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ι .!Ζ ισαγωγή

Οι ψηφ ιακ ο l ηλεκτρον ικοί υπολογιστές αποτελούν σήμερα πάγιο εξοπλ ισμό κάθε
βιομηχ α νικ ού περιβ αλλόντος όπου η χρήση τους επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση
της ~αραγωγ ικής δια δικασίας και την υποβοήθηση της εκτέλεσης εργ ασιών λογιστικής
και γραμμα τε ιακής φύσης. Εν τούτοις, εδώ και πολλά χρόνια έχει καταστεί σ αφές ότι

υ~άρχουν τεράστια οικονομικά πλεονεκτήματα αν όλες οι εργ ασίες κ α ι λειτουργίες που
εκτελούνται μέσα σε ένα βιομηχανικό περ ιβά λλον αφενός μηχανοπο ιηθούν με τη βοήθεια
τωv υπολογιστών, αφετέρου γίνε ι η σύνδεση όλων αυτών των εφαρμογών σε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας και διοίκησης της βιομηχανικής επ ιχείρησης . Τα
ο ικονομικά α υτά πλεονεκτήματα προκύπτουν από την δυνατότητα που προσφέρει ένα
τέτοιο ολο κληρωμένο πληροφορικό σύστημα να μεταφέρει στη διο{κηση, σε ηλεκτρονικό
χρόνο, πληροφορίες που σχετίζονται με απρόβλεπτες δ ιακοπές στη λειτουργ{α του
εξοπλισμού των παραγωγ ικών μονάδων, με το επίπεδο των πωλήσεων και παραγγελιών
και με τα διαθέσιμα αποθέματα τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων καθώς επίσης και
πρώτων υλών. Με βάση τα στοιχε{α αυτά η διοίκηση μπορε{ να επαναπρρογραμματίζει,
σε καθημερινό η ακόμα και πιό συχνό ρυθμό, ενναλακτηcούς τρόπους χρησιμοπο{ησης

του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν με το καλύτερο απ ό
ο ικονομικής πλευράς τρόπο οι παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις παραγωγής
τελικών προϊόντων .

Αν και είναι γνωστές, εδώ και πολλά χρόνια, οι εργασίες που πρέπει να
επ ιτελούνται από ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα , μόλις τα τελευταία χρόνια
άρχισαν να εμφανίζονται τάσεις ανάπτυξης τέτοιων ολοκληρωμένων πληροφορικών
συστημάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ευρύτερης έννοιας της αυτοματοποίησης

μιας βιομηχανικής επ ιχείρησης. Αυτό οφείλεται στις τελευταίες εξελίξεις στη
ηλεκτρονική , στην επ ιστήμη των υπολογιστών και στη θεωρία του αυτομάτου ελέγχου.
Βέβαια η μέχρι σήμερα προσέγγιση στο πρόβλημα απέχει πολύ από την ιδεατή εξ
υπαρχής σχεδίαση με άριστο τρόπο του ολοκληρωμένου συστήματος. Προς το παρόν
ούτε θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχει, ούτε ενδεδειγμένη μεθοδολογία υφίσταται για την

αντιμετcόπιση ενός τόσο σύνθετου τεχνικού προβλήματος. Αντίθετα, η σημερινή
αντιμετώπιση του προβλήματος συνίσταται στην ανεξάρτητη επίλυση των επιμέρους
εφαρμογών της πληροφορικής με βάση την π αρούσα κατάσταση της τεχνολογίας που
υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα στον οποίο εντάσσεται η κάθε εφαρμογή. Μόνο
γίνεται συνήθως κάποια πρόβλεψη για τη μελλοντική διασύνδεση της συγκεκριμένης
εφαρμογής με τις πιθανώς να αναπτυχθούν άλλες εφαρμογές.
Λόγω των μεγάλων οικονομικών κινήτρων που πιστεύεται ότι υπάρχουν στον
ολοκληρωμένο έλεγχο της βιομηχανικής επιχείρησης, με την ευρύτερη έννοια που δόθηκε
στα προηγούμενα , έχει αρχίσει μία έντονη δ ιεθνής ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει
αφενός στην διαμόρφωση κάποιων βασικών προτύπων επάνω στα οποία θα μπορούσε να
στηριχθεί μία οποιαδήποτε ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου,
αφετέρου στη διατύπωση των στοιχειωδών προδ ιαγραφών που θα έπρεπε να ικανοποιούν
τα προϊόντα της πληροφορικής που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ενός
σχεδ ιασθέντος ολοκληρωμένου συστήματος.
Οποιαδήποτε μορφή και αν έχε ι το ολοκληρωμένο σύστημα η βάση του θα

συν{σταται από μία δομή υπολογιστικών μονάδων διασυνδεδεμένων με τέτοιο τρόπο που
να καθ(σταται εφικτή:
(α) η ρύθμιση ή η αριθμητική οδήγηση των φυσικών διεργασιών έτσι ώστε να παράγονται
προιόντα στις επιθυμητές ποσότητες και εντός προσδιορισθέντων προδιαγραφών,
(β) η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των διεργασιών και
(γ) η λήψη και μετάδοση της μέτρησης των δυναμικών μεταβολών παραμέτρων της
παραγωγικής διεργασίας, και η εκτέλεση εντολών εκδιδομένων από άνθρωπο η από
ιεραρχικά υπερκείμενα υπολογιστικά συστήματα .
Η πραγματοποίηση των παραπάνω λειτουργ ιών σε ολόκληρο το φάσμα των
πο ικίλων βιομηχανικών διεργασιών που συναντώνται στη παγκόσμια βιομηχανική
παραγωγή, δεν μπορεί να γίνει από γενικής χρήσης υπολογιστικά συστήματα, αλλά από
υπολογ ιστές εξειδικευμένους στις λειτουργικές απαιτήσεις ομοειδών διεργασιών . Δύο
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μεγάλες κατηγορίες ομοειδών δ ιεργασιών γ ια τις οπο(ες έχουν αναπτυχθεί
εξειδ ικευμένες υπολογ ιστικά συσπ)ματα είνα ι αυτή των διεργασιών συνεχούς
λε ιτουργίας κ αι εν -σειρά π αραγωγής και εκείνη των διεργασιών π αραγωγής δ ιακριτών
;φο ιόvτων. Τα εξε ιδ ικευμένα αυτά <Jι?Οτήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε α υτά που
σχεδ ιάσθηκαν απ ο κλειστικ ά γ ια τη πρώτη κατηγορία διεργασιών, σε αυτά που
σχεδ ιάσθηκα ν για τη δεύτερη κατηγορία και σε αυτά που έχουν τη δυνατότητα να
χρησ ιμοπο ιηθούν σε εφαρμογές ' και 'των δύο κατηγορ ιών . Τα συσπ)ματα της πρώτης
ομάδα:; μπορε ί κα νείς ν α τα διαχωρίσει περαίτέρω σε αυτόνομα και δ ιανεμημένα , τα
της δεύτερης ομά δ ας σε συσπ)ματα αριθμητικού ελέγχου (CNC,NC) και σε ελεγκτές
μηχ α \'ικώv βραχιόνων . ενώ στην τελευταία ομάδα εντάσσονται ο ι προγραμματιζόμενοι
λογικ οί ελεγκτές κ αι ο ι υπολογιστές ανοικτής α ρχιτεκτονικής.

