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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

   

          1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ PLC 

 

1.1  Ιστορική αναδροµή 
            Ο Αυτοµατισµός είναι µια παλιά, πολύ παλιά ιστορία. Η λέξη 
«αυτόµατο» είναι Ελληνική και τη συναντάµε κατ’ αρχάς  στα Οµηρικά έπη. 
Στην αρχαιότητα οι Έλληνες, αρχικά φαντάζονταν, οραµατίζονταν αυτόµατα 
συστήµατα και στη συνέχεια οι Έλληνες «µηχανικοί»  της εποχής µελετούσαν, 
σχεδίαζαν και κατασκεύαζαν αυτόµατα και έγραφαν για αυτά. Ιδιαίτερη άνθιση 
γνώρισε η τέχνη του αυτοµατισµού κατά την Ελληνιστική περίοδο. Στα γραπτά 
των µηχανικών της εποχής όπως του Κτησίβιου, του Φίλωνος του Βυζαντίου 
και κυρίως του Ήρωνος του Αλεξανδρέως (όπως αυτά διασώθηκαν µε το 
πρωτότυπο κείµενο ή σε µεταφράσεις) βασίστηκε η εξέλιξη του αυτοµατισµού 
για όλο το επόµενο διάστηµα µέχρι την Αναγέννηση. Μετά τη Βιοµηχανική 
Επανάσταση ο αυτοµατισµός άρχισε να εφαρµόζεται ευρέως στις παραγωγικές 
διαδικασίες. Ο ηλεκτρισµός έδωσε ώθηση στις δυνατότητες των αυτόµατων 
συστηµάτων και ήταν πλέον ένα όπλο στα χέρια των µηχανικών που 
µπορούσαν να υλοποιήσουν τη «λογική» του συστήµατος µε τις γνωστές 
διατάξεις του «κλασικού» αυτοµατισµού. Στη συνέχεια η ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής  και ειδικά η ανακάλυψη των ηµιαγωγών, κυριολεκτικά 
απογείωσε τις δυνατότητες.  

  Τη δεκαετία του `60 στην Ευρώπη άρχισε η µετάβαση στα συστήµατα µε 
ψηφιακά ηλεκτρονικά. Αυτό δεν άλλαξε µόνο τον τρόπο σκέψης των 
κατασκευαστών αλλά και τη δοµή και το τρόπο λειτουργίας εγκαταστάσεων και 
µηχανών. Υπήρξαν όµως και αρνητικά σηµεία αφού απαιτήθηκε η γνώση 
υψηλής ηλεκτρονικής για τη σωστότερη εγκατάσταση και συντήρησή τους. 

  Οι πρώτοι προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLC -  Programmable Logic 
Controllers) στην αρχή της δεκαετίας του `70 χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για την 
αντικατάσταση των ρελέ. 

   Η µεγάλη απαίτηση για µείωση του κύκλου παραγωγής άρχισε στην αρχή 
της δεκαετίας του `80. Η τεχνολογία γινόταν γρηγορότερη και αναπτυσσόταν 
συνεχώς, παράλληλα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. Όπως σε όλους τους 
τοµείς έτσι κι εδώ, η επικοινωνία και η πληροφορία έγιναν η σηµαντικότερη 
βάση για αποδοτική παραγωγή. Οι νέες συσκευές επεξεργάζονται πλέον 
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δεδοµένα και ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ τους ή µε υπερκείµενους 
υπολογιστές. 

 

   Οι διαδικασίες παραγωγής γίνονται πιο σύνθετες, οι νεκροί χρόνοι στη 
παραγωγή µειώνονται συνεχώς, οι απαιτήσεις για αυξηµένη ποιότητα 
αυξάνονται. Αλλάζει και ο ρόλος του ανθρώπου στη παραγωγική διαδικασία,  
τώρα σχεδιάζει, κατασκευάζει, προγραµµατίζει, επιτηρεί κι επισκευάζει. 

   Κι ενώ η τεχνολογία προχωρά, φθάνουµε στη δεκαετία του '90 όπου 
τεχνολογικά έγινε µεγάλο άλµα (συσκευές µικρότερες, φθηνότερες, µε 
σηµαντικά αυξηµένες δυνατότητες συγκριτικά µε αυτές της προηγούµενης 
δεκαετίας) αλλά παράλληλα αυξήθηκε δυσανάλογα το κόστος εκπόνησης των 
προγραµµάτων και της θέσης σε λειτουργία των εγκαταστάσεων.    

  Οι κατασκευαστές ρίχνουν πλέον σηµαντικό βάρος στο λογισµικό όπου 
παρέχονται έτοιµες λύσεις για τοµείς του αυτοµατισµού µε τη βοήθεια 
βιβλιοθηκών, εκµεταλλεύονται την πρόοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
χρησιµοποιούν την εξέλιξη στο λειτουργικό τους σύστηµα (τεχνολογία 
Windows) για να µειώσουν τους χρόνους στον προγραµµατισµό των PLC 
(σχόλια προγράµµατος, αντιγραφή τµηµάτων προγράµµατος από ένα 
πρόγραµµα σ' ένα άλλο κλπ). Εµφανίζονται νέες γλώσσες προγραµµατισµού 
για τεχνολόγους σε γραφική µορφή, όπου ο χρήστης µέσω βιβλιοθηκών κι 
έχοντας γνώση µόνο της παραγωγικής διαδικασίας «συνθέτει» τον 
αυτοµατισµό του. Τα υπόλοιπα γίνονται αυτόµατα στο παρασκήνιο για 
λογαριασµό του. Υποστηρίζεται τέλος και η εξέλιξη στις γλώσσες 
προγραµµατισµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Pascal, C++) για χρήστες 
που είναι εξοικειωµένοι σε τέτοια περιβάλλοντα. 

   Τέλος ιδιαίτερη έµφαση δίνεται πλέον στη δικτύωση - ασύρµατη ή ενσύρµατο 
για τον προγραµµατισµό / επιτήρηση εξ αποστάσεως µέσω ειδικών συσκευών 
επικοινωνίας και λογισµικού για ηλεκτρονικό υπολογιστή (SCADA) καθώς και 
στις επικοινωνίες Internet. 

 

1.2  Περιγραφή και λειτουργία του PLC 

 
   Το PLC είναι µία ηλεκτρονική διάταξη η οποία από την άποψη της 
λειτουργίας θα µπορούσε να προσοµοιωθεί µε έναν πίνακα αυτοµατισµού. 
Έχει δηλαδή εισόδους και εξόδους που συνδέονται µε τα στοιχεία µιας 
εγκατάστασης και βέβαια έναν αλγόριθµο που καθορίζει ότι κάποιος 
συνδυασµός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσµα στις εξόδους (π.χ. η 
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ενεργοποίηση ενός τερµατικού διακόπτη σταµατά τον κινητήρα µιας 
µεταφορικής ταινίας). Οι οµοιότητες όµως  σταµατούν εδώ µιας και το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των PLC είναι ότι οι «κανόνες» που καθορίζουν την 
συµπεριφορά των εξόδων δεν είναι σταθεροί και «καλωδιωµένοι» όπως σε ένα 
κλασσικό πίνακα αυτοµατισµού αλλά µπορούν να µεταβάλλονται µε την 
επέµβαση στο πρόγραµµα του PLC χωρίς καµία επέµβαση στο Hardware του 
συστήµατος. ∆ηλαδή η λογική της λειτουργίας πού ενσωµατώνεται στο PLC 
µέσω του προγραµµατισµού του είναι µεταβαλλόµενη. 

   Έτσι σε ότι αφορά το υλικό όλα τα PLC αποτελούνται από την CPU, η οποία 
περιέχει την λογική του αυτοµατισµού και η οποία αφού διαβάσει την 
κατάσταση των καρτών εισόδου (input modules) ενεργοποιεί τις κάρτες εξόδου 
(output modules) σύµφωνα µε τους κανόνες (πρόγραµµα) πού έχουµε 
αποθηκεύσει στην µνήµη του. 

   Βέβαια το σύστηµα συµπληρώνεται από το τροφοδοτικό και πιθανόν από 
διατάξεις ενδείξεων και χειρισµών (operator panel, operator display). H CPU µε 
την βοήθεια της κάρτας εισόδου γνωρίζει κάθε στιγµή την κατάσταση ενός 
διακόπτη εάν δηλαδή είναι διεγερµένος ή όχι. Επιπλέον µε τη βοήθεια της 
κάρτας εξόδου οπλίζει ένα ρελέ και µέσω αυτού ενεργοποιεί µία διάταξη 
κίνησης, φωτισµού κλπ. 

   Αυτό που αποµένει είναι η «λογική», δηλαδή πότε πρέπει να οπλίσει το ρελέ. 
Αυτή η λογική είναι το πρόγραµµα του PLC πού συντάσσεται σε συγκεκριµένη 
γλώσσα µε την βοήθεια ειδικού λογισµικού και αποθηκεύεται στην µνήµη του 
PLC. 

 

Έτσι τώρα το σύνολο του συστήµατος λειτουργεί ως εξής: 

   Αρχικά η CPU διαβάζει τις εισόδους, δηλαδή παρατηρεί την κάθε είσοδο, και 
αν σε αυτή έχει εµφανισθεί τάση (πού σηµαίνει ότι έχει κλείσει ο διακόπτης) 
καταχωρεί ένα λογικό 1 σε µία περιοχή της µνήµης του που είναι ειδική γι’ αυτό 
τον σκοπό (Input Image). H περιοχή αυτή περιέχει σε κάθε στιγµή την 
κατάσταση των εισόδων και λειτουργεί σαν ενδιάµεσος σταθµός ανάµεσα στον 
«έξω κόσµο» και την CPU. 

   Στην συνέχεια εκτελείται το πρόγραµµα δηλαδή εξετάζεται η τιµή των 
εισόδων και αποφασίζεται η τιµή της εξόδου η οποία και καταχωρείται σε µία 
αντίστοιχη περιοχή µνήµης εξόδου (Output Image). 

   Τέλος η περιοχή της µνήµης εξόδου µεταφέρεται στην κάρτα εξόδου και 
διεγείρει µε την σειρά της το ρελέ. 
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   H διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται από την αρχή και διαρκώς. H διαδικασία 
αυτή λέγεται κυκλική επεξεργασία στο PLC. 

   Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εδώ να τονιστεί ότι η πληροφορία για την 
κατάσταση της εισόδου αποκτάται µόνο στην αρχή του κύκλου και θεωρείται 
σταθερή κατά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατος (πράγµα που βεβαίως 
µπορεί και να µην συµβαίνει), όµως ο κύκλος του PLC είναι τόσο σύντοµος 
(τυπικά µερικά msec) πού ακόµα και αν αλλάξει κατάσταση η είσοδος, η CPU 
θα το αντιληφθεί στον αµέσως επόµενο κύκλο  (π.χ. µετά από 3 ms) και θα 
δράσει ανάλογα µε καθυστέρηση µόνο χιλιοστών του δευτερολέπτου. Φυσικά 
για ιδιαίτερα κρίσιµες εισόδους υπάρχουν τεχνικές που επιτρέπουν την 
ακαριαία πληροφόρηση και δράση της CPU (Event driven interupt). 

   Εδώ θα πρέπει να επίσης να υπογραµµιστεί, όπως εξάλλου φάνηκε  και πιο 
πάνω, ότι το αποτέλεσµα του αυτοµατισµού (διέγερση εξόδου) καθορίζεται απ’ 
το πρόγραµµα και όχι απ’ τις καλωδιώσεις. 

   ∆ιατηρώντας τις ίδιες ακριβώς καλωδιώσεις και αλλάζοντας µόνο το 
πρόγραµµα, το σύστηµα µπορεί να συµπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά. Αυτή 
είναι βέβαια και η µεγάλη διαφορά του PLC από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 
αυτοµατισµού που καθορίζει και το όνοµα του δηλαδή προγραµµατιζόµενος 
λογικός ελεγκτής. 

 

 

1.3  Πλεονεκτήµατα 
 

   Συγκριτικά µε τον κλασσικό αυτοµατισµό τα πλεονεκτήµατα του 
προγραµµατισµού µε PLC είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά µπορεί να γίνει 
αναφορά σε ότι: 

• Είναι συσκευές γενικής χρήσεως - δεν είναι κατασκευασµένοι για ένα 
συγκεκριµένο είδος παραγωγής. 

• ∆εν ενδιαφέρει ο συνολικός αριθµός των επαφών, χρονικών, 
απαριθµητών κλπ που Θα χρησιµοποιηθούν µιας και αποτελούν στοιχεία 
µνήµης της CPU και όχι φυσικές οντότητες. 

• H λειτουργία του αυτοµατισµού µπορεί ν' αλλάξει σε οποιοδήποτε στάδιο 
θελήσουµε (µελέτη, κατασκευή, Θέση σε λειτουργία ή αργότερα) χωρίς 
επέµβαση στο υλικό. 

• Εύκολος οπτικός εντοπισµός µε µία µατιά, της λειτουργίας ή µη στοιχείων 
της εγκατάστασης µε τη βοήθεια των LED που υπάρχουν σε όλες τις 
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κάρτες εισόδου / εξόδου. Με τη βοήθεια συσκευής προγραµµατισµού 
µπορεί να παρακολουθηθεί και η ροή εκτέλεσης του προγράµµατος. 

• Η κατασκευή του πίνακα που θα τοποθετηθεί το PLC γίνεται παράλληλα 
µε τον προγραµµατισµό του, πράγµα το οποίο οδηγεί στη συντοµότερη 
παράδοση του αυτοµατισµού. 

• Πολύ συχνό είναι το φαινόµενο ο τεχνικός να κληθεί να επισκευάσει µια 
βλάβη και να δει έκπληκτος ότι άλλα υπάρχουν στα σχέδια και άλλα 
βλέπει αυτός στην εγκατάσταση. Το πρόβληµα αυτό δεν υπάρχει στα 
PLC αφού πάντα υπάρχει µόνο ένα «σχέδιο» αποθηκευµένο - το 
τελευταίο πρόγραµµα που του έχουµε περάσει. Εάν απαιτούνται 
περισσότερα προγράµµατα, αυτό είναι δυνατό µε τη χρήση δισκετών. 

• Τα PLC ως ηλεκτρονικές συσκευές καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο χώρο 
στο πίνακα σε σχέση µε τα υλικά του κλασσικού αυτοµατισµού και 
καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτά. 

• Τοποθετούνται άφοβα και σε πεδία ισχύος - ο κατασκευαστής δίνει 
οδηγίες γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται 
(αποστάσεις, γειώσεις κλπ). 

• Η γλώσσες προγραµµατισµού καλύπτουν όλο το φάσµα των ανθρώπων 
που καλούνται να ασχοληθούν µε την τεχνολογία αυτή - υπάρχει γλώσσα 
προγραµµατισµού γι' ανθρώπους µε γνώση στο συµβατικό αυτοµατισµό 
(Ladder), γλώσσες για όσους έχουν υπόβαθρο σε υπολογιστές 
(Statement List, SCL, FBD, C++) καθώς και γλώσσες εξειδικευµένες για 
διάφορες τεχνολογίες (GRAPH 7, HIGRAPH, CSF). 

• Τέλος, σαν ψηφιακές συσκευές σήµερα πια  δίνουν τη δυνατότητα να 
συνδεθούν επάνω τους οθόνες, εκτυπωτές, πληκτρολόγια και να 
καταργηθούν έτσι τα κλασσικά µιµικά διαγράµµατα και οι πίνακες 
χειρισµών. Εύκολη είναι επίσης και η διασύνδεση µεταξύ τους γι' 
ανταλλαγή πληροφοριών, ο τηλεχειρισµός και η τηλεποπτεία, ο εξ 
αποστάσεως προγραµµατισµός τους και η σύνδεσή τους στο Internet. 

1.4  Στάδια εργασίας 
    Έξι είναι τα στάδια εργασίας που πρέπει ν' ακολουθηθούν για να                                           
υλοποιηθεί   ένας αυτοµατισµός: 

1. Τεχνική περιγραφή - Καταγραφή δηλαδή των απαιτήσεων του πελάτη 
όσο αφορά τη σηµερινή κατάσταση της εγκατάστασης, τις απαιτήσεις από 
τον αυτοµατισµό αλλά και τις πιθανές µελλοντικές της επεκτάσεις. 

2. Επιλογή τύπου και µονάδων PLC - Η επιλογή γίνεται πάντα µε βάση 
τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, τη καλύτερη τεχνική λύση δηλαδή µε το 
χαµηλότερο κόστος, µέσα από µια πληθώρα συστηµάτων και των 
συνιστωσών τους. 
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3. Εκπόνηση σχεδίων / Κατασκευή πίνακα όπου θα τοποθετηθεί το PLC. 
4. Προγραµµατισµός - Υλοποίηση των προδιαγραφών που έθεσε ο 

πελάτης. Το πρόγραµµα δοκιµάζεται εν µέρει για τη σωστή του 
λειτουργία, αφού µια ολοκληρωµένη δοκιµή του είναι πρακτικά αδύνατη 
στο γραφείο καθόσον οι συνθήκες είναι συνήθως πολύ πιο διαφορετικές 
από αυτές της εγκατάστασης. 

5. Τοποθέτηση / Ενεργοποίηση - Το PLC τοποθετηµένο στο πίνακα 
µεταφέρεται και τοποθετείται στην εγκατάσταση, συρµατώνεται µε τα 
περιφερειακά στοιχεία (κινητήρες, βάνες, τερµατικούς), γίνεται έλεγχος για 
την σωστή συρµάτωση και τέλος µεταφέρεται το πρόγραµµα στο PLC.                             
Εδώ γίνεται ο οριστικός έλεγχος της σωστής σύµφωνα µε τη τεχνική 
περιγραφή λειτουργίας του αυτοµατισµού. 

6. Φάκελος έργου - ∆ηµιουργείται φάκελος του έργου µε τα τελικά 
διορθωµένα σχέδια και το πρόγραµµα εκτυπωµένο µε επεξηγηµατικά 
σχόλια. 

 

  1.5  ∆οµή ενός Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή 
 

   Στην αγορά υπάρχουν σήµερα πάρα πολλά µοντέλα PLC κατασκευασµένα 
από πολλές εταιρίες. H επιλογή ενός προγραµµατιζόµενου ελεγκτή (τύπος, 
µέγεθος, κόστος) εξαρτάται από το πλήθος των στοιχείων που δίνουν εντολή 
σ' αυτόν (είσοδοι) και το πλήθος των στοιχείων που δέχονται εντολή απ' αυτόν 
(έξοδοι), καθώς και από το πλήθος των λειτουργιών που απαιτείται να κάνει ο 
αυτοµατισµός (µέγεθος προγράµµατος, δηλ. απαιτούµενη µνήµη και 
δυνατότητες της κεντρικής µονάδας). 

  

  Ανεξάρτητα όµως από τον τύπο και το µέγεθος, ένας προγραµµατιζόµενος 
ελεγκτής, συνίσταται από τα εξής απαραίτητα στοιχεία: 

 

     Α. Πλαίσιο τοποθέτησης των µονάδων. 

     Β. Μονάδα τροφοδοσίας. 

     Γ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) που αποτελεί τον             

εγκέφαλο του PLC.                             

     ∆. Μονάδες εισόδων / εξόδων. 

     Ε. Συσκευή προγραµµατισµού. 
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∆οµή PLC (Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή) 
 
 
 

 
Α. Πλαίσιο τοποθέτησης µονάδων 

 

   Όλες οι µονάδες, από τις οποίες αποτελείται ένας προγραµµατιζόµενος 
ελεγκτής, πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποιο πλαίσιο. Σ' αυτό είναι 
ενσωµατωµένο το σύστηµα αγωγών (BUS), µέσω των οποίων επικοινωνούν οι 
διάφορες µονάδες µεταξύ τους για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την 
τροφοδοσία τους. 

   Αν οι θέσεις του κεντρικού πλαισίου που διατίθεται, δεν επαρκούν για να 
τοποθετηθούν οι µονάδες εισόδων και εξόδων που απαιτούνται σε µια 
συγκεκριµένη εφαρµογή, τότε χρησιµοποιούνται περισσότερα πλαίσια 
επέκτασης για την τοποθέτηση των επιπλέον µονάδων. Κάθε πλαίσιο 
επέκτασης συνδέεται µε το κεντρικό πλαίσιο ή µε τα άλλα πλαίσια µέσω ειδικής 
µονάδας διασύνδεσης και καλωδίου. 



13 
 

 

Β. Μονάδα τροφοδοσίας 

 

   Η µονάδα τροφοδοσίας χρησιµεύει για να δηµιουργήσει από την τάση του 
δικτύου τις απαραίτητες εσωτερικές τάσεις για την τροφοδοσία αποκλειστικά 
των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, που υπάρχουν µέσα στον 
προγραµµατιζόµενο ελεγκτή (τρανζίστορ, ολοκληρωµένα κλπ). Οι τυπικές 
εσωτερικές τάσεις των ελεγκτών είναι συνήθως: DC 5V, DC 9V, DC 24V. 

 

Γ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 

 

   Είναι η βασική µονάδα του ελεγκτή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
του αυτοµατισµού. Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας είναι στην ουσία ένας 
µικροπολογιστής και διακρίνουµε σ' αυτήν όλα τα κύρια µέρη ενός 
µικροπολογιστή, δηλαδή τον µικροεπεξεργαστή και τη µνήµη. Ο 
µικροεπεξεργαστής είναι ο αυτός που εκτελεί όλες τις λειτουργίες του 
προγραµµατιζόµενου ελεγκτή. 

 

 

∆. Μονάδες εισόδων / εξόδων 

  

   Οι µονάδες των εισόδων και των εξόδων αποτελούν τις µονάδες 
επικοινωνίας της κεντρικής µονάδας µε τον έξω κόσµο, δηλ. µε τους 
αισθητήρες, τους διακόπτες, τα µπουτόν κ.α., που δίνουν τις πληροφορίες 
(εντολές) στη κεντρική µονάδα, καθώς και µε τα ρελέ ισχύος των κινητήρων, 
ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, ενδεικτικές λυχνίες και γενικά τους αποδέκτες 
που εκτελούν τις εντολές της κεντρικής µονάδας. 

   Η κεντρική µονάδα µπορεί να δεχτεί ψηφιακά σήµατα εισόδου και εξόδου 
χαµηλής τάσης και πολύ µικρού ρεύµατος. H τάση που δέχεται είναι συνήθως 
0 Volt για το λογικό "0" και 5 Volt για το λογικό "1". Το ρεύµα εισόδου καθώς 
και το ρεύµα εξόδου δεν µπορεί να ξεπεράσει τα λίγα mA. Οι µονάδες εισόδων 
και εξόδων αναλαµβάνουν να προσαρµόσουν τα σήµατα εισόδου και εξόδου, 
που έχουµε στον αυτοµατισµό, σε σήµατα που µπορεί να δεχτεί η κεντρική 
µονάδα, τόσο από άποψη τάσεων όσο και από άποψη ρευµάτων. H 
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προσαρµογή αυτή γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος, είτε µε τη 
χρήση κατάλληλων µικρό-ρελέ. 

    Κάθε σύστηµα PLC καταλήγει πάντα σε ακροδέκτες (κλέµες). Οι ακροδέκτες 
αυτοί ανήκουν στις µονάδες εισόδων και εξόδων του. Στους ακροδέκτες 
εισόδων καταλήγουν οι αγωγοί που έρχονται από αισθητήρες η τερµατικούς 
διακόπτες, πιεζοστάτες, διακόπτες µπουτόν, κτλ. Στους ακροδέκτες εξόδων 
καταλήγουν οι αγωγοί που τροφοδοτούν πηνία ρελέ ισχύος, ηλεκτροµαγνητικές 
βαλβίδες, λυχνίες ένδειξης και λοιπούς αποδέκτες. 

     Στους διάφορους τύπους των PLC που υπάρχουν, οι µονάδες εισόδων και 
εξόδων αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο. Γενικά όµως ισχύουν τα 
παρακάτω: 

• Μια µονάδα εισόδων ή εξόδων µπορεί να λειτουργεί µε συνεχή τάση ή µε 
εναλλασσόµενη τάση. Τυπικές τάσεις λειτουργίας είναι: DC 24V, 48V, 60V 
& AC 24V, 48V, 115V, 230V, µε συνηθέστερες τις DC 24V, AC 115V & AC 
230V. 

