριφορές που μπορεί να έχει, καθώς η 

έλλειψη της αναγκαίας γνώσης μπορεί να προβεί μοιραία στην διαδικασία 

 η βελτίωση των αλγορίθμων, των υπολογισμών αλλά και των υποθέσεων 

σε απλούστερες μορφές ώστε να γίνεται πιο απλή η διαδικασία αλλά και να 

μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα 

 η εγκυρότητα και η πιστότητα των αποτελεσμάτων της, καθώς η ακρίβεια 

αυτών υπάρχει πιθανότητα να μην είναι ικανοποιητική έως και να είναι 

τελείως λανθασμένη 

Επομένως απαιτείται προσοχή τόσο στην προετοιμασία, με την κατάλληλη 

συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων, όσο και την εκτέλεση των 

προσομοιώσεων για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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Εδώ αναφερόμαστε στην προσομοίωση που υλοποιείται κυρίως  από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με κατάλληλα προγράμματα. Αυτό το είδος 

προσομοίωσης έχει γίνει πολύ σημαντικό στις περισσότερες επιστήμες και πλέον 

στους περισσότερους αν όχι και σε όλους τους τομείς που πραγματοποιούν 

προσομοιώσεις. Συγκεκριμένα μιλάμε για το CAD που είναι ένα είδος 

προσομοίωσης με το οποίο σχεδιάζουμε τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή και 

συστήματα με τη βοήθεια Η/Υ. 

Στην επιστήμη των υπολογιστών, η προσομοίωση έχει εξειδικευμένες έννοιες. Ο 

Alan Turing χρησιμοποίησε τον όρο "προσομοίωση" για να αναφερθεί στο τι 

συμβαίνει όταν ένας υπολογιστής εκτελεί ένα πρόγραμμα που περιγράφει τις 

μεταβάσεις κατάστασης, και τις εξόδους ενός υποκείμενου μηχανήματος διακριτής 

κατάστασης· ο υπολογιστής προσομοιώνει το υποκείμενο μηχάνημα. Κατά 

συνέπεια, στη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών ο όρος προσομοίωση είναι μια 

σχέση μεταξύ συστημάτων μεταβατικής κατάστασης, χρήσιμων στη μελέτη της 

λειτουργικής σημασιολογίας. 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή προσομοίωσης μέσω υπολογιστή είναι η 

προσομοίωση της χρήσης υπολογιστών από υπολογιστές. Στην αρχιτεκτονική 

υπολογιστών, ένας τύπος προσομοιωτή, που συνήθως ονομάζεται εξομοιωτής, 

χρησιμοποιείται συχνά για να εκτελέσει ένα πρόγραμμα που πρέπει να εκτελεστεί 

σε κάποιον υπολογιστή που δεν είναι έτοιμος ή σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο 

περιβάλλον δοκιμών. Για παράδειγμα, οι προσομοιωτές έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την επιδιόρθωση μικρών προγραμμάτων ή μερικές φορές εμπορικών εφαρμογών, 

προτού το πρόγραμμα μεταφορτωθεί στη συσκευή που θα το χρησιμοποιήσει. 

Δεδομένου ότι η λειτουργία του υπολογιστή προσομοιώνεται, όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με τη λειτουργία του υπολογιστή είναι άμεσα διαθέσιμες στον 

προγραμματιστή και αν επιλεχθεί, η ταχύτητα και η εκτέλεση της προσομοίωσης 

μπορεί να ποικίλουν. 

Οι προσομοιωτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία βλαβών 

μορφής δέντρου (Fault tree analysis) ή για την δοκιμή λογικών σχεδίων VLSI πριν 

από την κατασκευή τους. Η συμβολική προσομοίωση χρησιμοποιεί μεταβλητές για 

να ελέγξει άγνωστες τιμές. 
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CAD ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

Ο σχεδιασμός κυκλωμάτων αρχικά γινόταν με σύμβολα, άλγεβρα και πολλές 

φορές βασιζόταν σε διανύσματα. Η πρόοδος της τεχνολογίας απαιτούσε έναν 

ευκολότερο τρόπο σχεδιασμού. Έτσι την δεκαετία του ’50 δημιουργήθηκε ο όρος 

CAD από τον Douglas T. Ross, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια άνθηση στον τομέα 

χάρης τη βοήθεια των λογισμικών που αργότερα αναπτύχθηκαν. 

Η σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) σημαίνει το να χρησιμοποιεί κάποιος 

έναν Η/Υ που θα τον βοηθήσει στη δημιουργία, στην επεξεργασία, στην ανάλυση και 

στη βελτίωση ενός σχεδίου. Τα λογισμικά CAD βοηθούν την παραγωγικότητα του 

σχεδιαστή λόγω της ταχύτητας τους, και βελτιώνουν την ποιότητα των σχεδίων. Τα 

αρχεία που παράγουν αυτά τα λογισμικά είναι συνήθως αρχεία ηλεκτρονικής 

μορφής, που μπορούν να εκτυπωθούν, να κατεργασθούν μηχανολογικά, ή να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

Η σχεδίαση CAD χρησιμοποιείται και στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών συστημάτων 

και κυκλωμάτων αλλά και στον μηχανικό σχεδιασμό και ονομάζεται αυτοματισμός 

ηλεκτρονικού σχεδιασμού (EDA) και αυτοματισμός μηχανικού σχεδιασμού (MDA) 

αντίστοιχα.  

Τα λογισμικά CAD για τον μηχανικό σχεδιασμό περιλαμβάνουν κάτι παραπάνω 

από απλά σχήματα, όπως γραφικά που βασίζονται σε διανύσματα ή ακόμα και 

γραφικά που δείχνουν το συνολικό σχέδιο των αντικειμένων. Επομένως τα 

παράγωγα αποτελέσματα τέτοιων σχεδιασμών μπορούν να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες όπως υλικά, διαστάσεις, διεργασίες και ανοχές. 

Η σχεδίαση CAD χρησιμοποιείται κυρίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στη 

ναυπηγική, και στην αεροδιαστημική βιομηχανία, σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς 

αλλά και βιομηχανικούς. Επίσης χρησιμοποιείται στην παραγωγή κινουμένων 

εικόνων, στα ειδικά εφέ ταινιών, σε διαφημιστικά αλλά και σε τρισδιάστατα σχέδια 

και μοντέλα σε πολλές άλλες εφαρμογές. Λόγω αυτής της της χρήσης η σχεδίαση 

CAD υπήρξε σημαντική για την έρευνα στον τομέα της υπολογιστικής γεωμετρίας, 

των γραφικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διακριτής διαφορικής 

γεωμετρίας. 

Ξεκινώντας γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1960, με το IBM Drafting System, 

τα συστήματα σχεδιασμού με υπολογιστή άρχισαν να προσφέρουν περισσότερες 

δυνατότητες από απλά την ικανότητα αναπαραγωγής της χειροκίνητης σύνταξης με 
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ηλεκτρονική. Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων CAD σε σχέση με τη χειροκίνητη 

σύνταξη είναι οι δυνατότητες που συχνά θεωρούνται δεδομένες από τα συστήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα. Τελικά, το CAD παρείχε στον σχεδιαστή τη 

δυνατότητα να εκτελεί υπολογισμούς μηχανικής. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

μετάβασης, οι υπολογισμοί εξακολουθούσαν να εκτελούνται είτε με το χέρι είτε με τα 

άτομα που θα μπορούσαν να εκτελούν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το CAD ήταν μια επαναστατική αλλαγή στον τομέα της μηχανικής, όπου οι 

συντάκτες, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί ρόλοι αρχίζουν να συγχωνεύονται. Δεν 

εξάλειψε τα τμήματα σχεδιασμού, παρά συγχώνευσε τμήματα και εξουσιοδότησε 

συντάκτες, σχεδιαστές και μηχανικούς. Το CAD είναι ένα παράδειγμα της διάχυτης 

επίδρασης που οι υπολογιστές άρχισαν να έχουν στη βιομηχανία. Τα πακέτα 

λογισμικού CAD που υποστηρίζονται από συστήματα διαμόρφωσης μπορεί να είναι 

από δισδιάστατα συντακτικά συστήματα διανυσμάτων μέχρι και συστήματα 

σχεδιασμού τρισδιάστατων μοντέλων στερεάς επιφάνειας. Τα σύγχρονα πακέτα 

CAD μπορούν επίσης συχνά να επιτρέπουν περιστροφές σε τρεις διαστάσεις, 

επιτρέποντας την προβολή ενός σχεδιαζόμενου αντικειμένου από οποιαδήποτε 

επιθυμητή γωνία, ακόμα και από το εσωτερικό του, και κάποια από αυτά είναι ικανά 

για δυναμική μαθηματική μοντελοποίηση. 

Η τεχνολογία CAD χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό εργαλείων και μηχανημάτων 

και στη σύνταξη και σχεδιασμό όλων των τύπων κτιρίων, από κατοικίες έως και 

μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές όπως νοσοκομεία και 

εργοστάσια. Επίσης η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την λεπτομερή 

κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων ή δισδιάστατων σχεδίων φυσικών 

εξαρτημάτων, αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε ολόκληρη τη διαδικασία της 

μηχανικής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό αντικειμένων όπως 

κοσμήματα, έπιπλα, συσκευές κλπ. Επιπλέον, πολλές εφαρμογές CAD προσφέρουν 

πλέον προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης και παραγωγής κινούμενων εικόνων, 

ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να απεικονίσουν καλύτερα τα σχέδια των προϊόντων 

τους. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι CAD, που απαιτούν από κάθε χρήστη να σκέφτεται 

διαφορετικά για τον τρόπο χρήσης του και να σχεδιάζει τα εικονικά συστατικά του με 

διαφορετικό τρόπο για το καθένα. 

Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί των συστημάτων δυο διαστάσεων (2D)  

χαμηλότερης κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ελεύθερων 
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προγραμμάτων και προγραμμάτων ανοικτού κώδικα. Αυτά παρέχουν μια 

προσέγγιση στη διαδικασία της σχεδίασης χωρίς όλα τα προβλήματα που υπήρχαν 

με την κλίμακα και την τοποθέτηση στο φύλλο σχεδίασης στον σχεδιασμό με το χέρι, 

καθώς αυτά μπορούν να ρυθμιστούν όπως χρειάζεται κατά τη δημιουργία του 

τελικού σχεδίου. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως τα μοντέλα τριών διαστάσεων, ή αλλιώς 

wireframe, που είναι οπτική αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου ή φυσικού 

αντικειμένου, και είναι μια επέκταση του σχεδιασμού 2D. Κάθε γραμμή πρέπει να 

εισαχθεί χειροκίνητα στο σχέδιο. Το τελικό προϊόν δεν έχει ιδιότητες που συνδέονται 

με αυτό και δεν μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που προστίθενται άμεσα σε αυτό, 

όπως τρύπες. Ο χειριστής προσεγγίζει αυτά με τρόπο παρόμοιο με τα 2D 

συστήματα, αν και πολλά τρισδιάστατα συστήματα επιτρέπουν τη χρήση του 

μοντέλου wireframe για να φτιάξουν τις τελικές προβολές μηχανικής σχεδίασης. 
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1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

1.3.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πολλές μεγάλες βιομηχανίες χρησιμοποιούν συστήματα αυτοματισμού, ο έλεγχος 

του οποίου σταδιακά έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί. Στα αρχικά στάδια, ο έλεγχος 

γινόταν στο ίδιο το εργοστάσιο από προσωπικό με τη χρήση τοπικών πινάκων, οι 

οποίοι όμως δεν ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος και έτσι δεν υπήρχε συνολική 

οργάνωση των διαδικασιών. 

