Σελ. 1 / 20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” 
ΤΟΥ Β’ ΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ε.


ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”
Εισαγωγή : Το εργαστήριο διεξάγεται στο Β΄ Κύκλο του Ηλεκτρολογικού Τομέα των ΤΕΕ και είναι διάρκειας έξι (6) ωρών την εβδομάδα.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”

Οι εργαστηριακές ασκήσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία εργαστηριακών ασκήσεων διαπραγματεύεται ασκήσεις με  “Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές”.
  Τελειώνοντας την εκπαίδευση στο εργαστήριο οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει:  
1.	αρκετές και χρήσιμες πρακτικές γνώσεις στην τεχνολογία του συμβατικού και προγραμματιζόμενου αυτοματισμού.
2.	την ικανότητα να συνδέουν  “Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ( Π.Λ.Ε.)” εφαρμόζοντας ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών. 
3.	την ικανότητα να προγραμματίζουν “Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ( Π.Λ.Ε.)” για απλές εφαρμογές αυτοματισμών.

Η δεύτερη κατηγορία διαπραγματεύεται ασκήσεις με  “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”.
  Τελειώνοντας την εκπαίδευση στο εργαστήριο, οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει:  
1.	αρκετές και χρήσιμες πρακτικές γνώσεις στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.
2.	την ικανότητα να συνδέουν, ρυθμίζουν και ελέγχουν τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.
3.	την ικανότητα να κατασκευάζουν και ελέγχουν τη λειτουργία των διαφόρων βαθμίδων ενός ελεγκτή με αναλογικά στοιχεία. 

















Σελ. 13 / 19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  Τ.Ε.Ε.
Κεφάλαιο 1: Αναγνώριση Στοιχείων Π.Λ.Ε.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
·	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Π.Λ.Ε.
·	Μονάδες εισόδων Π.Λ.Ε.
·	Μονάδες εξόδων Π.Λ.Ε.
·	Τροφοδοτικό Π.Λ.Ε.


Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	αναγνωρίζουν τις μονάδες που συνθέτουν ένα Π.Λ.Ε.
·	αναγνωρίζουν τις επαφές σύνδεσης και τον τρόπο σύνδεσης των εισόδων και των εξόδων ενός Π.Λ.Ε.
·	αναγνωρίζουν τις επαφές σύνδεσης του τροφοδοτικού και της τροφοδοσίας του Π.Λ.Ε.
·	Επίδειξη των μονάδων που αποτελούν ένα Π.Λ.Ε.
·	Προδιαγραφές και τυποποίηση κάθε μονάδας σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή , αντιστοίχιση τεχνικών χαρακτηριστικών μονάδας με εκείνα των τεχνικών φυλλαδίων.
·	Συμπλήρωση από τους  μαθητές “φύλλου εργασίας” με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μονάδας.
·	Σχολιασμός των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε μονάδας.

Κεφάλαιο 2:  Παρουσίαση Λογισμικού, Επικοινωνία Π.Λ.Ε. με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
·	Καλώδιο επικοινωνίας Π.Λ.Ε. και Υπολογιστή.
·	Θύρα επικοινωνίας.
·	Εγκατάσταση λογισμικού.
·	Εκκίνηση Υπολογιστή.
·	Παρουσίαση χαρακτηριστικών προγράμματος.














Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του καλωδίου επικοινωνίας Π.Λ.Ε. και υπολογιστή.
·	αναγνωρίζουν τη θύρα επικοινωνίας του υπολογιστή στην οποία πρέπει να συνδεθεί το καλώδιο επικοινωνίας.
·	εγκαθιστούν το λογισμικό πακέτο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
·	ανοίγουν τον υπολογιστή και να εκκινούν το πρόγραμμα ελέγχου και προγραμματισμού του Π.Λ.Ε.
·	αναφέρουν σε ποια πεδία υπάρχει κάθε ενέργεια που αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο   του προγράμματος.
·	Τοποθέτηση καλωδίου σύνδεσης Π.Λ.Ε. και υπολογιστή.
·	Εγκατάσταση λογισμικού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
·	Εκκίνηση του προγράμματος ελέγχου του Π.Λ.Ε.
·	Άνοιγμα κάθε πεδίου και εξήγηση της λειτουργίας που πραγματοποιείται.
·	Ανάθεση εργασίας στους μαθητές για να βρίσκουν συγκεκριμένες λειτουργίες στα πεδία του προγράμματος.






Κεφάλαιο 3.  Συνδέσεις Εξωτερικών Στοιχείων Εισόδους και Εξόδους του Π.Λ.Ε. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
·	Συνδεσμολογία μπουτόν, διακοπτών, θερμικών, αισθητηρίων στις εισόδους του Π.Λ.Ε..
·	Συνδεσμολογία πηνίων, ρελέ, ενδεικτικών λυχνιών, ηχητικών σημάνσεων, καταναλώσεων μικρής ισχύος στις εξόδους του Π.Λ.Ε., ανάλογα με την κατασκευή της εξόδου ( τραντζίστορ, ρελέ, οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία). 