• Τα κυκλώµατα και οι τάσεις των εισόδων είναι τελείως ανεξάρτητα από τα 
αντίστοιχα κυκλώµατα των εξόδων. Εποµένως η τάση για τις εισόδους 
µπορεί να είναι διαφορετική από την τάση για τις εξόδους. Αν τώρα αυτές οι 
τάσεις είναι ίδιες µπορεί να χρησµοποιηθεί το ίδιο τροφοδοτικό (για 
συνεχείς τάσεις), ή µετασχηµατιστής χειρισµού (για AC τάσεις) για τις 
εισόδους και για τις εξόδους. 

•  Η τάση εισόδων (δηλ. η τάση που φτάνει σε µια είσοδο, όταν 
ενεργοποιηθεί ο αντιστοίχος αισθητήρας) συνήθως διαχωρίζεται γαλβανικά 
από το υπόλοιπο εσωτερικό κύκλωµα του PLC. Τα ίδια ισχύουν και για τις 
εξόδους. Αν σε κάποιες µονάδες εξόδων δεν έχουµε γαλβανική 
αποµόνωση πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα το θέµα των γειώσεων. 

•  Στο συγκεκριµένο PLC η τάση τροφοδοσίας είναι 230V~AC η οποία   
παρέχεται από το δίκτυο. Οι είσοδοι δέχονται τάση DC. Οι έξοδοι είναι 
διακόπτες ρελέ και δίνουν την τάση που έχουν στα άκρα τους . 

 

E. Συσκευή προγραµµατισµού 

  

   Η συσκευή προγραµµατισµού είναι µια τελείως ξεχωριστή συσκευή από τη 
µονάδα αυτοµατισµού. Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή του προγράµµατος 
στο PLC και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αυτοµατισµού µέσα από την 
οθόνη που διαθέτει. Με έναν µόνο προγραµµατιστή µπορεί να γίνει ο χειρισµός 
όλων των µονάδων της ίδιας εταιρίας ΡLC σε µια αυτοµατοποιηµένη 
εγκατάσταση. 
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1.6  Η µνήµη της κεντρικής µονάδας 
 

   Η µνήµη της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) διακρίνεται σε µνήµη 
RAM, ROM και EEPROM. 

         Μνήµη RAM: H µνήµη RAM (Random Access Memory, µνήµη τυχαίας 
προσπέλασης) είναι εκείνη στην οποία µπορούν να γραφτούν και να σβηστούν 
δεδοµένα, και η οποία χάνει τα περιεχόµενα της µόλις πέσει η τροφοδοσία της. 
Στη µνήµη RAM η κεντρική µονάδα αποθηκεύει µια σειρά από πληροφορίες σε 
ξεχωριστές περιοχές εργασίας. Μπορούν να διακριθούν οι εξής περιοχές:  

• Περιοχή µνήµης όπου αποθηκεύονται οι καταστάσεις των εισόδων και των 
εξόδων. H περιοχή αυτή ονοµάζεται για τις εισόδους «εικόνα εισόδου» και 
για τις εξόδους «εικόνα εξόδου». 

• Περιοχή µνήµης όπου αποθηκεύονται οι ενδιάµεσες πληροφορίες που 
αφορούν τη λειτουργία του αυτοµατισµού. 

• Περιοχή µνήµης των χρονικών. 

• Περιοχή µνήµης των απαριθµητών. 

• Περιοχή µνήµης όπου αποθηκεύονται τα προγράµµατα του χρήστη, 
δηλαδή τα προγράµµατα που λειτουργούν ένα συγκεκριµένο αυτοµατισµό. 
 
 

 Μνήµη ROM: Στη µνήµη ROM (Read Only Memory) o κατασκευαστής 
του προγραµµατιζόµενου ελεγκτή αποθηκεύει το λειτουργικό σύστηµα του 
PLC, δηλαδή το πρόγραµµα για όλες τις βασικές λειτουργίες που είναι 
απαραίτητες για να δουλέψει το PLC. 

 

 Μνήµη EEPROM: Επειδή η µνήµη RAM µε την απώλεια της 
τροφοδοσίας χάνει τα δεδοµένα της (εκτός αν χρησιµοποιείται µπαταρία), τα 
PLC χρησιµοποιούν έναν άλλο τύπο µνήµης, την EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read Only Memory), η οποία προγραµµατίζεται και 
σβήνει ηλεκτρικά. Πρόκειται για µνήµη που µε την πτώση της τροφοδοσίας 
διατηρεί τα δεδοµένα της, και η οποία µπορεί να γραφτεί και να σβηστεί µέσω 
ειδικού µηχανήµατος. 

 

 

 

 



16 
 

 

1.7  Αρχή λειτουργίας ενός Προγραµµατιζόµενου λογικού 
Ελεγκτή 
 

   Έστω ότι ένα PLC βρίσκεται σε κατάσταση εκτέλεσης του αυτοµατισµού 
(RUN). Τα βήµατα που ακολουθεί κατά τη λειτουργία του είναι τα εξής: 

 

Βήµα 1°:  Στην αρχή ο µικροεπεξεργαστής «διαβάζει» της εισόδους. Αυτό 
σηµαίνει ότι για κάθε είσοδο ελέγχει αν έχει «υψηλή» τάση (λογικό "1") ή 
«χαµηλή» τάση (λογικό "0"). H τιµή "0" ή "1" για κάθε είσοδο αποθηκεύεται σε 
µια ειδική περιοχή της µνήµης η οποία ονοµάζεται εικόνα εισόδων (input 
image). Την εικόνα εισόδων µπορείτε να την φανταστείτε σαν έναν πίνακα, 
όπου ο µικροεπεξεργαστής σηµειώνει τις τιµές που διάβασε. Π.χ. είσοδος 
I1="1". I2="0", I3="0" κ.ο.κ. 

 

Βήµα 2ο: Στη συνέχεια ο µικροεπεξεργαστής χρησιµοποιώντας σαν δεδοµένα 
τις τιµές των εισόδων, που διάβασε, εκτελεί τις εντολές του προγράµµατος. Το 
πρόγραµµα αυτό στην ουσία περιέχει µια σειρά από λογικές πράξεις. H 
εκτέλεση του προγράµµατος θα δώσει αποτελέσµατα για τις εξόδους. Τα 
αποτελέσµατα αυτά αποθηκεύονται στην ειδική περιοχή της µνήµης που 
ονοµάζεται εικόνα εξόδων (output image). Όπως η εικόνα εισόδων, έτσι και η 
εικόνα εξόδων περιέχει την τιµή ("0" ή "1") για κάθε έξοδο. Σηµειώνουµε ότι οι 
τιµές αυτές προκύπτουν από την εκτέλεση των λογικών πράξεων του 
προγράµµατος. 

 

Βήµα 3°:  Στη συνέχει ο µικροεπεξεργαστής θέτει τις τιµές της εικόνας εξόδων 
στις εξόδους. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθεί «υψηλή» τάση σε όποια έξοδο έχει "1" 
και χαµηλή τάση σε όποια έξοδο έχει "0". 

Με τη συµπλήρωση του 3ου βήµατος συµπληρώνεται ένας πλήρης κύκλος 
λειτουργίας και η διαδικασία αρχίζει από την αρχή. Ο κύκλος λειτουργίας 
εκτελείται συνεχώς όσο το PLC βρίσκεται σε κατάσταση RUN. ∆ηλαδή ένα 
PLC εκτελεί συνεχώς τα βήµατα του κύκλου λειτουργίας. Στο σχήµα 1.2  
φαίνεται ένας κύκλος λειτουργίας PLC. 
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                                             Κύκλος λειτουργίας PLC 

 

 

  Ο χρόνος που χρειάζεται για να εκτελέσει το PLC ένα πλήρη κύκλο 
λειτουργίας ονοµάζεται χρόνος κύκλου και εξαρτάται από την ταχύτητα του 
επεξεργαστή του PLC, αλλά και από τον αριθµό και το είδος των εντολών του 
προγράµµατος. ∆ηλαδή στο ίδιο PLC για ένα µεγαλύτερο πρόγραµµα έχουµε 
µεγαλύτερο χρόνο κύκλου.  

  Ο χρόνος κύκλου αποτελεί ένα µέτρο σύγκρισης µεταξύ των PLC. Για να 
µπορούν να συγκριθούν τα PLC ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης ενός 
προγράµµατος, ορίζουµε τον µέσο χρόνο κύκλου, σαν το χρόνο κύκλου ενός 
προγράµµατος που περιλαµβάνει 1 Kbyte δυαδικές εντολές. Πάντως στη 
χειρότερη περίπτωση και σε ένα αργό PLC, o χρόνος κύκλου δεν ξεπερνά τις 
µερικές εκατοντάδες msec. 
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1.8  Κύριες λειτουργίες προγραµµατιζόµενων λογικών 
ελεγκτών 
 

   Τα PLC σήµερα έχουν και επιπλέον λειτουργίες που βοηθούν στην 
δηµιουργία του αυτοµατισµού. Οι λειτουργίες αυτές αυξάνουν συνεχώς καθώς 
τα PLC εξελίσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς. Αναφέρονται ενδεικτικά οι 
σηµαντικότερες από αυτές. 

• Λειτουργία απαριθµητών. Οι απαριθµητές αποτελούν ακόµα ένα πολύ 
σηµαντικό στοιχείο των PLC. Οι απαριθµητές µπορούν να απαριθµούν   
εξωτερικούς ή εσωτερικούς παλµούς. Η απαρίθµηση µπορεί να είναι προς 
τα πάνω (count up) ή προς τα κάτω (count down). Η λειτουργία των 
απαριθµητών δεν είναι ίδια σε όλα τα PLC. 

• ∆υνατότητα πραγµατικού ρολογιού, µέσω του οποίου µπορούµε να 
προγραµµατίσουµε κάποιες εξόδους σε πραγµατικό χρόνο, ηµεροµηνία και 
ώρα. 

• Αριθµητικές επεξεργασίες. Τα σύγχρονα PLC έχουν προσεγγίσει πάρα 
πολύ τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχεδόν όλα τα PLC 
έχουν σήµερα τη δυνατότητα να επεξεργάζονται αριθµητικές πράξεις.  

• Αναλογικές είσοδοι-έξοδοι. Τα PLC ενώ αρχικά ήρθαν για να 
αντικαταστήσουν τους αυτοµατισµούς καλωδιωµένης λογικής 
(αυτοµατισµούς µε ρελέ), οι δυνατότητές τους έχουν εξαπλωθεί µε 
προοπτική να καλύψουν πλήρως και τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, 
όπως είναι αναλογικοί έλεγχοι θερµοκρασίας, πίεσης, στάθµης, στροφών 
κινητήρων κλπ. Αυτό γίνεται δυνατό µε την δυνατότητα των PLC να 
δέχονται και να επεξεργάζονται αναλογικές εισόδους, όπως και να 
παρέχουν αναλογικές εξόδους. Το PLC µετατρέπει τις αναλογικές τιµές των 
εισόδων σε ψηφιακές τιµές και στη συνέχεια επεξεργάζεται τις τιµές αυτές 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες για επεξεργασία ψηφιακών αριθµών όπως 
ήδη προαναφέρθηκε. Η δυνατότητα επεξεργασίας αναλογικών σηµάτων 
έχει δώσει άλλη δυναµική στην εξέλιξη στα PLC. 
 

• ∆ικτύωση PLC - Συνεργασία µεταξύ τους και µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η εξέλιξη των PLC σήµερα αλλάζει τη µορφή της βιοµηχανίας. 
Τα PLC µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες, όπως και να συνεργάζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
οι οποίοι ασχολούνται µε τον έλεγχο όλης της παραγωγής και ακόµη µε τον 
έλεγχο της αποθήκης και του λογιστηρίου του εργοστασίου. Όλα αυτά µαζί 
αποτελούν ένα βασικό Βιοµηχανικό ∆ίκτυο Αυτοµατισµού (Computer 
Automatic Network, CAN). 
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

                    2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ PLC 
 

2.1  Ανάπτυξη προγράµµατος σε προγραµµατιζόµενο λογικό 
ελεγκτή 
 

Οι ενότητες που ακολουθούν δείχνουν γενικά πως προγραµµατίζεται ένα 
PLC. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ηλεκτρολογικό σχέδιο του 
αυτοµατισµού δεν είναι απαραίτητο προκειµένου να αναπτυχθεί το πρόγραµµα 
σε PLC για τον αυτοµατισµό. Σε σύνθετους πολύπλοκους αυτοµατισµούς η 
ανάπτυξη του ηλεκτρολογικού σχεδίου του αυτοµατισµού είναι πολύ 
δυσκολότερη από την ανάπτυξη του προγράµµατος. Μάλιστα σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί το πρόγραµµα άµεσα από τα 
δεδοµένα του αυτοµατισµού παρά χρησιµοποιώντας ένα έτοιµο ηλεκτρολογικό 
σχέδιο του αυτοµατισµού. 

       Εδώ θα παρουσιαστεί ο προγραµµατισµός των PLC σε δύο ενότητες. Στην 
πρώτη ενότητα Θα γίνει προγραµµατισµός σ' ένα PLC µε συνδυαστικούς 
αυτοµατισµούς και στη δεύτερη ενότητα µε ακολουθιακούς αυτοµατισµούς. 
Αυτό γίνεται, γιατί οι βασικές διαφορές στον προγραµµατισµό των PLC 
εµφανίζονται όταν υπάρχει  χρήση χρονικών, απαριθµητών και των λοιπών 
ειδικών συναρτήσεων των ακολουθιακών αυτοµατισµών. 

      Συνδυαστικός αυτοµατισµός:  Είναι ο αυτοµατισµός στον οποίο οι έξοδοι 
εξαρτώνται µόνο από τις εισόδους. Αυτό σηµαίνει ότι οι κινητήρες, βαλβίδες και 
οι υπόλοιποι αποδέκτες του αυτοµατισµού λαµβάνουν εντολές µόνο από τους 
αισθητήρες και τους διακόπτες εισόδου και δεν εξαρτώνται από το χρόνο ή 
από προηγούµενες καταστάσεις των εξόδων. 

     Ακολουθιακός αυτοµατισµός:  Είναι ο αυτοµατισµός στον οποίο οι έξοδοι 
εξαρτώνται όχι µόνο από τις εισόδους, αλλά και από το χρόνο ή και από 
προηγούµενες καταστάσεις των εξόδων. Σχηµατικά οι δύο κατηγορίες των 
αυτοµατισµών φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Κατηγορίες αυτοµατισµού 
 

     

 2.2  Προγραµµατιστικά χαρακτηριστικά και ονοµατολογία των 
στοιχείων ενός προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή 
 

   Όταν ξεκινάει η µελέτη  πως θα προγραµµατιστεί ένα PLC, πρέπει να 
γνωρίζεται ο αριθµός και η  περιγραφή των: 

2.2.1  Εισόδων  
 

   Οι είσοδοι ενός PLC συµβολίζονται µε το γράµµα Ι (Input). Μονοσήµαντα µια 
είσοδος χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία:  

i. σε ποια οκτάδα ανήκει (byte) και  
ii. σε ποια επιµέρους θέση στα όρια αυτής της οκτάδας (bit). 

 

Χαρακτηρισµός  

Ι x.y 

x - ∆ιεύθυνση byte (0 ... n, ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη CPU) 

y - ∆ιεύθυνση bit (0 ... 7) 
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Παράδειγµα 

I 0.0, I 14.5, I 20.7 

 

Byte εισόδων: π.χ. IB 5, περιλαµβάνει τα bit I 5.0 ... I 5.7  

 

Word εισόδων: π.χ. IW 8, περιλαµβάνει τα byte I Β8 και I Β9  

 

Double Word εισόδων: π.χ. I D4, περιλαµβάνει τις word IW4 και ΙW6  

 

 

 

2.2.2  Εξόδων 
 

   Τα ίδια, που ισχύουν για τις εισόδους, ισχύουν και για τις εξόδους.  

Οι εξοδοι ενός PLC συµβολίζονται µε το γράµµα Q (Output). Μονοσήµαντα µια 
έξοδος χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία:  

i. σε ποια οκτάδα ανήκει (byte) και  
ii. σε ποια επιµέρους θέση στα όρια αυτής της οκτάδας (bit). 

 

Χαρακτηρισµός 

Q χ.y 

x - ∆ιεύθυνση byte (0.. n, ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη CPU) 

y - ∆ιεύθυνση bit (0 ... 7) 
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Παράδειγµα 

 Q5.0, Q 12.7, Q2.1 

Byte εξόδων: π.χ. QΒ 5, περιλαµβάνει τα bit Q 5.0 ... Q 5.7  

Word εξόδων: π.χ. QW 8, περιλαµβάνει τα byte QΒ8 και QΒ9 

Double Word εξόδων: π.χ. QD4, περιλαµβάνει τις word QW4 και QW6  

2.2.3  Βοηθητικών µνηµών  
 

   Προκειµένου να γραφτεί ο επαναλαµβανόµενος κώδικας τόσες φορές όσες 
χρειάζονται, πράγµα που  κοστίζει σε χρόνο και σε µνήµη προγράµµατος, είναι 
προτιµότερη η χρήση βοηθητικών διευθύνσεων. Καταγράφεται µια φορά η 
λογική, αποθηκεύεται σ' µια βοηθητική διεύθυνση και αυτή χρησιµοποιείται 
όσες φορές και σε όποιο σηµείο του προγράµµατός είναι αναγκαίο. 

    Οι βοηθητικές µνήµες παίζουν το ρόλο των βοηθητικών ρελέ στο κλασσικό 
αυτοµατισµό. Χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµά για να αποθηκευτούν 
ορισµένες καταστάσεις. Τα bit εδώ παροµοιάζονται όσον αφορά τη λειτουργία 
τους µε τις εξόδους, µε τη διαφορά ότι αυτά δεν απεικονίζονται σε LED (δεν 
πηγαίνουν απ’ ευθείας στην εγκατάσταση και φαίνεται η κατάστασή τους µόνο 
µε τη βοήθεια συσκευής προγραµµατισµού). 

 

Χαρακτηρισµός 

M x.y 

x - ∆ιεύθυνση byte (0 ... n, ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη CPU) 

y - ∆ιεύθυνση bit (0 ... 7) 

 

Παράδειγµα 

Μ 15.0, Μ 102.7, Μ 42.1 

 

Byte Βοηθητικών: π.χ. ΜΒ 7, περιλαµβάνει τα bit Μ 7.0 ... Μ 7.7  

Word βοηθητικών: π.χ. MW 6, περιλαµβάνει τα byte ΜΒ6 και ΜΒ7 

Double Word Βοηθητικών: π.χ. ΜD4, περιλαµβάνει τις word ΜW4 και ΜW6  
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2.2.4  Τις ειδικές συναρτήσεις του PLC 
 

Οι ειδικές συναρτήσεις είναι: 

• χρονικά 

• απαριθµητές 
• συγκριτές 

• γεννήτριες παλµοσειρών 

• µετρητής πραγµατικού χρόνου 
 

 

2.3 Τύποι Μεταβλητών S7-200  
 

Elementary Data  Description  Data Range  

BOOL (1 bit) Boolean 0 to 1 

BYTE (8 bits) Unsigned byte 0 to 255 

WORD(16 bits) Unsigned integer 0 to 65,535 

INT(16 bits) Signed integer -32768 to 

+32767 

DWORD(32 bits) Unsigned double 

integer 
0 to 2

32 
– 1 

DINT(32 bits) Signed double 

integer 
-2

32 
to +2

32 
– 1 

REAL(32 bits) IEEE 32-bit 

floating point 
-10

38 
to +10

38
 

 
 

Περιοχές µνήµης του PLC 
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Περιοχές τοπικών µεταβλητών του PLC 

 

2.4  Μοντέλα S7-200 και τα χαρακτηριστικά τους 
    Το S7-200 αναφέρεται ως micro PLC λόγω του µικρού του µεγέθους. Το S7-
200 έχει συµπαγής σχεδίαση το οποίο σηµαίνει ότι τροφοδοσία και 
είσοδοι/έξοδοι είναι on-board. Το S7-200 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
µικρότερες, αυτόνοµες εφαρµογές όπως ανελκυστήρες, πλυντήρια 
αυτοκινήτων ή µηχανές ανάδευσης. Μπορούνε επίσης να χρησιµοποιηθούνε 
σε περισσότερο πολύπλοκες βιοµηχανικές εφαρµογές όπως µηχανές 
συσκευασίας και εµφιάλωσης. 

    Το S7-200 Micro PLC είναι το µικρότερο µέλος της οικογένεια των 
προγραµµατιζόµενων ελεγκτών SIMATIC S7. Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας 
(CPU) είναι στο εσωτερικό του. Είσοδοι και έξοδοι (I/O) είναι τα σηµεία έλεγχου 
του συστήµατος. Οι είσοδοι επιτηρούν την κατάσταση συσκευών όπως 
διακόπτες και αισθητήρες. Οι έξοδοι ελέγχουν άλλες συσκευές όπως κινητήρες 
και αντλίες. Η θύρα προγραµµατισµού είναι η σύνδεση µε την συσκευή 
προγραµµατισµού. 

 

Micro S7-200 

User Selected Addresses  Assigned Equivalent Data 

Type  

V0.0 BOOL 

VB0 BYTE 

VW0 WORD, INT 

VD0 DWORD, DINT, REAL 
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 Είναι τέσσερις τύποι S7-200 CPU: S7-221, S7-222, S7-224, S7-226 και S7-
226 ΧΜ καθώς και τρεις µονάδες τροφοδοσίας διαµορφωµένες για κάθε CPU. 

 

S7-200 CPU 

CPU 221 DC/DC/DC  6 Inpouts/4 Outputs 

CPU 221 AC/DC/Relay  6 Inputs/4 Relays 

CPU 222 DC/DC/DC  8 Inputs/6 Outputs 

CPU 222 AC/DC/Relay  8 Inputs/6 Relays 

CPU 224 DC/DC/DC  14 Inputs/10 Outputs 

CPU 224 AC/DC/Relay  14 Inputs/10 Relays 

CPU 224XP DC/DC/DC  14 Inputs/10 Outputs 

CPU 224XP AC/DC/Relay  14 Inputs/10 Relays 

CPU 226 DC/DC/DC  24 Inputs/16 Outputs 

CPU 226 AC/DC/Relay  24 Inputs/16 Relays 

                 
                         Τύποι CPU S7-200 και οι µονάδες τροφοδοσίας 
 

 

 

   Η περιγραφή του µοντέλου δείχνει το τύπο της CPU, της µονάδας 
τροφοδοσίας, τον τύπο των είσοδο και τον τύπο των εξόδων. 
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2.5  S7-200 Χαρακτηριστικά 
Feature CPU 221 CPU 222 CPU224 CPU 

224XP 

CPU 226 

Physical 90x80x62 90x80x62 120.5x80x62 140x80x62 190x80x62 

Size (mm) 

Program memory :    

with run mode edit 

without run mode edit 

                       

4096 bytes       

4096 bytes  

                     

4096 bytes       

4096 bytes  

                     

8192 bytes       

12288 bytes 

                     

12288 bytes   

16384 bytes 

                   

16384  bytes     

24576  bytes 

Data memory 2048  bytes 2048  bytes 8192 bytes 10240 bytes 10240 bytes 

Memory Back up 50 hours 50 hours 100 hours 100 hours 100 hours 

Local on-board I/O         

Digital                            

Analog 

                                 

6 In/4 Out               

-    

                           

8 In/6 Out             

- 

                         

14 In/10 Out           

- 

                          

14 In/10 Out        

2 In/1 Out 

                         

24 In/16 Out             

- 

Expansion modules 0 modules 1 modules 7 modules 7 modules 7 modules 

Pulse Outputs (DC) 2 at 20 KHz 2 at 20 KHz 2 at 20 KHz 2 at 100 

KHz 

2 at 20 KHz 

communications ports 1 RS-485 1  RS-485 1  RS-485 2  RS-485 2  RS-485 

Real-Time-Clock optional optional Built-in Built-in Built-in 

Floating point math yes yes Yes Yes yes 

Flags/Timers/ Counters 256/256/256 256/256/256 256/256/256 256/256/256 256/256/256 

Incorporated    

possibilities of 

communication  

 

PPI Master/     

Slave                

MPI Slave         

Free ASCII 

PPI Master/    

Slave               

MPI Slave        

Free ASCII 

PPI Master/    

Slave              

MPI Slave       

Free ASCII 

PPI Master/    

Slave               

MPI Slave        

Free ASCII 

PPI Master/   

Slave               

MPI Slave        

Free ASCII 

additional possibilities    

of communication  

Profibus DP     

Slave                 

AS Interface               

Master/ 

Ethernet 

Internet/ 

Modem         

Profibus DP         

Slave                 

AS Interface               

Master/ 

Ethernet 

Internet/ 

Modem 

Profibus DP     

Slave                 

AS Interface               

Master/ 

Ethernet 

Internet/ 

Modem 

Profibus DP      

Slave                

AS Interface               

Master/ 

Ethernet 

Internet/ 

Modem 

Profibus DP     

Slave                

AS Interface               

Master/ 

Ethernet 

Internet/ 

Modem 

High speed 

counters 

4x30KHz 4x30KHz 6x30KHz 6x30KHz 6x30KHz 

 

 Χαρακτηριστικά οικογένειας  S7-200 
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2.6  ∆ιακόπτης Λειτουργίας και Αναλογικός Ρυθµιστής 
 

   Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σε θέση RUN η CPU είναι σε 
λειτουργία και εκτελεί το πρόγραµµα. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σε 
Θέση STOP η CPU σταµατάει. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σε θέση 
TERM τότε η συσκευή προγραµµατισµού µπορεί να επιλέξει τον τρόπο 
λειτουργίας. 