Το επόμενο προφανές βήμα ήταν η συγκέντρωση όλων αυτών των πινάκων και 

των εγκαταστάσεων σε μια κεντρική αίθουσα ελέγχου. Η αλλαγή αυτή ήταν δραστική, 

και είχε το πλεονέκτημα του μειωμένου ανθρώπινου δυναμικού και της συνολικής 

επισκόπησης των διαδικασιών. Αλλά υπήρχε το μειονέκτημα της δυσκαμψίας καθώς 

ο κάθε ελεγκτής βρισκόταν στον δικό του βρόγχο ελέγχου, οπότε για αλλαγές στο 

σύστημα χρειαζόταν επαναδιαμόρφωση των σημάτων που χρησιμοποιούνταν για 

τους ελεγκτές, και για να παρακολουθείται ολόκληρη η διαδικασία απαιτούταν 

συνεχής κίνηση των χειριστών μέσα σε μεγάλες αίθουσες. 

Όταν όμως εμφανίστηκαν οι ηλεκτρονικοί επεξεργαστές και τα δίκτυα υψηλών 

ταχυτήτων όλοι αυτοί οι ελεγκτές αντικαταστάθηκαν από υπολογιστικούς 

αλγόριθμους οι οποίοι υλοποιούνται από δικούς τους επεξεργαστές σε ένα μεγάλο 

δίκτυο εισόδων και εξόδων. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο κατανεμημένος έλεγχος.  

Ο κατανεμημένος έλεγχος με τα αντίστοιχα συστήματα του, DCS, επέτρεψε την 

ευελιξία στην οργάνωση και την ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου, τους βρόχους 

και βελτίωσε τις διασυνδέσεις με άλλα βιομηχανικά συστήματα παραγωγής. Πλέον 

υπήρχε η δυνατότητα πολύπλοκου χειρισμού συναγερμών, της αυτόματης 

καταγραφής συμβάντων, τα φυσικά αρχεία θεωρήθηκαν μη αναγκαία και 

εισήχθησαν τοπικά δίκτυα ελέγχου στα εργοστάσια με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

υψηλού επιπέδου συνολικές επισκοπήσεις της κατάστασης του εργοστασίου και των 

επιπέδων παραγωγής. Για τα μεγάλα συστήματα ελέγχου, το όνομα «DCS» 

δημιουργήθηκε για να αναφερθεί σε ιδιόκτητα αρθρωτά συστήματα από πολλούς 

κατασκευαστές, οι οποίοι ενσωμάτωσαν δίκτυο υψηλής ταχύτητας και πλήρες 

σύνολο οθονών και ράφια ελέγχου. 
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Ενώ το DCS ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεγάλων συνεχών 

βιομηχανικών διεργασιών, στις βιομηχανίες όπου η συνδυαστική και η διαδοχική 

λογική ήταν η κύρια απαίτηση, το PLC εξελίχθηκε εξαιτίας της ανάγκης 

αντικατάστασης των ραφιών των ρελέ και των χρονομετρητών που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των γεγονότων. Τα παλιά στοιχεία ελέγχου ήταν 

δύσκολο να επαναρυθμιστούν και να διορθωθούν και ο έλεγχος PLC επέτρεψε τη 

δικτύωση σημάτων σε μια κεντρική περιοχή ελέγχου με ηλεκτρονικές οθόνες. Αρχικά 

αναπτύχθηκαν για τις αυτοκινητοβιομηχανίες για την παραγωγή οχημάτων αλλά στη 

συνέχεια άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές όπως για 

παράδειγμα τις μηχανές εκτύπωσης και τις μονάδες επεξεργασίας νερού. 

Τα όρια μεταξύ των συστημάτων DCS και SCADA/PLC θολώνουν με το πέρασμα 

του χρόνου. Τα τεχνικά όρια που οδήγησαν τα σχέδια αυτών των διαφόρων 

συστημάτων δεν είναι πλέον τόσο σημαντικά. Πολλές πλατφόρμες PLC μπορούν 

τώρα να αποδώσουν αρκετά καλά σαν ένα μικρό DCS, χρησιμοποιώντας 

απομακρυσμένες εισόδους και εξόδους και είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε ορισμένα 

συστήματα SCADA να είναι ικανά να διαχειρίζονται τον έλεγχο κλειστού βρόχου σε 

μεγάλες αποστάσεις. Με την αυξανόμενη ταχύτητα των σημερινών επεξεργαστών, 

πολλά προϊόντα DCS διαθέτουν μια πλήρη σειρά υποσυστημάτων τύπου PLC που 

δεν προσφέρθηκαν όταν είχαν αρχικά αναπτυχθεί. 

Στη συνέχεια, η βιομηχανία, με την ανακοίνωση της IEC-1131 η οποία ήταν η 

πρώτη παγκόσμια γλώσσα ελέγχου διαδικασιών, προχώρησε στην χρήση 

λογισμικού ελέγχου το οποίο θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξαρτάται από το 

υλικό και θα οριστικοποιήσει τη χρήση μεγάλου κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

συστήματα βιομηχανικού ελέγχου για πρώτη φορά κάνουν χρήση του 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. Έτσι αναπτύχθηκαν προγραμματιζόμενοι 

ελεγκτές αυτοματισμού (PAC) και βιομηχανικοί Η/Υ (IPC). Σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά PLC που χρησιμοποιούν δικά τους λειτουργικά συστήματα, τα IPC 

χρησιμοποιούν τα Windows IoT. Τα IPC έχουν το πλεονέκτημα αξιοποίησης 

ισχυρότερης επεξεργαστικής ισχύς με χαμηλότερο κόστος υλικού σε αντίθεση με τα 

PLC και είναι πιο ευέλικτα στη διασύνδεση με εξαρτήματα όπως για παράδειγμα 

οθόνες και οθόνες αφής.  
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1.3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ CAD 

 

Αρχικά το λογισμικό για τα συστήματα CAD αναπτύχθηκε με γλώσσες 

υπολογιστών όπως η Fortran και η ALGOL αλλά με την πρόοδο των 

αντικειμενοστραφών μεθόδων προγραμματισμού αυτό έχει αλλάξει ριζικά. Ένα 

σύστημα CAD μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δημιουργηθεί από την αλληλεπίδραση 

ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) με γεωμετρία NURBS ή δεδομένα 

συνόρων (boundary representation) μέσω ενός πυρήνα γεωμετρικού μοντέλου. Μια 

μηχανή περιορισμού γεωμετρίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 

διαχειριστεί τις συσχετιστικές σχέσεις μεταξύ της γεωμετρίας. 

Οι απροσδόκητες δυνατότητες αυτών των συσχετιστικών σχέσεων οδήγησαν σε 

μια νέα μορφή πρωτοτύπου που ονομάζεται ψηφιακό πρωτότυπο, σε αντίθεση με 

τα φυσικά πρωτότυπα, τα οποία απαιτούν χρόνο κατασκευής στο σχεδιασμό. 

Επομένως, τα μοντέλα CAD μπορούν να δημιουργηθούν από έναν υπολογιστή 

αφού το φυσικό πρωτότυπο έχει σαρωθεί χρησιμοποιώντας μια βιομηχανική μηχανή 

CT σάρωσης. Ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης, τα ψηφιακά ή φυσικά 

πρωτότυπα μπορούν αρχικά να επιλέγονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. 

Σήμερα υπάρχουν συστήματα CAD για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες (Windows, 

Linux, UNIX και Mac OS X). ορισμένα πακέτα υποστηρίζουν πολλές πλατφόρμες. 

Συνήθως δεν απαιτείται ειδικό υλισμικό για τα περισσότερα λογισμικά CAD. 

Ωστόσο, μερικά συστήματα CAD μπορούν να κάνουν γραφικά και υπολογιστικά 

εντατικά καθήκοντα, ώστε να συνιστάται μια σύγχρονη κάρτα γραφικών, 

επεξεργαστές υψηλής ταχύτητας και μεγάλες ποσότητες μνήμης RAM. 

Το πρώτο λογισμικό CAD που χρησιμοποιήθηκε ήταν το UNISURF, το οποίο 

βοήθησε στο σχεδιασμό των μερών και των εργαλείων της αυτοκινητοβιομηχανίας 

και έτσι έγινε και η βασική πλατφόρμα εργασίας για τις επόμενες γενιές CAD. 

Αργότερα αναπτύχθηκε το λογισμικό-σύστημα SKETCHPAD που επέτρεπε στον 

σχεδιαστή να αλληλοεπιδρά με αυτό με την βοήθεια γραφικών σχεδιάζοντας με ένα 

ειδικό στυλό. Αυτό το σύστημα υπήρξε το πρότυπο για την γραφική διασύνδεση 

χρήστη (GUI) που υπάρχει σε όλα τα μοντέρνα λογισμικά. 

Αρχικά τέτοιου είδους συστήματα χρησιμοποιούνταν κυρίως από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες και τους κατασκευαστές αεροσκαφών, διαστημοπλοίων αλλά 

και από τις εταιρίες σχεδιασμού ηλεκτρονικών. Καθώς όμως οι υπολογιστές γίνονταν 
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πιο διαδεδομένοι και σε χρήστες εκτός τέτοιων μεγάλων βιομηχανιών, και καθώς το 

εύρος χρήσης τέτοιων συστημάτων μεγάλωνε, άρχισαν να αναπτύσσονται λογισμικά 

CAD που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από μεγαλύτερο εύρος χρηστών αλλά και 

εφαρμογών. 

Τα λογισμικά συνεχώς βελτιωνόντουσαν, και από τότε έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

λογισμικά για διάφορους σκοπούς. Κάποια από αυτά είναι το Unigraphics που 

αργότερα ονομάστηκε NX, το AutoCAD και το  Pro/ENGINEER που αργότερα 

ονομάστηκε PTC Creo. 

Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με τα προγράμματα σχεδιασμού TinyCAD 

και PCSCHEMATIC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

2.1 TinyCAD 

Το TinyCAD είναι το πρώτο πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι ένα 

πρόγραμμα σχεδίασης διαγραμμάτων κυκλωμάτων αλλά και συστημάτων. 

Υποστηρίζει βιβλιοθήκες πρότυπων και προσαρμοσμένων συμβόλων. Υποστηρίζει 

προγράμματα διάταξης PCB με αρκετές μορφές Net List και μπορεί επίσης να 

παράγει Net List προσομοίωσης SPICE. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

σχεδιασμό σχηματικών διαγραμμάτων (block diagrams). 

 

 

Εικόνα 2.1: Βασική αρχική οθόνη του TinyCAD με τη διεπαφή χρήστη 
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Ένα «Net List» είναι ένα αρχείο που περιέχει μια λίστα με όλες τις συνδέσεις που 

υπάρχουν στο διάγραμμα κυκλώματος. Όλα τα αντικείμενα που συνδέονται μεταξύ 

τους είναι σε μια λίστα (list), που λέγεται δίκτυο (net).  

Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε το πρόγραμμα και τις δυνατότητές του αναλυτικά 

ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ξεκινώντας με τα βασικά του 

μενού και συνεχίζοντας με τις εργαλειοθήκες του. 