Ο στόχος της εισήγησης αυτής ε ίναι να παρουσιάσει το σημερινό επίπεδο της
τεχνολογ ίας που χαρακτηρίζε ι τυπ ικ ά συσπ)ματα της πρώτης και τρίτης ομά δας .. Ως
τεχνολογία ορίζουμε την αρχιτεκτονική του haidware και των λειτουργ ικών

συστημάτων, τις προσφερόμενες γλώσσες προγ ραμματίσμού κα ι τις δυνατότητες του
περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών σε κάθε μ(α γλώσσα.

2.

Διανεμημένα

Συστήματα Αυτομάτου ΕλέΎχου Συνεχών Διερ-yασιών[ 1,2].

Το αποτέλεσμα της επίδρασης των αναγκών των χρηστών και των τεχνολογικών
εξελίξεων της μικροηλεκτρονικής στις δεκ αετίες του 70 και 80 ήταν η παραγωγή από
ένα μεγ άλο αριθμό κατασκευαστών δ ιανεμημένων ψηφιακών συστημάτων κατάλληλων
να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εφαρμογές αυτοματοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών.
Αν και κάθε κατασκευαστής έχει προσδόσει μοναδικά εμπορικά χαρακτηριστικά στα
συστήματα του, η σχεδίαση τους φαίνεται να υπακούει σης αρχές της γενικευμένης
αρχιτεκτονικής που δείχνεται στο σχήμα
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Σχήμα

1:

Διανεμημένο σύστημα αυτομάτου ελέγχου παραγωγής

Ο ι επί μέρους μονάδες, που απεικονίζονται στο σχήμα αυτό μπορούν να ταξινομηθούν
σε τρείς βασικές ομάδες, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν. Στην πρώτη ομάδα
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ε\·τάσσοντα ι οι μονάδες που επικ ο ινωνούν άμμεσα με τη φυσ ική δ ιεργασ ία , στη δεύτερη

οιιάδα αι •τές που ε κ τελούν υψηλού επιπέδου υπολογ ιστικές λειτουργίες κα ι στην τρίτη
ι"μ α δ α α: ιέ::; που επ ιτρέπουν την επ ικοινωνία των μονάδων των δύο προηγούμενων
ι..:α-:ηγ ο pιών μεταξύ τους. Στη συνέχε ια δίνεται ένας σύντομος ορ ισμός των διαφόρων
ιω\·αί'c·)\; ;του συναντώνται σε κάθε μία από τις αναφερθείσες ομάδες.

1.

Τοπ1κή :vt ον άδα Ελέγχου(Lοcal

Contro l Unit) -

Η μικρότερη συλλογή ηλεκτρονικών

οι ωάξεων που χρε ιάζεται γ ια να παραγματοποιηθεί έλεγχος κλειστού βρόχου . Η
μονάδα α υτή επικοινωνεί απευθείας με τη φυσική διεργασία.

Χ αμηλού-Επιπέδου Μονάδα Επικοινων(ας (Low Level Human Interface) - Μία
δ ιάταξη που επιτρέπει το χειριστή η τον μηχανικό οργάνων να αλληλεπιδρά με την
Γοπική Μονάδα Ελέγχου(π.χ. να αλλάζει τις τιμές αναφοράς, τους αλγορ(θμους

2.

ελέγχου η τις ρυθμίσε ις ενός ελεγκτή).

3. :νίονάδα Εισόδου/Εξόδου(Data lnput Output Unit) - Μ(α δ ιάταξη που επ ικοινωνε{ με
τη φυσική διεργασία με αποκλειστικό σκοπό την συλλογή κα ι αποστολή δεδομένων. Δεν
εκτελεί λειτουργίες αυτομάτου ελέγχου .

4. Υψηλού -Επιπέδου Μονάδα Επικοινωνίας (High Level Human Interface) Υπολογ ιστής που εκτελε{ λειτουργ(ες παρόμοιες με αυτές της LLHI αλλά με αυξημένες
δυνατότητες και με πολύ φ ιλικό περιβάλλον για το χρήστη. Επ ικοινωνε( με τις άλλες
μονάδες του συστήματος μόνο μέσω του κοινού μέσου επικοινων(ας.

5. Υψηλού - Επιπέδου Υπολογιστική Μονάδα(Η ίgh Level Computing Device) - Μία
συλλογή από μικ ρουπολογιστές που επιτελούν λειτουργ{ες δ ιαχείρισης και
αριστοποίησης της λειτουργίας της παραγωγικής διεργασ{ας. Επικοινωνε{ και αυτή με
τις άλλες μονάδες του συστήματος μόνο μέσω του κοινού μέσου επικοινων{ας.
Μονάδα Επικοινων{ας με Υπολογιστή Γενικής Xρήσης(Computer Interface Oevice)
Μ(α συλλογή ψηφιακών ηλεκτρονικών διατάξεων που επιτρέπουν την επικοινων{α
εξωτερικού υπολογιστή γενικής χρήσης με οποιαδήποτε μονάδα του συστήματος

6.

-

διανεμημένου ελέγχου μέσω του κοινού μέσου επικοινων{ας.

7.

Κ οινό Μέσο Επικοινων{ας(Shared

Communication Facilities) -

Τοπικό Δlκτυο

Υπολογ ιστών που επιτρέπει την από κοινού λήψη και αποστολή δεδομένων μεταξύ

όλων των μονάδων του δ ιανεμημένου συστήματος ελέγχου . Στη ομάδα των διατάξεων
αυτών δεν περιλαμβάνονται τα αφοσιωμένα κανάλια σε μεμονωμένες επικοινωνίες
μεταξύ συγκεκριμένων μονάδων του συστήματος που μπορε{ να υπάρχουν.

2.1
Η

Τοπucή Μονάδα EλtΎxoυ(LCU) .

LCU δειγματοληπτε{ τις εξόδους

των οργάνων μέτρησης των ελεγχόμενων

μεταβλητών της φυσικής διεργασ(ας, δέχεται εντολές από τον χειριστή και υπολογ(ζει

τις μεταβολές που πρέπει να γ{νουν στις μεταβλητές εκε{νες από τις οπο{ες εξαρτάται η
ρύθμιση των ελεγχόμενων μεταβλητών, και οι οποίες στο κείμενο που ακολουθεί θα

χαρακτηρ(ζονται ως μεταβλητές ελέγχου. Τέτοιες μεταβλητές ελέγχου μπορούν να είναι
ροές και θερμοκρασίες υγρών η αερlων, στάθμες σε δοχεία, πιέσεις σε αγω-yούς και
δοχεία , συγκενρώσεις ουσιών σε μείγματα και άλλες μεταβλητές που έχουν σχέση με τις
φυσικές κ α ι χημικές ιδιοτητες των διακινούμενων και επεξεργαζόμενων υλικών και
ουσιών. Στη συνέχεια η LCU δημιουργεί τα απαραίτητα ηλεκτρικά σήματα που
χρειάζονται για να κινήσουν τις ηλεχτρομηχανικές διατάξεις, όπως είναι κινητήρες,
βαλβ(δες, βηματικο( κινητήρες κ .α, που φυσικά μποροuν να πραγματοποιήσουν τις
υπολογισθε{σες μεταβολές στα μεγέθη των μεταβλητών ελέγχου.
Οι βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις από τις οποίες αποτελείται μία LCU ε{ναι
ένας μικροϋπολογ ιστής με τη κεντρική μονάδα επεξεργασίας(CΡU), τη μνήμη
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ανάγ νωσης/ εγγραφής τυχα ίας τφοσβάσεως(RΑΜ ), τη μνήμη μόνο ανάγνωσης( RΟΜ)
και από μία σειρά εξειδικευμένων κυκ λωμάτων εισόδου/εξόδου που έχουν άμμεση σχέση
με ϊ α όργ αν α και τις ηλεκτρομηχ ανικές δ ιατάξεις που χρησιμοποιούνται για την
μέτρηση και ρύθμιση των ελεγχόμενων μεταβλητών κ αι μεταβλητών ελέγχου των
ι;Jι σ ικών ()ιεργ α σ ιών. Ε vα σχηματικό διάγραμμα της δομής μιάς LCU δίνεται στο σχήμα
"\
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Σχήμα