Ώρες 6


Στο τέλος της άσκησης οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	αναγνωρίζουν τις επαφές στις οποίες θα συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια του Π.Λ.Ε..
·	 αναγνωρίζουν στη μονάδα εισόδων τις επαφές στις οποίες θα συνδεθούν τα όργανα ελέγχου.
·	αναγνωρίζουν τις επαφές του τροφοδοτικού στις οποίες θα συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας εισόδων.
·	αναγνωρίζουν τις επαφές  στις οποίες θα συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας εξόδων ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας των πηνίων των ρελέ , των ενδεικτικών λυχνιών και των ηχητικών σημάνσεων.
 
·	Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των εισόδων από τα τεχνικά φυλλάδια του Π.Λ.Ε.
·	Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των εξόδων από τα τεχνικά φυλλάδια του Π.Λ.Ε. Προσδιοριμός της μορφής των εξόδων του συγκεκριμένου Π.Λ.Ε. (τραντζίστορ, ρελέ, οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία).
·	Σύνδεση μπουτόν ( start, stop, επαφής ελέγχου θερμικού, τερματικού διακόπτη) στη μονάδα εισόδων του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή.
·	Σύνδεση (πηνίων, ενδεικτικών λυχνιών, ηχητικών σημάνσεων) στη μονάδα εξόδων του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή.
·	Σχεδίαση από τους μαθητές του σχηματικό διάγραμμα (block) των εισόδων και εξόδων σημειώνοντας την ονομασία καθεμιάς.    

Κεφάλαιο 4. Αυτόματη Εκκίνηση και Αλλαγή Φοράς Περιστροφής Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα Βραχυκυκλωμένου Δρομέα (Α.Τ.Κ.Β.Δ.).

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αυτόματη εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ελεγχόμενου από Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή.
Για την παραπάνω άσκηση, θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε. τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop επαφές NC-NO.
·	Τριφασικός ασφαλειοδιακόπτης τουλάχιστον 16 Α.
·	Δύο ρελέ ισχύος (πηνία  220 V).
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις. 

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την αυτόματη εκκίνηση και αναστροφή ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	συνδεσμολογούν το κύριο κύκλωμα τροφοδοσίας.
·	να συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος, σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των μπουτόν και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 5. Αυτόματη Εκκινήση Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αυτόματη εκκίνηση κινητήρα συνεχούς ρεύματος με τρεις βαθμίδες αντιστάσεων, ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε. τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Ασφαλειοδιακόπτης τουλάχιστον 16 Α.
·	Τρία  ρελέ ισχύος, πηνία  ίδιας τάσης με την τάση λειτουργίας του κινητήρα.
·	Αντιστάσεις εκκίνησης.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις.

Ώρες 6
 
Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την  εκκίνηση του κινητήρα συνεχούς ρεύματος ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την συνδεσμολογία του κυρίου κυκλώματος τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	Συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος, σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των μπουτόν και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 6. Έλεγχος Φοράς Περιστροφής Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος  με Φρενάρισμα. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αλλαγή φοράς περιστροφής και φρενάρισμα κινητήρα συνεχούς ρεύματος ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε. τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Ασφαλειοδιακόπτης τουλάχιστον 16 Α.
·	Δύο  ρελέ ισχύος, πηνία  ίδιας τάσης με την τάση λειτουργίας του κινητήρα.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις.
Ώρες 6
 
Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την  αλλαγή φοράς περιστροφής και το φρενάρισμα κινητήρα συνεχούς ρεύματος ελεγχόμενου από Π.Λ.Ε.
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τη συνδεσμολογία του κυρίου κυκλώματος τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας.  
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των μπουτόν και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.





Κεφάλαιο 7.  Χρήση Μετρητών - Συγκριτών

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Έλεγχος αριθμού αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης με “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”. Μέτρηση αυτοκινήτων στην είσοδο, μέτρηση αυτοκινήτων στην έξοδο, σύγκριση αριθμού αυτοκινήτων με προκαθορισμένες τιμές. Σήμανση περιεχομένου με ενδεικτικές λυχνίες..
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Ασφαλειοδιακόπτης τουλάχιστον 16 Α.
·	Δύο φωτοκύτταρα με μεταγωγική επαφή.
·	Τέσσερα ρελέ ισχύος, πηνία  220 V.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Δύο ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις. 