 

Εικόνα 2.1: Βασική αρχική οθόνη του TinyCAD με τη διεπαφή χρήστη 

Σε αυτή την οθόνη παρατηρούμε τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος. Τα βασικότερα από αυτά είναι το μενού επιλογών και οι 

εργαλειοθήκες, η επιλογή συμβόλου ή εξαρτήματος για εισαγωγή στο σχέδιο και η 

περιοχή σχεδιασμού. 

 

Εικόνα 2.2: Το μενού με τις εργαλειοθήκες του TinyCAD 

 

Το «File Menu», είναι το πρώτο μενού με τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος: 

1. Design Details… Εδώ συμπληρώνουμε τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του 

σχεδίου μας όπως τίτλο, συντάκτη, οργανισμό, έκδοση, έγγραφο, αριθμό 

σελίδων και ημερομηνία. 

2. Export as image file… Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να εξάγουμε το σχέδιο 

ως αρχείο εικόνας. 

 

Επόμενο μενού είναι το «Edit Menu» και όπως σε όλα τα προγράμματα έτσι και 

εδώ περιλαμβάνει τις βασικές του λειτουργίες με κάποιες επιπλέον όπως τη 

δυνατότητα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση και την επιλογή «Insert Picture…» με την 

οποία μπορούμε να εισάγουμε ένα αρχείο εικόνας στο σχηματικό μας. 

 

Τρίτο είναι το μενού βιβλιοθηκών, «Library Menu», με επιλογές για τις βιβλιοθήκες. 
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Εικόνα 2.3: Library menu TinyCAD 

 

 

1. Libraries… Με αυτή την επιλογή μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες 

βιβλιοθήκες που έχουμε στο σύστημά μας, να προσθέσουμε νέες, να 

αναβαθμίσουμε αλλά και να σβήσουμε υπάρχουσες. Επίσης μπορούμε να τις 

επεξεργαστούμε, και περεταίρω να επεξεργαστούμε τα σύμβολα τους με όποιο 

τρόπο θέλουμε. Όταν επεξεργαζόμαστε σύμβολα, ενεργοποιούνται και οι 

επόμενες τρεις λειτουργίες του μενού. 

 

 

Εικόνα 2.4: Libraries TinyCAD 

 

 

2. Set parts per package… Όταν ένα σύμβολο έχει παραπάνω από ένα μέλος, 

η επιλογή αυτή μας επιτρέπει την μεμονωμένη επεξεργασία καθενός. 
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3. Homogeneous Symbol (same outlines per part). Η επιλογή αυτή δίνει σε 

όλα τα μέλη του επεξεργαζόμενου συμβόλου το ίδιο περίγραμμα. 

4. Heterogeneous Symbol (different outlines per part). Η επιλογή αυτή δίνει 

σε όλα τα μέλη του επεξεργαζόμενου συμβόλου διαφορετικό περίγραμμα. 

 

 

 

Εικόνα 2.5: Special menu TinyCAD 

 

Τέταρτο είναι το «Special Menu» με πληθώρα επιλογών και λειτουργιών. 

1. Create PCB Net List… Δημιουργία PCB Net List, για προγράμματα 

σχεδιασμού PCB που περιέχει τη λίστα συστατικών στοιχείων και τη λίστα 

δικτυώσεων αυτών καθώς και τις τιμές τους. 

2. Check Design Rules… Η επιλογή αυτή θα ελέγξει το τωρινό σχέδιο για μια 

λίστα κανόνων που πρέπει να ακολουθεί. 

3. VHDL Check Design Rules… Έλεγχος του σχεδίου βάση των κανόνων 

σχεδιασμού VHDL τους οποίους πρέπει να ακολουθεί. 

4. Generate Symbol References… Δημιουργία αναφορών συμβόλων του 

σχεδίου. Βοηθάει στον έλεγχο που απαιτεί κάθε σύμβολο να έχει διαφορετική 

αναφορά. 

5. Create Part List… Δημιουργία λίστας των φυσικών αντικειμένων των 

συμβόλων και των τιμών τους, που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο. 

6. Create Spice Net List… Δημιουργία λίστας για χρήση με το SPICE. 

7. Create VHDL file. Δημιουργία αρχείου VHDL του σχεδίου μας.  
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8. Insert another design as symbol… Εισαγωγή ενός άλλου σχεδίου στο δικό 

μας, ως σύμβολο. 

9. Add hierarchical symbol. Επιλογή που μας επιτρέπει να εισάγουμε μια 

διαφορετική σελίδα σχεδίου στην οποία θα υπάρχει ένθετο ένα διαφορετικό 

σχέδιο. Η ένθετη σελίδα έχει ένα σύμβολο που σχετίζεται με αυτή. 

 

 

Το μενού επιλογών «Options menu» το οποίο έχει επιλογές για τις γενικές 

ρυθμίσεις του προγράμματος «Settings», για την εμφάνιση της εργαλειοθήκης 

θέσης, επιλογή για το ποιες εργαλειοθήκες  θέλουμε να εμφανίζονται και κάποιες 

επιπλέον ρυθμίσεις. 

 

 

Εικόνα 2.6: Options menu TinyCAD 

 

 

 

 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 2.2, το πρόγραμμα έχει διαφορετικές εργαλειοθήκες 

κάθε μια από τις οποίες έχει και διαφορετική χρησιμότητα. 

 

Η πρώτη εργαλειοθήκη, «File Toolbar», περιέχει κάποιες βασικές λειτουργίες του 

προγράμματος όπως και το File Menu, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 2.7: Βασική εργαλειοθήκη αρχείου TinyCAD 
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Επόμενη είναι η εργαλειοθήκη σχεδιασμού «Drawing Toolbar» και περιλαμβάνει 

επιλογές που βοηθάνε στο σωστό και επιτυχή σχεδιασμό του κυκλώματός μας: 

1. Label. Ταμπέλα καλωδίου, με την οποία μπορούμε να δείξουμε ότι δυο, 

απομακρυσμένα συνήθως μεταξύ τους καλώδια συνδέονται. 

2. Wire. Επιλογή καλωδίου με την οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε καλώδια στο 

σχέδιό μας που δείχνουν τις συνδέσεις των διάφορων συμβόλων. 

3. Junction. Διασταύρωση καλωδίων, που μας δείχνει τα σημεία που 

διαφορετικά καλώδια ενώνονται μεταξύ τους. 

4. Power. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να εισάγουμε αντικείμενα ενέργειας 

που δείχνουν πού συνδέεται η ενέργεια στο σχέδιό μας και κάθε τέτοιο 

αντικείμενο πρέπει να έχει μια ένδειξη για να δείχνει την τιμή της ενέργειας που 

προσφέρει. Όσα τέτοια αντικείμενα έχουν ίδια τιμή θεωρούνται αλληλένδετα 

ακόμα και αν έχουν διαφορετικό σχήμα. 

5. No Connect. Με την επιλογή αυτή εισάγουμε ένα Χ το οποίο σημαίνει πως το 

σύμβολο, το καλώδιο η το αντικείμενο ενέργειας που μαρκάρουμε, δεν 

συνδέεται σε τίποτα και ούτε θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένο σε τίποτα. 

6. Horizontal ruler, vertical ruler. Αντικείμενο χάρακα που μπορούμε να 

εισάγουμε μέσα στο σχέδιό μας. 

7. Add Symbol Pin. Προσθήκη καρφίτσας σε σύμβολο βιβλιοθήκης, μόνο κατά 

την επεξεργασίας του.  

8. Symbol Picker. Εμφανίζει ή κρύβει το παράθυρο της αναζήτησης και επιλογής 

συμβόλων. 

9. Zoom, Delete, Edit. Επιλογές για ζουμ εντός σχεδίου, διαγραφής συμβόλου ή 

συμβόλων, και επεξεργασίας συμβόλων που ήδη υπάρχουν στο σχέδιο. 

10. Left, Right, Flip. Επιλογές περιστροφής του επιλεγμένου συμβόλου αριστερά 

ή δεξιά. Κάθε πάτημα το γυρνάει κατά 90 μοίρες προς την πλευρά 

περιστροφής. Και τέλος υπάρχει η αναστροφή που αναποδογυρίζει το 

σύμβολο. 

 

 

Εικόνα 2.8: Drawing Toolbar TinyCAD 
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Τρίτο βλέπουμε το «Annotation Toolbar». Αυτή η εργαλειοθήκη περιέχει τις εξής 

επιλογές, οι προσθήκες των οποίων αγνοούνται από τις λειτουργίες του Special 

Menu: 

1. Text. Η επιλογή κειμένου, χρησιμοποιείται μόνο για τις υποσημειώσεις στα 

σχέδια. 

2. Lines & Polygon, Ellipse, Rectangle, Arc. Σχήματα που χρησιμοποιούνται 

μόνο για τις υποσημειώσεις στα σχέδια. 

3. Note. Η επιλογή της σημείωσης μας επιτρέπει να προσθέσουμε ένα κείμενο, 

οποιουδήποτε μεγέθους, μέσα στο σχέδιό μας. 

 

 

Εικόνα 2.9: Εργαλειοθήκη σχολίων TinyCAD 

Επίσης υπάρχει το «Block Toolbar». Μας επιτρέπει να επιλέξουμε κομμάτια του 

σχεδίου μας και να τα επεξεργαστούμε. Συγκεκριμένα έχει τις επιλογές «Drag 

Block», «Move Block, «Duplicate Block» και «Rotate Block», αντίστοιχα δηλαδή 

μπορούμε αφού επιλέξουμε ένα μέρος του σχεδίου, να το σύρουμε ή να το 

μετακινήσουμε προς όποιο σημείο επιθυμούμε, να το διπλασιάσουμε 

δημιουργώντας ένα αντίγραφο, και να το περιστρέψουμε. 

 

 

Εικόνα 2.10: Block Toolbar TinyCAD 

 

 

Τέλος βλέπουμε το «Position Toolbar» το οποίο εμφανίζουμε από την αντίστοιχη 

επιλογή του Options Menu. Αυτό μας δείχνει τη θέση του σχεδίου που βρίσκεται 

ο δρομέας κάθε στιγμή και έχει επιλογές για το πλέγμα της σελίδας σχεδίου.  

1. Snap to grid. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα του «κολλήματος» 

ενός συμβόλου, που θα προσθέσουμε στο σχέδιό μας, πάνω στο πλέγμα του 

σχεδίου .  

2. Normal/fine/custom. Αυτή η επιλογή αλλάζει το μέγεθος του πλέγματος του 

σχεδίου μας 

 

Εικόνα 2.11: Position Toolbar TinyCAD 
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Ύστερα το επόμενο αντικείμενο στην διεπαφή είναι η εργαλειοθήκη επιλογής 

συμβόλου «Symbol Toolbar». Με τη βοήθεια της μπορούμε να αναζητήσουμε 

κάποιο σύμβολο βάσει ονόματος, ή να το ψάξουμε μέσα στη λίστα των 

βιβλιοθηκών.  

 

Εικόνα 2.12: Symbol Toolbar TinyCAD 

 

Όταν επιλέξουμε κάποιο σύμβολο θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογών όπου 

μπορούμε να αλλάξουμε πολλά στοιχεία του συμβόλου πριν το εισάγουμε στο 

σχήμα μας. Από το παράθυρο αυτό με την επιλογή «Libraries…» μπορούμε να 

αναζητήσουμε και τις βιβλιοθήκες μας ακριβώς όπως και με την αντίστοιχη 

επιλογή του μενού βιβλιοθηκών. 
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Το τελευταίο κομμάτι του προγράμματος που βλέπουμε στην αρχική οθόνη 

διεπαφής είναι η περιοχή σχεδιασμού.  