2:

Τοπι.ιcή Μονάδα Ελέγχου

Τα κυκλώματα ε ισόδου/ εξόδου(Di gital Input/Digital Output Hardware, Analog
Input/ Analog Output Hardware) μιάς LCU την επιτρέπουν να διαβάζει η να δέχετα ι
δεδομένα σε αναλογική η ψηφιακή μορφή . Το λειτουργι.ιcό σύστημα δημιουργεί στο
χρήστη ένα περιβάλλον από δ ιαρρυθμιζόμενα blocks. Οι είσοδοι και έξοδοι κάθε block
μπορούν να συνδεθούν λογ ικά με τις φυσικές εισόδους η εξόδους της LCU ενώ ο ι
μαθηματικές σχέσεις του αλγορ(θμου που υπολογ (ζει τις τιμές των εξόδων του block σαν
συνάρτηση των μεταβολών των εισόδων του μπορούν να επιλεγούν από μία βιβλιοθήκη
προγραμματισμένων συναρτήσεων. Οι εντολές που υποστηρίζουν τη διαρρύθμιση αυτή

των blocks μιάς LCU είναι απλοί αριθμητι.ιcοί κώδικες και συνιστούν τη χαμηλού
επιπέδου γλώσσα προγ ραμματισμού κάθε LCU. Γενικά κάθε η LCU είναι εκ των
προτέ ρων προγραμματισμtνη να εκτελε( μ(α σειρά από τυποποιημένους αλγορ(θμους
αυτομάτου ελέγχου, όπως είναι π .χ. ο Αναλογικός-Ολοκληρωτucός και Διαφορικός
έλεγχος μιάς φυσικής μεταβλητής, γ ια ένα προκαθορισμένο από την κατασχευή αριθμό
βρόχων ελέγχου. Λόγω της προφανούς δυσχολ(ας προγραμματισμού σε μ(α τέτοια
γ λώσσα προφέρονται προιόντα λογισμικού που μπορούν να τρέχουν στις ιεραρχικά
ανώτερες υπολο-yιστucές μονάδες του διανεμημένου συστήματος και τα οπο(α επιτρέπουν
τον προγραμματισμό η διαρρύθμιση κάθε LCU με απλές γραφικές γλώσσες
προγραμματισμού. Η πιό διαδεδομtνη τέτοια γλώσσα είναι η γλώσσα των
δ ιαγραμμάτων βαθμίδων. Αυτή η γλώσσα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημιουργια
ενος γραφηματος γραφου που προσδιορίζει τον τρόπο δ ιασυνδεσης των

blocks

μιας

LCU τοσο μεταξυ τους οσο και με τις εισοδους και εξόδους της LCU.

2.2

ΔιαΎράμματα Βαθμίδων.
Η γλώσσα αυτή μπορεί να χαρακτηρισθε( και ως μία γλώσσα προσαρμο-yής

αντικειμtνων στην οποία όμως ο χρήστης δεν μπορεί να προσδιορίζει οποιοδήποτε

αντικείμενο επιθυμεί αλλά να επιλέγει αντικείμενα από μ(α υπάρχουσα βιβλιοθήκη. Τα
αντικείμενα παρουσιάζονται υπο μορφή κλειστών κουηών κατά τη φάση

προγραμματισμού του συστήματος με αριθμό εισόδων και εξόδων που εξαρτάται από τη

6
συνάρτηση στην οποία αντιστο ιχεί το κουτ( αυτό. Κατά τη δ ιάρκεια προγραμματισμού

τη:; συνάρτησης τίθενται στον χρήστη όλες εκείνες οι ερωη1σεις που έχουν σχέση με τον
·φοσδιορισμό των παραμέτρων που εξαρτώντα ι από την διεργ ασία στην οπο ία θα
εωαρμ οσθει η συνά ρτηση και τις μαΘηματικές πράξεις που πρέπει να επιτελέσει καθώς
ε:: ιuηζ κ α ι ιιε τη δ ιασύνδεση των ε ισόδων του και εξόδων με φυσικές εισόδους η εξόδους
:11:; οιεργα σ ιας η με άλλα υπερκείμενα η υποκείμενα μαύρα κουτιά .
Οι λει:ουργ ίες ;του μπορούν να πραγματοπο ιηθούν με τα αντικείμενα α υτ α u.πορούν να

t:ντα χθουν στις εξής κατηγορίες

·

1. \1α θηματικών υπ ολογισμών

2. Αλγορίθμων

ελέγχου

3.

Επεξεργασίας σήματος

4.

.\ογικών συναρτήσειων

5.
6.

Επικοινωνίας με χειριστή
Ενδοεπικοινωνίας μονάδων

Η ιδέ α των δ ιαγραμμάτων βαθμίδων μπ ο ρεί να γ(νει καλύτερα κατανοητή με τη
βοήθεια του παραδείγματος που δείχνετα ι στο σχήμα 3.

lnput 1

Ι nι:ιut

2

ΝΑ ΜΕ

SQuιre

Root

D ι fference

Prooortιonιι-

1n\e\)Γ Ι I
Controllιr

Σχήμα

SYMBOL

ό
-φ

~

3: Δ ιάγραμμα

PARAMETEAS
lnput νιrιιblι
lnput Gι in
lnput β ίιι

Νιmι

Ιnpuι V ι rιιb l e Νιm"
ln puι G ι i ns

lnput

Vιrιιblι Νιmι

Proport ιonιl G ι ιn

lnt 119rιl G ι ιn

Hi/Low

Lιmιts

βαθμίδων

Στο παράδειγμα αυτό το πρόγραμμα έχει δύο αναλογυcές εισόδους και μία
αναλογική έξοδο ενός βρόχου ελέγχου ροής. Η μ (α αναλογική είσοδος αντιστοιχε( στη
μέτρηση της ελεγχόμενης ροής και η δεύτερη στην τιμή αναφοράς του βρόχου. Η
αναλογική έξοδος ρυθμίζει τη διαδρομή της πνευματικής βάννας που επηρεάζει τη
μετρούμενη ροή. Προκειμtνου ο χρήστης να προγραμματίσει τη λογική ελέγχου του
βρόχου αυτού επιλέγει πρώτα από τη βιβλιοθήκη το κουτί της τεραγωνυcής ρίζας στο
οπο ίο δίνει τον αύξοντα αριθμό ένα, όπως φαίνεται στη κάτω &ξιά γωνία του κουτιού
στο σχήμα 3. Στη συνέχεια ο χρήστης δ (νει τιμtς στις παραμtτρους που έχουν σχέση με
την προσδιορισθείσα λειτουργία του κουτιού. Στην περίπτωση της τετραγωνικής ρίζας,
όπως φαίνεται και στο σχήμα 3, υπάρχουν τρείς παράμετροι, η πτryή της εισόδου στο