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τον έλεγχο του αριθμού των αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης, ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τη συνδεσμολογία του κυρίου κυκλώματος τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή με χρήση μετρητών, συγκριτών για τον έλεγχο του αριθμού των αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος, σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των φωτοκύτταρων  και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.







Κεφάλαιο 8.  Προγραμματισμός Χρονικών  με Έξοδο bit, byte, word.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Δημιουργία παλμογεννήτριας σε Π.Λ.Ε. Έλεγχος δύο λαμπτήρων, άναμμα - σβήσιμο σε συγκεκριμένους χρόνους με χρήση ενός χρονικού και διαβάσματος της εξόδου σε μορφή byte ή word.  Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Δύο ρελέ ισχύος, πηνία  220 V.
·	Δύο φωτιστικά σώματα 220 V.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις. 

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τη δημιουργία παλμογεννήτριας με χρήση ενός χρονικού σε Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή.
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τη συνδεσμολογία του κυρίου κυκλώματος τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή με χρήση χρονικού και έξοδο byte για τη δημιουργία παλμογεννήτριας  σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των μπουτόν στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 9.  Προγραμματισμός Μετρητών  με Έξοδο bit, byte, word και χρήση αθροιστών - συγκριτών.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Έλεγχος αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης με δύο εισόδους και δύο εξόδους. Μέτρηση αυτοκινήτων σε κάθε είσοδο και άθροιση. Μέτρηση αυτοκινήτων σε κάθε έξοδο και άθροιση. Σύγκριση αριθμού αυτοκινήτων με προκαθορισμένες τιμές. Σήμανση περιεχομένου με ενδεικτικές λυχνίες..
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε. τουλάχιστον 8 εισόδων , 8 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Τέσσερα φωτοκύτταρα με μεταγωγική επαφή.
·	Οκτώ ρελέ ισχύος, πηνία  220 V.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Τέσσερις ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις.  

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τον έλεγχο του αριθμού των αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης, ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την συνδεσμολογία του κυρίου κυκλώματος τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή με χρήση μετρητών, αθροιστών, συγκριτών για τον έλεγχο του αριθμού των αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	Μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των φωτοδιακοπτών και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 10. Εκκίνηση και Αναστροφή Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα Βραχυκυκλωμένου Δρομέα με Αστέρα - Τρίγωνο.  

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αυτόματη εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα  με συνδεσμολογία αστέρα – τρίγωνο, ελεγχόμενο από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Τριφασικός ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Τέσσερα ρελέ ισχύος, πηνία  220 V.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου με τις ανάλογες σημάνσεις.

Ώρες 6
 
Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την αυτόματη εκκίνηση και αναστροφή ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με συνδεσμολογία αστέρα – τρίγωνο ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	συνδεσμολογούν το κύριο κύκλωμα τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των μπουτόν και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 11. Εκκίνηση ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλίδια.
 
Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αυτόματη εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλίδια και αντιστάσεις εκκίνησης στο δρομέα τριών βαθμίδων, ελεγχόμενο από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Δύο μπουτόν start, επαφές NO-NC.
·	Μπουτόν stop, επαφές NC-NO.
·	Τριφασικός ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Τέσσερα ρελέ ισχύος, πηνία  220 V.
·	Θερμικό με μεταγωγική επαφή.
·	Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας με δακτυλίδια και αντιστάσεις εκκίνησης στο δρομέα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των ρελέ, των στοιχείων ελέγχου με τις ανάλογες σημάνσεις. 

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την αυτόματη εκκίνηση και αναστροφή ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλίδια, ελεγχόμενου από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	συνδέουν το κύριο κύκλωμα τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και την επαφή 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των μπουτόν και της επαφής 95-98 του θερμικού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του φύλλου έργου.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 12. Αναλογικές Είσοδοι. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Έλεγχος θερμοκρασίας σε φούρνο παραγωγής υλικών με  φωτεινή και ηχητική σήμανση. Όταν η θερμοκρασία είναι 50 – 60 0C αναβοσβήνει ένας κίτρινος λαμπτήρας, όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 0C ενεργοποιείται μια σειρήνα Το κύκλωμα ελέγχεται από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων, 1 αναλογική είσοδο.
·	Μονοφασικός ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Μονάδα αναλογικών εισόδων.
·	Μετατροπέας φυσικού μεγέθους σε ηλεκτρικό.
·	Ποτενσιόμετρο
·	Λαμπτήρες πυράκτωσης.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις.

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τον έλεγχο του λαμπτήρα από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
·	συνδέουν το ποτενσιόμετρο στην αναλογική είσοδο. 
·	συνδέουν τα πηνία των ρελέ ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Κατασκευή κυρίου κυκλώματος σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση του ποτενσιομέτρου στην αναλογική είσοδο του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των πηνίων των ρελέ ισχύος και των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.