 

 

Εικόνα 2.13: Περιοχή σχεδιασμού TinyCAD 

 

Η περιοχή αυτή είναι το παράθυρο, ή τα παράθυρα, στα οποία βρίσκονται τα 

σχέδιά μας. Το κάθε παράθυρο μπορεί να έχει πολλαπλές σελίδες (sheets) 

σχεδιασμού. Κάθε σελίδα έχει μέσα της το σχέδιο του κυκλώματος και τις 

λεπτομέρειές του όπως τις έχουμε εισάγει στην επιλογή Design Details  στο μενού 

αρχείου.  
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2.2 PCSCHEMATIC 

 

Το δεύτερο πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το PCSCHEMATIC. 

Είναι ένα προηγμένο ηλεκτρικό λογισμικό CAD ικανό για τον σχεδιασμό 

κυκλωμάτων με PLC, και όπως και το TinyCAD, ικανό για την καλωδίωση, τον 

σχεδιασμό και τον έλεγχο διαγραμμάτων κυκλωμάτων. Επιπλέον μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε είδος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

 

Εικόνα 2.14: Βασική αρχική οθόνη του PCSCHEMATIC με τη διεπαφή χρήστη 

 

Αυτή είναι η αρχική οθόνη του προγράμματος. Περιλαμβάνει το βασικό μενού του 

προγράμματος καθώς και όλες τις βασικές εργαλειοθήκες και οθόνες του. 

Τα αρχικά βασικά μενού είναι το «File Menu» και το «Edit Menu» που έχουν τις 

βασικές σημαντικές λειτουργίες για το αρχείο μας, με ιδιαίτερη επιλογή την «Export» 
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με την οποία μπορούμε να εξάγουμε το αρχείο μας ως τρεις διαφορετικούς τύπους 

αρχείου. 

Επόμενο είναι το «View Menu»,  που έχει επιπλέον επιλογές για την εμφάνιση και 

την οπτική του σχεδίου, όπως για παράδειγμα επιλογές για μεγέθυνση και 

σμίκρυνση, επιλογές για κύλιση προς όλες τις κατευθύνσεις, επιλογές περιήγησης 

μεταξύ των σελίδων του σχεδίου και τις παρακάτω: 

1. Explorer Window, η οποία εμφανίζει το παράθυρο εξερεύνησης που περιέχει 

επιπλέον επιλογές για εναλλαγή μεταξύ των έργων μας, η και των υπό-

σχεδίων του καθενός, καθώς και τις επιλογές «Symbol Menu», «Component 

Database» και «Object Lister». 

2. Survey Menu, που εμφανίζει εντός του Explorer Window, μια μικρογραφία του 

σχεδίου της επιλεγμένης σελίδας του έργου μας. 

 

 

Ύστερα υπάρχει το «Insert Menu». Με τη βοήθεια αυτού, μπορούμε να εισάγουμε 

διάφορα στοιχεία μέσα στο έργο μας.  

 

 

 

Εικόνα 2.15: Insert Menu PCSCHEMATIC 

 

 

Μπορούμε να εισάγουμε ηλεκτρικά δυναμικά (Electric potentials) στις σελίδες 

κυκλωμάτων του έργου, επιπλέον σελίδες στο έργο μας, υπό-σχέδια, δηλαδή 

ξεχωριστά αρχεία, ως σχέδια μέσα στο έργο μας. ολόκληρο ξεχωριστό έργο, πλαίσια 

αναφορών για τα συστατικά στοιχεία του εκάστοτε κυκλώματος, πεδία δεδομένων, 
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«συννεφάκι» που μας βοηθάει στο να μαρκάρουμε διορθώσεις, εικόνες και 

αντικείμενα, όπως για παράδειγμα άλλου τύπου αρχεία, συνήθως αρχεία κειμένου. 

 

 

Επόμενο είναι το «Functions Menu» το οποίο περιλαμβάνει επιλογές που 

βοηθάνε στην σωστή λειτουργικότητα και στο σωστό σχεδιασμό του έργου μας. Σε 

αυτό το μενού οι λειτουργίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιέχει γενικές λειτουργίες όπως το snap μεταξύ αντικειμένων, την οριοθέτηση 

συντεταγμένων και μία επιλογή για τη βάση δεδομένων των στοιχείων η οποία έχει 

περαιτέρω επιλογές για τα στοιχεία.   

 

 

Εικόνα 2.16: Πρώτη βασική υποκατηγορία του Functions Menu PCSCHEMATIC 

 

 

Η επόμενη υποκατηγορία περιέχει επιλογές για πρόσθεση επιπλέον στοιχείων 

μέσα στο έργο μας όπως για παράδειγμα γραμμές, σύμβολα, κείμενα και άλλα. Κάθε 

φορά που επιλέγουμε ένα από αυτά τα στοιχεία, εμφανίζεται στο ίδιο Functions 

Menu μία επιπλέον υποκατηγορία που έχει να κάνει με επιπρόσθετες λειτουργίες για 

το είδος του στοιχείου που επιλέξαμε. 

 

 

Εικόνα 2.17: Δεύτερη βασική υποκατηγορία του Functions Menu PCSCHEMATIC 
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Την επόμενη και τελευταία υποκατηγορία του μενού την βλέπουμε στην 

παραπάνω εικόνα και περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:  

 

 

Εικόνα 2.18: Τρίτη βασική υποκατηγορία του Functions Menu PCSCHEMATIC 

 

Οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: 

1. Symbol menu... Η επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο μέσα στο οποίο 

μπορούμε να αναζητήσουμε σύμβολα ώστε να τα προσθέσουμε στο σχέδιό 

μας. Περιλαμβάνει διαφορετικές βιβλιοθήκες όπου η καθεμία έχει και δικιά της 

λίστα με σύμβολα. Όταν επιλέγουμε ένα σύμβολο μπορούμε να το 

προσθέσουμε μέσα στο έργο μας, να το επεξεργαστούμε ή ακόμα και να το 

σβήσουμε από τη εκάστοτε βιβλιοθήκη. Όταν επιλέγουμε να προσθέσουμε ένα 

σύμβολο στο σχέδιο εμφανίζεται ένα παράθυρο με επιπλέον επιλογές για την 

εισαγωγή του. 

2. Symbol Generator... Η επιλογή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε 

ένα σύμβολο όπως εμείς επιθυμούμε και να το προσθέσουμε στο σχέδιο.  
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3. Object Lister... Η επιλογή αυτή μας εμφανίζει ένα παράθυρο στο οποίο 

υπάρχει ως λίστα η λίστα όλων των συμβόλων όλων των σελίδων του 

παρόντος έργου και χωρίζονται σε υποκατηγορίες.  

4. Component Grouping... Είναι ένα παράθυρο το οποίο μας εμφανίζει τα 

σύμβολα του παρόντος έργου σε ξεχωριστές ομάδες συμβόλων οι οποίες 

κατανέμονται σύμφωνα με το όνομα των συστατικών (components).  

5. Mounting assistant… Ή αλλιώς βοηθός τοποθέτησης, που σκοπός χρήσης 

του είναι να εξοικονομήσουμε χρόνο κατά την τοποθέτηση πλαισίων και 

κυκλωμάτων ελέγχου. 

6. Design check... Η επιλογή αυτή βοηθάει στον έλεγχο του σχεδίου για πιθανά 

σφάλματα ή ειδοποιήσεις σύμφωνα με μία λίστα κανόνων στην οποία 

μπορούμε να επιλέξουμε και να από-επιλέξουμε όπως εμείς επιθυμούμε τους 

κανόνες για τον έλεγχο.  

7. Update references. Με την επιλογή αυτή ενημερώνουμε τις αναφορές των 

συμβόλων σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουμε κάνει. 

8. Special functions. Μέσα στο μενού Functions υπάρχει ένα επιπλέον μενού το 

οποίο είναι μία ειδική λίστα με λειτουργίες οι οποίες είναι πιο ειδικευμένες για 

τον σωστό σχεδιασμό και λειτουργικότητα του έργου μας. 

 

 

 

 

Το επόμενο μενού έχει να κάνει με λίστες, Lists Menu. Συγκεκριμένα μας 

επιτρέπει να ενημερώσουμε όλες τις λίστες του προγράμματός μας σύμφωνα με 

αλλαγές που έχουμε κάνει, να τις ανοίξουμε για ανάγνωση, αλλά και να τις 

επεξεργαστούμε όπως επιθυμούμε. Τέτοιες λίστες είναι ο πίνακας περιεχομένων, η 

λίστα των συστατικών, η λίστα των εξαρτημάτων, η λίστα των τερματικών, η λίστα 

των PLC, η λίστα των καλωδίων και η λίστα των συνδέσεων. 
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Εικόνα 2.19: Lists menu PCSCHEMATIC 

 

 

 

Ύστερα υπάρχει το μενού ρυθμίσεων Settings το οποίο περιέχει πολλές 

ρυθμίσεις για διάφορα κομμάτια του προγράμματος. Όπως, ρυθμίσεις για τα 

δεδομένα του έργου, ρυθμίσεις για τις σελίδες που αφορούν την οργάνωση και τα 

στοιχεία τους, διάφορες ρυθμίσεις για τη βάση στοιχείων των συμβόλων, ρυθμίσεις 

συστήματος. βασικές γενικές ρυθμίσεις του προγράμματος αλλά και ειδικές 

προχωρημένες ρυθμίσεις. 
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Εικόνα 2.20: Settings menu PCSCHEMATIC 

 

 

Επόμενο είναι το Router Menu το οποίο ειδικεύεται απόλυτα στο Router 

(δρομολογητή) , δηλαδή στην επιλογή για τον αυτόματο σχεδιασμό γραμμών μεταξύ 

αντικειμένων και συμβόλων όταν τα προσθέτουμε στο σχέδιο μας. Το μενού αυτό 

έχει επιλογές αρχικά για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Router και ύστερα 

επιλογές για το σχεδιασμό των γραμμών στο σχέδιο.  

 

 

Εικόνα 2.21: Router menu PCSCHEMATIC 

 

 

 

Στο PCSCHEMATIC μπορούμε να προσθέσουμε σύμβολα PLC στο σχέδιό μας. Για 

αυτόν το λόγο υπάρχει το PLC Menu. Αυτό έχει διάφορες επιλογές για τα σύμβολα 

PLC που έχουμε εισαγάγει. 
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Εικόνα 2.22: PLC menu PCSCHEMATIC 

 

 

Στην βασική οθόνη του προγράμματος υπάρχουν και κάποιες εργαλειοθήκες, οι 

οποίες έχουν διαφορετικές λειτουργίες. 

Η πρώτη εργαλειοθήκη είναι η βασική εργαλειοθήκη του προγράμματος που 

περιλαμβάνει πολλά τμήματα εργαλείων. Τα δυο πρώτα τμήματα έχουν πέντε 

βασικές επιλογές αρχείου όπως άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση. Το επόμενο 

τμήμα έχει τις εξής επιλογές: 

1. Auto Command Change. Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το 

πρόγραμμα αυτόματα αλλάζει μεταξύ συμβόλων, γραμμών, κειμένων και 

κύκλων όταν θέλουμε να επιλέξουμε, να μετακινήσουμε ή να διαγράψουμε 

αντικείμενα. Το πρόγραμμα αυτόματα αλλάζει στη σωστή εντολή όταν το 

αντικείμενο επιλέγεται. 

