
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MSCCAD26 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  2
Ο
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με 

τη βοήθεια ΗΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Για την κατανόηση  των μαθημάτων, οι φοιτητές δεν απαιτείται να 
έχουν  προηγούμενες γνώσεις.  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα επικεντρώνεται στην χρήση προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού και ελέγχου 

εργαλειομηχανών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) καθώς και 

συστήματα εποπτικού ελέγχου (SCADA). Έχει ως σκοπό να αναδείξει προχωρημένες αρχές ελέγχου 

και εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών και να παρουσιάσει τρόπους προγραμματισμού για την 

επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών.  

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιούνται βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (Profibus, 

Industrial Ethernet, Profinet) τα οποία και παραμετροποιούνται ώστε να υπάρχει επικοινωνία των 

PLC με τρίτες συσκευές. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα εποπτικού 

ελέγχου για τον έλεγχο συστημάτων αυτοματισμού χρησιμοποιώντας είτε τυποποιημένα SCADA 

της αγοράς, είτε αναπτύσσοντας τις δικές τους διεπαφές, με τη διαμεσολάβηση ή και μη, OPC 

Server για την επικοινωνία με τα δεδομένα του ελεγκτή. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα γίνει αναφορά σε PLC και σε DCS συστήματα δείχνοντας τις τάσεις 

τις βιομηχανίας τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες εγκαταστάσεις, υλοποιώντας ταυτόχρονα στο 

εργαστηριακό μέρος κάποιες από αυτές τις εφαρμογές. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
● κατανοεί τη λειτουργία των συστημάτων PLC, DCS και SCADA 

● διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο 

εργασίας και έρευνας που αποτελεί τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, δημιουργία και καινοτομία. 



● να σχεδιάζει, αναπτύσσει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού με τη 

βοήθεια PLC και SCADA  

● διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στο πεδίο των PLC και SCADA συστημάτων 

και στη διασύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία και τεχνολογίες. 

● να καθορίζει τις απαιτήσεις λειτουργίας συστημάτων PLC 

● να ελέγχει την ορθότητα των προδιαγραφών και να αξιολογεί συστήματα  

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και 

στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν 

γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Μπορεί να διαχειρίζεται και μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, 

απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεισφορά 

στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης 

ομάδων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Λήψη αποφάσεων 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές αρχές προγραμματισμού των PLCs, εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού του προτύπου 

IEC 1131-3 – σχέδιο επαφών (Ladder), λίστα εντολών (IL), διάγραμμα λογικών πυλών (FBD) και 

ακολουθιακό διάγραμμα ροής (SFC). 

Εκμάθηση χρήσης όλων των τύπων επαφών, πηνίων, βοηθητικών ρελέ-μνημών,  χρονικών (timers), 

απαριθμητών (counters), τυμπανοειδών ελεγκτών (drumcontrollers), βηματικών απαριθμητών 

(stepcounters), καταχωρητών ολίσθησης (shiftregisters).  

Προχωρημένα θέματα λογικών ελεγκτών (PLC)  

Δομημένος προγραμματισμός – πρακτική εξάσκηση – δημιουργία project,  P.I.D. controller, 

Λειτουργίες Ελέγχου, Αποθήκευση δεδομένων σε datablock, Αντιμετώπιση σφαλμάτων, Μπλοκ 

οργάνωσης. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PLC –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (ASI, Profibus, Industrial Ethernet,Profinet), Χρήση profibus 

επικοινωνίας και προγραμματισμός στοιχείων μέσω αυτού., ικτύωση PLC 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA) 

Συστήματα πραγματικού χρόνου, ορισμός, επικοινωνία (πρόσβαση, σχέση master-slave), 

προσδιορισμός του χρόνου σάρωσης και δειγματοληψίας 

Στοιχεία του συστήματος ελέγχου, αισθητήρες, ενεργοποιητές, τοπικοί και απομακρυσμένοι ελεγκτές, 

αλγόριθμοι, έλεγχος, εποπτεία, καταγραφή, διαχείριση, μέθοδοι επικοινωνίας RTU/MTU 

Επικοινωνία με πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής (OPC), Δομή, επίπεδα  διασύνδεσης, οδηγοί 

ανάκτησης δεδομένων τύπου OPC, διαμοιρασμός δεδομένων 

Σχεδίαση Διεπαφής Χειρισμού (HMI),για διαφορετικής κλίμακας συστήματα, διαχείριση εκτάκτων 

καταστάσεων, συναγερμοί, οθόνες κατάστασης, ελέγχου, γραφικά, αναφορές, παράλληλη χρήση 

Διασύνδεση με συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων διεργασιών  και πληροφοριακά συστήματα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία. 



εκπαίδευση κ.λπ. Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point 

presentations). 

Λογισμικό σχεδιασμού και προγραμματισμού PLC και 

SCADA. 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές /τριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 40 
Εργασία Εξαμήνου 50 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 30 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι.Εκπόνηση 1ης Ενδιάμεσης Εργασίας σε μικρές ομάδες 

(ΕΕ1) (30%) που περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάπτυξη 

συστήματος με PLC. 

IΙ. Εκπόνηση 2ης Ενδιάμεσης Εργασίας σε μικρές ομάδες 

(ΕΕ2) (30%) που περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάπτυξη 

συστήματος με SCADA. 

ΙV. Εκπόνηση ατομικής Τελικής Εργασίας (ΤΕ) (40%) που 

περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση 

ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού. 

 

Ο βαθμός του μαθήματος (ΕΕ1*0,3 + ΕΕ2*0,3 +  ΤΕ*0,4) 

πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). 

Ο βαθμός καθεμίας εργασίας από τις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να 

είναι τουλάχιστον τρία (5). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές 

από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος. 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνόγλωσσο διδακτικό σύγγραμμα: 

•  Αυτοματισμός με χρήση PLC, Μπερέτας Ιωάννης, εκδ. Τζιόλα 

• Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC, CollinsDenis, εκδ. Τζιόλα 

• Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, PetruzellaFrankD., εκδ. Τζιόλα 

• Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση P.L.C., Χρήστος Παπαζαχαρίας, εκδ. 

Βρεττός 

• Βιομηχανική πληροφορική, KingRobert - Eric,Κουμπιάς Σταύρος 

Ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα: 

• Programmable Logic controllers (PLC) –  a practical guide , Collins-Lane 

• Programmable Logic controllers (PLC) – F.D. Petruzella 

• Programmable logic controllers , W. Bolton 

• Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and Communications , Stenerson 

•SCADA -Supervisory control and Data Acquisition, S. Boyer, ISA ,4th Edition 



 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

IEEE Transactions on Αutomatiοn science and engineering 

 

 