Κεφάλαιο 13. Κύκλωμα Ασφαλείας.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες

Κύκλωμα ασφαλείας ελεγχόμενο από “Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Π.Λ.Ε., τουλάχιστον 6 εισόδων , 6 εξόδων.
·	Μονοφασικός ασφαλειοδιακόπτης, τουλάχιστον 16 Α.
·	Διαφόρων τύπου παγίδες   ( μαγνητικές, radar, αντικραδασμικές κ.λπ.).
·	Πλήρης σειρήνα.
·	Κλέμες ράγας στις οποίες καταλήγουν όλες οι επαφές του Π.Λ.Ε., των στοιχείων ελέγχου, με τις ανάλογες σημάνσεις.

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την κατασκευή ενός απλού κυκλώματος συναγερμού, με έλεγχο από Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή.
·	συνδέουν τις παγίδες στις εισόδους του Π.Λ.Ε.
·	συνδέουν  τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κυκλώματος ασφαλείας σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού.
·	δημιουργούν κωδικό ενεργοποίησης απενεργοποίησης του κυκλώματος ασφαλείας.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 
·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Σύνδεση των παγίδων στις εισόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής.

Κεφάλαιο 14. Σταθμός Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα.
 
Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Εξαρτήματα και υλικά για σταθμό παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
·	Αεροσυμπιεστής.
·	Σωληνώσεις.
·	Εξαρτήματα σύνδεσης σωληνώσεων.
·	Συσκευές ξήρανσης του αέρα.
·	Ρυθμιστής πίεσης.
·	Λιπαντήρας.








Ώρες 6
  
Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	αναγνωρίζουν τις μονάδες που συνθέτουν ένα σταθμό παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.
·	περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης των σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα.
·	αναγνωρίζουν και ρυθμίζουν  το ρυθμιστή πίεσης.
·	περιγράφουν τις συσκευές ξήρανσης πεπιεσμένου αέρα.
·	περιγράφουν τη συσκευή λίπανσης των εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα.

·	Επίδειξη των μονάδων που συνθέτουν ένα σταθμό παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.
·	Επίδειξη της λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης.
·	Επίδειξη της λειτουργίας του λιπαντήρα.
·	Επίδειξη της λειτουργίας του ξηραντήρα αέρα.
·	Συμπλήρωση από τους  μαθητές “φύλλου εργασίας” με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μονάδας.
·	Σχολιασμός των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε μονάδας.

Κεφάλαιο 15. Υλικά – Εξαρτήματα Δικτύου Πεπιεσμένου Αέρα και Πνευματικές Συσκευές. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Εξαρτήματα και υλικά δικτύου  πεπιεσμένου αέρα και πνευματικές συσκευές
·	Κύλινδροι απλής ενέργειας.
·	Κύλινδροι διπλής  ενέργειας.
·	Μετατροπέας πίεσης.
·	Διάφοροι τύποι βαλβίδων.
·	Τερματικοί διακόπτες.
·	 Μπουτόν Start, stop, emergency.
·	Πνευματικές λογικές πύλες.
·	Πνευματικά χρονικά.
·	Ενδεικτικές λυχνίες. 

 Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	αναγνωρίζουν τον κύλινδρο απλής ενέργειας.
·	αναγνωρίζουν τον κύλινδρο διπλής ενέργειας.
·	 περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης του μετατροπέα πίεσης.
·	συνδέουν τα μπουτόν και τους διακόπτες.
·	συνδέουν τα πνευματικά χρονικά.
·	συνδέουν τις ενδεικτικές λυχνίες.
·	Επίδειξη των εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα.
·	Σύνδεση των μπουτόν.
·	Σύνδεση των χρονικών
·	Συμπλήρωση από τους  μαθητές “φύλλου εργασίας” με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εξαρτήματος.
·	Σχολιασμός των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε μονάδας.

Κεφάλαιο 16. Έλεγχος Κυλίνδρου Απλής – Διπλής Ενέργειας με Αυτοσυγκράτηση.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Έλεγχος κυλίνδρου απλής – διπλής ενέργειας με αυτοσυγκράτηση και μανδάλωση λειτουργίας δύο κυλίνδρων.
Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Διάτρητη πινακίδα με ράγες περίπου 40Χ70 cm.
·	Μονάδα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.
·	Δύο πνευματικές ή ηλεκτροπνευματικές βαλβίδες.
·	Δύο κύλινδροι απλής ενέργειας.
·	Δύο κύλινδροι διπλής ενέργειας.
·	Μπουτόν start, stop, τερματικό διακόπτη επαφή N.O.
·	Πνευματικές πύλες OR, AND.
·	Σωλήνες σύνδεσης. 