2. +Lines, +Symbols, +Texts, +Arcs/Circles, +Area. Πολλαπλές επιλογές 

αντικειμένου  γεγονός που μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε ποιο αντικείμενο θα 

χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά.  

3. Draw. Μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε το αντικείμενο που προηγουμένως 

έχουμε διαλέξει. 

 

 

Εικόνα 2.23: Πρώτο και δεύτερο τμήμα βασικής εργαλειοθήκης PCSCHEMATIC 
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Το επόμενο τμήμα περιλαμβάνει κάποιες επιπλέον βασικές επιλογές, όπως η 

αποκοπή, η αντιγραφή, η επικόλληση, η διαγραφή και η μετακίνηση συμβόλου. 

Το τέταρτο τμήμα έχει τα παρακάτω εργαλεία: 

1. Copy properties, με το οποίο αντιγράφουμε στο πρόχειρο τις ιδιότητες ενός 

αντικειμένου. 

2. Transfer properties, με το οποίο μεταφέρουμε από το πρόχειρο σε ένα 

αντικείμενο, τις αντιγραμμένες ιδιότητες ενός άλλου. 

3. Object Data, μας επιτρέπει να δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τα 

στοιχεία του επιλεγμένου αντικειμένου. 

4. Design Check. Είναι η ίδια λειτουργία με την αντίστοιχη επιλογή στο Functions 

Menu. 

5. Undo. Επιλογή που μας επιτρέπει να αναιρέσουμε μια ή περισσότερες 

αλλαγές που μόλις κάναμε. 

 

 

Εικόνα 2.24: Τρίτο και τέταρτο τμήμα βασικής εργαλειοθήκης PCSCHEMATIC 

 

Το τελευταίο τμήμα έχει κάποιες επιλογές που έχουμε ήδη συναντήσει στα μενού 

Functions και Settings, οι οποίες είναι Page Data, Project Data, Mounting Assistant. 

Αλλά έχει και κάποιες επιπλέον που είναι: 

1. Reference Designations. Που μας δείχνει μια λίστα με τις αναφορές των 

συμβόλων και τους τίτλους τους. 

2. Component Wizard. Επιλογή που μας επιτρέπει είτε την δημιουργία ενός νέου 

στοιχείου είτε να επεξεργαστούμε κάποιο υπάρχον.  

3. Text Translator. Μεταφράζει όλο το κείμενο του έργου μας σε όποια άλλη 

γλώσσα επιθυμούμε. 

4. Net Navigator. Μας επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των συμβόλων του έργου 

μας αρκεί αυτά να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. 

5. Panel Builder. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να «χτίσουμε» ένα φύλλο με 

επιλεγμένα συστατικά. 

 

 

Εικόνα 2.25: Τελευταίο τμήμα βασικής εργαλειοθήκης PCSCHEMATIC 
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Μετά τα μενού και τις εργαλειοθήκες υπάρχει το μέρος του προγράμματος που 

περιλαμβάνει το κεντρικό κομμάτι για τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων. Αυτό μπορεί 

να έχει πολλές και διαφορετικές σελίδες, που μπορεί να είναι σελίδες σχεδίων, 

λιστών, διαγραμμάτων και γραφικών πλάνων. Οι σελίδες χωρίζονται σε κατηγορίες, 

σε μια λίστα στο κάτω μέρος του προγράμματος, σύμφωνα με την λειτουργία και τη 

χρησιμότητά τους.  Η κάθε σελίδα έχει ένα πλέγμα σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο 

σχεδιασμός. 

 

 

 

Εικόνα 2.26: Σελίδα σχεδιασμού PCSCHEMATIC 

 

 

Τέλος, στα αριστερά της οθόνης υπάρχει μια λίστα με επιλογές, ως εργαλειοθήκη, 

οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Snap. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα του «snap», δηλαδή του 

«κολλήματος», ενός συμβόλου ή ενός σχήματος που θα προσθέσουμε στο 

σχέδιό μας, πάνω στο πλέγμα του σχεδίου. 
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2. Reference points. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση των σημείων 

αναφοράς του κάθε στοιχείου, συμβόλου, σχήματος πάνω στο σχέδιό μας. 

3. + Page menu. Μας εμφανίζει ένα παράθυρο μενού το οποίο περιέχει σε μια 

λίστα όλες τις σελίδες μας και μας προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέσουμε 

νέες, να σβήσουμε υπάρχουσες, να αλλάξουμε τη σειρά τους και άλλα. 

4. Layer. Μας εμφανίζει ένα παράθυρο που περιλαμβάνει τις στρώσεις (layers) 

του σχεδίου μας. Μπορούμε να εργαστούμε σε διάφορες στρώσεις στο ίδιο 

έργο. 

5. + Zoom. Μπορούμε να επιλέξουμε μια περιοχή του σχεδίου για να μεγεθυνθεί. 

6. Pan. Μπορούμε, να σύρουμε και ταυτόχρονα να μετακινηθούμε με τον 

δρομέα, μέσα στο σχέδιο. 

7. Zoom to page. Επιλογή που μας μεγεθύνει τη σελίδα που έχουμε επιλέξει, 

ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος και να φαίνεται ολόκληρη. 

8. Redraw. Η επιλογή αυτή ανανεώνει την εικόνα στην οθόνη. 

9. Snap in objects. Μας δίνει την επιλογή για «κόλλημα» που βασίζεται σε 

διαφορετικά σημεία και στο αντικείμενο που προσθέτουμε αλλά και στο 

αντικείμενο δίπλα στο οποίο προσθέτουμε το πρώτο. 

 

 

Εικόνα 2.27: Εργαλειοθήκη επιπλέον επιλογών PCSCHEMATIC 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Αφού είδαμε αναλυτικά κάθε ένα από τα δυο προγράμματα, στη συνέχεια θα 

προχωρήσουμε στη δημιουργία εφαρμογών σε αυτά, ξεκινώντας με το TinyCAD και 

συνεχίζοντας με το PCSCHEMATIC όπου θα παρουσιάσουμε από μια διαφορετική 

εφαρμογή στο κάθε πρόγραμμα αλλά και από μια κοινή για να μας βοηθήσουν στη 

σύγκριση των δυο αυτών εργαλείων. 

 

3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TinyCAD 

3.1.1 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 

 

Το TinyCAD όπως αναφέραμε νωρίτερα είναι καλύτερο στην προσομοίωση 

κυκλωμάτων, επομένως ως πρώτη εφαρμογή θα αναλύσουμε ένα κύκλωμα 

βολτόμετρου και αμπερομέτρου με τη χρήση ενός μικροελεγκτή και οθόνης LCD ως 

εισαγωγή στο TinyCAD. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τον μικροελεγκτή 

PIC16F877A και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στην LCD οθόνη. 

Αρχικά η μονάδα ADC του μικροελεγκτή είναι ικανή να μετατρέψει το αναλογικό 

σήμα εισόδου σε δυαδικά δεδομένα και έχει τη δυνατότητα επιλογής υψηλής ή 

χαμηλής τάσης εισόδου. 

Το κύκλωμα είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να μετρήσει από 0 έως και 30 Volt. 

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τις αντιστάσεις με σκοπό την υποδιαίρεση της 

τάσης στα όρια των 0 και 5V. Χρησιμοποιούμε έναν αντιστάτη 0.47 Ohm με 

ασφάλεια και όταν η εισαγόμενη τάση είναι 30V, η τάση στα άκρα του αντιστάτη των 

20k Ohm γίνεται 5V και είναι ανατροφοδότηση στο pin 4 (RA2/AN2/VREF-) του 

μικροελεγκτή. Η τάση στα άκρα του 0.47 Ohm αντιστάτη είναι επίσης 

ανατροφοδότηση στο pin 5 μέσω ενός αντιστάτη των 100k Ohm. Επίσης 

προσθέτουμε και μια δίοδο Zener ώστε να προστατεύει τον μικροελεγκτή από τυχόν 

αύξηση της τάσης. 

Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικά το κύκλωμα, όλες τις διασυνδέσεις των 

εξαρτημάτων μεταξύ τους αλλά και τις τιμές των εξαρτημάτων. 
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Εικόνα 3.1: Κύκλωμα βολτόμετρου και αμπερομέτρου στο TinyCAD 



Προσομοίωση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού 
 

Ιωάννης Λαμπράκης                                                                                            57 
 

Η μονάδα ADC του μικροελεγκτή μετατρέπει το αναλογικό σήμα εισόδου σε 

ψηφιακό αριθμό των 10bit ο οποίος αργότερα μετατρέπεται σε δεκαδικό αριθμό. 

Αφού γίνει αυτή η μετατροπή το επόμενο βήμα είναι η εκτύπωση του στην LCD 

οθόνη, την οποία διασυνδέουμε με τον PIC με τον τρόπο της 4-bit διασύνδεσης. 

Υπάρχει και η 8-bit διασύνδεση που είναι ελάχιστα γρηγορότερη αλλά χρησιμοποιεί 

τέσσερα επιπλέον pins της οθόνης τα οποία χρειαζόμαστε, οπότε και δεν την 

επιλέγουμε. Η οθόνη εμφανίζει τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας σε Volt και 

Ampere. 

Τέλος εξάγουμε τα αρχεία της εφαρμογής, δηλαδή την PCB Net List, την Parts List 

και το VHDL αρχείο του κυκλώματος. 

Πρώτο είναι το αρχείο PCB Net List. Αυτό περιλαμβάνει μια μεγάλη λίστα με τα 

συστατικά στοιχεία που υπάρχουν στο κύκλωμά μας (Component List), και μας 

δείχνει ποιο σύμβολο έχει ποια ονομασία στο σχέδιο. Και στη συνέχεια έχει την Net 

List, η οποία είναι μια λίστα με όλες τις συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων στο 

κύκλωμα. Παρακάτω βλέπουμε την Component List και τη Net List. 