7

ιωυτιιη ωυσ ική είσοδος με αριθμό

2 της LCU),

το κέρδος(gaίη) και η πόλωση(biaς) του

σημ α :ος εισόδου ;του χρειάζονται για τη εύρεση της αντίστο ιχης πραγματικής τιμής της
μετρηθεισα:; φυσικής μεταβλητής. Σ το επόμενο βήμα προγραμματισμού ο χρήστης
επ ι ί.εγε ι το κ ουτ ί προγραμματισμού της διαφοράς, στο οπο ίο δίνει τον αύξοντα αριθμό

δύο. lΊ α v α προγραμματισθεί πλήρως η λειτουργία της δ ιαφοράς πρέπει να δοθούν τιμές
σε τέσσαρις μεταβλητές, στις μεταβλητές που αναφέρονται στα ονόματα των πηγών
τωv διiο ε ισόδων της διαφοράς και στις μεταβλητές που προσδιορίζουν πα ραμέτρους
~ολλα:τλασιασμού(gaί ηs ) των σημάτων των ε ισόδων. Στο τελευτα ίο βήμα ο χρήστης
επιλέγει το κουτ ί του αναλογ ικού-ολο κληρωτικού αλγορίθμου ελέγχου, δίνει τον
αντίστοιχο αύξοντα αριθμό κα ι καθορίζει τις τιμές των παραμέτρων του με τον ίδιο
:ρόπο με τα προηγούμενα .

2.3

Υψηλού επιπέδου μονάδα επικοινωνίας
Μέσω της μονάδας αυτής γίνεται η παρακολούθηση και η ρύθμιση της

λειτουργ ίας των παραγωγικών δ ιεργασιών. Με τον όρο παρακολούθηση εννοούμε (α)
τη συνεχή καταγραφή και οπτική απεικόνιση τόσο των τρεχουσών όσο και των
προγενέστερων τιμών μετρούμενων μεγεθών των παραγωγικών διεργασιών και (β) την

έγκαιρη προε ιδοποίηση με ηχητικά και οπτικά μέσα για την ύπαρξη τιμών των
μετρούμενων μεγεθών εκτός προκαθορισθέντων ορίων. Με τον όρο έλεγχο εννοούμε τη
μέσω του συστήματος ρύθμιση με την επέμβαση του χειριστή μεγεθών της παραγωγ ικής
δ ιεργασίας σε επιθυμητές τιμές. Λόγω του μεγάλου όγκου μετρήσεων και ρυθμίσεων που
διαχειρίζεται ένα δ ιανεμημένο σύστημα ο τρόπος της οπτικής απεικόνισης της
πλη ροφορίας αυτής πρέπει να επιτρέπει τον χειριστή αφενός να αντιλαμβάνεται
γρήγορα τη σχετική τιμή κάθε μεγέθους και αφετέρου να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις με
απλό κ αι γρήγορο τρόπο. Τα τυπικά χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά κάθε τέτοιας
μονάδας, όπως αυτή κυρ(ως προσδιορίζεται από το λογισμικό της, είναι

(α) Η οργάνωση των μετρούμενων και ελεγχόμενων μεγεθών σε ομάδες και γραφική
απεικόνιση των δυναμικών μεταβολών τoυς(Group display). Τυπικοί αριθμοί μεγεθών
ανά ομάδα είναι 8 και 16. Η γραφική απεικόνιση των μεγεθών αυτών συνίσταται στη
δημιουργία bar-graphs εμπλεκομένων μεταβλητών σε κοινούς βρόχους ελέγχου . Στο
σχήμα 4 π αρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση μιάς τέτοιας ομάδας.
Συνήθως για κάθε βρόχο ελέγχου μιάς φυσικής μεταβλητής επιδεικνύονται μέσω

κάθετων γραμμικών τμημάτων η τιμή αναφοράς, η τιμή τη ελεγχόμενης μεταβλητής και
η τιμή της εξόδου του αλγορίθμου ελέγχου. Τα μήκη αυτών των ευθύγραμμων τμημάτων
είναι ανάλογα της φυσικών τιμών των μεταβλητών που εκπροσωπούν, εκφρασμένων σε
ποσοστό της μέγιστης τιμής κάθε μεταβλητής.

Επίσης δίνονται και οι ακριβείς τιμές

των ίδιων μεταβλητών στις φυσικές τους μονάδες μέτρησης, καθώς επίσης και

πληροφορία σχετικά με το τρόπο λειτουργίας του βρόχου(π.χ αυτόματη ρύθμιση η
ρύθμιση με επέμβαση του χειριστή, κ.α). Επίσης, μέσω της απεικόνισης αυτής ο χειριστής
,μπορεί να παρακολουθεί μεταβολές που μπορεί να κάνει σε τιμές αναφοράς και
εξόδους αλγορίθμων ελέγχου .
(β) Η εποπτική παρουσίαση της συμπεριφοράς των μεγεθών μιάς ολόκληρης
παραγωγικής διεργασίας η μεγάλων τμημάτων της σε μεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης
από το προηγούμενο(Ονerνίew

dispaly). Στο σχήμα 5 δείχνεται

μία τέτοια τυπική

απεικόνιση, όπου για κάθε ομάδα μεταβλητών παρουσιάζεται η σχετική απόκλιση της

κάθε μία από τις 8 η 16 ελεγχόμενες μεταβλητές από το επιθυμητό σημείο αναφ(γ) Η
παρουσίαση του διαγράμματος ροής μονάδων της παραγωγικής διεργασίας(Gτaphics
display), στο οποίο καταγράφονται σε κάθε χρονική στιγμή οι τρέχουσες τιμές των
φυσ ικών μεγεθών. Στο σχήμα 6 δίνεται παράδειγμα ενός τέτοιου διαγράμματος ροής.
(δ) Η δυνατότητα παρουσίασης και τροποποίησης της διαρρύθμισης των

blocks και των

παραμέτρων της LCU που σχετίζονται με μεγέθη μιάς ομάδας. Μία τυπική εικόνα
οθόνης που παρουσιάζει τέτοια πληροφορία δίνεται στο σχήμα 7.
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3. Ιl ρογραμματιζό μενοι Λογικοί Ε λεγκτές[3 - 5 ] .
Καθε :-:ρογραμματιζόμενος λογικός ελεγκτήςt ΡLC) είναι βασ ικά ένας υπ ολογιστής με

ι;ιαφορε: ι κη αρχιτεκτονική απ ό ένα υπολογιστή γενικής χρήσης και λειτουργικό
σύστημα ιτου επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος ' σε προβλεπτό χρόνο .