   O αναλογικός ρυθµιστής χρησιµοποιείται για να αυξήσει ή να µειώσει τιµές 
που είναι αποθηκευµένες στην ειδική µνήµη (special memory). Αυτές οι τιµές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ανανεώσουν τις τιµές ενός χρονικού ή 
ενός απαριθµητή ή ακόµη µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να θέσουν όρια. 

 

 

 

 

∆ιακόπτης λειτουργίας και αναλογικός ρυθµιστής 
 

 

 

 



28 
 

2.7  Προαιρετική Κασέτα 
 

   Το S7-200 υποστηρίζει µια προαιρετική κασέτα µνήµης η οποία παρέχει µια 
φορητή µνήµη ΕΕΡRΟΜ για την αποθήκευση του προγράµµατος. Η κασέτα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντιγράφει το πρόγραµµα από ένα S7-200 
PLC σε ένα άλλο S7-200 PLC. 

 

 
Φορητή µνήµη του PLC 

 

2.8  Μονάδες επέκτασης 
 

   Τα Simatic S7-200 είναι επεκτάσιµα συστήµατα PLC. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορεί να γίνει επέκταση της βασικής συσκευής προσθέτοντας µονάδες 
επιπλέον εισόδων-εξόδων, µονάδες επικοινωνίας ή άλλες µονάδες ειδικού 
τύπου (π.χ. ελέγχου σερβοκινητήρων). 

 

 

                                       Μονάδα επέκτασης Εισόδων/Εξόδων 
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2.9  Αναλογικές µονάδες επέκτασης 
 

   Το PLC µπορεί να επεξεργαστεί εκτός από ψηφιακά σήµατα, από σήµατα 
δηλαδή που έχουν δύο µόνο δυνατές καταστάσεις ("ON" -"OFF" ή "1" και "0") 
και συνεχώς µεταβαλλόµενα σήµατα, αναλογικά. Τέτοια σήµατα έχουν τυπικά 
µεταβαλλόµενες τιµές από 0 έως 10V DC ή 4 έως 20mA. 

 

 

 

 

Αναλογική µονάδα επέκτασης 
 
 
 
 

 

    Τα αναλογικά, συνεχώς µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά σήµατα αναπαριστούν 
συνεχώς µεταβαλλόµενα φυσικά µεγέθη και φαινόµενα, όπως ταχύτητα, 
θερµοκρασία, πίεση, βάρος, ροή, στάθµη κ.α. Η ίδια η CPU του PLC µπορεί να 
επεξεργαστεί πληροφορίες µόνο σε ψηφιακή µορφή. Άρα τα αναλογικά σήµατα 
πρέπει να «µεταφραστούν» σε ψηφιακά. Αυτό γίνεται µε τις µονάδες 
αναλογικών σηµάτων που προστίθενται στη βασική µονάδα του PLC. Αυτές 
(στην περίπτωση του S7-200) "µεταφράζουν "τα αναλογικά σήµατα σε 
ψηφιακή µορφή αποτελούµενη από 12 ψηφιακά bit. Αυτή η ψηφιακή 
πληροφορία (κωδικοποιηµένη µε 12 bit) µεταφέρεται στη CPU του PLC που 
είναι σε θέση να την καταλάβει και να την επεξεργαστεί. 
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2.10  Είσοδοι 
   Συσκευές εισόδου, όπως διακόπτες, µπουτόν, και αλλά αισθητήρια 
συνδέονται στη κλέµα κάτω από το κέλυφος του PLC. 

 

 

 

Είσοδοι του PLC 
 
 

2.11 Έξοδοι 
    Συσκευές εξόδου, όπως ρελέ, συνδέονται στη κλέµα κάτω από το κέλυφος 
του ΡLC. Τα ενδεικτικά LED κατάστασης ανάβουν αν κάποια έξοδος 
ενεργοποιηθεί. 

 

 

Έξοδοι του PLC 
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2.12  Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 
 

  Στη θύρα προγραµµατισµού του S7-200 µπορούν να συνδεθούν συσκευές 
διαφόρων τύπων. Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 
 
 
 

2.12.1  Συσκευή ενδείξεων και χειρισµών TD200 
 

  Το TD200 παρέχει τη δυνατότητα ενδείξεων (µηνυµάτων που είναι 
αποθηκευµένα στο S7-200) και χειρισµών (αλλαγή παραµέτρων, τιµών, 
χρόνου, ηµεροµηνίας κ.λ.π.). Χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό εκτός αν η 
απόσταση από το PLC είναι µικρή (καλώδιο 3m περίπου). 

 

 

 

 

 

Χειριστήριο TD200  
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2.12.2  Ελεύθερα προγραµµατιζόµενο σειριακό πρωτόκολλο 
(Freeport Mode) 
 

   Η θύρα προγραµµατισµού του PLC µπορεί να λειτουργήσει και µε ένα τρόπο 
επικοινωνίας που ονοµάζεται F. Mode. Αυτό επιτρέπει την σύνδεση απ’ 
ευθείας στο PLC διάφορων «έξυπνων» συσκευών που επικοινωνούν µε τον 
ίδιο τρόπο όπως για παράδειγµα συσκευές ανάγνωσης γραµµών του κώδικα 
(bar code readers). 

 

 

Freeport Mode 

 

2.12.3  Σύνδεση εκτυπωτή 
 

   Επίσης αξιοποιώντας την δυνατότητα επικοινωνίας µε Freeport Mode, 
επιτυγχάνεται η σύνδεση απ’ ευθείας στο S7-200 µε ένα σειριακό εκτυπωτή ή 
ένα κανονικό εκτυπωτή που επικοινωνεί παράλληλα µέσω παράλληλου 
σειριακού µετατροπέα. 

 

Σύνδεση του PLC µε εκτυπωτή 
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2.13  ∆ικτύωση 
 

   Μπορεί να γίνει σύνδεση (χωρίς τη χρήση ενισχυτή γραµµής-repeater) έως 
και 31 PLC σε δίκτυο µε το ενσωµατωµένο πρωτόκολλο, να δοθεί διαφορετική 
διεύθυνση στο καθένα και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής να συνδέεται µε 
όλα. 

 

∆ικτύωση του PLC 
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

                   3. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ , ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑ 
 

  Γνωρίζοντας το «που συµβαίνει τι», µπορούµε να αντιδράσουµε µε τον 
σωστό τρόπο στις σηµερινές διαδικασίες παραγωγής που γίνονται όλο και 
περισσότερο απαιτητικές όσον αφορά την ποιότητα και τον χρονικό ορίζοντα 
παράδοσης του τελικού προϊόντος. 

   Η τεχνολογία HMI (Human Machine Interface), αυτή δηλαδή που επιτρέπει 
την επικοινωνία του ανθρώπου µε την µηχανή, είναι αυτή που δίνει την 
δυνατότητα να λειτουργούν οι µηχανές και οι εγκαταστάσεις στο βέλτιστο 
επίπεδο και να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα και η παραγωγικότητα των 
µηχανών. 

   Ο χειριστής της µηχανής γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε την µηχανή 
του. Όµως, και αυτός πρέπει να τα καταφέρνει συνεχώς έχοντας να 
αντιµετωπίσει καµιά φορά δεκάδες µεταβλητές για να πάρει µία απόφαση. 
Αυτός είναι και ο λόγος που τα συστήµατα HMI πρέπει να του παρέχουν την 
µέγιστη δυνατή διαφάνεια. 

    Υπάρχει µία διαβάθµιση των συσκευών αυτών προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες των εκάστοτε εφαρµογών όπως οι µπουτονιέρες (Push button 
panels), ειδικές συσκευές επιτήρησης και χειρισµών (Operator Interfaces) και 
συστήµατα βασισµένα σε υπολογιστές για επιτήρηση και χειρισµούς-SCADA 
(Protool Pro/WinCC Flexible). 

 

3.1 HMI (Human Machine Interface) 
 

    Μια Human Machine Interface ή HMI είναι η συσκευή που                           
παρουσιάζει την επεξεργασία των στοιχείων για τον χειριστή, καθώς και µέσω 
της οποίας ο χειριστής ελέγχει την διαδικασία. 
      Μια HMI συνήθως συνδέεται µε βάσεις δεδοµένων του συστήµατος 
SCADA και προγράµµατα λογισµικού, την παροχή trending, διαγνωστικών 
ελέγχων και πληροφοριών διαχείρισης, όπως η προγραµµατισµένη διαδικασία 
συντήρησης, και έχει συγκεκριµένες σχηµατικές παραστάσεις για ένα 
συγκεκριµένο αισθητήρα ή µηχανή, καθώς και σύστηµα αντιµετώπισης 
προβληµάτων. 
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    Το σύστηµα ΗΜΙ παρουσιάζει συνήθως τις πληροφορίες                                    
για το προσωπικό που χειρίζεται γραφικά, µε τη µορφή ενός µιµικού 
διάγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι ο χειριστής µπορεί να δει µια σχηµατική 
παράσταση της µονάδας που ελέγχεται. Για παράδειγµα,                                            
µια εικόνα από µια αντλία που συνδέεται µε ένα σωλήνα µπορεί να δείξει στο 
διαχειριστής ότι η αντλία λειτουργεί και πόσο ρευστό αντλείται µέσω του 
σωλήνα προς το παρόν. Το λογισµικό HMI θα δείχνουν                                                                        
την ροή του υγρού στο σωλήνα σε πραγµατικό χρόνο. Μιµικά διαγράµµατα 
µπορούν να αποτελούνται από γραφικά γραµµής και σχηµατικά σύµβολα για 
να   αντιπροσωπεύσει   τα στοιχεία της διαδικασίας, ή µπορεί να αποτελείται 
από ψηφιακές φωτογραφίες του εξοπλισµού διεργασιών µε κινούµενα 
σύµβολα. 
   Το πακέτο HMI για το σύστηµα SCADA περιλαµβάνει συνήθως ένα 
πρόγραµµα σχεδίασης που οι φορείς ή το προσωπικό συντήρησης του 
συστήµατος µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να αλλάξουν τον τρόπο που 
αυτά τα στοιχεία εκπροσωπούνται στο περιβάλλον. Οι αναπαραστάσεις αυτές 
µπορεί να είναι απλές ή σύνθετες. 

   

 

3.1.1 Τύποι συσκευών ΗΜΙ 

 

 Push button Panels (PP) 

 

  Μέχρι τώρα τα µπουτόν και οι λυχνίες έπρεπε να εγκατασταθούν, να 
καλωδιωθούν και να δοκιµαστούν ξεχωριστά. Η χρονική επιβάρυνση ήταν 
αναλογικά πολύ υψηλή. 

  Με τα PP το µόνο που χρειάζεται είναι µία τετράγωνη τοµή στον πίνακα και 
ένα καλώδιο δικτύου (Profibus DP ή MPI). Μέσα από ένα κοινό configuration 
που γίνεται, επιτυγχάνεται ετοιµότητα για άµεση χρήση µετά την εγκατάσταση 
σε χρόνο έως και 90% γρηγορότερα από την κλασσική µέθοδο µε την 
καλωδίωση.   

  Τα PP ενσωµατώνουν µπουτόν και LED δύο χρωµάτων, µε µακρά διάρκεια 
ζωής, έτοιµες περιοχές για κοινά στοιχεία (µπουτόν λυχνίες κλπ.) των 22.5mm, 
ενσωµατωµένο έλεγχο λυχνιών και πλήκτρων (lamp test και  key test!) καθώς 
και λειτουργίες διαγνωστικών. 
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   Οι συσκευές αυτές ενσωµατώνουν παλµογεννήτρια για flashing των LED, 
όπου χρειαστεί, ενώ παραµετροποιούνται µέσα από µενού από µία οθόνη και 
πληκτρολόγιο στο πίσω µέρος τους, όπου εµφανίζονται οι καταστάσεις καθώς 
και µηνύµατα σφαλµάτων σε απλό κείµενο. 

 

 

 

Push button Panels (PP) 

 

  Operator Interfaces  

 

   Οι συσκευές αυτές δίνουν την δυνατότητα να φαίνεται στην οθόνη τους η 
πληροφορία σε µορφή κειµένου ή σε µορφή γραφικών, ενώ από τα 
ενσωµατωµένα πλήκτρα επιτυγχάνεται ο χειρισµός τους. 

   Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες εδώ - Text Displays (TD), Operator 
Panels (OP) και Touch Panels (TP). 

 

  Text Displays (TD) 

 

   Έχουν οθόνη κειµένου και πλήκτρα πλοήγησης. Επικοινωνούν µε όλα τα 
PLC της Siemens (S5, S7 και M7) µέσω της θύρας επικοινωνίας τους αλλά και 
µε PLC άλλων κατασκευαστών, όπως AEG Modicon, Allen Bradley, Mitsubishi 
και Telemecanique. 

  Η οθόνη µπορεί να απεικονίζει κείµενο σε 8 ή σε 4 γραµµές, ανάλογα µε το 
µέγεθος των χαρακτήρων που έχει επιλεχθεί και είναι δυνατόν να ρυθµιστεί η 



37 
 

φωτεινότητα της και το ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου. Έχει βαθµό 
προστασίας IP65 και πολύ µικρό βάθος εγκατάστασης.  

 

 

Text display 

 

 Operator Panels (OP) 

 

   Είναι µία οµάδα από συσκευές που οι µικρές έχουν οθόνη κειµένου και 
πλήκτρα πλοήγησης, ενώ οι µεγάλες έχουν οθόνη γραφικών. 

   Μπορούν να απεικονίζουν µηνύµατα µε κείµενο, µεταβλητές τιµές (π.χ. 
θερµοκρασία, πίεση κλπ.), να διαχειρίζονται µηνύµατα βλάβης (επικύρωση 
βλάβης, άρση σφάλµατος), να προσδίδουν ώρα και ηµεροµηνία σε κάθε 
συµβάν. 

   Με τη βοήθεια του αριθµητικού πληκτρολογίου µπορούν να δίνονται set 
points στο PLC, ενώ µε τα ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ειδικών 
λειτουργιών (function keys) να εκτελούνται κάποιες διαδικασίες στην 
παραγωγή. 

   Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι χαρακτήρων (και τα Ελληνικά) καθώς και η 
δυνατότητα να δηµιουργηθεί δικό µας σετ. Και σε αυτά η επικοινωνία γίνεται µε 
όλα τα PLC της Siemens (S5, S7 και Μ7) µέσω των θυρών επικοινωνίας αλλά 
και µε PLC άλλων κατασκευαστών, όπως AEG, Modicon, Allen Bradley, 
Mitsubishi και Telemecanique. 

   Τα µεγαλύτερα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί να παρουσιάζουν σε γραφική 
µορφή την µηχανή ή την εγκατάσταση που πρέπει να επιτηρούν. Οι διάφορες 
παράµετροι της εγκατάστασης µπορούν να απεικονίζονται ως απλές τιµές, 
ιστογράµµατα ή σε καµπύλες. Οι τιµές που πρέπει να προσδοθούν  στο 
σύστηµα µπορούν να είναι είτε αριθµοί είτε ειδικές συµβολικές ονοµασίες. 
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   Οι εικόνες στην οθόνη αποτελούνται από στατικά (αµετάβλητα) και από 
δυναµικά µέρη. Στατική είναι για παράδειγµα η απεικόνιση ενός σιλό, ενώ 
δυναµική είναι η ένδειξη της στάθµης του. 

   Τα µηνύµατα σφάλµατος µπορούν να απεικονίζονται σε ειδική οθόνη µε 
διαφορετικό χρώµα για αυτά που µόλις έφτασαν, αυτά που επικυρώθηκαν και 
αυτά που έχουν φύγει. Σε όλες τις περιπτώσεις τα µηνύµατα συνοδεύονται από 
την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία που συνέβη το συµβάν. 

  

 

Operator Panels (OP) 

 

Touch Panels (TP) 

 

   Η τεχνολογία των συσκευών αφής (touch) είναι µία επέκταση της 
παραδοσιακής φιλοσοφίας για τις συσκευές ελέγχου και τηλεχειρισµών. 

   Οι οθόνες αφής είναι συσκευές που προγραµµατίζονται µέσω ειδικού 
λογισµικού ώστε να επιτρέπεται ο χειρισµός του PLC από αυτές. Παρέχουν 
ευκολία στη χρήση τους διότι δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς το σωστό 
πλήκτρο. Ακουµπώντας κάποιο γραφικό που υπάρχει στην οθόνη 
ενεργοποιείται το αντίστοιχο πρόγραµµα που δίνει εντολή στο PLC και 
ενεργοποιείται η εργασία που έχει προγραµµατιστεί να γίνεται. Η ευελιξία είναι 
εµφανής, αφού δεν χρειάζεται πια να ψάχνει κανείς για το σωστό πλήκτρο 
ειδικής λειτουργίας (function key) ή τα πλήκτρα πλοήγησης. 

   Οι συσκευές αυτές δεν έχουν κανένα στοιχείο που να λειτουργεί µηχανικά. 
Αυτό δίνει µία µακροζωία στις συσκευές, αφού φθείρονται ελάχιστα στον 
χρόνο. 
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   Επικοινωνούν µε όλα τα PLC της Siemens (S5, S7 και Μ7) µέσω της θύρας 
επικοινωνίας τους, αλλά και µε PLC άλλων κατασκευαστών, όπως AEG 
Modicon, Allen Bradley, Mitsubishi, OMRON και Telemecanique. 

 

 

 

                                                    Touch Panels (TP) 
 

 

3.2  Συστήµατα  SCADA 
 

Ξεκινώντας την περιγραφή των συστηµάτων SCADA είναι σκόπιµο να 
αναφέρουµε τι είναι SCADA. Η λέξη SCADA αποτελεί τα αρχικά των λέξεων 
Supervisory Control And Data Acquisition System, δηλαδή Σύστηµα Εποπτείας 
Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών. 

Τα συστήµατα SCADA αποτελούν εφαρµογή της βιοµηχανικής 
πληροφορικής για την εποπτεία της παραγωγής. Με χρήση των συστηµάτων 
SCADA επιτυγχάνεται on-line παρακολούθηση, µέσω µονάδων PLC, και 
συνεχής καταγραφή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κρίσιµων 
παραµέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε 
πραγµατικό χρόνο. 
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Ένα σύστηµα SCADA περιλαµβάνει απεικόνιση σε µιµικά διαγράµµατα όλων 
των διεργασιών παραγωγής, ενδείξεις των τιµών των µετρούµενων µεγεθών, 
διαρκή συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων σε Η/Υ, γνωστοποίηση 
σφαλµάτων κ.α. Επίσης σηµαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του 
συστήµατος µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων σελίδων του διαδικτύου.  

 

 

 

Οι κύριες λειτουργίες ενός συστήµατος SCADA είναι οι ακόλουθες: 

• Συλλογή δεδοµένων από τα PLC και τις Αποµακρυσµένες Τερµατικές 
Μονάδες (RTU). Όλα τα επιθυµητά σήµατα µεταδίδονται προς το σύστηµα 
SCADA µέσω του δικτύου βιοµηχανικού αυτοµατισµού. 

• Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων και αναπαράστασή 
τους µέσω γραφηµάτων. Οι επιλεγµένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε 
αυτούσιες είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία. 

• Ανάλυση δεδοµένων και ειδοποίηση του προσωπικού σε περιπτώσεις 
σφάλµατος. Όταν τα δεδοµένα πάρουν τιµές µη κανονικές το σύστηµα 
SCADA ειδοποιεί µε οπτική ή ακουστική σήµανση τους χειριστές, ώστε να 
αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις. 

• Έλεγχος κλειστού βρόχου διεργασιών. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής 
τεχνικών ελέγχου, αυτόµατες ή χειροκίνητες. 

• Γραφική απεικόνιση των τµηµάτων της διεργασίας σε µιµικά διαγράµµατα και 
παρουσιάσεις των δεδοµένων σε ενεργά πεδία. Τα µιµικά διαγράµµατα 
απεικονίζουν ρεαλιστικά τµήµατα της διεργασίας µε στόχο την ευκολότερη 
εποπτεία και την κατανόηση των δεδοµένων από τους χειριστές του 
συστήµατος. 

• Καταγραφή όλων των συµβάντων κανονικών και µη για την δηµιουργία 
ιστορικού αρχείου. Σε κάθε βιοµηχανία υπάρχει καταγραφή όλων των 
κρίσιµων παραµέτρων. Παλιότερα γινόταν µε χειρόγραφη καταγραφή, ενώ 
σήµερα την ευθύνη αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδοµένων του συστήµατος 
SCADA. 

• Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήµατος µε αυτόµατη εναλλαγή, αν 
αυτό κρίνεται σκόπιµο βάση της υπό έλεγχο διεργασίας. Σε διεργασίες 
υψηλής επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο η εµφάνιση σφάλµατος λόγω βλάβης του εξοπλισµού. Για τον 
λόγο αυτό τα συστήµατα SCADA υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό 
σύστηµα που αναλαµβάνει σε περίπτωση σφάλµατος. 

• Μεταφορά δεδοµένων σε άλλα τµήµατα του κεντρικού συστήµατος 
πληροφόρησης και διαχείρισης. 

• Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήµατα του 
συστήµατος SCADA. 

• Ειδικές εφαρµογές λογισµικού όπως εκτέλεση κώδικα C++ ή ανάπτυξη 
ευφυών συστηµάτων. 
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Ένα σύγχρονο σύστηµα ελέγχου και εποπτείας (SCADA) καλείται να 

επεξεργαστεί ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων και παράλληλα να δώσει τι 
κατάλληλες εντολές ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας έχει περιορισµένες ικανότητες στη επεξεργασία  
µεγάλου όγκου πληροφοριών, ωστόσο είναι σε θέση να λάβει σύνθετες και 
νοήµονες αποφάσεις. Το λογισµικό καλείται να δώσει στο χειριστή του 
συστήµατος µε κατανοητό για τον τελευταίο τρόπο, έγκυρες πληροφορίες για 
την κατάσταση του συστήµατος.  Συνδυάζονται µε όλες τις σειρές PLC της 
SIEMENS, αλλά και µε PLC άλλων εταιρειών σε υπάρχοντα συστήµατα. 
Εγκαθίστανται είτε σε Η/Υ είτε σε Panels χειρισµών, αναλόγως την εφαρµογή.            