 

; ======+ The component list 

COMPONENT 'U1' = 16F877A 

 … 

COMPONENT 'C3' = Capacitor 

 … 

COMPONENT 'B1' = Battery 

 … 

COMPONENT 'LCD1' = LCD LM016L 

 … 

COMPONENT 'R1' = Resistor 

 … 

COMPONENT 'R2' = Resistor 

 … 

COMPONENT 'R3' = Resistor 

 … 

COMPONENT 'R4' = Resistor 

 … 

COMPONENT 'C2' = CONTACT-POWER 

 … 

COMPONENT 'C6' = CONTACT-POWER 

 … 

COMPONENT 'C1' = INPUT POWER 
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 … 

COMPONENT 'C5' = INPUT POWER 

 … 

COMPONENT 'X1' = Crystal 

 … 

COMPONENT 'C4' = Capacitor 

 … 

COMPONENT 'D1' = Zener 

 … 

COMPONENT 'D2' = Zener 

 … 

COMPONENT 'R5' = Potentiometer 

 … 

 

; ======+ The net list 

NET 'VSS' = (D2,1), (C3,1), (B1,2), (LCD1,1), (LCD1,5), (LCD1,7), (LCD1,8), (LCD1,9), (LCD1,10), (C4,1), 

(D1,1), (R5,1) 

NET 'VDD' = (LCD1,2), (U1,1), (B1,1), (R5,2) 

NET 'N000000' = (U1,5), (R2,1), (D2,2) 

NET 'N000001' = (U1,4), (R1,2), (R3,1), (D1,2) 

NET 'N000002' = (R2,2), (R4,2), (C6,1) 

NET 'N000003' = (R3,2), (R4,1) 

NET 'N000004' = (U1,13), (C3,2), (X1,1) 

NET 'N000005' = (LCD1,3), (R5,3) 

NET 'N000006' = (U1,38), (LCD1,4) 

NET 'N000007' = (U1,40), (LCD1,6) 

NET 'N000008' = (U1,2) 

NET 'N000009' = (U1,3) 

NET 'N000010' = (U1,6) 

NET 'N000011' = (U1,7) 

NET 'N000012' = (U1,8) 

NET 'N000013' = (U1,9) 

NET 'N000014' = (U1,10) 

NET 'N000015' = (U1,30) 

NET 'N000016' = (U1,29) 

NET 'N000017' = (U1,28) 

NET 'N000018' = (U1,27) 

NET 'N000019' = (U1,22) 

NET 'N000020' = (U1,21) 

NET 'N000021' = (U1,20) 

NET 'N000022' = (U1,19) 

NET 'N000023' = (U1,18) 



Προσομοίωση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού 
 

Ιωάννης Λαμπράκης                                                                                            59 
 

NET 'N000024' = (U1,17) 

NET 'N000025' = (U1,16) 

NET 'N000026' = (U1,15) 

NET 'N000027' = (U1,39) 

NET 'N000028' = (U1,37) 

NET 'N000029' = (U1,36) 

NET 'N000030' = (U1,35) 

NET 'N000031' = (U1,33) 

NET 'N000032' = (U1,34) 

NET 'N000033' = (U1,23), (LCD1,11) 

NET 'N000034' = (U1,24), (LCD1,12) 

NET 'N000035' = (U1,25), (LCD1,13) 

NET 'N000036' = (U1,26), (LCD1,14) 

NET 'N000037' = (R1,1), (C2,1) 

NET 'N000038' = (C4,2), (X1,2), (U1,14) 

 

Ύστερα έχουμε το αρχείο Part List το οποίο περιλαμβάνει μια μικρή λίστα με τα 

συστατικά στοιχεία του σχεδίου. Είναι παρόμοια με την Component List του 

προηγούμενου αρχείου αλλά πιο συμπυκνωμένη με τα ονόματα των συμβόλων, τον 

αριθμό τους  στο σχέδιο, τα ονόματα των στοιχείων, το είδος τους και τις τιμές τους. 

 

U1   1 16F877A, PIC16F877A Microcontroller, package name for PCB layout 

B1   1 Battery, Single Cell Battery, package name for PCB layout, 5V 

C2, C6  2 CONTACT-POWER, Contact arrow power, package name for PCB layout 

C3, C4  2 Capacitor, Capacitor, package name for PCB layout, 22pF 

X1   1 Crystal, Crystal, package name for PCB layout, 8Mhz 

C1, C5  2 INPUT POWER, Input arrow power, package name for PCB layout 

LCD1  1 LCD LM016L, LCD LM016L, package name for PCB layout 

R5   1 Potentiometer, Potentiometer, package name for PCB layout, 100 Ohm 

R4   1 Resistor, Resistor, package name for PCB layout, 0.47 Ohm 

R1, R2  2 Resistor, Resistor, package name for PCB layout, 100k Ohm 

R3   1 Resistor, Resistor, package name for PCB layout, 20k Ohm 

D1, D2  2 Zener, Zener Diode, package name for PCB layout, 5.1V, 1N4733A 

 

Τέλος εξάγουμε και το αρχείο VHDL το οποίο περιέχει τον σχεδιασμό του 

κυκλώματος μεταφρασμένο σε VHDL κώδικα και μας χρειάζεται μόνο στη VHDL 

σχεδίαση του κυκλώματος. Περιλαμβάνει τη δήλωση των εξαρτημάτων/συστατικών 

στοιχείων του σχεδίου καθώς και τη αρχιτεκτονική δομή του κυκλώματος. 

Ακολουθεί ένα μέρος του κώδικα VHDL. 
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library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

entity voltmeter_ammeter_vhdl_file is 

end voltmeter_ammeter_vhdl_file; 

architecture structural of voltmeter_ammeter_vhdl_file is 

 component 16F877A 

   port( *MCLR/Vpp: in std_logic; 

   RA0/AN0: in std_logic; 

   RA1/AN1: in std_logic; 

   RA2/AN2/VREF-: in std_logic; 

   … 

…); 

  end component; 

 component Capacitor 

   port( ); 

  end component; 

 component Battery 

   port( ); 

  end component; 

 component LCD LM016L 

   port( VSS: in std_logic; 

   VDD: in std_logic; 

   VEE: in std_logic; 

   RW: in std_logic; 

   D0: in std_logic; 

   D1: in std_logic; 

   D2: in std_logic; 

   D3: in std_logic); 

  end component; 

 component Resistor 

   port( ); 

  end component; 

 component CONTACT-POWER 

   port( ); 

  end component; 

 component INPUT POWER 

   port( ); 

  end component; 

 component Crystal 

   port( ); 
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  end component; 

 component Zener 

   port( ); 

  end component; 

 component Potentiometer 

   port( ); 

  end component; 

 signal N00:  std_logic; 

 signal N01:  std_logic; 

 … 

… 

signal N38:  std_logic; 

signal VDD:  std_logic; 

signal VSS:  std_logic; 

begin 

 B1: Battery port map (VDD); 

 C2: CONTACT-POWER port map (N37); 

 C3: Capacitor port map (N04); 

 C4: Capacitor port map (N38); 

 C6: CONTACT-POWER port map (N02); 

 D1: Zener port map (N01); 

 D2: Zener port map (N00); 

 LCD1: LCD LM016L port map (N36, VDD, N05, VSS, VSS, VSS, VSS, VSS); 

 R1: Resistor port map (N37); 

 R2: Resistor port map (N02); 

 R3: Resistor port map (N03); 

 R4: Resistor port map (N03); 

 R5: Potentiometer port map (N05); 

 U1: 16F877A port map (VDD, N08, N09, N01, N00, N10, N11, N04, N38, N26, N25, N24, N23, N33, 

N34, N35, N36, N31, N32, N30, N29, N28, N06, N27, N07, N22, N21, N20, N19, N18, N17, N16, N15, N12, 

N13, N14); 

 X1: Crystal port map (N38); 

end structural; 
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3.1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

Η δεύτερη εφαρμογή που θα υλοποιήσουμε στο TinyCAD είναι ένα σύστημα 

ελέγχου τεσσάρων κινητήρων. Το σύστημα αυτό έχει μια πηγή τροφοδοσίας η οποία 

έχει δυο αγωγούς γειώσεων και τρεις διαφορετικές τροφοδοσίες ρεύματος, και 

τέσσερα μοτέρ που λαμβάνουν ρεύμα από αυτή. Κάθε μοτέρ έχει το δικό του 

σύστημα λειτουργίας το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. το ίδιο το μοτέρ που είναι τριφασικό 

2. ένα αγώγιμο καλώδιο (conductor cable) 

3. τρεις τερματικούς σταθμούς (through terminals) μέσω των οποίων 

τροφοδοτείται το μοτέρ 

4. τρία θερμικά ρελέ για προστασία του μοτέρ σε περίπτωση θερμικής 

υπερφόρτισης ή αποτυχία φάσης (thermal overload relay) 

5. τρία τριφασικά ρελέ (three phase contactor), που το καθένα συνδέεται με το 

κάθε ξεχωριστό θερμικό ρελέ 

6. έναν διακόπτη που είναι κλειστός 

7. έναν διακόπτη που είναι ανοιχτός  

8. ένα ρελέ που συνδέεται παράλληλα με τον ανοιχτό διακόπτη και μαζί 

συνδέονται σε σειρά με τη μια είσοδο του μοτέρ 

9. ένα πηνίο που συνδέεται σε σειρά με τον κλειστό διακόπτη, με την δεύτερη 

είσοδο του μοτέρ και με την ουδέτερη γείωση του αντίστοιχου αγωγού της 

τροφοδοσίας. 

Η πηγή τροφοδοσίας δίνει ρεύμα, πατώντας τον ανοιχτό διακόπτη ξεκινάει να 

λειτουργεί ο αντίστοιχος κινητήρας. Αν πατήσουμε τον κλειστό διακόπτη η κίνηση θα 

σταματήσει. Με αυτόν τον τρόπο ανοιγοκλείνοντας τους ξεχωριστούς διακόπτες 

μπορούμε να ελέγχουμε την λειτουργία του κάθε κινητήρα. 

 

 

 



Προσομοίωση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού 
 

Ιωάννης Λαμπράκης                                                                                            63 
 

 

Εικόνα 3.2: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο TinyCAD μέρος Α΄ 
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Εικόνα 3.3: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο TinyCAD μέρος Β΄ 
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Τέλος, όπως και στο προηγούμενο μας κύκλωμα έτσι και εδώ εξάγουμε τα αρχεία 

της εφαρμογής, δηλαδή την PCB Net List, την Parts List και το VHDL αρχείο του 

κυκλώματος. 

Η PCB Net List όπως αναφέραμε νωρίτερα περιέχει δυο λίστες, η μία είναι η 

Component List που έχει όλα τα συστατικά εξαρτήματα του συστήματος και την 

ονομασία κάθε συμβόλου καθώς και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες του, και η Net 

List που περιέχει όλες τις συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων αυτών. Παρακάτω 

βλέπουμε τις δυο αυτές λίστες. Από την Component List βλέπουμε μόνο την 

αντιστοιχία των ονομασιών με τα εξαρτήματα, και στην Net List βλέπουμε όλες τις 

συνδέσεις. Ακολουθεί ένα μέρος της Component List και Net List. 

; ======+ The component list 

COMPONENT 'K5' = Contactor 1 NO 

… 

COMPONENT 'K9' = Contactor coil 

… 

COMPONENT 'F3' = Thermal Overload 

 … 

COMPONENT 'F2' = Thermal Overload 

 … 

COMPONENT 'F4' = Thermal Overload 

 … 

COMPONENT 'S6' = Push Button N.C. 

 … 

COMPONENT 'S5' = Push Button N.O. 