.-\\'αλυτικώτερα

ο ι βασικές' μονάδες από τις οποίες αποτελείτα ι ένα PLC είναι η
ι-.: εντρικη μονάδ α επεξεργασίαςC Ρ U), ο ι μονάδες εισόδου/εξόδου(Ι/0) , το τροφοδοτικό
~ου και η συσκευή προγραμματισμού του. Η CPU έχει ακριβώς την ίδ ια δομή με τη CPU
ενός οποιυδήπ οτε άλλου ψηφιακού υπολογ ιστή με τη διαφορά ότι στη περίπτωση του
PL C έχει μεγαλύτερη αξιοπ ιστία και μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον με μεγάλες
θςερμοκρα σι ακές μεταβολές. Η δ ιαφοροποίηση της αρχιτεκτονικής του PLC απ ό την
αρχιτεκτον ική ενός συμβατικ ού υπολογιστή είναι στο σύστημα Ι/ Ο. Το PLC μπορεί να
διευθυνσιοδοτεί ένα πολύ μεγ άλο αριθμό ψηφιακών εισόδων και εξόδων(π .χ 8 192

εισόδους και

8 192

εξόδους) καθώς επίσης και ανα λογ ικών εισόδων (π.χ

τα προσαρμοστικά κυκλώματα που επ ιτρέπουν την επικονωνία της

CPU

256).

Επιλέον

με τις φυσικές

εισόδους μπορούν να δέχονται απευθείας τα σήματα που παραγονται από τους
αισθητήρες της παραγωγ ικής δ ιεργασίας. Οι περιοχές των τάσεων η ρευμάτων των
σημάτων αυτών είναι τυποποιημένες σε

Για τη σύνδεση της

CPU

0-24 VDC , 0-48 V DC, 0-220 VAC kai 4-20 mA.

με πολλές εισόδους και εξόδους χρησιμοποιούνται αντίστοιχα

και πολλές μονάδες Ι/ Ο. Κάθε μονάδα Ι/ Ο μπορεί να δεχθεί ένα ορισμένο αριθμό
εξωτερικών σημάτων συγκεκριμένης τυποπο ίησης. Προκειμένου να καλυφθεί όλος ο

αριθμός των λαμβανομένων σημάτων α πό αισθητήρια και αποστελλομένων σημάτων σε
ρυθμιστικά στοιχεία χρησιμοπο ιείται ένα αριθμός μονάδων εισόδου και εξόδου που είναι
ο μεγαλύτερος πλησιέστερος ακέραιος της δ ιαίρεσης του αριθμού των λαμβανομένων
σημάτων με το α ριθμό των εισόδων που μπορεί να δεχθεί κάθε μονάδα εισόδου.
Η άλλη μεγάλη δ ιαφορά του PL C από ένα συμβατικό υπολογιστή είναι στη
δομή του λειτουργ ικού συστήματος. Τα λειτουργικά συστήματα των PLC οργανώνουν
τη κύρια μνήμη σε τρείς περιοχές. Στη πρώτη περιοχή, που ονομάζεται περιοχή εισόδων,
αποθηκεύονται όλες οι τιμές των δειγματοληφθέντων εισόδων. Στη δεύτερη περ ιοχή
αποθηκει.>εται το πρόγραμμα εφαρμογής και στη τρίτη οι τιμές των σημάτων εξόδου που
υπολογίσθηκαν κατά την εκτέλεση του προγράμματος εφαρμογής. Μετά τη φάση του
φορτώματος του π ρογράμματος στη μνήμη το λειτουργικό σύστημα θέτει το PLC σε ένα
συνεχή κύκλο λειτουργίας κατά τον οποίο πρώτα ενημερώνεται με νέα δεδομένα η
μνήμη εισόδων, στη συνέχεια εκτελούνται ο ι λογ ικές πράξεις που προβλέπονται από το
πρόγραμμα εφ αρμογής και τέλος με βάση τα δεδομένα που αποθηκεύθηκαν στη μνήμη

εξόδων ενεργοποιούνται οι μονάδες εξόδων. Το αποτέλεσμα του τρόπου αυτού εκτέλεσης

ενός προγράμματος είναι οι χρονικές στιγμές ενημέρωσης των εξόδων να είναι πρακτικά
ταυτόσημες. Ο χρόνος που χρειάζετ αι το PLC να ολοκληρώσει ένα κύκλο εξαρτάται
μόνο από το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνει το πρόγραμμα και είναι

ανεξάρτητος του αριθμού των εισόδων και εξόδων του PLC. Ο μέγιστος χρόνος ενός
κύκλου, είναι αυτός που χρειάζεται ένα πρόγραμμα, που καταλαμβάνει ολόκληρη τη
διαθέσιμη μνήμη προγράμματος, να εκτελεσθεf. Ο χρόνος αυτός ειναι μία
χαρκτηριστucή παράμετρος του

PL C

και ονομάζεται χρόνος σάρωσης. Γνωρίζοντας το

χρόνο αυτό μπορούμε να χρησιμοπο ιήσουμε με ασφάλεια το

PLC σε συστήματα
αυτομάτου ελέγχου που ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερος του χρόνου αυτού.
Ενα άλλο ιδιόμορφο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας των PLC είναι οι
χρησιμοποιούμενες γλώσσες για τη συγγραφή προγραμμάτων εφαρμογών.

3 . 1.

Γλώσσες προΎραμματισμού

Οι τέσσερις πλέον γνωστοί τύποι γλωσσών, που συναντώνται στους διάφορους

προγραμματιζόμενους ελεγκτές, είναι: ( 1) τα διαγράμματα επαφών (ladder logic
diagrams), (2) η λίστα εντολών (statement list), (3) οι ενότητες λειτουργιών(Fuηctiοη
Blocks) και (4) ο χάρτης ακολουθιακών λειτουργιών(Sequential Function Chart).
Οι δύο πρώτες γλώσσες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως βασικές γλώσσες ενώ οι άλλες
δύο ως γλώσσες υψηλού επιπέδου. Οι βασικές γλώσσες έχουν ένα σύνολο εντολών μέσω

ι ι

:ου ο ;: οίου μ τ: ορε ί κα νείς \'α ::ραγματοποιήσει τις πλέον στοιχειώδεις λειτουργίες
>:ί.έγ χου . 1..) ;τως ει\'αι l αvηκατάσταση ενός ηλεκτρονόμου . η καταμέτρηση χρόνου και

r: κ:-r.λεση :-ων λογικώ\· :φαξεων της άλγεβρας

Boole.

Ο ι εντολές των γλωσσών υψηλού

-.:: ι::<λ..' i • ί: :: ι φε::ουν ι:: r-::ος ω~ό "':ις :-:ροηγούμενες λε ιτουργίες την μεταφορά όι:δομέvων
rι..:-:σ ,..;αι

-:

ο: αρχεία κα ι καταχωρητε:; μνήμης, χειρισμό αναλογικών εισόδων και

.ξοι)u\. ολισθηση δεδοuέ\'ων και πολλές άλλες παρόμο ιες λειτουργίες. Γενικά η γλώσσα

1 ο ι ·ιi.ωσσες ::ου υποστηριζονται απο έν α PLC καθορ ίζουν

και το ευρος της περιοχής
:ω,· ω αρμογων στ ις οποίες μπορεί να χρησ ιμοποιηθεί το ενλόγω PLC .. Συνηθεις
σι ,·οι ασμοι Ίλωσσων. ::ου συναντώνται σε PLC είναι
ι. \Ιό\'0 διαγράμματα επ αφών
~. \1 όνο λίστα εντολών

3.

~ια-rράμματα επαφών και ενότητες λειτουργιών

.+. ~ιαγράμματα
5.

επαφών και χάρτες ακολουθιακών λειτουργιών

Διαγράμματα επαφών. ενότητες λειτουργιών και χάρτες ακολουθιακών
λειτουργ ιών.