 Υπάρχει µεγάλη γκάµα από Panel χειρισµών (ΗΜΙ) για την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε απαίτησης και ανάγκης., δηλαδή στα λογισµικά πακέτα WinCC 
και WinCC flexible. 

     Ένα σηµαντικό µέρος των περισσότερων εφαρµογών SCADA είναι η 
διαχείριση συναγερµών. Το σύστηµα παρακολουθεί κατά πόσο πληρούνται 
ορισµένες προϋποθέσεις συναγερµού, για να διαπιστώσει πότε ένα συµβάν 
συναγερµού έχει συµβεί. Μόλις ένα συµβάν συναγερµού έχει ανιχνευθεί, µία ή 
περισσότερες ενέργειες λαµβάνονται (όπως η ενεργοποίηση ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών συναγερµού, και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ή µηνυµάτων κειµένου ο χειριστής του συστήµατος  ακόµα και εξ’ αποστάσεως 
να είναι ανά πάσα στιγµή ενηµερωµένος). 

    Υπάρχουν δύο συστήµατα SCADA διαθέσιµα, τα οποία καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις των σηµερινών εφαρµογών-το Protool Pro και το WinCC flexible 
micro για τις µικρές και µεσαίας κλίµακας εφαρµογές και το WinCC και το 
WinCC flexible για τις µεγάλες.  

Και τα δύο πακέτα αποτελούνται από δύο επιµέρους υποσυστήµατα: 

• Configuration, µε το οποίο σχεδιάζουµε την εφαρµογή µας και   
• Run time, µε το οποίο την εκτελούµε.  
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   Καθένα από αυτά δίνει την δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση σε ένα 
συγκεκριµένο αριθµό µεταβλητών στο PLC (Power Tags). Έτσι, υπάρχουν οι 
εκδόσεις για 128, 256, 1024 και 64000tags για τα WinCC και WinCC flexible 
και 128, 256, 512 και 2048 για το Protool Pro. 

 

 

3.3 Βιοµηχανικά  δίκτυα 
   Στον αυτοµατισµό υπάρχει η αυξανόµενη τάση για κατανεµηµένο έλεγχο των 
εγκαταστάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι ο έλεγχος των σύνθετων διαδικασιών 
µπορεί να κατανεµηθεί τοπικά, οπότε και επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή 
επεξεργασία. 

   H επικοινωνία αφορά τη µετάδοση δεδοµένων µεταξύ δύο ή περισσότερων 
σταθµών του ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Η φυσική θέση των σταθµών µπορεί 
να είναι στην ίδια ή σε διαφορετικές µονάδες, οπότε µιλάµε για «εσωτερική» ή 
για «εξωτερική» επικοινωνία αντίστοιχα. 

   Στη σειρά ελεγκτών Simatic S7 και S5 υπάρχουν διαθέσιµες όλες οι 
σύγχρονες και κατά τα διεθνή πρότυπα δυνατότητες δικτύωσης που απαιτεί η 
πυραµίδα του αυτοµατισµού. 

• Στο χαµηλότερο επίπεδο (αισθητήρες, διακόπτες), οι χρόνοι απόκρισης 
είναι της τάξης ελάχιστων msec. 

• Στο µεσαίο επίπεδο (τοπικά τµήµατα παραγωγής) οι χρόνοι απόκρισης 
είναι µεταξύ 10 και 100msec. 

• Στο υψηλότερο επίπεδο (συνολική διαχείριση της παραγωγής) οι χρόνοι 
απόκρισης είναι από 100 msec έως µερικά δευτερόλεπτα. 

 

3.3.1 PROFINET – PROFIBUS 
  
   Το PROFIBUS DP, προσδιορίζει τη λειτουργία, τα ηλεκτρικά και τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά για δίκτυα σειριακής µετάδοσης. ∆ηµιουργήθηκε για την εύκολη 
σύνδεση PLCs και άλλων συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές, σε 
δίκτυο. 

   Κάθε συσκευή που βρίσκεται στο δίκτυο λαµβάνει µία µοναδική διεύθυνση 
και αποτελεί ένα σταθµό, ο οποίος χαρακτηρίζεται είτε ως ενεργητικός είτε ως 
παθητικός. 
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   Ένας ενεργητικός σταθµός έχει το δικαίωµα πρόσβασης στο δίκτυο όταν του 
δίδεται µια αλληλουχία δεδοµένων που ονοµάζεται «µάρκα» (token). Η µάρκα 
περνάει διαδοχικά στους ενεργητικούς σταθµούς κατά αυξανόµενη τιµή της 
διεύθυνσης (κύκλος διάδοσης µάρκας– token rotation cycle).  
   Οι παθητικοί σταθµοί χρησιµοποιούν το δίκτυο µόνο όταν τους ζητηθεί από 
τον σταθµό που διαθέτει τη µάρκα. Το PROFIBUS DP έχει σχεδιαστεί για την 
ανταλλαγή δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες ανάµεσα σε µία κεντρική συσκευή 
και τις κατανεµηµένες µονάδες που διαθέτει. 
    Οι ενεργητικοί σταθµοί του δικτύου µπορεί να είναι PLCs, προσωπικοί 
υπολογιστές ή γενικότερα εξελιγµένες µονάδες εποπτείας και ελέγχου. 
Ορίζονται ως αφέντες (master) ενώ οι µονάδες που ελέγχονται ονοµάζονται 
σκλάβοι (slaves). Ένας master έχει πλήρη δικαιώµατα πάνω στα slaves του 
ενώ η πρόσβασή του σε συσκευές άλλων master είναι εξαιρετικά 
περιορισµένη. 
 
 
     

 
 
                Παράδειγµα τοπολογίας και διασύνδεσης σε δίκτυο PROFIBUS 
 
 
 
    Το PROFINET είναι µια ethernet-based λύση δικτύωσης για τον 
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο. Είναι παρόµοιο µε το PROFIBUS δεδοµένου ότι 
επιτρέπει το διανεµηµένο έλεγχο IO (Input- Output) από ένα PLC. 
Χρησιµοποιεί επίσης παρόµοιες τεχνικές στην εφαρµοσµένη µηχανική, ίδιες 
διαδικασίες και τις τεχνικές συντήρησης και µπορεί να υποστηρίξει τα 
παρόµοιες εφαρµογές όπως ο λειτουργικός έλεγχος ασφάλειας και κινήσεων. 
Ένα νέο πρόγραµµα για την ενεργό διαχείριση της ενέργειας που στοχεύει στη 
χρησιµοποίηση του PROFINET για να βοηθήσει στη µείωση της βιοµηχανικής 
κατανάλωσης ισχύος, έχει προωθηθεί πρόσφατα. 
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 Το PROFINET (που ουσιαστικά είναι ο συνδυασµός PROFIBUS - 
ETHERNET)είναι πολύ πιο προσιτό από το PROFIBUS και µπορεί να 
επιτρέψει µια καλύτερη δικτύωση και γενικότερα εγκατάσταση. Το PROFIBUS 
πλησιάζει και τον ανταγωνισµό, όσον αφορά την κατηγορία των fieldbuses έτσι 
ώστε οι υπάρχουσες επενδύσεις και ο εξοπλισµός, να µπορούν να 
διατηρηθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε µεταφοράς σε ethernet-based 
περιβάλλον, στο µέλλον. 
    Μέχρι το τέλος του 2008 1.6 εκατοµµύριο νέοι κόµβοι εγκαταστάθηκαν, µια 
αύξηση 40% κατά τη διάρκεια του 2007. 
 
 
 
    Πληρεί το πρότυπο ΕΝ 50170 και καλύπτει τις µεσαίας κλίµακας εφαρµογές 
στις σειρές S5, 57, Μ7, C7 και σταθµούς άλλων κατασκευαστών (PLC/PC). 
Μερικά από τα πλεονεκτήµατά του είναι: 

• Υψηλή απόδοση - Κορυφαίο στην ευρωπαϊκή αγορά µε µεγάλη γκάµα 
προϊόντων από διάφορους επώνυµους κατασκευαστές. 

• Μειωµένο κόστος στην εγκατάσταση και στη καλωδίωση. 

• Υψηλός βαθµός ασφαλείας των δεδοµένων. 
• Ευελιξία - υλοποιεί διάφορες τοπολογίες (αστέρας, δακτύλιος κλπ.). 

• Προσπέλαση σε εφαρµογές Windows µε το ΟLE, OPC. 

• Προγραµµατισµός εξ αποστάσεως. 
 

 

                                                      Profibus DP 
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Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Profibus: 

• Profibus DP , για τη κυκλική µετάδοση µικρής ποσότητας δεδοµένων σε 
πολύ υψηλές ταχύτητες (από 9,6 kbps ως 12 Mbps) σε αποστάσεις 
πάνω από  100 χιλιόµετρα (µε χρήση οπτικών ινών). 0 µέγιστος αριθµός 
σταθµών που µπορούν να πάρουν µέρος στο δίκτυο είναι 126. Η αρχή 
λειτουργίας του βασίζεται στη Master - Slave λογική, όπου ο κεντρικός 
σταθµός (Master) επικοινωνεί κυκλικά µε όλους τους υποκείµενους σ’ 
αυτόν σταθµούς (Slaves). 

 

• Profibus , για τη µετάδοση µεσαίας ποσότητας δεδοµένων µεταξύ 
σταθµών που έχουν ίσα δικαιώµατα προσπέλασης στο δίκτυα. Η αρχή 
λειτουργίας του βασίζεται στο token passing, τη δυνατότητα δηλαδή 
κυκλικά ο ένας µετά τον άλλο οι σταθµοί να στέλνουν και να λαµβάνουν 
πληροφορίες από το δίκτυο. Κι εδώ όπως και πριν οι αποστάσεις 
µπορούν να ξεπεράσουν τα 100  χιλιόµετρα ενώ οι ταχύτητες κυµαίνο-
νται µεταξύ 9.6 kbρs και 1,5 Μbρs. 0 µέγιστος αριθµός που µπορούν να 
πάρουν µέρος στο δίκτυο είναι 126. 
 

 
  

  Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται είναι: 

 

• FDL (S5, 57. Μ7) 

• FMS (S5. S7, Μ7) 
• S7-Functions (S7, Μ7) 

• TF (S5) 

• GP (S5) 
• ZP (S5) 
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3.3.2  Industrial Ethernet 
 

    Industrial Ethernet είναι το όνοµα που δόθηκε στη χρήση της διεπαφής 

επικοινωνιών Ethernet σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον, για τον έλεγχο 

µηχανώναυτοµατοποιηµένης παραγωγής. 

     Το Βιοµηχανικό Ethernet στρέφεται στην αυξηµένη παραγωγή που καθιστά 

µια επιχείρηση κερδοφόρα. Έχει ως σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο µιας 

διαδικασίας παραγωγής και να παρακολουθεί πολλές διαφορετικές γραµµές, 

και τα δεδοµένα αυτών που στέλνονται παραδοσιακά σε αναλογική µορφή, 

όπως τη θερµοκρασία, υγρασία, pH, πίεση, ροή, ιξώδες, πυκνότητα, βάρος, 

δόνηση, ροπή, περιστροφή/λεπτό, τάση, ρεύµα, ακτινοβολία, δορυφορική 

πρόσβαση και έλεγχο, CCTV HD µε κίνηση, φωνή και ενδοσυνεννόηση, 

διπλής κατεύθυνσης ράδιο πρόσβαση και έλεγχος κ.λπ. 

 
 

 
 
                          Η αρχιτεκτονική του βιοµηχανικό Ethernet 
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    Για πολλά χρόνια το Ethernet δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε 

βιοµηχανικές εφαρµογές λόγω της αρχιτεκτονικής του, που το έκανε 

ακατάλληλο για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Απαγορευτικό ήταν και το 

µεγάλο κόστος υλοποίησης, που το περιόριζε µόνο σε εφαρµογές διασύνδεσης 

ελεγκτή µε ελεγκτή και Η/Υ µε ελεγκτή και σε εφαρµογές υψηλού κόστους. Όλα 

τα παραπάνω άλλαξαν µε την ύπαρξη χαµηλού κόστους µικροελεγκτών, οι 

οποίοι ενσωµατώνουν το πρωτόκολλο TCP/IP, και την ύπαρξη ανώτερων 

πρωτοκόλλων που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του Ethernet σε βιοµηχανικές 

εφαρµογές. 

 

   Το Ethernet παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται και η διασυνδεσιµότητα σε πολλά άλλα δίκτυα, η σύνδεση µε το 

Ιnternet, η µεγάλη εµπειρία των µηχανικών σήµερα σε αυτή την τεχνολογία, η 

ώριµη και ασφαλής ασύρµατη µετάδοση και ο πολύ φθηνός εξοπλισµός 

διασύνδεσης. Σε πολλά προβλήµατα του παρελθόντος µπορεί να δοθεί λύση 

από το Ethernet, το οποίο ωστόσο είναι ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε για τη 

δικτύωση πληροφοριών, πράγµα που το καθιστά ακατάλληλο για ακριβή έλεγχο 

πραγµατικού χρόνου σε εφαρµογές, όπως ο έλεγχος ταχύτητας και θέσης σε 

ηλεκτροκινητήρια συστήµατα.  

      
   Οι διάφοροι οργανισµοί που ασχολούνται µε το Fieldbus αντιµετωπίζουν την 

πρόκληση να ενσωµατώσουν το Ethernet σε όσες πιο πολλές βιοµηχανικές 

εφαρµογές είναι δυνατό, καταφεύγοντας συχνά σε τροποποιήσεις τόσο του 

πρωτοκόλλου TCP/IP, όσο και του ίδιου του υλικού. 

 

  Πληρεί το πρότυπο ΕΕ 802.3 και καλύπτει τις εφαρµογές υψηλής κλίµακας, 

απαιτητικές σε όγκο πληροφοριών και ταχύτητα µετάδοσης στις σειρές S5, S7, 

Μ7, C7 και σταθµούς άλλων κατασκευαστών (PLC/PC). 
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 Μερικά από τα πλεονεκτήµατά του είναι: 

• Υψηλή απόδοση - µεγάλος αριθµός σταθµών, µεγάλος όγκος 

δεδοµένων. 

• Υψηλός βαθµός ασφαλείας δεδοµένων - οι συνιστώσες του δικτύου είναι 

κατασκευασµένες για σκληρές βιοµηχανικές συνθήκες. 

• Υψηλής ποιότητας προστατευµένο καλώδιο. 

• Σύνδεση µεταξύ του γραφείου και της παραγωγής. 

• Ευελιξία - υλοποιεί διάφορες τοπολογίες (αστέρας, δακτύλιος κλπ.). 

• Προσπέλαση σε εφαρµογές Windows µε το OLE. 

• Προγραµµατισµός εξ αποστάσεως. 

• Η εφαρµογή µπορεί να είναι σε τοπικό δίκτυο (LAN) ή σε δίκτυο ευρείας 

κλίµακας (WAN), οι αποστάσεις που καλύπτονται φθάνουν το 4,3 χι-

λιόµετρα µε ταχύτητα µετάδοσης 10.5 Mbρs. 0 µέγιστος αριθµός 

σταθµών που µπορούν να πάρουν µέρος στο δίκτυο είναι 1024.  

 

 
 
 
 
 
          Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται είναι: 

 

• ISO Transport (S5, S7, M7) 

• ISO on TCP/IP (S5, S7, M7) 

• S7-Functions (S7) 
• MAP (S5) 

• TF (S5) 
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3.3.3  Simatic ΝΕΤ 
 

 

   To Simatic ΝΕΤ συνδέει όλους τους σταθµούς Simatic µεταξύ τους και 

εγγυάται την αλάνθαστη επικοινωνία τους. Ένα καλώδιο είναι το µόνο που 

χρειάζεται για να δικτυωθούν όλοι οι  σταθµοί Simatic µέσα από το 

ενσωµατωµένο τους ΜΡΙ Interface. Μπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα ή να 

επικοινωνούν µε όλους τους σταθµούς στο δίκτυο και να προγραµµατίζονται 

από µια συσκευή προγραµµατισµού.  

   Ένα εύρος από άλλα πρότυπα δίκτυα (Profibus  - Industrial  Ethernet ), µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ τους, κάνει δυνατή την επικοινωνία των 

συστηµάτων Simatic µε συσκευές άλλων κατασκευαστών, από το επίπεδο των 

τοπικών συσκευών στην εγκατάσταση µέχρι τους υπολογιστές στο ανώτερο 

επίπεδο διαχείρισης του αυτοµατισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

                                                      Simatic ΝΕΤ 
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                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

   4. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 
        
                      

4.1 Ανεµογεννήτρια – Φωτοβολταϊκά panels 
 

    Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνονται τα φωτοβολταϊκά panels και την 
ανεµογεννήτρια που έχουν εγκατασταθεί στο 1° ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
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 4.1.1 Συνδέσεις  Φωτοβολταϊκών Ανεµογεννήτριας 
 

    Στην παρακάτω φωτογραφία µπορούµε να δούµε τα καλώδια που έρχονται 
από τα φωτοβολταϊκά  και την ανεµογεννήτρια. Έχουν συνδεθεί µε τριφασικές 
πρίζες έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αποσύνδεσης 
οποιουδήποτε φωτοβολταϊκού panel ή και της ανεµογεννήτριας, σε περίπτωση 
που χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή σε ένα από αυτά  χωρίς να θέτουµε τα 
άλλα εκτός λειτουργίας. Τα καλώδια των φωτοβολταϊκών οδηγούνται και 
καταλήγουν στον γενικό πίνακα. 
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4.2  Πίνακας ισχύος 
 

    Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε τον γενικό πίνακα, στις αµέσως επόµενες 
εικόνες θα εξηγήσουµε τα µέρη που αποτελείται. 

    Στο πάνω µέρος του πίνακα είναι τοποθετηµένες οι ασφάλειες, στις οποίες 
καταλήγουν οι αγωγοί από τα φωτοβολταϊκά panels και αµέσως από κάτω 
βρίσκεται  η αντικεραυνική  προστασία. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τόσο στον εξωτερικό χώρο του 
κτιρίου µε τοποθέτηση αντικεραυνικών συστηµάτων τύπου ιονισµού της 
VECTOR και αγωγών καθόδων, όσο και εσωτερικά του κτιρίου µε µπάρες και 
γειώσεις όλων των µεταλλικών αντικειµένων που βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις. 

 

 

  

 



54 
 

     Στη συνέχεια συνδέονται τα ρελαί στα οποία καταλήγουν οι αγωγοί των 
φωτοβολταϊκών panels µέσω των ασφαλειών και της αντικεραυνικής 
προστασίας.   

     Έτσι µε τη βοήθεια των ρελαί επιτυγχάνεται η σύνδεση των φωτοβολταϊκών 
panels κατά δυο τρόπους, εν σειρά ή εν παραλλήλω και κατά συνέπεια υπάρχει 
η δυνατότητα εκµετάλλευσης δυο διαφορετικών τιµών της τάσεως αντίστοιχα  για 
κάθε συνδεσµολογία.  
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   Παρακάτω διακρίνονται τα έξι ζεύγη από ρελαί εκ των οποίων το πρώτο 

ρελαί  κάθε ζεύγους συνδέει τα φωτοβολταϊκά panels εν παραλλήλω και το 

δεύτερο ρελαί κάθε  ζεύγους συνδέει τα φωτοβολταϊκά panels εν σειρά.   
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  Στο κάτω µέρος και αριστερά στο πίνακα, υπάρχουν οι µικροαυτόµατοι των  

inverter I, inverter II και της ∆ΕΗ, δίπλα από τους διακόπτες υπάρχει το ρελαί 

του UPS και  δεξιά  τα ρελαί των inverter Ι, inverter ΙΙ και της ∆ΕΗ. Τα ρελαί 

αυτά θα ελέγχονται από ένα PLC όπου η λειτουργία τους θα εξηγηθεί 

παρακάτω.    
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4.2.1    Ιnverters   
  
   Όταν τα φωτοβολταϊκά είναι συνδεµένα εν σειρά για να εκµεταλλευτούµε την 

παραγόµενη ενέργεια από αυτά, απαραίτητη είναι η χρήση ενός inverter για 

την µετατροπή της τάσης των φωτοβολταϊκών από 148V DC σε 220V AC 

50Hz.Έτσι τοποθετήθηκε το συγκεκριµένο inverter(όπου φαίνεται παρακάτω) 

και το οποίο  παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνεται παραλληλισµός µε το 

δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 

 

 
                                       INVERTER Ι   (fronius) 800W  
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    Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόµενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ και την ανεµογεννήτρια σε 

συσσωρευτές.   

     Για την εκµετάλλευση αυτής της αποθηκευµένης ενέργειας είναι απαραίτητη 

η χρήση ενός inverter. Έτσι εγκαταστάθηκε ένα  inverter της siemens 1500VA 

για τη µετατροπή των 24V των συσσωρευτών σε 230V συχνότητας  50Hz  

πραγµατοποιώντας τη δυνατότητα τροφοδότησης  των φορτίων του 

εργαστηρίου. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inverter II (siemens) 1500VA 
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   4.2.2  UPS 
 

    Ορισµένες συσκευές όπως το PLC και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα 

έπρεπε να είναι συνεχώς υπό τάση,  διότι είναι συσκευές έλεγχου που είναι 

απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος µας,  δεν θα  έπρεπε 

λοιπόν να επηρεάζονται από τυχόν ενδεχόµενη  διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Άρα, απαραίτητη ήταν η χρήση κάποιου UPS όπου θα παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα.  

    Έτσι λοιπόν  για την αδιάλειπτη υποστήριξη των µηχανηµάτων εγκαταστάθηκε 

ένα UPS 1000VA το οποίο αντλεί ενέργεια απ’ ευθείας  από τις µπαταρίες της  

εγκατάστασης .  
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4.2.3  Εκλεκτές  Φόρτισης 
 

 Στη παρακάτω εικόνα εµφανίζεται ο Ελεγκτής Φόρτισης της  ανεµογεννήτριας. 

Παρέχει την δυνατότητα να παρατηρούµε την τάση και το ρεύµα της 

παραγόµενη ισχύς της ανεµογεννήτριας  µέσω αναλογικών  οργάνων. Μέσω 

ενός ποτενσιόµετρου µπορούµε να ρυθµίζουµε την τάση εξόδου. Επίσης είναι 

δυνατό και το φρενάρισµα και σταµάτηµα της ανεµογεννήτριας µέσω ενός 

διακόπτη.     

 
 

 
 

 
 
 

                            Ελεγκτής Φόρτισης της  ανεµογεννήτριας 
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4.2.4 Πλήρως ρυθµιζόµενος Ελεγκτής Φόρτισης Συσσωρευτών  
Φ/Β  Συστηµάτων  (Tarom

TM
)
  
 

 

 
 
 

 

   Ο ρυθµιστής φόρτισης Tarom
 
παρακολουθεί το επίπεδο φόρτισης των 

συσσωρευτών, ρυθµίζει την διαδικασία φόρτισης και επεµβαίνει στην 
λειτουργία του φορτίου, αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντάς το αυτόµατα 
στις προκαθορισµένες συνθήκες, εκµεταλλευόµενος πλήρως την ενέργεια και 
τις δυνατότητες των συσσωρευτών και ταυτόχρονα παρατείνοντας το χρόνο 
ζωής των.  