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τον έλεγχο κυλίνδρων απλής και διπλής ενέργειας.
·	συνδέουν το κύκλωμα τροφοδοσίας.
·	συνδέουν τα μπουτόν και τους τερματικούς διακόπτες.

·	Επιλογή αναγκαίων οργάνων και υλικών.
·	Σύνδεση των εξαρτημάτων, σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των ενδεικτικών λαμπτήρων, σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Δημιουργία βλάβης την οποία πρέπει να εντοπίσουν και αποκαταστήσουν οι μαθητές, συμβουλευόμενοι το σχέδιο του “φύλλου έργου”.

Κεφάλαιο 17. Διαχωρισμός Kιβωτίων σε Mικρά – Mεγάλα.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Αναγνώριση μεγέθους κιβωτίων σε μικρά – μεγάλα από τρεις φωτοδιακόπτες, τοποθετημένους σε συγκεκριμένες θέσεις. Μικρά κιβώτια, ο κύλινδρος στη θέση Α, μεγάλα κιβώτια, ο κύλινδρος στη θέση Β.
 Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Σταθμός παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.
·	Ηλεκτροπνευματική βαλβίδα.
·	Κύλινδρος διπλής ενέργειας.
·	Πνευματικές λογικές πύλες.
·	Τρεις φωτοδιακόπτες.
·	Γενικός διακόπτης ON-OFF.
·	Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής.
·	Σωληνώσεις.
·	Τροφοδοτικό 24 V D.C.

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	περιγράφουν το κύκλωμα διαχωρισμού μικρών – μεγάλων κιβωτίων.
·	αναγνωρίζουν στο σχέδιο τα εξαρτήματα και τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του κυκλώματος.
·	συνδέουν τα εξαρτήματα μεταξύ τους με σωληνώσεις.
·	συνδέουν στις  εισόδους του Π.Λ.Ε. τους φωτοδιακόπτες και το γενικό διακόπτη.
·	συνδέουν  τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κυκλώματος διαχωρισμού κιβωτίων σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 

·	Σύνδεση των εξαρτημάτων με σωληνώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο στο “φύλλο έργου”.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος. 
·	Σύνδεση των φωτοδιακοπτών στις εισόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του 
“φύλλου έργου”.
·	Σύνδεση των ενδεικτικών λαμπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής






Κεφάλαιο 18. Έλεγχος Μεταφοράς Κιβωτίων σε Δύο Επίπεδα.
 
Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Ανύψωση κιβωτίων από κύλινδρο διπλής ενέργειας. Προώθηση κιβωτίων από κύλινδρο διπλής ενέργειας. Έλεγχος της θέσης των κυλίνδρων από τερματικούς διακόπτες. Αυτόματη επανάληψη της διαδικασίας.  
 Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Σταθμός παραγωγής Πεπιεσμένου αέρα.
·	Δύο ηλεκτροπνευματικές βαλβίδες.
·	Δύο κύλινδροι διπλής ενέργειας.
·	Πνευματικές λογικές πύλες.
·	Τέσσερις τερματικοί διακόπτες επαφή ΝΟ.
·	Γενικός διακόπτης ON-OFF.
·	Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής.
·	Σωληνώσεις.
·	Τροφοδοτικό 24 V D.C.

Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	περιγράφουν το κύκλωμα  μεταφοράς κιβωτίων.
·	αναγνωρίζουν στο σχέδιο τα εξαρτήματα και  υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του κυκλώματος.
·	συνδέουν τα εξαρτήματα μεταξύ τους με σωληνώσεις.
·	συνδέουν στις  εισόδους του Π.Λ.Ε. τα φωτοκύτταρα και το γενικό διακόπτη.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κυκλώματος διαχωρισμού κιβωτίων σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και να παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 

·	Σύνδεση των εξαρτημάτων με σωληνώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο στο “φύλλο έργου”.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος. 
·	Σύνδεση των τερματικών διακοπτών στις εισόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	Γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής

Κεφάλαιο 19. Έλεγχος Διατρητικής Μηχανής Ελασμάτων.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Τοποθέτηση ελάσματος, σύσφιξη με κύλινδρο διπλής ενέργειας, προώθηση διατρητικού εργαλείου από κύλινδρο διπλής ενέργειας, κάμψη ελάσματος από κύλινδρο διπλής ενέργειας, μέτρηση χρόνου παραμονής σε κάμψη, επιστροφή κυλίνδρων στην αρχική τους θέση. Επανάληψη της διαδικασίας με πάτημα ενός μπουτόν start.  Έλεγχος της θέσης των κυλίνδρων από τερματικούς διακόπτες.   
 Για την παραπάνω άσκηση θα χρειασθούν τα παρακάτω υλικά:
·	Σταθμός παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.
·	Τρεις ηλεκτροπνευματικές βαλβίδες.
·	Τρεις κύλινδροι διπλής ενέργειας.
·	Πνευματικές λογικές πύλες.
·	Έξι τερματικοί διακόπτες επαφή ΝΟ.
·	Γενικός διακόπτης ON-OFF.
·	Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής.
·	Σωληνώσεις.
·	Τροφοδοτικό 24 V D.C.
Ώρες 6