Η γλώσσα

Ladder L ogιc είν αι η π αλαιότερη γλώσσα προγραμματισμού
PLC . Επινοήθηκε γ ια να διευκολύνει την μετάβαση από τη

που

χρησιμοπο ιήθηκε σε

τεχνολογία των ηλεκτρονόμων, στην οποία στηρίχθηκε για πολλά χρόνια η σχεδίαση

τω· Β ασικών βιομηχανικών αυτοματισμών, στη τεχνολογία των

PLC.

Σήμερα τόσο οι

εντολές όσο και ο ι συντακτικοί κανόνες της γλώσσας αυτής έχουν τυποποιηθεί και
περιγράφονται στο πρότυπο

Η βασική επιδίωξη κάθε προγράμματος σε γλώσσα

IEC65.

διαγραμμάτων επ αφών είναι να αναγνωρίζει τις λογ ικές συνθήκες των εισόδων και να

προσδιορίζει τις λογ ικές τιμές εξόδων από λογικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των
εισόδων κα ι εξόδων του PLC . Αυτό επ ιτυγχάνετα ι με τη χρήση γραφικών συμβόλων,
όμοιων με αυτών που χρησιμοποιούνται γ ια τον συμβολισμό επαφών και πηνίων
ηλεκτρονόμων , που μπορούν να δ ιασυνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια και
κατακ όρυφα ευθύγ ραμμα τμήματα κα ι να τόποθετούνται στα σημε(α τομής ενός

:τλέγματος οριζοντίων και κατακόρυφων γραμμών . Κάθε σύνολο γραφικών συμβόλων
τύπου επαφής ηλεκτρονόμου, δ ια συνδεδεμένων μεταξύ τους και τοποθετημένων σε μία η
περισσότερες οριζόντιες σειρές, που καταλήγει σε γραφικό σύμβολο τύπου πηνίου,
συν ιστά μία αυτοδύναμη ενότητα(ruηg) του προ'γράμματος. Η σύνταξη κάθε

προγράμματος γίνεται πάντοτε σε αυτοδύναμες ενότητες. Στο σχήμα
δείγμα προ'γράμματος στη γλώσσα αυτή.
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Σχήμα

8:

Πρόγραμμα σε

Ladder Logic

8

δίνεται ένα

12

Στη γλώσσα των ενοτήτων λειτουργίας αριθμητικές πράξεις, μεταφορά
δεοο uε\'ων. ο ρισμός χρονικών κ αθυστερήσεων και καταμέτρησης εξωτερικών συμβάντων ,

κ.α. ι:ι:υγραμματίζοντ αι με γραφικά σύμβολα του τύπου που δείχνεται στο σϊΤ'ίμα

χχ

9.

... χ

cc ... c
ΖΖ ... Ζ

Σχήμα

9:

Γενικό σύμβολο λειτουργικής ενότητος

Στη κορυφή και στο μέσον του συμβόλου σημειώνονται οι διευθύνσεις των καταχωρητών
στους οπο(ους ε{ναι αποθηκευμένοι οι τελεστές της πράξης, ενώ στο κάτω μέρος του

συμβόλου σημειώνεται η διεύθυνση του καταχωρητή στον οποίο θα αποθηκευθεί το
αποτέλεσμα της πράξης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της πράξης είναι δυνατόν να
διακόπτεται η να αποκαθίσται η λογική συνέχεια του προγράμματος στο οποίο

παρεμβάλλεται το σύμβολο της αριθμητικής η άλλης πράξης. Οι έξοδοι του συμβόλου
τ(θενται σε λογική κατάσταση 1 για διαφορετucούς λόγους σε κάθε πράξη. Ετσι στη
περίπτωση της πρόσθεσης η πρώτη έξοδος του συμβόλου ενεργοποιείται όταν η τιμή του
αποτελέσματος ε{ναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή που μπορεί να αποθηκευθεί σε
καταχωρητή. Μέσω της εισόδου του συμβόλου καθορίζεται η χρονική στιγμή εκτtλεσης
της πράξης. Ετσι όταν ενεργοποιε (ται η είσοδος τότε πραγματοποιείται η πράξη.

Συνήθως στα εμπορucά διαθέσιμα

PLC η γ λώσσα αυτή είναι δυνατόν να συνδυασθεί με
τη γλώσσα των διαγραμμάτων επαφών για τη δημιουργία ενιαίου προγράμματος Ενα
παράδειγμα τtτοιου προγράμματος δίνεται στο σχήμα 10.
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Η γλώσσα λίστας εντολών χρησιμοποιεί μνημοναά σύμβολα αντί γραφιιcών
συμβόλων γ ια τ ις ίδιες λε ιτουργ ίες που-υποστηρίζονται τόσο από τη γλώσσα των

διαγραμμάτων επαφών όσο κ αι α πό τη γλώσσα των ενοτήτων λειτουργ ίας.
Η γλώσσα cου χάρτη ακ ολουθ ιακών λειτουργιών είνα ι μία γραφική μέθοδος
α\·α λuσης ~ς ακ ολουθ ίας των βημάτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν από ένα

PLC ::ροκειuένου να επιλυθεί κάποιο πρόβ ληj.ια ακολουθιακού ελέγχου. Κάθε βήμα
μ;ωρεί να αντιστοιχεί σε μία μεμονωμένη εντολή η σε μία ολοκληιχομένη δράση ελέγχου
-cου μ;ωρει ν α είναι ε ίτε ενεργοποιημένη( 1) είτε αποενεργοποιημένη(Ο ). Η ροή εκτέλεσης

των βημ άτων προσδ ιορίζεται από υπο συνθήκη μεταβάσεις από το ένα βήμα στο άλλο ,

ο ι οποίες προσδιορίζουν πότε και από ποιό βήμα η εκτέλεση του επόμενου βήματος θα
γίνε ι . Το σύνολο των βημάτων και μεταβάσεω~ ,συνιστά ένα γράφο που συνήθως
αποκαλείται χάρτης ακολουθιακών λειτουργιών. Οι εντολές σε κάθε βήμα μπορεί να
είναι προγράμματα γραμμένα σε οποιαδήποτε από τις προηγουμένως αναφερθείσες
γλώσσες . Τα γραφικά σύμβολα του γράψου μαζύ με το πρόγραμμα που αντιστ~χ:;ί σε
κάθε σύμβολο μπορούν άμεσα να προγραμματιcn3ούν σε

PLC

μέσω των ειδαών συσκευών

προγραμματισμού που διατίθενται από κάθε κατασκευαστή . Ενα παράδειγμα χάρτη
ακολουθ ιακών λε ιτουργιών δείχνεται στο σχήμα 11 .
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4.