   Επιπλέον ο ρυθµιστής φόρτισης Tarom
 
απεικονίζει διαρκώς όλα τα 

χαρακτηριστικά µεγέθη και παραµέτρους του Φ/Β συστήµατος, προσφέρει τη 
δυνατότητα καθορισµού των βασικών χαρακτηριστικών παραµέτρων του 
συστήµατος αλλά και παραµέτρων λειτουργίας του, µπορεί να συνεργαστεί µε 
διάφορους εξωτερικούς αισθητήρες, και έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (µέσω ειδικού λογισµικού). 
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 Απαραίτητο στην κατασκευή ήταν το  Tarcom Datalogger το οποίο  
συνεργάζεται µε τον ρυθµιστή φόρτιση Tarom και έχει µια έξοδο alarm καθώς  
και µια σειριακή θύρα για σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Με τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού µπορούµε να επιλέξουµε άνω 
και κάτω όρια των µετρούµενων µεγεθών έτσι ώστε όταν έχουµε υπέρβαση 
κάποιου από τα επιθυµητά  όρια τότε έχουµε Alarm και κατά συνέπεια έχουµε 
έξοδο στην επαφή Alarm του Tarcom.      
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4.2.5 Συσσωρευτές 
 

     Στα Αυτόνοµα συστήµατα Α.Π.Ε. χρησιµοποιούνται συσσωρευτές ειδικού 
τύπου, ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλος βαθµός εκφόρτισης (έως 80 %), χωρίς 
βλάβη των υλικών.    

     Εξάλλου η διαδικασία φόρτισης δεν πρέπει να εµφανίζει φαινόµενα µνήµης, 
ενώ θα µπορεί να πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε κατάσταση φόρτισης. Οι 
συσσωρευτές αυτού του τύπου καλούνται «Βαθειάς Εκφόρτισης». 

    Παρακάτω φαίνονται οι συσσωρευτές όπου εγκαταστάθηκαν. Πρόκειται για 
12 συσσωρευτές Μολύβδου - Οξέως ανοικτού τύπου, ονοµαστικής τάσης 
2V,τους συνδέσαµε εν σειρά  όποτε έχουµε:12*2V= 24Volt  των 400Ah. 
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Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε  την µονάδα λειτουργίας και διαχείρισης 
της ενέργειας των φωτοβολταίκών πάνελ και της ανεµογεννήτριας. 
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4.3    Πίνακας εγκατάστασης του PLC και οργάνων µέτρησης 
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   Στο πάνω µέρος του πίνακα διακρίνονται τα όργανα µέτρησης, ένα 
βολτόµετρο και δύο αµπερόµετρα καθώς και τα πηνία που είναι απαραίτητα 
για τη λειτουργία των οργάνων. 

 

    Στην επόµενη µπάρα του πίνακα βρίσκονται τα ρέλια, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για να οδηγήσουν τις εξόδους του  PLC στην διέγερση 
Α1, Α2 των ρελαί της  ∆ΕΗ, των inverter I,  inverter II,  UPS και τα ρελαί 
σύνδεσης φ/β εν σειρά, και σύνδεσης φ/β εν παραλλήλω.  

   ∆ίπλα τοποθετήθηκε ένα κουδούνι για χρήση alarm καθώς και ένας 
επιτηρητής τάσης, για να επιτυγχάνεται έλεγχος σε περίπτωση απώλειας 
τάσης και τέλος δυο ηλεκτρονικοί µετρητές για µέτρηση Kwh της 
παραγόµενης  και της καταναλισκόµενης ισχύς. 

 

 



67 
 

    Στο κάτω µέρος  του πίνακα έχει τοποθετηθεί ένα  PLC ( Siemens s7-200 ) 
το οποίο έχουµε προγραµµατίσει κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνει τον αυτόµατο 
έλεγχο και τη διαχείριση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας της 
εγκατάστασης. 

 

 

 

     Το  PLC  (προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής) είναι µια συσκευή στερεάς  
κατάσταση σχεδιασµένη να εκτελεί λογικές λειτουργίες που µέχρι τώρα 
επιτυγχάνονταν µε  ηλεκτροµηχανικούς ηλεκτρονόµους  η σχεδίαση  είναι 
παρόµοια  µε αυτή ενός Η/Υ .είναι µια οµάδα λογικών ψηφιακών στοιχείων 
σχεδιασµένη να παίρνει λογικές αποφάσεις και να παρέχει εξόδους .  

   Χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και την λειτουργία βιοµηχανικής  παραγωγής 
συσκευών και µηχανηµάτων. H δοµή ενός PLC βασίζεται στις ίδιες αρχές µε αυτές 
που εφαρµόζονται στην αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι ικανό όχι µόνο στην 
εκτέλεση των εργασιών ενός ηλεκτρονόµου αλλά και στην εκτέλεση άλλων 
εφαρµογών όπως µετρήσεις υπολογισµού σύγκρισης και επεξεργασία λογικών 
σηµάτων.  

   Το PLC που χρησιµοποιήσαµε είναι το CPU - 226 και έχουµε αναφέρει 
εκτενώς τα χαρακτηριστικά του στο Κεφάλαιο 2. 
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    Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τις επιπρόσθετες µονάδες του PLC που 
χρειάστηκαν για να επιτευχθεί ο αποµακρυσµένος έλεγχος της µονάδας µας.    
 
 

4.3.1 Expansion Module CP 243-1 IT 
 

   Το Expansion Module το οποίο χρησιµοποιούµε είναι το CP 243-1 IT το 
οποίο είναι το εξελιγµένο µοντέλο του CP 243-1 και µε το οποίο έχουµε την 
δυνατότητα, εκτός από την επικοινωνία σε δίκτυο Ethernet, να υπάρχει και 
επικοινωνία µε το PLC µέσω του Internet αφού αυτό το CP έχει εσωτερικά 
υλοποιηµένο σε Hardware έναν HTTP Server, έναν FTP Server, έναν FTP 
Client και έναν E-MAIL Server. 

    Με το CP 243-1 IT µας παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα να ρυθµιστεί, 
προγραµµατιστεί, αλλά και να διαγνωστεί η οποιαδήποτε βλάβη στο PLC, από 
οποιοδήποτε µέρος βρισκόµαστε αρκεί να είναι εγκατεστηµένο στο PC το 
οποίο δουλεύουµε το πρόγραµµα STEP 7 Micro/WIN. 

   Με το CP 243-IT µας παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας, µέσω Ethernet, 
µε ένα άλλο S7-200, S7-300, S7-400 plc και η αποστολή δεδοµένων µεταξύ 
τους.  

  

 

 

                       CP243-1 IT 

   Βέβαια για να υπάρξει η επικοινωνία µεταξύ των άλλων PLC πρέπει πρώτα 
να έχουν εγκατασταθεί και τα ανάλογα Expansion Modules για Ethernet και στα 
άλλα µηχανήµατα.  
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   Το CP 243-1 IT παραδίνεται µε δικιά του Mac Address αλλά IP και Subnet 
mask πρέπει να του ορίσει ο χρήστης κατά την διάρκεια δηµιουργίας του 
Internet Wizard ή να αφήσει τον BOOTP server να κρατήσει αυτός µόνος του 
µία από το LAN πάνω στο οποίο θα έχει συνδεθεί το µηχάνηµα. 

   Οι ρυθµίσεις που έχουν δηµιουργηθεί από τον Internet Wizard του Ethernet 
αποθηκεύονται στην CPU του S7-200. Κατά την διάρκεια της εκκίνησης της 
CPU και του CP, το CP διαβάζει τις ρυθµίσεις αυτές και αυτορυθµίζεται µόνο 
του. 

 

    Οι ρυθµίσεις του Expansion Module CP 243-1 IT χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, S7 communications και IT Communications 

 

S7-communications  

 

• S7 communication via Industrial Ethernet 
• Ethernet πρόσβαση µέσω του απλού RJ45 socket 
• Εύκολη σύνδεση σε ένα S7-200 σύστηµα µέσω του S7-200 

backplane bus 
•  Επιτρέπει ευέλικτες και κατανεµηµένες δοµές αυτοµατισµού 
• Επιτρέπει στιγµιαία επικοινωνία ως και οκτώ S7 plc 
• Μας επιτρέπει σύνδεση σε S7-200 OPC-server 
• Απλή διαχείριση δικτύου 
• Παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας XPUT/XGET σαν server-client 

αλλά και υπηρεσίες READ/WRITE σαν server. 
 

IT-communications  

 

• Σύστηµα αρχείων για µόνιµη αποθήκευση σελίδων δικτύου αλλά 
και αρχείων ρυθµίσεων στο CP 243-1 IT 

• SMTP client για την αποστολή E-MAIL µε δυνατότητα εκτός από 
κείµενο και αποστολής µεταβλητών 

• Ρύθµιση ως και 32 διαφορετικών λογαριασµών e-mail µε 1024 
χαρακτήρες το καθ’ ένα. 

• FTP server για πρόσβαση στο σύστηµα αρχείων του CP 243-1 IT 
• FTP client για την ανταλλαγή δεδοµένων µε τον FTP server 
• Ρύθµιση µέχρι και 32 διαφορετικών FTP client λειτουργιών 
• Ο FTP client υποστηρίζει εντολές READ, WRITE, DELETE 
• HTTP server µε δυνατότητα READ, WRITE στις διαδικασίες αλλά 

και τα δεδοµένα του S7-200 
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• Έτοιµες HTML σελίδες για την διάγνωση της κατάστασης του S7-
200 αλλά και των δεδοµένων του µέσω Web Browsers 

• Αποστολή e-mail µέσω έτοιµης HTML σελίδας. 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης δικών µας HTML σελίδων αλλά και 

JAVA Applets and Beans 
• Ως οκτώ χρήστες Administrator µε δυνατότητα συγκεκριµένων 

δικαιωµάτων για τον καθένα 
• Προγραµµατισµό, διάγνωση, αλλά και αλλαγή των ρυθµίσεων στο       

S7-200 από οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή µέσω του Industrial 
Ethernet 

 

 

S7-communications  
 

   Κατά την διάρκεια κατά την οποία ρυθµίζουµε στο σύστηµα µας τις                 
S7-communication τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το CP 243-1 IT και 
κατά συνέπεια το S7-200 µε δύο τρόπους 

 

 Το CP 243-1 IT ως client 

 

• Ο τύπος δεδοµένων που αποστέλλονται είναι πάντα Byte 
• Υπάρχει πρόσβαση µόνο σε µεταβλητές στο Local system 
• Στo plc που είναι από την άλλη πλευρά και λειτουργεί σαν Server, 

είτε αυτό είναι S7-200,είτε τα µεγαλύτερα plc S7-300 ή S7-400 οι 
περιοχές µνήµης στις οποίες υπάρχει πρόσβαση µπορούν να είναι 
inputs, outputs ή και data areas. 

 

 

 

     Το CP 243-1 IT ως server 

 

Write accesses 

• Οι τύποι δεδοµένων είναι BOOL, BYTE, WORD, DWORD 
• Η χρήση δεδοµένων του τύπου CHAR, INT, DINT, REAL εξαρτάται 

από το Firmware της S7-200 CPU που χρησιµοποιείται. 
• Το είδος των περιοχών µνήµης που υπάρχει πρόσβαση στο Local 

system είναι inputs, outputs, variables 
• Ο τύπος δεδοµένων είναι BOOL, BYTE, WORD, DWORD 
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Read accesses 

• Τύπος δεδοµένων BOOL, BYTE, WORD, DWORD 
• Η χρήση δεδοµένων του τύπου CHAR, INT, DINT, REAL εξαρτάται 

από το Firmware της S7-200 CPU που χρησιµοποιείται. 
• Το είδος των περιοχών µνήµης που υπάρχει πρόσβαση στο Local 

system είναι inputs, outputs, variables 
 

Η επικοινωνία αλλά και η ανταλλαγή δεδοµένων σε S7     
communications ακολουθεί το παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

IT-communications  
 

Σε αντίθεση µε τις S7-communication όταν ρυθµίζουµε το CP για τις IT 
communication τότε µπορούµε να πετύχουµε τεσσάρων ειδών επικοινωνίες. 

• Επικοινωνία µε έναν e-mail server 
• Επικοινωνία µε έναν FTP client που βρίσκεται σε ένα 

αποµακρυσµένο γεωγραφικό σύστηµα 
• Επικοινωνία µε έναν FTP server επίσης τοποθετηµένο σε ένα 

αποµακρυσµένο γεωγραφικό σύστηµα. Η επικοινωνία µε τον FTP 
server που τρέχει στο CP 243-1 IT είναι δυνατή ακόµα και σε 
τοπικό σύστηµα. 

• Επικοινωνία ως και µε τέσσερις WEB server σε αποµακρυσµένα 
γεωγραφικά συστήµατα. 
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Η επικοινωνία µε το CP 243-1 IT σε επίπεδο IT-communications 
ακολουθεί το παρακάτω διάγραµµα στο οποίο αναφέρονται και οι δυνατότητες 
του καθ’ ενός Hardware τµήµατος.  

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Expand Module EM 235   
 

   Εξαιτίας του γεγονότος ότι CPU, του plc S7-200 που χρησιµοποιούµε, είναι η 

CPU - 226 η οποία δεν παρέχει από µόνη της αναλογικές εισόδους, θα πρέπει 

να χρησιµοποιηθεί ένα Expansion Module το οποίο θα έχει αναλογικές 

εισόδους ή και εξόδους ακόµα. Ένα τέτοιο Expansion Module είναι το ΕΜ 235  

ΑΙ4/AQ1 x 12Bit. 
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ΕΜ 235   

 

 

     Το συγκεκριµένο Expand Module παρέχει 4 αναλογικές εισόδους µε 
ενσωµατωµένο, στο Expand Module έναν 12Bit analog/digital Converter, και 
µια αναλογική έξοδο. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραµµα του EM 
235 οι είσοδοι του είναι αριθµηµένες λατινικά. Αν θέλουµε να µετρήσουµε τάση 
τότε δεν χρησιµοποιούµε τις RA, RB, RC, RD, εισόδους, ενώ για την 
περίπτωση που µετράµε ρεύµα τις χρησιµοποιούµε. Οι είσοδοι οι οποίες δεν 
χρησιµοποιούνται θα ήταν το καλύτερο να ήταν βραχυκυκλωµένες σύµφωνα 
µε το παρακάτω σχεδιάγραµµα .  
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   Το EM 235 διαθέτει ενσωµατωµένο ένα GAIN potentiometer µε το οποίο 

ρυθµίζουµε την ενίσχυση την οποία θέλουµε να έχει το σήµα εισόδου µας, 

αλλά και ένα  OFFSET potentiometer µε το οποίο µπορούµε να ρυθµίσουµε 

την ψηφιοποιηµένη τιµή, που θέλουµε να έχει το σήµα το οποίο θα παίρνει η 

CPU του plc, όταν σε µια συγκεκριµένη είσοδο EM 235 έχουµε µηδενικό σήµα . 

Επίσης διαθέτει και 6 DIP Switches µε τα οποία ρυθµίζουµε ποια θα είναι η 

διακύµανση του σήµατος από πλευρά της τάσης την οποία θέλουµε να 

διαβάσουµε αλλά ρυθµίζουµε επίσης αν το σήµα µας θα είναι τάση ή ρεύµα. 

   Τα σήµατα τάσης τα οποία µπορούν να διαβαστούν από το EM 235 

διαχωρίζονται σε Unipolar και Bipolar. Τα Unipolar σήµατα είναι αυτά στα 

οποία δεν µας ενδιαφέρουν αν οι τιµές του σήµατος κατέβουν χαµηλότερα από 

το 0, δηλαδή δεν µας ενδιαφέρουν οι αρνητικές τιµές του σήµατος. Τα Bipolar 

σήµατα είναι αυτά στα οποία µας ενδιαφέρουν και οι αρνητικές τιµές. 

   Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει τις θέσεις τις οποίες πρέπει να έχουν οι 

DIP switches καθώς και στις θέσεις αυτές ποια είναι η διακύµανση αλλά και το 

είδος του σήµατος εισόδου. Όπως γίνεται κατανοητό από τον πίνακα, οι θέσεις 

των DIP switches δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν συνέχεια, και γι’ αυτό τον 

λόγω τα αναλογικά αισθητήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι 

της ίδιας κλίµακας εξόδου, αλλά επίσης η έξοδος των αισθητηρίων να είναι του 

ίδιου είδους. Οι µετρήσεις θα είναι λάθος αν στην µια είσοδο το ένα αισθητήριο 

έχει σήµα εξόδου τάση ενώ σε µια άλλη είσοδο έχουµε βάλει αισθητήριο µε 

σήµα εξόδου ρεύµα. 
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4.3.3 Expand Module EM 241   

 

    Για να την επικοινωνία της µονάδας µας µε τον αποµακρυσµένο χρήστη  
µέσω γραπτών µηνυµάτων text ή ηχητικής ειδοποίησης µέσω τηλεφώνου όταν 
εµφανίζεται ένα σήµα κινδύνου (alarm), θα χρησιµοποιήσουµε το  Modem 
expansion module    ΕΜ 241.  
    Το EM 241 είναι η ιδανική λύση για αποµακρυσµένη συντήρηση PLC, 
τηλεχειρισµό, συστήµατα συναγερµού και εξ αποστάσεως επικοινωνία, σε 
συνδυασµό µε SIMATIC S7-200. Μειώνει τις δαπάνες εφαρµοσµένης 
µηχανικής που απαιτούνταν στο  παρελθόν για να συνδεθεί µε εξωτερικά 
µόντεµ, διότι, αντί του χρονοβόρου προγραµµατισµού, πλέον είναι απαραίτητο 
µόνο το πρόγραµµα SIMATIC S7-200 της µονάδας. Εκ των υστέρων 
τοποθέτηση µπορεί ακόµη και να γίνει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, 
δεδοµένου ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα καλώδια επικοινωνίας και δωρεάν 
interfaces CPU. 
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- Modem expansion module για SIMATIC S7-200 

- Plug & Play λύση για όλα τα κλασικά tasks modem στον τοµέα PLC 

- Χρησιµοποιείται για την εξ αποστάσεως συντήρησης / τηλεδιάγνωση, CPU µε 

CPU/PC επικοινωνίας ή µε αποστολή SMS / ειδοποίησης µέσω τηλεφώνου. 

- Ελάχιστες απαιτήσεις µηχανικής υποστήριξης. 

- Αντικαθιστά εξωτερικά µόντεµ και συνδέεται µέσω communications interface 

της CPU 

- Εύκολη επανεγκατάσταση. 

 

 
 
  Το EM 241 διαθέτει modem: 
 

- 8 LEDs για την ένδειξη όλων των σηµαντικών καταστάσεων µόντεµ. 

- RJ11 υποδοχή για σύνδεση µε το παγκόσµιο αναλογικό δίκτυο 

- 2 περιστροφικοί διακόπτες για τις ρυθµίσεις ειδικά για την χώρα στην οποία   

χρησιµοποιείται. 

 
 
   Η µονάδα είναι τοποθετηµένη σε µια µπάρα σύνδεσης όπως κάθε άλλη S7-
200 module επέκτασης και συνδέεται µέσω του καλώδιο σύνδεσης στο 
expansion bus. Τροφοδοτείται  µέσω των τερµατικών screw type στη συσκευή.       
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Μπορεί να τροφοδοτείται άµεσα από την  24 V DC sensor supply του S7-200. 
Τα configuration data  διαβάζονται από την CPU αυτόµατα µε την σύνδεση. 
 
4 τρόποι λειτουργίας χρησιµοποιώντας διαφορετικά  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας: 
 
- Teleservice (Τρόπος 1): 

- Modbus master / slave (Τρόπος 2) 

- Τα µηνύµατα κειµένου / µηνύµατα τηλεειδοποίησης (Τρόπος 3) 

- επικοινωνία CPU-µε-CPU, Modbus ή PPA (Τρόπος 4) 

 
Ένα ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πρωτόκολλο δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε 
την    EM 241. 
 
Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

- Αυτόµατη επιλογή της ταχύτητας µετάδοσης µεταξύ 300 και 33.600 bps 

- Παλµική ή τονική κλήση 

- Ενεργή λειτουργία επανάκλησης και  κωδικός προστασίας για µέγιστη 

ασφάλεια προγραµµατισµού 
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                                  Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΜ 241 
 

Supply  voltages     
Load voltage L+   

• Rated value (DC) 24 V 

• permissible range, lower 
limit (DC) 

20.4 V 

• permissible range, upper 
limit (DC) 

28.8 V 

Current  consumption     
from load voltage L+ (without 
load), max. 

70 mA 

from backplane bus 5 V DC, 
max. 

80 mA; from expansion bus 

Power  losses     
Power loss, typ. 2.1 W 
Communication  functions     
Bus protocol/transmission 
protocol 

PPI, Modbus 

Interfaces     
Number of RS 485 interfaces 0 
Connection  method     
Telephone lines RJ11 (4 cables, 6 contacts) 
Modem     
Physics Bell 103, Bell 212, V. 21, V. 22, V. 22 

bis, V. 23c, V. 32, V. 32 to, V. 34 
(preset) 

Tone dialing Yes 
Pulse dialing Yes 
Dimensions  and weight     
Dimensions   

• Width 71.2 mm 

• Height 80 mm 

• Depth 62 mm 

Weight   
• Weight, approx. 190 g 
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4.3.4 Touch Panel TP 177B 
 

   Για απεικόνιση ενδείξεων για την κατάσταση του συστήµατος και ενδεχόµενο 
χειρισµό χρησιµοποιήσαµε ένα touchpanel siemens TP 177B.  

    Η οθόνη αυτή συνεργάζεται µέσω ενός καλωδίου µε το PLC siemens s7-200 
όπου χρησιµοποιούµε στην εγκατάσταση µας και µε κατάλληλο 
προγραµµατισµό µέσω ειδικού λογισµικού είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
εισόδων και εξόδων της    παρούσας κατάστασης του plc καθώς και χειρισµός 
τους.   

    Η οθόνη είναι µόνιµα συνδεµένη µε τον υπολογιστή µας όπου είναι 
απαραίτητος          για τον προγραµµατισµό και το κατέβασµα του 
προγράµµατος σε αυτήν. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά της Touch Panel TP 177B 

 

 

                                                Touch Panel TP 177B 

 

1. Slot for a MultiMedia card 
2. Display / touch screen 
3. Mounting seal 
4.  Mounting clamp recess 
 
 
 
   Interfaces στην TP 177B      
 
  1. Chassis terminal for equipotential bonding 
  2. Power supply connector 
  3. RS 422 / 485 interface (IF 1B) 
  4. PROFINET connection (applies to TP 177B 6" PN/DP) 
  5. USB connection 
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                               Πίνακας συµβατότητας των Touch Panels 
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4.4  Εξήγηση λειτουργίας της εγκατάστασης µας 
 

  Αφού αναγνωρίσαµε και εξηγήσαµε τις συσκευές που χρησιµοποιήσαµε ας 
δούµε τώρα τη λειτουργία του συστήµατος µας.. 

   Το PLC έχει είδη προκαλέσει ζεύξη στα ρελαί C∆ΕΗ και CUPS για να είναι 
δυνατή η τροφοδοσία µε ισχύ των φορτίων του εργαστηρίου µας από το 
δίκτυο της ∆ΕΗ.  

   Κύριος  στόχος µας είναι η βέλτιστη διαχείριση ενέργειας των ανανεώσιµων 
πηγών µας αλλά και η τροφοδότηση του εργαστηρίου µας µε ενέργεια σε 
περίπτωση διακοπής από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Έτσι διατηρούµε πάντα τους 
συσσωρευτές  φορτισµένους, στην επιθυµητή στάθµη φόρτισης, την οποία 
καθορίζουµε εµείς µέσω του ηλεκτρονικού µας υπολογιστή. Για να 
πραγµατοποιείτε αυτό θα πρέπει τα φωτοβολταϊκά µας να είναι συνδεµένα 
παράλληλα ώστε να φορτίζουν τους συσσωρευτές, έτσι επεµβαίνει το plc  και 
πραγµατοποιεί αυτήν την κατάσταση προκαλώντας διαδοχική ζεύξη στα 
ρελαί C1A,C2A,C3A, C4A,C5A, C6A. Έτσι όλη η παραγόµενη ισχύς 
χρησιµοποιείτε για τη φόρτιση των συσσωρευτών. 