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
·	περιγράφουν το κύκλωμα ελέγχου διατρητικής μηχανής.
·	αναγνωρίζουν στο σχέδιο τα εξαρτήματα και τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του κυκλώματος.
·	συνδέουν τα εξαρτήματα μεταξύ τους με σωληνώσεις.
·	Συνδέουν στις  εισόδους του Π.Λ.Ε. τους φωτοδιακόπτες και το γενικό διακόπτη.
·	συνδέουν  τις φωτεινές ενδείξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.
·	γράφουν  πρόγραμμα στον υπολογιστή για τον έλεγχο του κυκλώματος διαχωρισμού κιβωτίων σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.
·	μεταφέρουν τα δεδομένα του προγράμματος από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	διαχειρίζονται το πρόγραμμα προσομοίωσης του κυκλώματος αυτοματισμού και παρακολουθούν σε κατάσταση status  την εξέλιξη της διαδικασίας. 

·	Σύνδεση των εξαρτημάτων με σωληνώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο στο “φύλλο έργου”.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος. 
·	Σύνδεση πνευματικού χρονικού.
·	Σύνδεση των τερματικών διακοπτών στις εισόδους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.
·	γραφή του προγράμματος ελέγχου στον υπολογιστή.
·	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.
·	Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώματος μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης.
·	Θέση σε λειτουργία του κυκλώματος ελέγχου.
·	Παρακολούθηση στον υπολογιστή της λειτουργίας του κυκλώματος.
·	Δημιουργία βλάβης και παρακολούθηση στον υπολογιστή της εξέλιξης αυτής

Κεφάλαιο 20. Μελέτη Ελεγκτή Ρ.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
1. Μελέτη του ελεγκτή Ρ
·	Συνδεσμολογία κυκλώματος (δότης επιθυμητής τιμής, συγκριτής, ελεγκτής)
·	Σχεδιασμός αποκρίσεων του Ρ
·	Στατική χαρακτηριστική
·	Υπολογισμός της αναλογικής περιοχής και της ενίσχυσης (γραφικά)
2. Μελέτη του προς ρύθμιση συστήματος
·	Χρονική απόκριση και Τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα
·	Συνδεσμολογία ανοικτού βρόχου
·	Βηματική απόκριση κινητήρα
·	Υπολογισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του κινητήρα
3. Μελέτη του μετατροπέα
·	Στατική χαρακτηριστική
4. Βαθμίδα ενίσχυσης
·	Συνδεσμολογία κυκλώματος (δότης επιθυμητής τιμής, ενισχυτής)
5. Μελέτη της συμπεριφοράς του κλειστού κυκλώματος
·	Σχεδιασμός του Block-διαγράμματος (διάγραμμα ροής)
·	Υπολογισμός της απόκρισης του συστήματος
·	Υπολογισμός σφάλματος
·	Σχεδιασμός καμπύλης σφάλματος, συναρτήσει της ενίσχυσης

Ώρες 12

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να :
·	γνωρίζουν τη λειτουργία και τον τρόπο ελέγχου ενός DC-κινητήρα 
·	γνωρίζουν τη λειτουργία ενός ελεγκτή Ρ
·	υπολογίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα, την απολαβή του μετατροπέα, και του τελικού στοιχείου ελέγχου
·	σχολιάζουν την επίδραση της μεταβολής της ενίσχυσης του ελεγκτή πάνω στις στροφές του κινητήρα
·	εξηγούν την επίδραση της ενίσχυσης στο σφάλμα του συστήματος

·	Επίδειξη των διαφόρων μονάδων του κλειστού συστήματος
·	Διέγερση των διαφόρων μονάδων (ελεγκτή, ενισχυτή, ρυθμιζόμενου συστήματος, μετατροπέα) και μέτρηση των σημάτων εισόδου-εξόδου με χρήση πολυμέτρων και παλμογράφου
·	Συνδεσμολογία κλειστού συστήματος
·	Συμπλήρωση από τους μαθητές “φύλου εργασίας, σχεδίαση σε μιλιμετρέ χαρτί των διαφόρων καμπυλών του ανοικτού και κλειστού συστήματος  και σχολιασμός αυτών
·	Σχεδιασμός στατιστικών χαρακτηριστικών αισθητηρίου-μετατροπέα


 

Κεφάλαιο 21. Μελέτη Ελεγκτή ΡΙ. 