11:

Χάρτης ακολουθιακών λειτουpγιών

Συστήματα Ανοι.ιι::τής Αρχιτεχ:τονucής

Στα ολοκληιχομένα συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής, απαιτείται μία
συνεχής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών του συστήματος. Για την
ανταλλαγή αυτή οι επιμέρους υπολογιστές πρέπει να είναι φυσucά συνδεδεμένοι μεταξύ
τους και η ανταλλα-yή των δεδομένων να γίνεται με κάποιους κανόνες, που συνιστούν
το πρωτόκολο επucοινωνίας. Στα διανεμημένα συστήματα ήδη υπάρχει ένα τοπικό
δίκτυο μέσω του οποίου επucοινωνούν οι υπολογιστικές μονάδες που ανήκουν σε
διαφορετucά ιεραρχucά επίπεδα. Επίσης τα PLC υποστηρίζουν διασύνδεση σε τοπικά
δίκτυα. Πολλές φορές όταν απαιτείται μεγάλη ταχύτητα στη μετάδοση δεδομένων και
δεν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης των επucοινωνούντων υπολ<Υyιστών σε γεωγραφucά
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α::ομεμ ακ ρυσμέν α σημε ία , τότε η ανταλλαγή των δεδομένων μπορεί να γίνεται μέσω
:::\· ός κ Ο ι\·Qι'. :τ α ρά λληλου δ ιαδρόμου δεδομένων που το χρονομοιράζονται οι
ι::::ι ιωι\'(;)\'Οuντε~ ω•ο λογ ιστές. Στα εμπορικά διαθέσιμα περίπτωση διανεμημένα
συσ τηματα το εσωτερικό δ ίκτυο επ ικοινωνίας δεν υποστηρίζει τους κανόνες δ ιασύνδεσης
υ~ολογιστών που καθορίζονται στο πρότυπο

OSI(Open System Interconnection) του
κάποιο πρωτόκολο του κατασκευαστή .

ίS Ο. αλλά έ χε ι σχεδιασθεί να υποστηρίζει
ι::~ομένως η σύνδεση υπολογιστικών μονά δων άλλου κατασκευαστή ή η σύνδεση του
ι)ι ανεμημένου συστήματος με άλλα υπολογ ιστικά συστήματα όπως είναι τα PLC δεν
είναι π ά ντοτε εφικτή. Το ίδιο πρόβλημα π αρουσιάζεται και στη περίπτωση χρήσης
κο ινών δ ιαδρόμων. Τα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τέτοια πρωτόκολα
r.~t κο ινωνίας συνήθως τα χαρακτηρίζουμε ως συστήματα κλειστής αρχιτεκτονικής.

. \ντίθετα ,

υπολογιστικ ά συστήματα που κατασκευάσθηκαν γ ια να επικοινωνούν με
άλλους υπολογ ιστές είτε μέσω κοινών δ ιαδρόμων ή μέσω τοπικών δ ικτύων, η
α ρχιτεκτονική κα ι τα πρωτόκολα επ ικοινωνίας των οποίων καθορίζονται από διεθνή
πρότυπα , χαρακτηρίζονται ως συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνε ι μία δ ιεθνής προσπαθεια για να διαμορφωθούν
τέτο ια πρότυπα από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, όπως είναι π.χ ο I.S.0. Αλλά
και ο ι συνθήκες της αγοράς έχουν διαμορφώσει ορισμένα de-facto πρότυπα στην
επικοινων ία υπολογιστών μέσω δ ιαδρόμων και τοπικών δικτύων κατάλληλων γ ια
εφαρμογές αυτοματοποίησης παραγωγής. Στη περιοχή των τοπικών δ ικτύων τα
επικρατέστερα αλλά ευρισκ όμενα ακόμα σε εξέλιξη πρότυπα είναι το ΜΑΡ και το
Fieldbus. Στη περιοχή των κοινών δ ια δρόμων μία παρόμοια κατάσταση έχε ι
δημιουργηθεί. Μεταξύ των κατά καιρούς προταθέντων αρχιτεκτονικων και
πρωτοκόλλων επικοινωνίας τα αλληλοσυμπληρούμενα πρότυπα YMEbus και
Futurubus +φαίνεται να επικρατούν. Στη συνέχεια γίνεται μία πολύ συνοπτική
παρουσίαση των προτύπων αυτών.

4. 1 Manufactuήng Automation Protocol(MAP)
Το ΜΑΡ είνα ι ένα δίκτυο υπολογιστών ευρείας ζώνης του τύπου "token-bus", που
σχεδιάσθηκε για τις ανάγκες της ολοκληρωμένης αυτοματοποίησης της παραγωγής. Οι
ανάγκες αυτές συνίστανται στη δυνατότητα επικοινων(ας υπολογιστικών μονάδων

δ ιαφορετικό:W κατασκευασρτών,που εκτελούν εντελώς διαφορετικές λειτουργ(ες μέσα σε
ένα βιομηχανικό περιβάλλον, με αξιοπιστία και με προβλέψιμο το χρόνο μετάδοσης
π ακέτων δεδομένων με ίδιο μήκος. Π.χ. σε ένα τυπικό ολοκληρωμένο σύστημα ένας
κεντρ ικ ός υπολογιστής επιτελε( MRP(materials requirements planning),
μικρουπολογ ιστές τρέχουν πακέτα CAD, μινιυπολογιστές εκτελούν ελέγχους ποιότητας
και PLCs κάνουν τον προγραμματισμό και την τοποθέτηση εξαρτημάτων στη γραμμή
παραγωγής. Αλλοι μινιυπολογιστές ελέγχουν μηχανικούς βραχίονες
ηλεκτροσυγκολήσεων και βαφής η ελέγχουν αριθμητικά εργαλειομηχανές. Ολες αυτές οι
υπολογιστucές μονάδες, εφόσον έχουν το απαραίτητο προσαρμοστucό κύκλωμα μπορούν
να συνδεθούν κατευθε(αν στο φυσικό μέσο επucοινωνίας ενός δucτύου τύπου ΜΑΡ, που
πρέπει έχει ένα ρυθμό μεταφοράς 10 Mbps.To πρότυπο ΜΑΡ[6,7] καθορίζει

συγκεκριμένα πρωτόκολα και ηλεκτρucά χαρακτηριστucά για τα επτά επ(πεδα του
μοντέλου επucοινων(ας OSI βάσει του οποίου γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων και
πληροφορίας μεταξύ των υπολογιστικών μονάδων του δucτύου. Σύμφωνα με την έκδοση
3.0 του προτύπου ΜΑΡ οι προβλεπόμενες από το μοντέλο OSI λειτουργίες για τα πέvτε
ανώτερα επίπεδα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα επιμέρους πρότυπα που
αναγράφοvται στο πίνακα Ι ενώ τα χαρακτηριστucά των δύο κατcδτερων επιπέδων
πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές που δίνονται στον ίδιο π{νακα.