   Για οποιονδήποτε λόγο το δίκτυο της  ∆ΕΗ διακόψει την τροφοδοσία 
ηλεκτρικής ενέργειας  του εργαστηρίου µας αυτό θα γίνει αντιληπτό από τον 
επιτηρητή τάσης αµέσως το PLC  θα φροντίσει να αποζεύξει τα ρελαί C∆ΕΗ 
και CUPS και θα κάνει εκκίνηση του INVERTER II και ζεύξη στο ρελαί CINV 
II. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε την επανατροφοδότηση  ηλεκτρικής 
ενέργειας  του εργαστηρίου µας από τους τους συσσωρευτές µέσω του 
INVERTER II που µετατρέπει τη αποθηκευµένη ενέργεια 24V DCσε 230V AC 
συχνότητας 50Hz. 

   Σε περίπτωση όπου το  δίκτυο της ∆ΕΗ επανέλθει τότε θα γίνει αντιληπτό 
από τον επιτηρητή τάσης και το plc θα ακολουθήσει την παραπάνω 
διαδικασία αντίστροφα ώστε να έχουµε ξανά τροφοδοσία  του εργαστηρίου 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ.   

     Όταν πραγµατοποιηθεί η φόρτιση των συσσωρευτών στο επιθυµητό 
επίπεδο φόρτισης τότε επεµβαίνει ξανά τοPLC το οποίο αυτή τη φορά θα 
αποσυνδέσει τα φωτοβολταϊκά από την παράλληλη σύνδεση προκαλώντας 
απόζευξη των ρελαί C1A,C2A,C3A,C4A,C5A,C6A.Και αµέσως µετά θα 
συνδέσει τα φωτοβολταϊκά σε σειρά προκαλώντας ταυτόχρονη ζεύξη στα 
ρελαί C1B,C2B,C3B,C4B,C5BC,6B . 

  Η παραγόµενη ενέργεια των φωτοβολταϊκών  οδηγείται στο inverter I 
(fronius) το οποίο µετατρέπει  τα χαρακτηριστικά της παραγόµενης ενέργειας  
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από τα φωτοβολταϊκά, από 24V DC σε 230V AC συχνότητας 50Hz. Το PLC 
προκαλεί επίσης ζεύξη στα ρελαί CINVI , C∆ΕΗ όπου επιτυγχάνει τον 
παραλληλισµό µε τη ∆ΕΗ (τώρα στο µετρητή µας µπορούµε να 
παρακολουθούµε τις KWh τις οποίες πουλάµε στην ∆ΕΗ). 

    Η λειτουργία του συστήµατος µας µπορεί να αλλάξει από ενδεχόµενο 
κεραυνικό πλήγµα. 

    Σε περίπτωση  πτώσης κεραυνού στα φωτοβολταϊκά έχουµε alarm µε ένα 
κουδούνισµα δευτερολέπτου ανά πέντε δευτερόλεπτα η εκµετάλλευση της 
ενέργειας µας από τα φωτοβολταϊκά σταµατάει. 

    Σε περίπτωση πτώσης κεραυνού στην ανεµογεννήτρια έχουµε alarm µε 
ένα κουδούνισµα δυο δευτερόλεπτων ανά πέντε δευτερόλεπτα η 
εκµετάλλευση της ενέργειας της ανεµογεννήτριας σταµατάει. 

    Σε περίπτωση πτώσης κεραυνού στην ∆ΕΗ έχουµε alarm µε ένα 
κουδούνισµα 3 δευτερόλεπτων ανά πέντε δευτερόλεπτα και επίσης το plc  θα 
φροντίσει να αποζεύξει τα ρελαί C∆ΕΗ και CUPS και θα κάνει εκκίνηση του 
INVERTER II και ζεύξη στο ρελαί CINV II. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνουµε την αποµόνωση από το δίκτυο της ∆ΕΗ και 
επανατροφοδότηση  ηλεκτρικής ενέργειας  του εργαστηρίου µας από τους  
συσσωρευτές µέσω του INVERTER II που µετατρέπει τη αποθηκευµένη 
ενέργεια 24V DCσε 230V AC συχνότητας 50Hz. 

  Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις  κεραυνική πτώσης το 
σύστηµα µας θα πρέπει να δεχθεί ένα reset από τον χρήστη για να επανέλθει 
στην αρχική λειτουργία. Αυτό γίνετε διότι µετά από πτώση του κεραυνού θα 
πρέπει να γίνει έλεγχος στο σύστηµα µας από τον χρήστη για τυχόν βλάβη 
στο σύστηµα µας. εφόσον πραγµατοποιηθούν όλες οι κατάλληλες ενέργειες  
ο χρήστης  επαναφέρει το σύστηµα µε το πλήκτρο reset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

                     5.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

5.1 STEP 7 – Micro/WIN 
 

  Για τον προγραµµατισµό του PLC είναι απαραίτητο κατάλληλο λογισµικό το 
οποίο έχει εγκατασταθεί στον ηλεκτρονικό µας υπολογιστή. Το PLC είναι 
µόνιµα συνδεµένο µε τον ηλεκτρονικό µας υπολογιστή και αφού κατασκευαστεί 
το κατάλληλο πρόγραµµα έλεγχου, µεταφέρεται το πρόγραµµα στο PLC για να 
ξεκινήσει η λειτουργία του. 

   Το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε για τον προγραµµατισµό του plc 
(Siemens S7-200) είναι το Micro/WIN, παρακάτω φαίνεται το περιβάλλον 
προγραµµατισµού όπως φαίνεται στον υπολογιστή. 

 

To πρόγραµµα που έχει κατασκευαστεί και φορτώσαµε στο PLC κάνει τον 
έλεγχο της κατασκευής, έτσι ώστε να φορτίζουµε τους συσσωρευτές µέχρι την 
επιθυµητή στάθµη φόρτισης και µετά τη φόρτιση τους, να πουλάει την 
παραγόµενη ισχύ στην ∆ΕΗ. 
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     Επιπλέον να παρέχει στα φορτία του εργαστηρίου µας ηλεκτρική ενέργεια, 
ακόµη και όταν το δίκτυο της ∆ΕΗ δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτή. Τέλος, 
πραγµατοποιεί έλεγχο για την αντικεραυνική προστασία που έχουµε, έτσι ώστε 
σε περίπτωση κεραυνού να εκτελεστούν κατάλληλες εργασίες, όπως  alarm και 
παράκαµψη του προγράµµατος ελέγχου, έτσι ώστε µόνο ο χρηστής µετά από 
απαραίτητο έλεγχο να µπορέσει να επαναφέρει το σύστηµα µας  µε ένα reset.  

  Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραµµα: 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 



94 
 

 

     ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ PLC 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                   ΕΙΣΟ∆ΟΙ                                                                
Ι0.0: ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
Ι0.1:     
I0.2: ΑΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ Q0.7 : C (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B) 
I0.3:  
I0.4:  ΑΜΕΣΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
Ι0.5: ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Φ/Β ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ Q0.1 EΩΣ 
ΚΑΙ Q0.6 
I0.6: 
I0.7: ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ INVERTER II  Q1.6 
Ι1.0: ALARM ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INVERTER I 
I1.1: ALARM ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INVERTER II  
I1.2: ALARM  ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΕ Φ/Β                   →NC 
Ι1.3: ALARM  KEΡAYNOY ΣΕ ΑΝΕΜ/ΤΡΙΑ      →NC   
Ι1.4: ALARM ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΕ INVERTER I      →NC   
Ι1.5: ALARM KE ΡΑΥΝΟΣ ΣΕ INVERTER II     →NC 
I1.6: ALARM  KEΡΑΥΝΟΥ ΣΕ ∆ΕΗ                   →NC 
Ι1.7: ΑLARM INVRTER II                                                                                    
I2.0: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ 
Ι2.1: ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Ι2.2: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ι2.3:  
Ι2.4: 
Ι2.5: RESET ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΑΥΝΟ 
Ι2.6: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Ι2.7: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ 
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                                                    ΕΞΟ∆ΟΙ 
Q0.0: C ∆ΕΗ 
Q0.1: C 1A 
Q0.2: C 2A 
Q0.3: C 3A 
Q0.4: C 4A 
Q0.5: C 5A 
Q0.6: C 6A 
Q0.7: C (1B,2B,3B,4B,5B,6B)  
Q1.0: C UPS 
Q1.1: C INV I 
Q1.2: C INV II 
Q1.3: C INV III 
Q1.4: ΕΠΑΦΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜ/ΤΡΙΑΣ 
Q1.5: ΡΕΛΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
Q1.6: ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ INV II 
Q1.7: ΣΕΙΡΗΝΑ : ALARM  
 

                                                    ΜΝΗΜΕΣ 
M0.0:   
Μ0.1: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  
Μ0.2: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 
Μ2.0: ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ 
Μ2.1: SET ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
Μ2.2: ΑΝΕΜΟΣ 
Μ2.3: ∆ΕΗ – ΙΝV 220 V 

 

 C∆ΕΗ CUPS CINVI CINVII 

∆ΕΗ(OFF) 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

ON 

∆ΕΗ(ΟΝ) 
(bat<75%) 

 

ON 

 

ON 

 

X 

 

X 

∆ΕΗ(ΟΝ) 
(bat<75%) 

 

ON 

 

ON 

 

ON 

 

X 
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5.2 WinCC Flexible 
    Αφού ολοκληρώσαµε το προγραµµατισµό του PLC, στη συνέχεια θα 
δηµιουργήσουµε ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, ώστε να 
παρακολουθούµε τη λειτουργία της µονάδας µας αλλά και σε περίπτωση 
σφάλµατος να µπορεί ο εκάστοτε χρήστης να επέµβει και να επαναφέρει τη 
µονάδα στην κανονική λειτουργία της, ακόµα και αν ο χρήστης βρίσκεται σε 
απόσταση. Το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία του 
γραφικού περιβάλλοντος είναι το WinCC Flexible.    

5.2.1 Παρουσίαση του WinCC Flexible  

   Το WinCC  προσφέρει µια σειρά από συστήµατα µηχανικής τα οποία είναι 
ιδανικά προσαρµοσµένα στο αντίστοιχο project που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε ή µπορεί να προσαρµοστεί από το χρήστη. Κάθε έκδοση 
υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα HMI συστηµάτων και λειτουργιών, µε την οποία η    
"Standard" έκδοση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε HMI                   
συσκευές από τη "Micro" έκδοση. Μπορούµε πάντα να                            
στραφούµε σε µια υψηλότερη έκδοση µέσω Powerpack. 
 
 
Το WinCC είναι διαθέσιµο και στις εξής εκδόσεις: 
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    Το software  WinCC flexible HMI δηµιουργήθηκε  για σχεδιασµό  σε γλώσσα 
προγραµµατισµού µε ακριβή χαρακτηριστικά  και υψηλή απόδοση. 
 
    Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται 
από την επιλεγµένη συσκευή ΗΜΙ. Για να ξεκινήσουµε το WinCC flexible , 
κάνουµε κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή  ή το 
επιλέγουµε από µενού Έναρξη(Start) των Windows. 

 

 

 
 

 

 
  
   Το WinCC flexible επιτρέπει ένα µόνο  project να είναι ανοικτό ανά πάσα 
στιγµή. Μπορούµε να λειτουργούµε  ταυτόχρονα διάφορα projects, µε το 
άνοιγµα του WinCC flexible όσες φορές χρειάζεται. Επίσης το WinCC flexible 
µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε πολλές συσκευές ΗΜΙ (οθόνες)  στο ίδιο 
project. 

    Το  περιβάλλον εργασίας WinCC  flexible αποτελείται από διάφορα στοιχεία 
(elements). Μερικά από τα στοιχεία συνεργάζονται  µε ειδικούς editors που 
σηµαίνει ότι δεν είναι ορατοί εάν ο αντίστοιχος editor δεν είναι ενεργός. 
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5.2.2  Ξεκινώντας µε το WinCC flexible.  
 
 

   Η βάση για τη ρύθµιση της user interface είναι το project. ∆ηµιουργούµε  και  

διαµορφώνουµε  όλα τα αντικείµενα του project που είναι αναγκαία για τη 

λειτουργία και την παρακολούθηση του συστήµατος. 

 

- Οθόνες (Screens), να απεικονίζουν και να διαχειρίζονται το σύστηµα.. 

- Ετικέτες (Tags), για τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ της συσκευής ΗΜΙ και 

συστήµατος. 

- Συναγερµοί (Alarms), για να δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του 

συστήµατος στην HMI συσκευή. 

 

 

5.2.3  ∆ηµιουργώντας ένα new project  
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Για να λειτουργήσει το σύστηµα  µόνο µία συσκευή ΗΜΙ και µια µονάδα 
ελέγχου είναι απαραίτητη. Ως εκ τούτου, επιλέγουµε "Small Machine": 

 

 

Επιλέγουµε την συσκευή ΗΜΙ που απαιτείται στο project. Χρησιµοποιούµε και 
το προκαθορισµένο "SIMATIC S7 ελεγκτής που χρειαζόµαστε. 
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 Κάνουµε κλίκ στο "Next" για να εφαρµοστούν οι standard settings που 
προβλέπονται στις σελίδες “Screen Templates.” 
 
 Κάνουµε κλίκ στο "Next" για να εφαρµοστούν οι standard settings που 
προβλέπονται στις σελίδες  “Libraries” pages. 
 
 Στη συνέχεια, εισάγουµε πληροφορίες για το project µας: 

 

 

 

5.2.4 Βασικά στοιχεία του WinCC Flexible  
 
Το WinCC Flexible αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
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5.2.5 Menus και Toolbars 
 
   Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση όλων των λειτουργιών που παρέχονται  στο 
WinCC  µέσω µενού και toolbars. Όταν ο δείκτης του ποντικιού µετακινείται 
πάνω από µια λειτουργία, εµφανίζεται µια επεξήγηση του εργαλείου.  

   Τα µενού και οι toolbars παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που 
χρειάζονται για τη ρύθµιση  της HMI συσκευής. Όταν ο αντίστοιχος  editor 
ενεργοποιείται, menu commands και toolbars εµφανίζονται στον editor. 
 
   Όταν ο δείκτης του ποντικιού µετακινείται πάνω από µια command, το 
αντίστοιχο tooltip εµφανίζεται. 

 

 

5.2.6 Τοποθέτηση Toolbars 
 
   Τα µενού και οι toolbars, είναι τυποποιηµένα, τοποθετηµένα στο άνω άκρο 
της οθόνης κατά τη δηµιουργία ενός νέου Project. Η θέση των µενού και των 
toolbars καθορίζεται από το χρήστη. Αν µετακινήσουµε τις toolbars 
χρησιµοποιώντας το ποντίκι, θα επανέλθουν στo τελευταίo «Save» όταν γίνει 
επανεκκίνηση του WinCC Flexible . 
 
Τα µενού που διαθέτει το WinCC Flexible απεικονίζονται παρακάτω: 
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  Οι toolbars παρέχoυν γρήγορη πρόσβαση, σε σηµαντικές λειτουργίες που 
χρησιµοποιούνται  συχνά. Tα ακόλουθα configuration options της toolbar είναι 
διαθέσιµα: 

 
- Add and remove buttons 
 
- The change of position 
 

 

5.2.7 Επιφάνεια εργασίας (Working Area) 

 
   Τα αντικείµενα (objects) του project επεξεργάζονται στην επιφάνεια 
εργασίας. Όλα τα στοιχεία του WinCC διευθετούνται στο εξωτερικό  άκρο της 
επιφάνεια εργασίας. Με την απόκρυψη  της επιφάνειας εργασίας, µπορούµε να 
οργανώσουµε  και να ρυθµίσουµε, για παράδειγµα, να µετακινήσουµε ή να 
αποκρύψουµε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που ταιριάζει στις απαιτήσεις µας.  
   Η επιφάνεια εργασίας (work area) χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των 
δεδοµένων του Project, είτε σε µορφή πίνακα, π.χ. τις labels, ή σε γραφική 
µορφή, π.χ. µια display controller (tags  or  graphic format). 

 

   Κάθε editor  έχει ανοίξει σε ξεχωριστή καρτέλα ελέγχου (tab control) στην 
επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωση των graphic editors , κάθε στοιχείο 
εµφανίζεται σε ξεχωριστή tab control. Μόνο µία tab είναι ενεργή όταν πολλοί 
editors είναι ανοικτοί ταυτόχρονα. Για την  µετακίνηση σε άλλο πρόγραµµα  
editor, κάνουµε κλικ στην αντίστοιχη tab. Μπορούµε να  ανοίξουµε  
ταυτόχρονα  µέχρι και 20 editors . 
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5.2.8 Project View 
 
    Με το Project View έχουµε πρόσβαση στα δεδοµένα του project. Όλα τα 
στοιχεία µε δυνατότητα επεξεργασίας  που υποστηρίζονται από την επιλεγµένη 
συσκευή HMI απεικονίζονται, και ιδίως οι συσκευές HMI και οι editors.  
   Τα δεδοµένα του Project (Project data) είναι διαθέσιµα στο "Project View". 
Όλα τα στοιχεία µε δυνατότητα επεξεργασίας του Project, που υποστηρίζονται 
από την επιλεγµένη συσκευή HMI εµφανίζονται , και ιδίως οι συσκευές HMI και 
οι Editors.Σε κάθε  Editor έχει ανατεθεί ένα σύµβολο το οποίο µπορούµε  να 
χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό των αντίστοιχων αντικειµένων. 
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Το Project View  εµφανίζει τη δοµή του project ιεραρχικά: 
 
- Project 
 
- ΗΜΙ συσκευή 

- Envelope 

- Objects  
 
 
   Το Project View  χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσουµε και να ανοίξουµε 
objects για επεξεργασία. Μπορούµε  να οργανώσουµε τα αντικείµενα του 
Project σε φακέλους για να δηµιουργηθεί µια δοµή. Ο χειρισµός του Project 
View είναι παρόµοια µε το χειρισµό του Windows Explorer. Το shortcut menu, 
το οποίο αποτελείται από τις πιο σηµαντικές εντολές, είναι διαθέσιµο για όλα τα 
αντικείµενα. 
 
    Τα στοιχεία του Graphic Editor εµφανίζονται στο Project View και Object 
View. Στοιχεία του tabular editors  εµφανίζονται µόνο στην Object View. 

 
5.2.9 Property View 
 
   Το Property View χρησιµοποιείται για να επεξεργαστoύµε τις ιδιότητες 
(properties) του αντικειµένου, π.χ. το χρώµα  των αντικειµένων στην οθόνη, 
που επιλέγεται στην επιφάνεια εργασίας και είναι διαθέσιµο µόνο σε 
συγκεκριµένους editors.. Το περιεχόµενο του «Property View»  βασίζεται στο 
επιλεγµένο αντικείµενο. 

 
    Το «Property View» δείχνει τις ιδιότητες του επιλεγµένου αντικειµένου σε 
κατηγορίες. Η αλλαγή τιµών τίθεται σε ισχύ αµέσως µετά την έξοδο από το  
input field. 
 
Οι  invalid entries  επισηµαίνονται µε έγχρωµο φόντο. Μια tooltip θα εµφανιστεί 
για να σας βοηθήσει να διορθώσετε την entry. 
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Παράδειγµα 
 
Η ιδιότητα του αντικειµένου " height " συνδέεται λογικά µε µια «Byte» 
µεταβλητή. Αυτός ο τύπος Tag έχει µια περιοχή τιµών 0 - 255. Όταν 
εισάγαγουµε µια τιµή "300" στο " height " κουτί του " Property View ", η τιµή 
που επισηµάνθηκε είναι µε έγχρωµο φόντο, όταν βγούµε από το κουτί. 

 

5.2.10  Library ( Βιβλιοθήκη) 

 
   Η «Library» είναι ένα στοιχείο του toolbox view. Η «Library»  παρέχει  
πρόσβαση στα πρότυπα των αντικειµένων στην οθόνη. Μπορούµε  πάντα να 
προσθέσουµε αντικείµενα στην οθόνη και έτσι να αυξήσουµε την 
αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού, είτε µε πολλαπλή χρήση ή 
επαναχρησιµοποίηση του πρότυπου αντικειµένου(standard object).  

   Η βιβλιοθήκη είναι η κεντρική βάση δεδοµένων για την αποθήκευση 
αντικειµένων που χρησιµοποιούνται συχνά, όπως τα video objects και τα 
labels. (Screen objects and tags).Θα χρειαστεί να ρυθµίσουµε το αντικείµενο 
που αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη µόνο µία φορά. Μπορούµε να το 
χρησιµοποιήσουµε  ξανά στη συνέχεια όσες φορές θέλουµε. Μπορούµε  πάντα 
να προσθέσουµε αντικείµενα στην οθόνη και έτσι να αυξήσουµε την 
αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού, είτε µε πολλαπλή χρήση ή 
επαναχρησιµοποίηση του πρότυπου αντικειµένου. 
 
Στοιχεία που µπορείτε να αποθηκεύσετε σε µια βιβλιοθήκη: 
 
- Objects Screen 
 
- Functions και scripts 
 
- Faceplates 
 
- Texts 
 
- Alarms 
 
- Edit images 
 
- Logs 
 
- Tags 
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To WinCC διακρίνει µεταξύ των global και των project libraries:  
 
- Global library  
   Η Global library δεν είναι συνδεδεµένη µε το project στη βάση δεδοµένων. 
Είναι αποθηκευµένη σε ένα αρχείο στο WinCC  στο installation directory. Η 
global library είναι διαθέσιµη για όλα τα projects. 
 
- Project library  
 
   Η Project library είναι αποθηκευµένη µε τα δεδοµένα του Project στη βάση 
δεδοµένων και είναι διαθέσιµη µόνο στο πλαίσιο του Project για το οποίο 
δηµιουργήθηκε. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε φακέλους και στις δύο 
βιβλιοθήκες για τη δηµιουργία µιας  structure για τα objects που περιέχονται. 
Επιπλέον, µπορούµε να αντιγράψουµε στοιχεία από µια Project library σε µια 
Global library . Μπορούµε  να ανταλλάξουµε τη βιβλιοθήκη από την Toolbox 
View σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Για να γίνει αυτό, επιλέγουµε  τη Toolbox 
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View εντολή από το shortcut menu της Project library. Επιλέγουµε αυτήν την 
εντολή ξανά για να αποκαταστήσουµε τη βιβλιοθήκη στο Toolbox View. 

 
5.2.11 Output Window 

 
Το Output window απεικονίζει το σύστηµα παραγωγής συναγερµών(production 
system alerts), για παράδειγµα, σε µια δοκιµαστική λειτουργία του Project. 
Επίσης εµφανίζει events που δηµιουργούνται από το σύστηµα, για 
παράδειγµα, σε µια δοκιµαστική λειτουργία του project.  

 
 

 
   Το Output view απεικονίζει events του συστήµατος. Αυτές οι κατηγορίες 
ορίζουν τις αντίστοιχες ενότητες WinCC που έχει δηµιουργήσει µία σειρά  
events του συστήµατος. Για παράδειγµα, τα events του συστήµατος για την 
Generator κατηγορία δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του check of 
consistency. 
 
   Για να ταξινοµήσουµε  τα events του συστήµατος, κάνουµε κλικ στην 
επικεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης. Το αναδυόµενο µενού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την µετάβαση σε µια τοποθεσία ενός error ή ενός label, και 
να αντιγράψουµε ή να διαγράψουµε event του συστήµατος. 

 
 
  Το Output view εµφανίζει όλα τα events του συστήµατος της τελευταίας 
ενέργειας. Μια νέα ενέργεια αντικαθιστά όλα τα προηγούµενα events του 
συστήµατος. Μπορούµε να ανακτήσουµε ακόµα τα παλιά events συστήµατος 
από ένα ξεχωριστό αρχείο Log. 
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5.2.12 Object View 
 
   Το  Object View δείχνει όλα τα στοιχεία  στην περιοχή που επιλέγονται από 
το "Project View".  Οι φάκελοι ή οι επιλεγµένοι Editors στο Project View, 
εµφανίζουν το περιεχόµενο τους στο Object View. Το Object View  συνήθως 
εµφανίζεται κάτω από το Project View. 
 
   Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει τον τρόπο της επιλογής Project View και αν 
αυτό επηρεάζει την εµφάνιση του Object View: 
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   Κάνουµε διπλό κλικ σε κάποιο object στο Object View για να ανοίξουµε τον 
αντίστοιχο editor. Οι Drag-and-drop λειτουργίες είναι διαθέσιµες για όλα τα        
object  που εµφανίζονται στο object window. 
 