 … 

COMPONENT 'K7' = Contactor 1 NO 

 … 

 … 

COMPONENT 'M1' = Motor 3ph 

 … 

COMPONENT 'W1' = Conductor Cable 

 … 

COMPONENT 'K1' = CONTACTOR 3PH 

 … 

COMPONENT 'X1' = Through Terminal 

 … 

COMPONENT 'X2' = Through Terminal 

 … 

COMPONENT 'X3' = Through Terminal 

 … 
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; ======+ The net list 

NET 'N000000' = (K5,1), (S2,1), (S1,1) 

NET 'N000001' = (K9,2), (S2,2) 

NET 'N000002' = (F3,1), (K3,6) 

NET 'N000003' = (F3,3), (K3,2) 

NET 'N000004' = (F3,5), (X8,2) 

NET 'N000005' = (F2,4), (X6,2) 

NET 'N000006' = (F2,5), (X5,2) 

NET 'N000007' = (F2,6), (X4,2) 

NET 'N000008' = (F2,1), (K2,6) 

NET 'N000009' = (F2,2), (K2,4) 

NET 'N000010' = (F2,3), (K2,2) 

NET 'N000011' = (W2,4), (X4,1) 

NET 'N000012' = (W2,5), (X5,1) 

NET 'N000013' = (W2,6), (X6,1) 

NET 'N000014' = (M2,1), (W2,1) 

NET 'N000015' = (M2,2), (W2,2) 

NET 'N000016' = (M2,3), (W2,3) 

NET 'N000017' = (F4,4), (X12,2) 

NET 'N000018' = (F4,5), (X11,2) 

NET 'N000019' = (F4,6), (X10,2) 

NET 'N000020' = (F4,1), (K4,6) 

NET 'N000021' = (F4,2), (K4,4) 

NET 'N000022' = (F4,3), (K4,2) 

NET 'N000023' = (W4,4), (X10,1) 

NET 'N000024' = (W4,5), (X11,1) 

NET 'N000025' = (W4,6), (X12,1) 

NET 'N000026' = (M4,1), (W4,1) 

NET 'N000027' = (M4,2), (W4,2) 

NET 'N000028' = (M4,3), (W4,3) 

NET 'N000029' = (S6,2), (K11,2) 

NET 'N000030' = (S5,2), (K7,2), (K3,1), (K8,2), (S7,1), (L1,1), (K5,2), (S1,2), (K1,1), (S3,1), (K6,2), (K2,1), 

(K4,1) 

NET 'N000031' = (K7,1), (S6,1), (S5,1) 

NET 'N000032' = (K11,7), (K3,3), (K12,7), (L1,4), (K1,3), (K4,3), (K2,3), (K9,7), (L1,2), (K10,7), (N1,1) 

NET 'N000033' = (K6,1), (S3,2), (S4,2) 

NET 'N000034' = (K10,2), (S4,1) 

NET 'N000035' = (K8,1), (S7,2), (S8,2) 

NET 'N000036' = (K12,2), (S8,1) 

NET 'N000037' = (L1,5), (PE1,1) 
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NET 'N000038' = (F3,2), (K3,4) 

NET 'N000039' = (K3,5), (L1,3), (K2,5), (K4,5), (K1,5) 

NET 'N000040' = (M3,3), (W3,3) 

NET 'N000041' = (M3,1), (W3,1) 

NET 'N000042' = (W3,2), (M3,2) 

NET 'N000043' = (W3,4), (X7,1) 

NET 'N000044' = (W3,6), (X9,1) 

NET 'N000045' = (X7,2), (F3,6) 

NET 'N000046' = (X8,1), (W3,5) 

NET 'N000047' = (X9,2), (F3,4) 

NET 'N000048' = (F1,1), (K1,6) 

NET 'N000049' = (F1,3), (K1,2) 

NET 'N000050' = (F1,5), (X2,2) 

NET 'N000051' = (F1,2), (K1,4) 

NET 'N000052' = (M1,3), (W1,3) 

NET 'N000053' = (M1,1), (W1,1) 

NET 'N000054' = (W1,2), (M1,2) 

NET 'N000055' = (W1,4), (X1,1) 

NET 'N000056' = (W1,6), (X3,1) 

NET 'N000057' = (X1,2), (F1,6) 

NET 'N000058' = (X2,1), (W1,5) 

NET 'N000059' = (X3,2), (F1,4) 

 

 

Ύστερα εξάγουμε το αρχείο Part List το οποίο περιλαμβάνει μια μικρή λίστα με τα 

συστατικά στοιχεία του σχεδίου. 

 

K1, K2, K3, K4 4 CONTACTOR 3PH, CONTACTOR 3 NO, package name for PCB layout 

W1, W2, W3, W4 4 Conductor Cable, Conductor Cable, package name for PCB layout 

K5, K6, K7, K8 4 Contactor 1 NO, Contactor 1 NO, package name for PCB layout 

K10, K11, K12, K9 4 Contactor coil, Contactor coil, package name for PCB layout 

N1   1 Ground, Ground, package name for PCB layout 

M1, M2, M3, M4 4 Motor 3ph, Motor 3 phase, package name for PCB layout, 1.1kW 

L1   1 POWER-SUPPLY, Power supply, package name for PCB layout 

PE1   1 Protective Ground, Protective Ground, package name for PCB layout 

S2, S4, S6, S8  4 Push Button N.C., PB Push Button N.C., package name for PCB layout 

S1, S3, S5, S7  4 Push Button N.O., PB Push Button N.O., package name for PCB layout 

F1, F2, F3, F4  4 Thermal Overload, OL Thermal Overload 3p, package name for PCB layout 

X1, X10, X11, X12, X2, X3, X4,  

X5, X6, X7, X8, X9 12 Through Terminal, Through Terminal, package name for PCB layout 
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Τέλος, εξάγουμε και το αρχείο VHDL, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη 

εφαρμογή, το οποίο περιέχει τον σχεδιασμό του κυκλώματος μεταφρασμένο σε 

VHDL κώδικα και μας χρειάζεται μόνο στη VHDL σχεδίαση του κυκλώματος. 

Ακολουθεί μέρος του VHDL κώδικα. 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

entity 4_motors_vhdl_file is 

end 4_motors_vhdl_file; 

architecture structural of 4_motors_vhdl_file is 

 component Contactor 1 NO 

   port( ); 

  end component; 

 component Contactor coil 

   port( ); 

  end component; 

 component Thermal Overload 

   port( ); 

  end component; 

 component Push Button N.C. 

   port( ); 

  end component; 

 component Push Button N.O. 

   port( ); 

  end component; 

 component Motor 3ph 

   port( 3: in std_logic; 

   1: in std_logic; 

   2: in std_logic); 

  end component; 

 component Conductor Cable 

   port( ); 

  end component; 

 component CONTACTOR 3PH 

   port( ); 

  end component; 

 component POWER-SUPPLY 
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   port( ); 

  end component; 

 component Through Terminal 

   port( ); 

  end component; 

 component Ground 

   port( 1: in std_logic); 

  end component; 

 component Protective Ground 

   port( 1: in std_logic); 

  end component; 

 signal N00:  std_logic; 

 signal N01:  std_logic; 

 … 

 …  

 signal N58:  std_logic; 

 signal N59:  std_logic; 

begin 

 F1: Thermal Overload port map (N59); 

 F2: Thermal Overload port map (N10); 

 F3: Thermal Overload port map (N47); 

 F4: Thermal Overload port map (N22); 

 K1: CONTACTOR 3PH port map (N51); 

 K10: Contactor coil port map (N34); 

 K11: Contactor coil port map (N32); 

 K12: Contactor coil port map (N36); 

 K2: CONTACTOR 3PH port map (N39); 

 K3: CONTACTOR 3PH port map (N39); 

 K4: CONTACTOR 3PH port map (N39); 

 K5: Contactor 1 NO port map (N30); 

 K6: Contactor 1 NO port map (N33); 

 K7: Contactor 1 NO port map (N31); 

 K8: Contactor 1 NO port map (N35); 

 K9: Contactor coil port map (N32); 

 L1: POWER-SUPPLY port map (N39); 

 M1: Motor 3ph port map (N52, N53, N54); 

 M2: Motor 3ph port map (N16, N14, N15); 
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 M3: Motor 3ph port map (N40, N41, N42); 

 M4: Motor 3ph port map (N28, N26, N27); 

 N1: Ground port map (N32); 

 PE1: Protective Ground port map (N37); 

 S1: Push Button N.O. port map (N30); 

 S2: Push Button N.C. port map (N01); 

 S3: Push Button N.O. port map (N33); 

 S4: Push Button N.C. port map (N34); 

 S5: Push Button N.O. port map (N31); 

 S6: Push Button N.C. port map (N31); 

 S7: Push Button N.O. port map (N35); 

 S8: Push Button N.C. port map (N36); 

 W1: Conductor Cable port map (N58); 

 W2: Conductor Cable port map (N16); 

 W3: Conductor Cable port map (N46); 

 W4: Conductor Cable port map (N28); 

 X1: Through Terminal port map (N57); 

 X10: Through Terminal port map (N23); 

 X11: Through Terminal port map (N24); 

 X12: Through Terminal port map (N25); 

 X2: Through Terminal port map (N58); 

 X3: Through Terminal port map (N59); 

 X4: Through Terminal port map (N11); 

 X5: Through Terminal port map (N12); 

 X6: Through Terminal port map (N13); 

 X7: Through Terminal port map (N45); 

 X8: Through Terminal port map (N46); 

 X9: Through Terminal port map (N47); 

end structural; 
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3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PCSCHEMATIC 

 

3.2.1 PLC CONTROL 

Νωρίτερα αναλύσαμε το PCSchematic, και αναφέραμε πως μπορούμε να 

σχεδιάσουμε σύστημα με PLC σε αυτό. Η πρώτη εφαρμογή που θα δούμε για να 

κάνουμε εισαγωγή στο PCSchematic είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί PLC.  

Όταν δουλεύουμε με PLC στο PCSchematic χρησιμοποιούμαι δυο διαφορετικά 

είδη συμβόλων: 

 Σύμβολα αναφοράς (Reference Symbols) 

 Σύμβολα PLC (PLC Symbols) 

Τα σύμβολα αναφοράς χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις λειτουργίες των PLC 

και το μέρος που βρίσκονται οι μεμονωμένες είσοδοι και έξοδοι στο έργο. Και τα δυο 

είδη συμβόλων δείχνουν τα σημεία συνδέσεων των PLC, δηλαδή τα τερματικά 

(terminals) που τα χρησιμοποιούμε για τις συνδέσεις με τα καλώδια και άλλα 

σύμβολα. 

Στο πρόγραμμα μας, λειτουργεί με έναν τρόπο που υπάρχει μια αναφορά μεταξύ 

των δυο, που σημαίνει ότι μπορείς να μετακινείσαι μεταξύ των συμβόλων αναφοράς, 

των συμβόλων εισόδου/εξόδου (IO) και του κυκλώματος που εκτελεί την λειτουργία. 

Τα PLC περιέχουν επίσης «κανονικά» σύμβολα, δηλαδή σύμβολα για πηγές 

ενέργειας και συνδέσεις bus.  

Στο σύστημα μας έχουμε οχτώ εισόδους οι οποίες είναι κουμπιά Push buttons και 

οχτώ αντίστοιχες εξόδους που η καθεμία είναι μια λάμπα. Όταν αλλάζουμε την 

κατάσταση του κάθε κουμπιού, αλλάζει ταυτόχρονα και η κατάσταση της αντίστοιχης 

λάμπας του. Είναι ένα απλό σύστημα που μας δείχνει με απλό τρόπο πως 

λειτουργούν, πως συνδέονται και πως αλληλοεπιδρούν οι PLC. 

Παρακάτω βλέπουμε το σύστημα μας. 
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Εικόνα 3.4: Σύστημα ελέγχου PLC στο PCSchematic μέρος Α΄ 
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Εικόνα 3.5: Σύστημα ελέγχου PLC στο PCSchematic μέρος Β΄ 
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Εικόνα 3.6: Σύστημα ελέγχου PLC στο PCSchematic μέρος Γ΄ 
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Εικόνα 3.7: Σύστημα ελέγχου PLC στο PCSchematic μέρος Δ΄ 
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Εικόνα 3.8: Σύστημα ελέγχου PLC στο PCSchematic μέρος Ε΄ 
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Εικόνα 3.9: Panel Layout συστήματος ελέγχου PLC PCSchematic 
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Τέλος παρατηρούμε τις λίστες της εφαρμογής. 

Πρώτη είναι η Parts List που μας δείχνει τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε σε 

λίστα βάσει του αριθμού εξαρτήματός (Part number) και του τύπου τους. Επίσης μας 

λέει τον κατασκευαστή του εξαρτήματος και την ποσότητα τους στην εφαρμογή μας. 