4.2 Field Bus
Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των τελικών στοιχείων(seηsοrs,
δημιουργήσει νέες απαιτήσεις στη μετάδοση των μετρήσεων και εντολών
μεταξύ του επ ιπέδου των τελικών στοιχείων και των υπολογιστών ελέγχου παραγω-γής.

actuators) έχει
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Οι εξελίξεις συνίστα νται στη δυνατότητα κατασκευής τελικών στο ιχείων με
::\'σωμ ατωμένα υπολογιστικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την αποστολή των
ιιε ·φήσεων . :-η λήψη των εντολών, την τηλεδ ιάγνωση και τηλερύθμ ιση των τελικών
σϊ ο ιχε!ων μέσω ενός κ ο ινού μέσου επ ικο ινωνίας, οπως είναι το ομοαξονικό κα λώδιο ή
J 1 Ο ίί: 1 κές ίνες . Κατά συνέπεια χρειάζεται να δ ιαμορφωθούν κα νόνες και προδιαγ ραφές
:υ ίί οποίησης κυ κ λωμάτων προσαρμογής τόσο των τελικών στο ιχείων όσο κα ι των
ι, ;ωλογ ιστών ελέγχου π α ραγωγής γ ια την επικ οινωνία τελικών στοιχείων κα ι
υ ϊ:ολ.ογ 1στών . Το

Field Bus

κ αι όλα τα ευρωπαικά και αμερικανικά παράγωγα

αι ηού [ 2] ε ίναι μία πρωτη προσέγγιση που έγινε στο προβλημα αυτό. Αν και δεν έχει
α κ όμα δ ιαμορφωθεί ένα τελικό πρότυπο, ο ι μέχρι τώρα προτάσεις συγκλίνουν σε ένα
τοπικ ό δίκτυο του τύπου multidrop bus, που το μέσο επικοινωνίας θα είναι ένα διπλό

ομο αξονικό καλώδ ιο ή δ ιπλή οπτική ίνα γ ια να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα
του μέσου . Το μήκ ος του μέσου θα πρέπει να είναι απο 1.5 μέχρι 5 Κm και ο α ριθμός
των συνδεδεμένων στο δ ίκτυο διατάξεων δεν πρέπε ι να είναι μικρότερος του 32. Το
()ίλ τυ ο θα υποστη ρ ίζε ι τη μεταφορά δεδομένων με διπλό πλεονασμό και την τροφοδοσία
των τελικών στο ιχε ίων μέσω των γραμμών μεταφοράς σημάτων. Η ηλεκτρική
απομόνωση κ άθε διάταξης θα είναι μεγαλύτερη των 250 V . Η τεχν ική εκπομπής θα
είναι αυτή της ευρείας ζώνης επιτρέπουσα ρυθμούς μεταφοράς των
πρόσβασης 20-50 ms .

4 .3

Αρχιτεκτονική

5-10 Mbps

και χρόνο

VMEbus.

Εκτός από την ανταλλαγή μεγάλου όγκου δεδομένων μεταξύ των
υπ ολογ ιστικών μονάδων ένός ολοκληρωμένου συστήματος πολλές φορές παρουσιάζεται
η ανάγ κη εκτέλεσης υπολογισμών με τέτοια ταχύτητα που μία υπολογιστική μονάδα
συμβατικής τεχνολογ ίας δεν μπορεί να την ικανοποιήσει. Η κατανομή τότε του
υπολογ ιστικού φορτίου σε περισσότερες μονάδες που ταυτόχρονα θα εκτελούν μη
ακολουθιακ ές εργασίες μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την εκτέλεση των
υπολογισμών. Ο συγχρονισμός εκτέλεσης των κατανεμηθέντων σε πολλους επεξεργαστές
εργ ασιών και η γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα δεν μπορεί να γινει μέσω τοπ ικών
δικτύων επικοινων(ας αλλά απαιτε(ται μ(α περισσότερο σφικτή σύνδεση των

επεξεργαστών . Αυτή την σύνδεση την προσφέρουν οι αρχιτεκτονικές διασύνδεσης

πολλών επεξεργαστών μέσω ενός διαδρόμου παράλληλης διακίνησης των δεδομένων.
Ενα πρότυπο μιάς τέτοιας αρχιτεκτονικής είναι το πρότυπο VMEbus[8). Σύμφωνα με
το πρότυπο αυτό πολλοί επεξεργαστές, αποκαλούμενοι masters, μοιράζονται ένα
δι άδρομο δεδομένων 32 η 64 bits . Επάνω στο διάδρομο συνδέονται και διατάξεις, π.χ
AI D μετατροπείς, μνήμη, κ.α που δεν μπορούν να προκλέσουν την μεταφορά δεδομένων
αλλά επιλέγονται από κάποιο master για να παραλάβουν η να παράσχουν αιτηθέντα
δεδομένα. Οι διατάξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως slaves. Επειδή σε μία δεδομένη

στιγμή ενδέχεται να ζητήσουν τη χρήση του διαδρόμου ταυτόχρονα περισσότεροι από
ένας master το πρότυπο προβλέπει την ύπαρξη μιάς άλλης ψηφιακής διάταξης ,
αποκαλούμενης arbiter που σκοπός της είναι να δέχεται τις αιτήσεις για χρήση του
κοινού διαδρόμου και να δίνει πρόσβαση στο δάδρομο σε εκείνο το master που έχει την
υψηλότερη προτεραιότητα χρήσης. Οι αιτήσεις χρήσης στον arbiter και ο έλεγχος της
τοποθέτησης στο διc;iδρομο του κατάλληλου master γίνονται μέσω ενός πρόσθετου
β οηθητικού διαδρόμου (data transfer arbitration bus). Μία σχηματική παρουσίαση της
αρχιτεκτονικής VMEbus δίνεται στο σχήμα 12. Τα χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων
προσαρμογής των επεξεργαστών και άλλων διατάξεων στο κοινό διάδρομο δεδομένων

και οι κανόνες παραγωγής των πακέτων των δεδομένων για μετάδοση, η ανταλλαγή
σημάτων χειραψίας κατά την μετάδοση καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο.
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Σχήμα

12:

Αρχ ιτεκτονuι.:ή

VMEbus

Π (νακας Ι

Πρότυπο ΜΑΡ/ ΤΟΡ Εκδοση

ΑρρΙ Ι ca ι ιοn

ΙSΟ 015
150 015
ΙSΟ OIS
150 OIS

8571 : FTAM (F il ι Tra n stιr, Accιsι and Managιmιnt) Subset
8649/ 1· 2 and 865011 · 2 : ACSE (Aρρlicat i on Control Serν l cι E l emι n ts )
9495 : Dlrectory Serνlcιι
9596 : Nιtwork Managιmιnt
CCIΠ Χ. 400 : MHS (Message Handling 5ystem)
ΙSΟ DΙS 9506/ ΕΙΑ R5 511 : MMS
150 DIS 9041 : Vlrtual Termιna l
(Manutacturing Μιιsagι Serνlcι)
ΙSΟ DIS 8613 : Document lntιrchangι
ΙSΟ DIS 8632 : Graρh i c lnter chanQι

Prιιιntatlon

150
1so

ΙS
ιs

8822/8823 :
8824
:

Α5Ν . 1

Sιιι l οn

150

ΙS

8326/ 8327 ·

Sιιι l οn Kιrnιl ,

Transρort

150 15 8072/ 8073

150 Dl5 834818473

Prιsιnta1Ιon Kιrnιl

(Abstract Syntax Notatlon

T r ansρort, CΙaιι

150 · ΟSΙ

Dυρlιχ

4

1 ES·IS : ΙSΟ
ΙSΟ

PLP :

DIS

Χ . 25

IS 8802/ 2 ( ΙΕΕΕ 802 .2 ) : LLC1
HOLC LAP θ

1so 1s 880214
Phys ical

Full

Οnι)

Connιctlonlιιι lntιrnιt

Nιtwork

Data Unk

3.0

( 5
( 10

ΜΒ
ΜΒ

Token Bus

Carrler Band )
Broad Band )
ΜΑΡ

3.0

ΙSΟ ΙS

150

ΙS

( Χ.25)

8802/ 3 : C5MA/ CD
( 10 Μθ)
8802/5 : Tokιn Ring
( 4 ΜΒ)
ΤΟΡ

3 .0

Χ .21 Ι

X.21bis
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