Ως παραδείγµατα, τα ακόλουθα υποστηρίζονται µε  drag-and-drop ενέργειες: 
 
- Η µετακίνηση µιας µεταβλητής σε µια εικόνα στην επιφάνεια εργασίας: 
∆ηµιουργεί ένα  I/O field που συνδέεται µε τις Τags. 
 
- Η µετακίνηση µιας  Τag σε ένα υπάρχον I / O field  : ∆ηµιουργεί µια λογική 
σχέση µεταξύ της µεταβλητής και του I / O field. 
 
- Η µετακίνηση µιας εικόνας σε µια άλλη εικόνα στην επιφάνεια εργασίας: 
∆ηµιουργεί ένα button για την αλλαγή  screen η οποία συνδέεται µε την image 
processing. 
 
   Τα µεγάλα ονόµατα αντικείµενων συντοµεύονται στο Object View. Μετά τη 
µετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στο αντικείµενο, το πλήρες όνοµα 
εµφανίζεται ως Tooltip. 
 
   Όταν ένας µεγάλος αριθµός των αντικειµένων είναι διαθέσιµος, γρήγορα 
εντοπίζουµε το αντικείµενο που θέλουµε  πληκτρολογώντας απλώς το πρώτο 
γράµµα του αντικειµένου. 

 

5.2.13  Τοποθέτηση editor-specific operating elements 
 
Ο Editor για ειδικά στοιχεία που λειτουργούν είναι ορατός µόνο στην ενεργή 
επιφάνεια εργασίας του αντίστοιχου Editor. 
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Ο Special Editor of functional elements περιλαµβάνει:  
 
- Toolbars 
 
- Toolbox view 
 
- Menu command 

 

 

 
5.2.14  Placement ( Τοποθέτηση) 

 
 
   Η προκαθορισµένη (default) θέση του editor είναι στη δεξιά πλευρά ή κάτω 
από τις υπάρχουσες  toolbars. 
Η προεπιλεγµένη θέση του editor είναι στο περιθώριο της οθόνης στην δεξιά 
πλευρά. 
 
  Οι ειδικές εντολές  του Editor  βρίσκονται στα Editor menu. 
 
  Οι positions του Editor  και οι information service θα  αποκατασταθούν την 
επόµενη φορά που θα ξεκινήσουµε το WinCC αν έχουµε κάνει αναδιάταξη 
αυτών σε προηγούµενη session για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις µας. 

 

 

 

5.2.15 ∆ουλεύοντας µε windows και toolbars 
 
  Το WinCC επιτρέπει να προσαρµόζουµε τη layout των frames και των 
toolbars. Μπορούµε να αποκρύψουµε ορισµένα πλαίσια που δεν 
χρησιµοποιούνται συχνά προκειµένου να διευρυνθεί η επιφάνεια εργασίας.  
  
  Το µενού " View " µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποκαταστήσει την 
default layout frames και των toolbars.  
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5.2.16 Operating Elements Available 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία λειτουργίας (operating element) των 
frames και των toolbars και πως  χρησιµοποιούνται. 

 

 

 

 

 
5.2.17 Docking frames ή toolbars 
 
 To   Docking    αναφέρεται στην ολοκλήρωση ενός παράθυρου στην επιφάνεια 
εργασίας του WinCC.  Μπορούµε να αποκρύψουµε  αυτόµατα  τα boxes 
(πλαίσια), προκειµένου να αυξηθεί η επιφάνεια εργασίας . 
 
Ένα παράθυρο µπορεί  να αναδιπλώνεται σε ένα box στις ακόλουθες θέσεις: 
 
- Άνω άκρο 
 
- ∆εξιά άκρη 
 
- Κάτω άκρο 
 
- Αριστερό άκρο 
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 Μπορούµε  να εισάγουµε   µια toolbar επάνω σε οποιαδήποτε υπάρχουσα  
toolbar. 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

5.2.18 Συνδυασµός frames 
 
   Μπορούµε  να συνδυάσουµε  ένα πλαίσιο (frame) µε ένα άλλο πλαίσιο. Κάθε 
πλαίσιο αντιπροσωπεύεται στο combined frame από µια ξεχωριστή tab. Για να 
αλλάξουµε σε ένα διαφορετικό context, κάνουµε κλικ στην κατάλληλη tab. 

 
 

5.2.19 Αυτόµατη απόκρυψη windows 
 
   Μπορούµε  να αποκρύψουµε αυτόµατα τα παράθυρα που συχνά δεν µας 
χρειάζονται. Αυτό θα αυξήσει την επιφάνεια εργασίας. Για να επαναφέρουµε το 
παράθυρο στην οθόνη, κάνουµε  κλικ στη title bar.  

 

 

 

 

 

5.2.20 ∆ουλεύοντας µε το ποντίκι 
 
  Στο WinnCC εργαζόµαστε κυρίως µε το ποντίκι . Οι σηµαντικότερη λειτουργία       
(operating functions) στο context (πλαίσιο) αυτό είναι η drag-and-drop και η 
κλήση των εντολών από το context menu. 
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5.2.21 Drag-and-drop 
 
   Η λειτουργία Drag-and-drop κάνει την ρύθµιση ευκολότερη. Για παράδειγµα, 
όταν κάνουµε drag-and-drop µια µεταβλητή από το Object View σε µια εικόνα 
επεξεργασίας (image processing), το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα ένα  I / O 
field που είναι λογικά συνδεδεµένο µε τη µεταβλητή. Για να διαµορφώσουµε  
µια αλλαγή στην οθόνη, κάνουµε drag and drop την απαιτούµενη image 
processing επάνω στην image processing που εµφανίζεται στην επιφάνεια 
εργασίας. Αυτό δηµιουργεί ένα button διαµόρφωσης  και περιέχει µια 
αντίστοιχη λειτουργία αλλαγής οθόνης. 
   Η  λειτουργία drag-and-drop είναι διαθέσιµη για όλα τα αντικείµενα του 
"Project View" και "Object View". Ο δείκτης του ποντικιού δείχνει αν η 
λειτουργία drag-and-drop υποστηρίζεται στον προορισµό ή όχι: 

 

5.2.22 Shortcut menu  
 
   Στο WinCC, µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αντικείµενο για 
να  ανοίξουµε ένα context menu. Το µενού εµφανίζει τις εντολές που µπορούµε 
να εκτελέσουµε στη δεδοµένη   κατάσταση. 
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5.2.23 Λειτουργία Πληκτρολογίου 
 
   Το WinCC  παρέχει µια σειρά  από hotkeys που µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε  για να εκτελέσουµε συχνά απαιτούµενες  εντολές του 
µενού. Το µενού εµφανίζει το κατά πόσον ένα πλήκτρο άµεσης πρόσβασης 
(hotkey) είναι διαθέσιµο για τη σχετική εντολή ή όχι. 
 
   Το WinCC ενσωµατώνει επίσης όλα τα τυποποιηµένα hotkeys που 
παρέχονται από τα Windows. 
 
 
   Ο πίνακας  δείχνει τα πιο σηµαντικά hotkeys για χρήση σε WinCC 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

     6.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ         
ΧΡΗΣΤΗ – ΜΗΧΑΝΗΣ        
 

                               

6.1 Αρχικά βήµατα 
   Ξεκινώντας το λογισµικό βλέπουµε την παρακάτω εικόνα : 

 

 

  Πηγαίνουµε στο µενού επιλογών του προγράµµατος και επιλέγουµε Project -
>New 

   Ανοίγει ένα µενού όπου και επιλέγουµε και την συσκευή, την οποία θα 
χρησιµοποιήσουµε για να µεταφέρουµε το project µας. Μια τέτοια συσκευή 
µπορεί να είναι ένας υπολογιστής , συσκευές χειρός , πάνελ χειρισµού µε 
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κουµπιά ή οθόνες αφής που υποστηρίζουν το συγκεκριµένο λογισµικό. 
Επιλέγουµε λοιπόν την συσκευή και µας δίνεται ένας «καµβάς» πάνω στον 
οποίο θα σχεδιάσουµε την εφαρµογή µας και που αυτός ο καµβάς µας 
επιτρέπει να βλέπουµε το τελικό αποτέλεσµα της εφαρµογής µας.  

 

 

   Οι κύριες επιλογές σε αυτή την οθόνη είναι συσκευές της Siemens. Σαν 
προεπιλογή έχει µαρκάρει το WinCC flexible runtime που σηµαίνει ότι το 
λογισµικό που θα σχεδιάσουµε θα τρέχει σε υπολογιστή εφοδιασµένο µε το 
κατάλληλο λογισµικό (µερικές φορές απαιτείται και η προµήθεια και ειδικού 
hardware για την διασύνδεση υπολογιστή µηχανής αλλά αυτό δεν αφορά προς 
το παρόν). Αφήνουµε όπως είναι την επιλογή για  PC και πατάµε ΟΚ . 

   Αφού φορτωθούν οι απαραίτητες βιβλιοθήκες για το σχεδιαστικό, ανοίγει το 
πρόγραµµα σε πλήρη λειτουργικότητα ( Οι περιοχές στην οθόνη του 
προγράµµατος έχουν εξηγηθεί στο προηγούµενο κεφαλαίο) 
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6.2 Ρύθµιση σύνδεσης µε το PLC 
   Πρώτη µας δουλειά είναι να ρυθµίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η συσκευή 
µας θα συνδέεται µε το PLC και κατ΄επέκταση µε την µηχανή. Στην δική µας 
περίπτωση έχει προστεθεί ένα module στο plc που δίνει την δυνατότητα 
επικοινωνίας µέσω δικτύου Ethernet. Από την δενδρική δοµή στα αριστερά 
επιλέγουµε     Communication -> Connections 
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  Πατώντας στο πρώτο κελί του πίνακα δηµιουργείται η πρώτη σύνδεση την 
οποία θα χρησιµοποιήσουµε και σαν default. Στο συγκεκριµένο menu 
µπορούµε να έχουµε πολλές συνδέσεις και να τις χειριζόµαστε µέσα από το 
λογισµικό που θα σχεδιάσουµε. Επίσης µπορούµε να έχουµε συνδέσεις προς 
πολλά plc µε διαφορετικό τρόπο σύνδεσης προς το καθένα.  Πάµε στην 
επεξεργασία της πρώτης σύνδεσης. 

 

 

 

 

   Βλέπουµε ότι στον κοµµάτι των παραµέτρων έχει δηµιουργηθεί µια σύνδεση. 
Στο αριστερό κοµµάτι έχουµε την συσκευή HMI (human machine interface) και 
στο δεξιό το PLC. Στην συσκευή HMI επιλέγουµε το Interface Ethernet και από 
κάτω ρυθµίζουµε την διεύθυνση IP που θα έχει η συσκευή µας. Το ίδιο 
κάνουµε και από την µεριά του PLC. Παρατηρούµε ότι αλλάζοντας τον τρόπο 
σύνδεσης στην συσκευή HMI άλλαξε και ο τρόπος σύνδεσης στο PLC. 
Τελειώνοντας µε τις ρυθµίσεις έχουµε την παρακάτω εικόνα: 
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6.3  Ρύθµιση ανάλυσης της εφαρµογής 
 

  Το επόµενο βήµα µας είναι να ρυθµίσουµε την ανάλυση µε την οποία 
θέλουµε να τρέχει η εφαρµογή µας. Το λογισµικό µας επιτρέπει να ρυθµίσουµε 
την εφαρµογή µας να τρέχει σε συγκεκριµένη ανάλυση ή ακόµα να τρέχει σε 
κατάσταση πλήρους οθόνης. Αυτό βέβαια ισχύει µόνο όταν επιλέξουµε στην 
αρχή σαν συσκευή χειρισµού τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχει επιλεγεί 
συσκευή άλλου τύπου η ανάλυση είναι προκαθορισµένη και είναι η ανάλυση 
που υποστηρίζει η συσκευή. 

   Στην δική µας εφαρµογή επιλέγουµε ανάλυση 640 x 480 ώστε να έχουµε 
συµβατότητα και µε την συσκευή του εργαστηρίου. Η διαδροµή που 
ακολουθούµε για να αλλάξουµε την ανάλυση είναι Device Settings -> Device 
Settings. 
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   Σε αυτό το µενού µπορούµε επίσης να ενεργοποιήσουµε / 
απενεργοποιήσουµε κάποιες επιλογές - δυνατότητες που µας δίνει το 
λογισµικό , όπως ορισµός αρχικής οθόνης , αλλά και κάποιες υπηρεσίες που 
όµως απαιτούν την προµήθεια ειδικής άδειας για να λειτουργήσουν. 

 

6.4 Ρύθµιση γλώσσας εφαρµογής 
 

   Το WinCC µας δίνει την δυνατότητα πολυγλωσσικών εφαρµογών. ∆ηλαδή 
µπορούµε να σχεδιάσουµε µία εφαρµογή και µε την χρήση ενός κουµπιού ο 
χρήστης να αλλάζει όλα τα λεκτικά της εφαρµογής σε µία άλλη γλώσσα. Εντός 
του προγράµµατος υπάρχουν κάποια προεγκατεστηµένα λεξικά κάποιων 
χωρών εφοδιασµένα κυρίως µε τεχνικούς όρους ώστε σε κάποιες περιπτώσεις 
να γίνεται αυτόµατη µετάφραση κάποιων όρων. 

   Στην δική µας εφαρµογή επιλέξαµε να έχουµε 2 γλώσσες λειτουργίας . 
Ελληνικά και Αγγλικά ,για να το κάνουµε αυτό ακολουθούµε την παρακάτω 
διαδροµή στο δενδρικό µενού της εφαρµογής Language Settings -> Project 
Languages 
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   Εδώ µπορούµε να επιλέξουµε από το σύνολο των γλωσσών  όσες θέλουµε . 
Στο πάνω µέρος του µενού επιλέγουµε µε ποια γλώσσα θέλουµε να 
σχεδιάζουµε (Editing Language) και ποια γλώσσα θα είναι η αρχική γλώσσα 
της εφαρµογής µας. 

 

 

   Αφού ολοκληρώσουµε το βήµα αυτό καλό είναι να δούµε και που γίνεται η 
µετάφραση - διόρθωση των λεκτικών στις γλώσσες που έχουµε επιλέξει. Η 
διαδροµή που ακολουθούµε είναι  Language Settings -> Project Texts  
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   Εδώ ανάλογα µε το πόσες γλώσσες έχουµε επιλέξει εµφανίζονται και οι 
ανάλογες στήλες µε τα λεκτικά καθώς και µία στήλη όπου αναγράφεται η 
οθόνη στην οποία εµφανίζεται το συγκεκριµένο λεκτικό. 

 

 

6.5  ∆ηµιουργία βασικού template εφαρµογής 
 

    Επόµενο βήµα µας είναι η δηµιουργία του template της εφαρµογής µας. Το 
template είναι ο σχεδιασµός στοιχείων πάνω στην οθόνη τα οποία στοιχεία θα 
είναι πάντα διαθέσιµα σε όλες τις οθόνες της εφαρµογής µας. Τέτοια στοιχεία 
µπορεί να είναι ο κεντρικός τίτλος της εφαρµογής µας , ώρα και ηµεροµηνία 
αλλά και παράθυρα ειδοποιήσεων ( alarm / warning windows). Παρακάτω 
βλέπουµε την οθόνη σχεδίασης template. 
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   Στην εφαρµογή µας έχουµε προσθέσει ένα παράθυρο εµφάνισης alarm, τον 
τίτλο της εφαρµογής µας, ηµεροµηνία και ώρα , καθώς και κάποια βασικά 
κουµπιά της εφαρµογής µας που είναι η αλλαγή γλώσσας και την αλλαγή 
κατάστασης λειτουργίας του συστήµατος από χειροκίνητο σε αυτόµατο και  το 
αντίστροφο. Για το πως ορίζουµε την όψη , µέγεθος, γραµµατοσειρά αλλά και 
λειτουργία ενός κουµπιού θα το δούµε στο επόµενο κοµµάτι «∆ηµιουργία 
κεντρικής οθόνης». Η διαδικασία αυτή δεν αλλάζει είτε πρόκειται για οθόνη 
template είτε πρόκειται για κανονική οθόνη. 
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6.6 ∆ηµιουργία κεντρικής οθόνης 
   Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω βήµατα είµαστε έτοιµοι για να 
προχωρήσουµε στην σχεδίαση της πρώτης µας οθόνης που εξ ορισµού θα 
είναι και η αρχική οθόνη της εφαρµογής µας. Η πρώτη µας οθόνη θα περιέχει 
όλα τα στοιχεία που χρειαζόµαστε για την εφαρµογή µας.  Αυτό σηµαίνει ότι αν 
κάποιο αντικείµενο πχ κουµπί, πλαίσιο , κείµενο θέλουµε να είναι δυναµικό και 
να εµφανίζεται µόνο όταν συµβαίνει κάποιο άλλο γεγονός ( event ) , δεν θα 
χρειάζεται να ενεργοποιούµε κάποια άλλη οθόνη αλλά µε κατάλληλες ενέργειες 
θα το εµφανίζουµε , αλλάζουµε εµφάνιση ή και κείµενο ανάλογα µε το γεγονός.        
Έτσι έχουµε µία οθόνη αντί για 5 τις παλιάς εφαρµογής και έτσι απλοποιούµε 
την εφαρµογή µας και την αποσφαλµάτωσή της κατά ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό. Παρακάτω θα δούµε πως εισάγουµε και ρυθµίζουµε διαφορών 
τύπων αντικείµενα κατά την σχεδίαση της εφαρµογής µας. Επειδή δεν υπάρχει 
λόγος να αναφερθούµε σε κάθε αντικείµενο ξεχωριστά θα δούµε πως 
δηµιουργήσαµε ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο από κάθε αντικείµενο. 

 

 6.7 Εισαγωγή κειµένου 
   Σαν πρώτο βήµα θα δούµε πως εντάσσουµε κείµενο µέσα στην οθόνη µας. 

Επιλέγουµε από την δεξιά παλέτα των εργαλείων «TOOLS» τα simple objects 
και από εκεί κάνουµε κλίκ στην επιλογή Text. 
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  Έπειτα πάµε τον δείκτη του ποντικιού σε µια περιοχή της περιοχής 
σχεδιασµού και κάνουµε κλικ. ∆εν χρειάζεται να είναι συνεχώς πατηµένο το 
κουµπί του ποντικιού. Καλό είναι να κάνουµε κλικ στην περιοχή στην οποία 
θέλουµε να βλέπουµε το κείµενο αυτό αλλά και σε όποια περιοχή να το 
αφήσουµε δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα γιατί οποιαδήποτε στιγµή µπορούµε 
να το µετακινήσουµε στην επιθυµητή περιοχή. Πατώντας λοιπόν στην περιοχή 
σχεδίασης εµφανίζεται το προκαθορισµένο κείµενο «Text». Στο κάτω µέρος 
της οθόνης βλέπουµε τις ιδιότητες του αντικειµένου, όπου και µπορούµε να 
επεξεργαστούµε το αντικείµενο.  

   Στην ρύθµιση «General» µπορούµε απλά να τροποποιήσουµε το κείµενο του 
αντικειµένου.  

   Στην ρύθµιση «Properties» αλλάζουµε βασικά χαρακτηριστικά του κειµένου , 
όπως είναι το χρώµα , το µέγεθος , η γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιηθεί, 
αν το κείµενο θα κάνει flashing ( εναλλαγή δυο χρωµάτων ώστε να αποσπάσει 
πιο εύκολα την προσοχή του χρήστη) κ.α.  

    Στην ρύθµιση «Animation» µπορούµε να δώσουµε χαρακτηριστικά 
δυναµικού αντικειµένου στο αντικείµενο  µας. Τέτοια χαρακτηριστικά 
ενεργοποιούνται µέσω µιας µεταβλητής (tag) . Αυτό σηµαίνει ότι αν ορίσουµε 
κατάλληλα τις ρυθµίσεις όταν µία µεταβλητή Boolean έρθει σε κατάσταση 
TRUE ή µια µεταβλητή ακέραιου αριθµό φτάσει µια τιµή τότε µπορούµε να 
δώσουµε στο αντικείµενο µας την εντολή να αλλάξει µορφή. Π.χ. να 
εξαφανιστεί από την οθόνη, να αλλάξει χρώµα ή ακόµα να αρχίσει να κινείται 
εντός της οθόνης. Κάτι τέτοια στοιχεία είναι εξαιρετικά χρήσιµα όταν θέλουµε 
να τραβήξουµε την προσοχή του χρήστη. 
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Στο αντικείµενο µας ορίζουµε τα παρακάτω:  

 

General: ΑΠΟΜΑΡΚΥΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛ 

Properties - Text: Tahoma, 14pt, style=Bold 

Properties - Text: Alignment  Horizontal = Left 

    Vertical = Top 

    Orientation = Horizontal 

 

  Όλες τις υπόλοιπες ρυθµίσεις τις αφήνουµε ως έχουν. 

  Το κείµενο αυτό είναι το κείµενο του τίτλου της εφαρµογής µας και το 
εισάγαµε στην οθόνη template ώστε να εµφανίζεται πάντα και σε όλες τις 
οθόνες µας. 
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6.8  Εισαγωγή κουµπιού στην εφαρµογή 
 

  Ας δούµε την διαδικασία εισαγωγής κουµπιού στην εφαρµογή. 

  Πάλι πηγαίνοντας στην παλέτα των εργαλείων και συγκεκριµένα στα simple 
objects επιλέγουµε το αντικείµενο «button» και το τοποθετούµε µέσα στην 
περιοχή σχεδίασης. Όταν το κάνουµε αυτό εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης µας το µενού ρυθµίσεων και ιδιοτήτων του αντικειµένου µας. 
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   Παρατηρούµε ότι έχουµε περισσότερες επιλογές από το «Κείµενο» διότι το 
αντικείµενο κουµπί από την φύση του είναι διαδραστικό αντικείµενο και 
περιµένει να γίνει πάνω σε αυτό κάποια ενέργεια από τον χρήστη. Ας δούµε 
όµως λίγο πιο αναλυτικά τις ιδιότητες του αντικειµένου αυτού.  

   Για παράδειγµα θα χρησιµοποιήσουµε το κουµπί µε το οποίο θέτουµε το 
πρόγραµµα λειτουργίας στο PLC να δουλεύει σε χειροκίνητη κατάσταση. 

 

 

   Βλέπουµε ότι έχουµε επιλέξει σαν τύπο κουµπιού το Text. To Graphic 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να επιλέξουµε κάποια εικόνα που θα εµφανίζεται πάνω 
στο κουµπί και θα αντικαθιστά το κείµενο και τέλος το Invisible κάνει το κουµπί 
µας «αόρατο» όταν εκτελείται η εφαρµογή µας αλλά παραµένει ενεργό , εκτός 
και αν εµείς έχουµε ορίσει κάτι άλλο.  

   Στο κοµµάτι των properties θα πρέπει να προσέξουµε στο θέµα Security . 
Επειδή µία τέτοια ενέργεια ( αλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας ) είναι λίγο 
επικίνδυνη και θα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο άτοµο έχουµε 
ορίσει ένα χρήστη administrator (το πώς γίνεται αυτό το βλέπουµε στην 
ενότητα «Ορισµός χρήστη») που µόνο αυτός έχει αυτή την ιδιότητα αν το 
κάνει. Έτσι όταν κάποιος πατήσει αυτό το κουµπί του ζητείται όνοµα και 
κωδικός χρήστη για να µπορέσει να συνεχιστεί η εκτέλεση . 
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   Στην συνέχεια στον τοµέα animation ορίζουµε µια δυναµική αλλαγή στην 
εµφάνιση του κουµπιού µας. Συγκεκριµένα όταν η µεταβλητή µας VAR_29 γίνει 
0 τότε το κουµπί µας αλλάζει χρώµα και γίνεται µαύρο. Η µεταβλητή VAR_29 
(το πώς δηµιουργούµε µία µεταβλητή θα το δούµε στο κεφάλαιο «∆ηµιουργία 
µεταβλητών») αντιπροσωπεύει την λειτουργία Αυτόµατα/Χειροκίνητου και η 
τιµή της αλλάζει από το PLC.  