 

 

Εικόνα 3.10: PLC Control PCSchematic Parts list 

 

Και επόμενη είναι η Component List, που περιέχει τα συστατικά του κάθε 

εξαρτήματος που χρησιμοποιούμε. Περιλαμβάνει νούμερο εξαρτήματος, τύπο, 

κατασκευαστή και περιγραφή που μας λέει το είδος του συστατικού αλλά και τη θέση 

του μέσα στην εφαρμογή, δηλαδή τη σελίδα στην οποία βρίσκεται. Παρακάτω 

βλέπουμε ένα μικρό μέρος της λίστας αυτής. 

 

 

Εικόνα 3.11: PLC Control PCSchematic Component List  
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3.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

Η δεύτερη εφαρμογή για το PCSchematic που θα αναλύσουμε είναι όμοια με τη 

δεύτερη εφαρμογή του TinyCAD που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι ένα σύστημα 

ελέγχου τεσσάρων κινητήρων. Όπως και στο TinyCAD έτσι και εδώ το σύστημα αυτό 

έχει μια πηγή τροφοδοσίας η οποία έχει δυο αγωγούς γειώσεων και τρεις 

διαφορετικές τροφοδοσίες ρεύματος, και τέσσερα μοτέρ που λαμβάνουν ρεύμα από 

αυτή. Κάθε μοτέρ έχει το δικό του σύστημα λειτουργίας το οποίο περιλαμβάνει 

ακριβώς τα ίδια στοιχεία που είχαμε στο αντίστοιχο σύστημα του TinyCAD. 

Το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή η πηγή τροφοδοσίας 

δίνει ρεύμα στους κινητήρες και όταν πατήσουμε τους αντίστοιχους ανοιχτούς 

διακόπτες αυτοί αρχίζουν να λειτουργούν και όταν πατήσουμε τους κλειστούς 

διακόπτες σταματάνε. Αλλάζοντας λοιπόν την κατάσταση των διακοπτών μπορούμε 

να ελέγξουμε την κατάσταση των κινητήρων. 

Το παρόν σύστημα διαφέρει ελάχιστα από το αντίστοιχο του TinyCAD καθώς το 

σχέδιο βρίσκεται σε πολλαπλές σελίδες αντί για μια, αλλά όλες οι συνδέσεις γίνονται 

με τον ίδιο τρόπο. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμαι είναι ακριβώς τα ίδια και με 

τις ίδιες τιμές και μοντέλα. 

Επιπλέον η εφαρμογή έχει πολλές σελίδες με πληροφορίες και δεδομένα του 

σχεδίου ενσωματωμένες, όπως την διάταξη των εξαρτημάτων (Panel Layout) και 

λίστες, όπως Parts List και Component List, σε αντίθεση με το TinyCAD που πρέπει 

να εξάγουμε κάποια από αυτά τα αρχεία. Το PCSchematic δεν περιέχει Net List. 

Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικά τις σελίδες του συστήματος, και την σελίδα Panel 

Layout η οποία περιλαμβάνει όλα τα μηχανικά σύμβολα των εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιούμαι στο σύστημά μας. 

Παρακάτω βλέπουμε το σύστημα μας. 
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Εικόνα 3.12: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο PCSchematic μέρος Α΄ 
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Εικόνα 3.13: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο PCSchematic μέρος Β΄ 
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Εικόνα 3.14: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο PCSchematic μέρος Γ΄ 
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Εικόνα 3.15: Σύστημα ελέγχου τεσσάρων κινητήρων στο PCSchematic μέρος Δ΄ 
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Εικόνα 3.16: Panel Layout συστήματος ελέγχου κινητήρα PCSchematic 
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Τέλος παρατηρούμε τις λίστες της εφαρμογής όπως ακριβώς είδαμε και στο 

πρώτο σύστημα PLC. 

 

Εικόνα 3.17: Motor Control System PCSchematic Parts list 

 

 

Εικόνα 3.18: Motor Control System PCSchematic Component List  
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

Είναι γεγονός πως και τα δυο προγράμματα που είδαμε χρησιμοποιούνται για 

παρόμοιους σκοπούς και έργα ή σχέδια. Το καθένα έχει δικές του επιλογές και 

λειτουργίες, αλλά παράλληλα υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ 

τους.  

Το TinyCAD διατίθεται απολύτως δωρεάν και αποτελεί ένα απλό μέσο για να 

σχεδιάσει κανείς ένα κύκλωμα ή σύστημα. Έχει ικανοποιητική ποσότητα επιλογών 

και ρυθμίσεων που το καθιστούν ως ένα πολύ ικανό εργαλείο. Περιλαμβάνει ποίκιλες 

και μεγάλες βιβλιοθήκες συμβόλων και αντικειμένων των οποίων η ύπαρξη είναι 

απαραίτητη ακόμα και για απαιτητικά έργα. Και επιπλέον ο κάθε χρήστης, όπως 

αναφέραμε νωρίτερα, μπορεί ελεύθερα να επεξεργαστεί το κάθε σύμβολο για τις 

δικές του ανάγκες ή και ακόμα να δημιουργήσει από την αρχή δικά του. Για αυτό τον 

σκοπό υπάρχει διαδικτυακή βάση στην οποία μπορεί ο κάθε χρήστης να μοιραστεί 

τα δικά του σύμβολα βοηθώντας κάποιον τρίτο.  

Επίσης στο TinyCAD μπορούμε να σχεδιάσουμε συγκεκριμένα αντικείμενα και 

σχήματα με λίγες επιλογές για το σχεδιασμό τους, αλλά έχουμε δυνατότητα 

ελευθερίας σχεδιασμού. Μπορούμε να δώσουμε σε κάθε σύμβολο ότι όνομα 

επιθυμούμε, το όνομα αυτό το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα καθώς η μοναδικότητα 

των συμβόλων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σωστά και 

χωρίς σφάλματα το έργο. Οι σελίδες έχουν μέγεθος που μπορεί να αλλάξει, η 

ποσότητα σελίδων που μπορούμε να έχουμε στο εκάστοτε έργο δεν περιορίζεται και 

επίσης ο τύπος σελίδας είναι ένας. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να 

δημιουργούμε αρχεία που έχουν τις λίστες συμβόλων και αντικειμένων για χρήση σε 

άλλα έργα. 

Από την άλλη υπάρχει το PCSCHEMATIC το οποίο είναι προηγμένο και 

εξελιγμένο σε πολλούς τομείς. Οι δυνατότητες, οι επιλογές και οι λειτουργίες του είναι 

πολύ περισσότερες από το TinyCAD αλλά και πιο εξειδικευμένες. 

Αντιθέτως με το TinyCAD, έχει μια δωρεάν και μια επί πληρωμή έκδοση και είναι 

βεβαίως πιο περίπλοκο για τον απλό χρήστη. Η δωρεάν έκδοση επιτρέπει έως δέκα 

σελίδες έργου, σαράντα ηλεκτρικά σύμβολα και διακόσια σημεία συνδέσεων. Η 

ολοκληρωμένη επί πληρωμή έκδοσή του δε θέτει όρια στη χρήση για αυτό και 
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προορίζεται κυρίως σε επαγγελματίες και μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν 

σχεδιασμούς κυκλωμάτων και συστημάτων. Περιλαμβάνει τη δική του βάση με 

βιβλιοθήκες συμβόλων και αντικειμένων στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε 

περισσότερα. Επιπλέον τα σύμβολα και τα συστατικά έχουν ήδη δικά τους ονόματα, 

τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε όπως και στο TinyCAD. Επίσης στο 

PCSCHEMATIC υπάρχουν διάφοροι τύποι σελίδων, όπως σελίδες για σχεδιασμό, 

για περιεχόμενα του έργου και για λίστες οι οποίες επίσης είναι πολλών ειδών όπως 

συμβόλων, αντικειμένων, τερματικών, καλωδίων, PLC και συνδέσεων.  

Το περιβάλλον του προγράμματος είναι πολύ διαφορετικό καθώς περιλαμβάνει 

περισσότερα εργαλεία και μενού επιλογών και το εύρος των έργων που μπορεί να 

υποστηρίξει είναι σαφώς μεγαλύτερο. Συγκριτικά με το TinyCAD μας προσφέρει 

μεγαλύτερη ελευθερία στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός πλήρους λειτουργικού έργου 

και μας δίνει καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες του. Επιπλέον 

περιλαμβάνει πολλές επιλογές που δεν είναι φανερές, καθώς οι περισσότερες από 

αυτές είναι αποκλειστικές σε συγκεκριμένα σύμβολα και συστατικά. 

Προηγουμένως παρουσιάσαμε δυο εφαρμογές ελέγχου κινητήρων, μια στο 

TinyCAD και μια στο PCSchematic. Με μια πρώτη ματιά υπάρχουν οπτικές διαφορές 

μεταξύ τους. 

Αρχικά στο TinyCAD το σχέδιο είναι σε μια σελίδα, στην οποία βρίσκονται όλα τα 

σύμβολα των στοιχείων που το απαρτίζουν. Εδώ η σελίδα περιλαμβάνει και 

διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για το αρχείο του προγράμματος τις οποίες όπως 

νωρίτερα αναφέραμε, μπορούμε να επεξεργαστούμε. Επίσης με τη βοήθεια του 

προγράμματος εξήγαμε αρχεία λιστών και κώδικα που συμπυκνώνουν τις 

πληροφορίες του συστήματος για χρήση σε άλλα προγράμματα. Η ανάγνωση του 

συστήματος δυσκολεύει όσο μεγαλύτερο είναι, και στην περίπτωσή μας θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχουν τρεις διαφορετικές οδοί ρεύματος που ξεκινάνε 

από την πηγή, και σε κάθε μια συνδέουμε συγκεκριμένα στοιχεία. 

Στο PCSchematic το σχέδιο είναι χωρισμένο σε πολλές σελίδες, όπου καθεμιά 

έχει και διαφορετικό μέρος του, χωρίζεται σε αρχή του κυκλώματος με την πηγή 

ενέργειας, σε δυο ενδιάμεσες σελίδες που έχουν το σύστημα, και σε μια τελευταία 

που είναι το τέλος του συστήματος στο οποίο δυο από τις πέντε εξόδους θεωρούνται 

γείωση. Η κάθε σελίδα ξεχωριστά έχει ένα τμήμα στο κάτω μέρος της στο οποίο 

αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για αυτήν και επιπλέον πληροφορίες του αρχείου, 

κάποιες από τις οποίες μεταβάλλονται αυτόματα. Το πρόγραμμα έχει από μόνο του 
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ήδη τις απαραίτητες λίστες πληροφοριών του συστήματος οι οποίες όμως απαιτούν 

ανανέωση μετά από τυχόν αλλαγές. Η ανάγνωση του προγράμματος εδώ είναι πολύ 

πιο εύκολη σε σχέση με το TinyCAD, καθώς όπως είπαμε είναι χωρισμένο σε 

διαφορετικές σελίδες, και αφού στην κάθε σελίδα υπάρχουν διαφορετικά μέρη, 

μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και πως γίνονται οι συνδέσεις. 

Τέλος, κάποιες από τις συνδέσεις στο σύστημα οπτικά γίνονται με διαφορετικό 

τρόπο μεταξύ των δυο προγραμμάτων αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην 

λειτουργία του συστήματος. 
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