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Μελέτη του προς ρύθμιση συστήματος
·	Χρονική απόκριση του κινητήρα
·	Υπολογισμός της απολαβής και της σταθεράς χρόνου
	Στατική χαρακτηριστική αισθητηρίου

·	Συνδεσμολογία διάταξης (δότης επιθυμητής τιμής, ενισχυτής, ρυθμιζόμενο σύστημα)
·	Στατική χαρακτηριστική του μετατροπέα
	Μελέτη ελεγκτή ΡΙ

·	Βηματική απόκριση
·	Σύγκριση βηματικών αποκρίσεων
·	Στατική χαρακτηριστική του ελεγκτή ΡΙ
	Μελέτη της συμπεριφοράς του κλειστού συστήματος

·	Σχεδιασμός βαθμίδων του κλειστού κυκλώματος
·	Σχεδιασμός στατικών χαρακτηριστικών με διαφορετικά φορτία
·	Μέτρηση ελάχιστης τάσης εκκίνησης του κινητήρα (νεκρή ζώνη)

Ώρες 12

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να :
·	γνωρίζουν τη λειτουργία και τον τρόπο ελέγχου ενός DC-κινητήρα 
·	γνωρίζουν τη λειτουργία ενός ελεγκτή ΡΙ
·	υπολογίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα, την απολαβή του μετατροπέα και του τελικού στοιχείου ελέγχου
·	σχολιάζουν την επίδραση της μεταβολής της ενίσχυσης του ελεγκτή πάνω στις στροφές του κινητήρα
·	εξηγούν την επίδραση της ενίσχυσης στο σφάλμα του συστήματος
·	διακρίνουν τις βηματικές αποκρίσεις του ελεγκτή στον παλμογράφο
·	σχεδιάζουν την στατική χαρακτηριστική του ελεγκτή ΡΙ
·	συνδέουν το κλειστό σύστημα, προκαλούν διαταραχές και σχεδιάζουν τη στατική χαρακτηριστική με διαφορετικά φορτία
·	μετρούν την ελάχιστη τάση εκκίνησης του κινητήρα (νεκρή ζώνη)  

·	Επίδειξη των διαφόρων μονάδων του κλειστού συστήματος
·	Διέγερση των διαφόρων μονάδων και μέτρηση των σημάτων εισόδου-εξόδου με χρήση πολυμέτρων και παλμογράφου
·	Συνδεσμολογία κλειστού συστήματος
·	Συμπλήρωση από τους μαθητές “φύλλου εργασίας” και σχεδίαση σε μιλιμετρέ χαρτί των διαφόρων καμπυλών του ανοικτού και κλειστού συστήματος  και σχολιασμός αυτών
·	Σχεδιασμός στατιστικών χαρακτηριστικών αισθητηρίου-μετατροπέα
·	Επίδειξη της στατικής χαρακτηριστικής του ελεγκτή ΡΙ στον παλμογράφο ή στο καταγραφικό σε λειτουργία ΧΥ 

Κεφάλαιο 22. Έλεγχος Στάθμης Υγρού με Ελεγκτή ΡΙ. 
 
Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Βηματικές αποκρίσεις και στατικές χαρακτηριστικές διαφόρων βαθμίδων 
·	Υπολογισμός της παροχής της αντλίας
·	Στατική χαρακτηριστική της αντλίας
·	Υπολογισμός απολαβής της αντλίας
	Το προς ρύθμιση σύστημα (δεξαμενή νερού)

·	Βηματική απόκριση
	Διάταξη μέτρηση της ελεγχόμενης μεταβλητής

·	Στατική χαρακτηριστική
	Συμπεριφορά κλειστού συστήματος

·	Σχεδιασμός του κλειστού Block διαγράμματος του συστήματος ελέγχου στάθμης
·	Συνδεσμολογία του κλειστού κυκλώματος της δεξαμενής με ελεγκτή ΡΙ
·	Καταγραφή του ύψους υπό την επίδραση της διαταραχής (με σταθερό Κρ και μεταβαλλόμενο το Κι και με σταθερό Κι και μεταβαλλόμενο το Κρ)

Ώρες 12

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να :
·	ρυθμίζουν την ισχύ της αντλίας και μετρούν τον χρόνο για το γέμισμα της δεξαμενής
·	υπολογίζουν την παροχή της αντλίας
·	σχεδιάζουν τη στατική χαρακτηριστική της αντλίας
·	υπολογίζουν την απολαβή της αντλίας
·	σχεδιάζουν την στατική χαρακτηριστική του μετατροπέα
·	εξηγούν τη μεταβολή ύψους, υπό την επίδραση της διαταραχής
·	υπολογίζουν τις τιμές των Κρ και Κι