 

 

   Το παραπάνω µας βοηθάει γιατί εφόσον µπούµε σε χειροκίνητη λειτουργία ο 
χρήστης δεν εφησυχάζει διότι το κόκκινο χρώµα του κουµπιού τον ενηµερώνει 
ότι δεν θα πρέπει να παραµείνει σε αυτή την λειτουργία για πολλή ώρα διότι 
είναι επικίνδυνη για την λειτουργία του συστήµατος.  

 

  Τέλος στο κοµµάτι των Events έχουµε ορίσει τι θα πρέπει να κάνει το κουµπί 
αυτό όταν κάποιος το πατήσει (θυµίζουµε ότι η εντολή αυτή εκτελείται µόνο 
εφόσον περάσει τον κωδικό ασφαλείας ο χρήστης) 

 

 

 

   Βλέπουµε ότι στο event Press , δηλαδή κατά το πάτηµα του κουµπιού , 
γίνεται reset η µεταβλητή VAR_29. Άρα παρατηρούµε ότι στο σύστηµά µας 
όταν πατήσουµε το κουµπί αυτό µεταφέρουµε το σύστηµά σε κατάσταση 
χειροκίνητου , αλλά και αλλάζουµε και την µορφή του κουµπιού µας 
αλλάζοντας το χρώµα του σε κόκκινο.  



131 
 

 

   Πριν αλλάξουµε αντικείµενο ας δούµε πως δηµιουργούµε και ένα κουµπί που 
αντί για λεκτικό να έχει µία εικόνα. Τέτοιο κουµπί είναι το κουµπί αλλαγής 
γλώσσας . 

 

 

 

   Στην ουσία δεν είναι κουµπί αλλά διακόπτης που στην θέση ΟΝ έχει την 
σηµαία της Ελλάδας και στην θέση OFF την σηµαία της Μ. Βρετανίας. 

Και στα events βλέπουµε πως ορίζουµε την συγκεκριµένη λειτουργία. 

 

Σετάρισµα για αλλαγή Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

Σετάρισµα για αλλαγή Αγγλικής Γλώσσας 
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 6.9  Εισαγωγή γεωµετρικού σχήµατος  
 

   Πολλές φορές για να επισηµάνουµε µία λειτουργία και το που θα πρέπει να 
εστιάσει ο χειριστής του προγράµµατος πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα 
γεωµετρικό σχήµα όπως ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ή κύκλο χρωµατισµένο 
µε το αντίστοιχο χρώµα ώστε το µάτι του χειριστή να πέφτει στο σωστό σηµείο. 

   Στην εφαρµογή µας αυτή την ιδιότητα την χρησιµοποιήσαµε σε αρκετά 
σηµεία όχι µόνο για την εστίαση του µατιού του χειριστή αλλά και για να 
δώσουµε γραφικά κάποιες λειτουργίες του προγράµµατος. 

   Σχεδιάσαµε ορθογώνια παραλληλόγραµµα αλλά και απλές γραµµές που 
αντιπροσωπεύουν γραµµές µεταφοράς ενέργειας και µε την χρήση των 
animation properties τους δώσαµε ζωή ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το πρόγραµµα ελέγχου στο PLC. Ένα τέτοιο σχήµα είναι το 
παραλληλόγραµµο το οποίο περικλείει τα ηλιακά µας πάνελ. Για να εισάγουµε 
το σχήµα µας ακολουθήσαµε την παρακάτω διαδικασία. 

   Από το σετ εργαλείων Tools επιλέξαµε την βιβλιοθήκη των Simple Objects 
και εκεί διαλέξαµε το Rectangle. Σχεδιάσαµε στην οθόνη το παραλληλόγραµµό 
µας αλλά επειδή επικάλυπτε τα πάνελ έπρεπε να είναι διαφανές το εσωτερικό 
του σχήµατος  
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Οι λεπτοµέρειες στις ιδιότητες του αντικειµένου που το κάνουν διαφανές 

 

 

 

   Επίσης θέλαµε αυτό το πλαίσιο να εµφανίζεται µόνο εφόσον τα πάνελς έχουν 
µπεί σε λειτουργία «εν σειρά» οπότε από τα animation properties επιλέξαµε 
την ιδιότητα Visibility και την διαµορφώσαµε έτσι ώστε να εµφανίζεται µόνο αν 
ο χρήστης πατήσει να µπουν τα πάνελ εν σειρά ή όταν αυτόµατα τα πάνελ 
µπουν εν σειρά. 
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6.10 Εισαγωγή γραφικού αντικειµένου  

 
   Το λογισµικό WinCC flexible µας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε µια  
ρεαλιστική οθόνη, στην οποία µπορούµε να τοποθετήσουµε κάθε λογής 
συσκευή που περιλαµβάνει η µονάδα που θέλουµε να ελέγξουµε.  

   Για να εισάγουµε ένα γραφικό αντικείµενο επιλέγουµε από τα Tools -> 
Graphics και επιλέγουµε το WinCC flexible image folders. Στο παράδειγµα µας 
από την υποενότητα power επιλέγουµε το γραφικό αντικείµενο που 
επιθυµούµε για να αναπαραστήσουµε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 

 

 

 

   Σε περίπτωση που δεν µας ικανοποιεί ή δεν υπάρχει κάποιο αντικείµενο στις 
libraries του flexible, µπορούµε να εισάγουµε ότι εικόνα αντικειµένου 
επιθυµούµε       ( π.χ κάποια που κατεβάσαµε από το internet). Για να το 
επιτύχουµε αυτό  επιλέγουµε από τα Tools -> Graphics και επιλέγουµε το My 
image folders και επιλέγουµε το προορισµό που έχουµε αποθηκεύσει την 
εικόνα που επιθυµούµε.  
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6.11  Εισαγωγή πεδίου συµβολικής εισόδου εξόδου και χρήση 
των κειµένων πολλαπλών επιλογών 
 

   Κάποιες φορές χρειαζόµαστε να δείξουµε στον χρήστη του προγράµµατος 
µας κάποια λεκτικά τα οποία όµως ανάλογα µε την τιµή κάποιας µεταβλητής θα 
πρέπει να αλλάζουν. Σε περίπτωση που η µεταβλητή αυτή είναι Boolean και 
άρα µπορεί να έχει µόνο 2 καταστάσεις η κατάσταση µπορεί να λυθεί σχετικά 
εύκολα µε κάποια από τα εργαλεία που δείξαµε πιο πριν. Αν όµως η τιµή αυτή 
είναι ακέραιος και η τιµή της έχει ένα εύρος τιµών , διακριτών πάντα , και κάθε 
διακριτή τιµή σηµαίνει και για µας διαφορετικό µήνυµα προς τον χρήστη τότε 
θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια δυνατότητα του προγράµµατος που 
λέγεται «Text Lists» εκεί δηµιουργούµε λίστες κειµένων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για µία πιο λεπτοµερή εµφάνιση κάποιων τιµών.  

   Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε drop down lists ώστε ο χρήστης να 
επιλέγει άµεσα µέσα από ένα σύνολο τιµών αυτό που πρέπει και έτσι να 
αποφεύγουµε την εισαγωγή ανεπιθύµητων τιµών σε κάποια παράµετρο. 

   Η δηµιουργία µιας τέτοιας λίστας γίνεται στο δενδρικό µενού αριστερά της 
οθόνης ακολουθώντας την διαδροµή Text and Graphic lists - > Text Lists  
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Και εκεί την δηµιουργούµε αυτή την λίστα 

 

 

 

   Στο πρόγραµµα µας δεν έχει χρησιµοποιηθεί αυτή η δυνατότητα διότι δεν 
χρειάστηκε σε κανένα βήµα του σχεδιασµού της εφαρµογής. 

   Αντίθετα χρησιµοποιήσαµε την λύση του συµβολικού Ι/Ο αλλά µόνο µε 2 
καταστάσεις ON/OFF. Την λύση αυτή την χρησιµοποιήσαµε στην 
αναπαράσταση της κατάστασης της µπαταρίας. 
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   Η µπαταρία ξέρουµε ότι µπορεί να είναι σε 2 καταστάσεις είτε σε φόρτιση είτε 
φορτισµένη και αυτό το ξέρουµε από την µεταβλητή VAR_9 

   Στο συγκεκριµένο στοιχείο δεν πειράζουµε κάτι άλλο και συνεχίζουµε µε την 
εφαρµογή µας. 

 
 

6.12 ∆ιαχείριση µεταβλητών του προγράµµατος 
 

   Παραπάνω είδαµε µεταβλητές στο πρόγραµµά µας. Εδώ θα δούµε πως 
δηµιουργούµε µια µεταβλητή ( στο WinCC οι µεταβλητές ονοµάζονται tags ) η 
οποία αντικατοπτρίζει µία θέση µνήµης. Για να δηµιουργήσουµε µία µεταβλητή 
πάµε από το δενδρικό µενού και ακολουθούµε την διαδροµή Communication -
> Tags  

   Εκεί πατώντας πάνω σε ένα άδειο κελί της πρώτης στήλης µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε την µεταβλητή µας. 
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   Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε τις λεπτοµέρειες για την µεταβλητή 
VAR_2. Η µεταβλητή αυτή χρησιµοποιεί την σύνδεση PLC_1 για να 
επικοινωνήσει µε το PLC είναι τύπου Boolean και ενηµερώνεται συνεχώς µε 
κύκλο ανανέωσης ενός δευτερολέπτου. Στο πίνακα επάνω βλέπουµε επίσης 
και που αντιστοιχεί στο PLC στην στήλη address. Η συγκεκριµένη αντιστοιχεί 
στην είσοδο µε διεύθυνση 0.0.  

   Στα PLC η είσοδος χαρακτηρίζεται από το γράµµα I πριν την διεύθυνση και 
τα 2 νούµερα που ακολουθούν αντιστοιχούν σε byte και bit αντίστοιχα. 

 

6.13 ∆ιαχείριση χρηστών προγράµµατος 
 

   Όπως είδαµε κάποιες λειτουργίες του προγράµµατος που σχεδιάσαµε 
επιτρέπουµε να γίνουν µόνο εφόσον ο χρήστης εξακριβωθεί ότι είναι 
εξουσιοδοτηµένος να τις κάνει. Ας δούµε λοιπόν πως θα ορίσουµε αυτό τον 
χρήστη στο πρόγραµµα µας. 

   Στην δενδρική δοµή αριστερά της οθόνη ακολουθούµε την διαδροµή Runtime 
User Administration -> Users  

 

 

 

   Βλέπουµε ότι έχουµε δηµιουργήσει έναν χρήστη µε το όνοµα Admin και ο 
οποίο ανήκει στο group Administrator. Στις ιδιότητες του χρήστη Admin 
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ορίζουµε τον χρόνο στον οποίο γίνεται log off ο χρήστης καθώς και ο ορισµός 
του password του χρήστη.   

Βλέπουµε ότι στις οµάδες χρηστών έχουµε µόνο 2 οµάδες µε δίπλα έναν 
αριθµό. 

   Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει τον βαθµό διαβάθµισης που έχει ο 
συγκεκριµένος χρήστης . Όσο µικρότερος ο αριθµός αυτός τόσο µικρότερα και 
το δικαιώµατα που έχει ο χρήστης. Εδώ βλέπουµε ότι το group administrators 
έχει τον αριθµό 9 και οι απλοί Users τον αριθµό 1 και καταλαβαίνουµε την 
διαβάθµιση στην ασφάλεια των 2 αυτών group. 

 

6.14 Τελική Μορφή Γραφικού Περιβάλλοντος 

 
 
   Ακολουθώντας τα παραπάνω βήµατα, φτάνουµε στη τελική µορφή του 
σχεδίου µας, η οποία αποτελείται από τρεις βασικές οθόνες και απεικονίζονται 
παρακάτω:   
 
 

 

 
 

                               1. Κεντρική Οθόνη 
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                                       2. Οθόνη εµφάνισης τυχόν alarms  

 

 
 
 
                                3. Oθόνη Ρυθµίσεων 
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   Το πρόγραµµα που σχεδιάσαµε µας δίνει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούµε στην οθόνη την κατάσταση του συστήµατος µας, έτσι 
µπορούµε να βλέπουµε αν τα φωτοβολταικά είναι συνδεµένα εν σειρά η εν 
παραλλήλω, δηλαδή αν φορτίζουµε τους συσσωρευτές ή αν πουλάµε ρεύµα 
στην ∆ΕΗ αντίστοιχα, καθώς και αν έχει δεχθεί κεραυνικό πλήγµα κάποιο από 
τα µέρη της εγκατάστασης µας. Ακόµη έχουµε τη δυνατότητα αποµακρυσµένου 
χειρισµού, όπως επιλογή τρόπου σύνδεσης (σειρά η παράλληλα) των 
φωτοβολταικών από τον χρήστη, επιλογή φόρτισης συσσωρευτών η 
παραλληλισµό µε τη ∆ΕΗ για να πουλάµε την παραγόµενη ισχύ και επιλογή 
reset του συστήµατος µας σε περίπτωση κεραυνικού πλήγµατος. 

 

6.15  Προγραµµατισµός Touch Panel 

 
   Για τον προγραµµατισµό της οθόνης  είναι απαραίτητο το  λογισµικό Wincc 
Flexible  που µας παρέχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού της οθόνης. 
   Για να επιτευχθεί o επιτυχηµένος χειρισµός του PLC από την οθόνη δεν 
αρκεί µόνο ο προγραµµατισµός της οθόνης αλλά θα πρέπει να γίνει και 
αντίστοιχα προγραµµατισµός από το PLC µε τo λογισµικό MICRO/WIN, όπως 
αναφέραµε στη ενότητα 5.1. ∆ηλαδή  θα πρέπει να έχουµε ένα συνδυασµό και 
τον δυο λογισµικών.    

  Μπορούµε λοιπόν να δούµε  στην παρακάτω εικόνα το πρόγραµµα Wincc 
Flexible όπως φαίνεται  στον υπολογιστή µας . 
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    Για να µεταφέρουµε το πρόγραµµα, που σχεδιάσαµε στο WinCC Flexible, 
στη Touch Panel, αρχικά συνδέουµε τη Touch Panel µε το υπολογιστή που 
είναι εγκατεστηµένο το WinCC Flexible µέσω Ethernet. Στη συνέχεια, αφού 
φροντίσουµε για την οµαλή επικοινωνία του υπολογιστή µε τη Touch Panel 
(εισάγωντας τις κατάλληλες ΙP διευθύνσεις), επιλέγουµε από το Flexible την 
έντολη transfer, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα:  
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Πατώντας την εντολή transfer εµφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο επιλέγουµε 
το τύπο της Touch Panel, τον τρόπο σύνδεσης της µε τον υπολογιστή και 
τέλος τη δυνατότητα να επικυρώσουµε την IP address.  Πατάµε στο παράθυρο 
την εντολή transfer. 
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Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο το οποίο µας λέει αν θέλουµε να  
αντικαταστήσουµε τα υπάρχοντα password list της Touch Panel. Επιλέγουµε 
YES 

 

 

 

και αρχίζει η µεταφόρα του προγράµµατος µας από τον υπολογιστή στη Touch 
Panel. 
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Αντίστοιχα η Touch Panel κατά τη µεταφορά του προγράµµατος παρουσιάζει 
τις εξής καταστάσεις όπως απεικονίζονται παρακάτω: 

1. Κάνει επανεκκίνηση ώστε να λάβει το µεταφερόµενο πρόγραµµα. 
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2. Αρχίζει να λαµβάνει τις αποστέλλουσες πληροφορίες. 

 

 

 

 

3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του προγράµµατος, το αποθηκεύει 
στη flash memory της.  
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4. Τέλος τρέχει το πρόγραµµα και είναι έτοιµη για σύνδεση µε το 
PLC (είτε µέσω Profibus είτε µέσω Ethernet) έτσι  ώστε να 
αρχίσουµε τον έλεγχο της µονάδας µας. 

 

 

 

 

 

 



149 
 

6.16 Ανάλυση στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος  

 
   Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε τη λειτουργία κάθε αντικειµένου που 
περιλαµβάνεται στο περιβάλλον που σχεδιάσαµε µε το WinnCC Flexible. 

 

Α. Κεντρική οθόνη 

 

 

1. Επάνω αριστερά στην οθόνη διακρίνουµε την εικόνα µε το 
σύµβολο του  ήλιου, η οποία µας δείχνει ότι το σύστηµά µας 
εκτελεί την ηµερήσια λειτουργία του. ∆ηλαδή ότι µπορούµε να 
παράγουµε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των Φ/Β πάνελς. Κατά τη 
διάρκεια της νυχτερινής λειτουργίας εµφανίζεται εικόνα µε το 
σύµβολο της σελήνης.  
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2. Στο µέσο της οθόνης µας διακρίνουµε τις συστοιχίες µε τα Φ/Β 
πάνελς που διαθέτουµε. Όπως έχουµε αναφερθεί στην ενότητα 
4.4 µπορούν να λειτουργούν είτε σε παράλληλη είτε σε σειρά 
σύνδεση. Πατώντας τα µπουτόν σε σειρά on/off ή παράλληλα 
on/off (δεξιά στην οθόνη) µπορούµε να επιλέξουµε τον τρόπο 
σύνδεσης των πάνελς. Όταν τεθούν σε παράλληλη σύνδεση η 
οθόνη µας έχει τη παρακάτω µορφή:  
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Αντίστοιχα σε σύνδεση σε σειρά η οθόνη µας θα έχει την εξής µορφή: 

 

 

 

3. Επάνω δεξιά διακρίνουµε το σύµβολο της ανεµµογεννήτριας και 
δίπλα της το µπουτόν το οποίο σε περίπτωση ισχυρών ανέµων 
µπορούµε να τη φρενάρουµε για να αποφύγουµε τυχόν βλάβες. 
 

4. Κάτω από τα πάνελς διακρίνονται τα σύµβολα των inverters και 
ακόµα πιο κάτω τα µπουτόν που θέτουν σε λειτουργία ή όχι τα 
φορτία της εγκατάστασης µας. 

 
5. Κάτω αριστερά στην οθόνη υπάρχει το σύµβολο του δικτύου της 

∆ΕΗ και το µπουτόν Reset το οποίο απενεργοποιεί τα alarm 
κεραυνού, που µπορεί να εµφανιστούν, και να θέσει τη µονάδα 
στην κανονική της λειτουργία.Τα alarms που µπορεί να 
εµφανιστούν απεικονίζονται στη παρακάτω εικόνα.  
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6. Κάτω δεξιά στην οθόνη µας µπορύµε να διακρίνουµε τα σύµβολα 
των συσσωρευτών (το οποίο µας δείχνει την κατάσταση τους σε 
κατάσταση φόρτισης ή αν είναι Full) και των UPS αντίστοιχα. 

7. Κάτω από το σύµβολο των UPS υπάρχει το µπουτόν 
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» το οποίο µας οδηγεί στη οθόνη ρυθµίσεων.   

Β. Οθόνη Ρυθµίσεων 
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    1. Στην οθόνη αυτή διακρίνουµε το µπουτόν για το καθαρισµό της οθόνης, 
το οποίο αν πατηθεί µας επιτρέπει να καθαρίσουµε τη Touch Panel µε 
ασφάλεια χωρίς το φόβο να πατηθεί κάποιο άλλο µπουτόν (έχουµε ορίσει 
χρόνο 30 sec). 

  2. Tο µπουτόν «Κλείσιµο Σύνδεσης» διακόπτει τη σύνδεση µεταξύ του Touch 
Panel και του PLC και το µπουτόν «΄Εξοδος από Εφαρµογή» κλείνει το 
πρόγραµµα και µας οδηγεί στο αρχικό µενού του Touch Panel, της 
κατασκευάστριας εταιρείας. Για να εκτελεστεί µια από τις παραπάνω εντολές 
θα χρειαστεί να εισάγωγουµε (για λόγους ασφαλείας) το όνοµα χρήστη και τον 
κωδικό που έχουµε ορίσει. 
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Για να εισάγουµε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό, πατάµε πάνω στο χώρο 
εισαγωγής και εµφανίζεται το πληκτρολόγιο, εισάγουµε τους κωδικούς και 
πατάµε enter. 

 

 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν θελήσουµε να αλλάξουµε τη λειτουργία της 
µονάδας µας από αυτόµατη σες χειροκίνητη µε τα αντίστοιχα µπουτόν, τα 
οποία βρίσκονται στην αρχική οθόνη του προγράµµατος.  

3. Κάτω δεξιά στην οθόνη µας βέπουµε το µπουτόν «ΠΙΣΩ», το οποίο µας 
οδηγεί στην αρχική οθόνη. 

 

Τέλος και στις 2 οθόνες διακρίνουµε το µπουτόν αλλαγής γλώσσας από 
ελληνικά σε αγγλικά (µε τις αντίστοιχες σηµαίες) το οποίο µετατρέπει όλα τα 
λεκτικά της οθόνης στη γλώσσα που θα επιλέξουµε. 
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6.17  ∆υνατότητες συστήµατος και µελλοντικές βελτιώσεις 

 
   Το σύστηµά µας όπως είναι τώρα είναι ένα απλό σύστηµα διαχείρισης 
ηλιακών πάνελ και ανεµογεννητρίας περιορισµένων δυνατοτήτων.  

   Η χρήση του λογισµικού WinCC µας επιτρέπει αν θέλουµε στο µέλλον να 
βελτιώσουµε και να επεκτείνουµε την εφαρµογή µας χωρίς να πειράξουµε 
εσωτερικά τον κώδικα στο PLC. Μια βελτίωση θα µπορούσε να είναι η 
δηµιουργία ανεξάρτητης εφαρµογής, µε µία οποιαδήποτε σύγχρονη γλώσσα 
προγραµµατισµού, η οποία χρησιµοποιώντας την υπηρεσία Smart Service του 
WinCC και µε την χρήση των Web Services που µας δίνει, να κάνει data 
logging µέσα από το PLC . Τα στοιχεία που θα µαζεύει η εφαρµογή θα 
µπορούν να πηγαίνουν σε µία βάση δεδοµένων και από εκεί µε κατάλληλη 
επεξεργασία να δίνουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για το σύστηµά µας. 

   Μία άλλη βελτίωση είναι µε το Module Ethernet που έχει εγκατασταθεί στο 
PLC και µε µερικές αλλαγές στο πρόγραµµα του PLC να κάνουµε το PLC να 
µας στέλνει ειδοποιήσεις µέσω email για να ενηµερωνόµαστε σχετικά µε 
κάποιο σοβαρό αλάρµ ή για ότι άλλο θέλουµε . 

   Βλέπουµε ότι µέσα από µικρές σχετικά βελτιώσεις δίνουµε στο σύστηµα µας 
επιπλέον δυνατότητες που βοηθούν στην περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος 
µας. 
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                            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

• SIMATIC S7-200 - Programmable Controller System Manual. 

• SIMATIC HMI Device TP 177B -  Equipment Manual. 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

• ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ SIMATIC S7 - Μαραντίδης Νικόλαος, Εκδόσεις  

Τζιόλα, Αθήνα 2000. 

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ PLC’s  - Γεωργίου Θ. Τζουνίδη, 

Εκδόσεις Τέρτιος, 2001. 

• ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ PLC - Ν. Πανταζή, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα 

1998. 

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PLC -   Γ. Κράνα - Ε. ∆ασκαλόπουλου, Εκδόσεις 

ΙΩΝ, 2001. 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ - 

Denis Collins ~ Eammon Lane, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1997. 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - F. Petrauzella, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2000. 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA - Γεώργιος Κορρές, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σηµειώσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2001.  

• CD – WINCC FLEXIBLE - της εταιρείας  SIEMENS    

• CD – SIMATIC -  manual collection  

•  http://www.sea.siemens.com// - Σειρά µαθηµάτων για PLC S7-200 

•  http://plc.openforall.net/html/theory.html// - Πληροφορίες για PLC 

• www.siemens.com/wincc-flexible/ - Πληροφορίες για το λογισµικό 

WinCC Flexible 

 


