
Προγραμματιζόμενοι 

λογικοί ελεγκτές PLC

•Aπνηεινύληαη από εηδηθά 

πξνγξακκαηηδόκελα νινθιεξσκέλα 

θπθιώκαηα (IC) εθαξκνζκέλα ζε εηδηθέο 

ζήθεο.

• Μπνξνύλ λα  πξνγξακκαηηζηνύλ θαη 

λα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ εύθνια γηα 

λα επηηειέζνπλ κηα θαζνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία κέζα ζηε βηνκεραλία. 



Πξνγξακκαηηζκόο PLC

• Ο πξνγξακκαηηζκόο κπνξεί λα γίλεη:

• είηε κε δηαθόπηεο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζην ίδην 

ην PLC

• είηε κε εηδηθή ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνύ 

• είηε αθόκε κε ηε βνήζεηα Η/Υ θαη εηδηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (software). 



Πιενλεθηήκαηα PLC

• Επειημία θαη θαιύηεξνο έιεγρνο. Μπνξεί  πνιύ 

εύθνια λα βειηησζεί ή λα αιιάμεη ην πξόγξακκα

• Εμνηθνλόκεζε ρώξνπ, γηαηί επέηξεςε ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ ηεξάζηησλ  πηλάθσλ ειέγρνπ 

(control panels).

• Εμνηθνλόκεζε θόζηνπο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ δηόηη 

ειαηηώλνληαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη.



Μικροελεγκτές (microcontrollers)

• Είλαη νινθιεξσκέλα 
θπθιώκαηα

• Μπνξεί λα εθηειέζνπλ 
ζύλζεηεο εξγαζίεο, δηόηη έρνπλ 
ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζνπλ 
αξθεηέο από ηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο άιισλ εηδηθώλ 
κηθξνηζίπ κε έλα κόλν 
νινθιεξσκέλν θύθισκα.

• Πεξηέρνπλ ζπλήζσο ηε δηθή 
ηνπο κλήκε RAM θαη EPROM
(ή EΕPROM)

• Πεξηέρνπλ  αξηζκό εηζόδσλ θαη 
εμόδσλ. 



ΟΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΣΕ ΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

• Σην κάζεκα ρξεζηκνπνηνύκε θπξίσο ηνπο 

κηθξνειεγθηέο  PIC16F628 θαη  

PIC16F84Α. 

• Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνηζίπ 

επηηπγράλεηαη, αθνύ απηό ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ ππνδνρέα ZIF,  κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εηδηθνύ ινγηζκηθνύ Logicator πνπ 

ζπλνδεύεη ηε ζπζθεπή. 



Χαρακτηριστικά τοσ 

μικροελεγκτή PIC16F628
• Είλαη ηύπνπ CMOS]

• Πεξηέρεη κηθξνεπεμεξγαζηή (CPU)]

• Πεξηέρεη  κλήκε δεδνκέλσλ 
224bytes RAM, 128bytes ΕΕPROM

• Πεξηέρεη κλήκε πξνγξακκαηηζκνύ  
2ΚΒ flash memory

• Μπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί από πεγή 
2-6V

• Πεξηέρεη 15 εηζόδνπο θαη εμόδνπο 
(15 I/O): 

• 2 Αλαινγηθέο εηζόδνπο  (analogue 
inputs)

• 5 Ψεθηαθέο εηζόδνπο (digital inputs, 
δειαδή 1 ή 0)

• 8 Εμόδνπο 



Αθξνδέθηεο PIC16F628

• Τξνθνδνζία: Θεηηθό πεγήο 
αθξνδέθηεο 14, αξλεηηθό 
πεγήο ν αθξνδέθηεο 5. 

• Επαλαθνξά (reset) κηθξνηζίπ: 
Αθξνδέθηεο 4. Αλ απηόο 
ζπλδεζεί ζηνλ αξλεηηθό δίαπιν 
(-) επαλαθέξεη ην κηθξνειεγθηή 
ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

• Αλαινγηθέο είζνδνη:
Αθξνδέθηεο 17 θαη 18.  

• Ψεθηαθέο  είζνδνη: Αθξνδέθηεο 
1,2 ,3 ,15 θαη 16.

• Έμνδνη: Αθξνδέθηεο 
6,7,8,9,10,11,12 θαη 13 



PIC16F84Α

• έρεη ηελ ίδηα δηάηαμε  
αθξνδεθηώλ κε απηή 
ηνπ ηε PIC16F628  κε 
ηε δηαθνξά όηη:

• Σηνπο αθξνδέθηεο 15, 
16 ζπλδέεηαη ν 
θεξακηθόο ηαιαλησηήο 
ησλ 4MHz

• Οη αθξνδέθηεο 17,18 
είλαη ςεθηαθέο είζνδνη 
θαη όρη αλαινγηθέο.   



Πιενλεθηήκαηα ηνπ PIC16F628 

έλαληη ηνπ PIC16F84Α 

• Πεξηέρεη θαη αλαινγηθέο εηζόδνπο ζηηο νπνίεο 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο (ζεξκίζηνξ), θσηόο 

(θσηναληηζηάηεο)  θηι. 

• Εληόο ηνπ κηθξνηζίπ PIC16F628, πεξηθιείεηαη ν 

ηαιαλησηήο ιεηηνπξγίαο (θξύζηαιινο πνπ 

παξάγεη παικνύο), πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη κε 

ην PIC16F84Α θαη σο εθ ηνύηνπ ζε απηό 

ζπλδέεηαη εμσηεξηθά.