·	Επίδειξη των διαφόρων μονάδων του κλειστού συστήματος
·	Διέγερση των διαφόρων μονάδων και μέτρηση των σημάτων εισόδου-εξόδου, με χρήση πολυμέτρων και παλμογράφου
·	Συνδεσμολογία κλειστού συστήματος
·	Συμπλήρωση από τους μαθητές “φύλλου εργασίας”, σχεδίαση σε μιλιμετρέ χαρτί των διαφόρων καμπυλών του ανοικτού και κλειστού συστήματος  και σχολιασμός αυτών
·	Σχεδιασμός στατιστικών χαρακτηριστικών αισθητηρίου-μετατροπέα
·	Καταγραφή στον παλμογράφο ή καταγραφικό της μεταβολής του ύψους, υπό την επίδραση διαταραχής
·	Σχολιασμός των μεταβολών 






Κεφάλαιο 23. Έλεγχος Θερμοκρασίας Χώρου με Ελεγκτή Δύο Θέσεων.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Λειτουργία ελεγκτή δύο θέσεων
·	Συνδεσμολογία κυκλώματος (συχνογεννήτρια, ελεγκτής δύο θέσεων)
·	Έλεγχος κυματομορφών με διαφορετική υστέρηση
·	Στατική χαρακτηριστική του ελεγκτή δύο θέσεων
	Μελέτη του προς ρύθμιση

      συστήματος
·	Χρονική απόκριση του προς ρύθμιση συστήματος
·	Συνδεσμολογία διάταξης
·	Υπολογισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε χαρακτηριστικής
	Μελέτη του κλειστού συστήματος με ελεγκτή δύο θέσεων

·	Χρονική μεταβολή της ελεγχόμενης μεταβλητής
·	Σχολιασμός του σήματος εξόδου του ελεγκτή με εκείνες της ελεγχόμενης μεταβλητής του κλειστού κυκλώματος
·	Τι παρατηρείται με μεταβολή της υστέρησης του ελεγκτή σε τακτά χρονικά διαστήματα και γιατί;

Ώρες 12

Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να :
·	γνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία του ελεγκτή δύο θέσεων
·	εξηγούν τις κυματομορφές εισόδου και εξόδου στο καταγραφικό ή παλμογράφο, με διαφορετικές υστερήσεις
·	σχολιάζουν τις καταγραφές στο καταγραφικό
·	μελετούν το ρυθμιζόμενο σύστημα και βρίσκουν τη χρονική του απόκριση με διαφορετικές διαταραχές
·	μελετούν με τη βοήθεια του καταγραφικού τις χρονικές μεταβολές της ελεγχόμενης μεταβλητής
·	Επίδειξη των διαφόρων μονάδων του κλειστού συστήματος
·	Διέγερση των διαφόρων μονάδων και μέτρηση των σημάτων εισόδου-εξόδου με χρήση πολυμέτρων και παλμογράφου
·	Συνδεσμολογία κλειστού συστήματος
·	Συμπλήρωση από τους μαθητές “φύλλου εργασίας”, σχεδίαση σε μιλιμετρέ χαρτί των διαφόρων καμπυλών του ανοικτού και κλειστού συστήματος  και σχολιασμός αυτών
·	Σχολιασμός των μεταβολών 
·	Σύνδεση συχνογεννήτριας στην είσοδο του ελεγκτή δύο θέσεων και καταγραφή της εξόδου με διαφορετικές υστερήσεις
·	Παρατήρηση και σχολιασμός στο καταγραφικό ή στον παλμογράφο της χρονικής μεταβολής του σήματος εξόδου του ελεγκτή
·	Καταγραφή της ελεγχόμενης μεταβλητής












Κεφάλαιο 24. Κατασκευή ενός Αναλογικού Ελεγκτή.

Περιεχόμενο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Κατασκευή και έλεγχος λειτουργίας των διαφόρων βαθμίδων ενός ελεγκτή με αναλογικά στοιχεία









Ώρες 6


Στο τέλος της άσκησης, οι μαθητές θα είναι ικανοί να :
·	κατασκευάζουν κομμάτια ενός ελεγκτή ή ολόκληρο τον ελεγκτή
·	ελέγχουν τον ελεγκτή
·	χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά όργανα
·	Αγορά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
·	Συνδεσμολογία εξαρτημάτων
     Σειρά εργασίας:
·	Κατασκευή αντιστροφέα
·	Κατασκευή αθροιστού
·	Έλεγχος λειτουργίας
·	Κατασκευή ενισχυτή τάσης με μεταβλητή ενίσχυση
·	Κατασκευή ολοκληρωτή
·	Κατασκευή αντιστροφέα 
·	Έλεγχος λειτουργίας
·	Έλεγχος κατασκευής





