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.Τ.Ε . Ι. ΠΕ Ι ΡΑΙΑ 

Εισαγωγή 

Το project ασχολείται με τη διαχείριση του αυτοματισμού ενός χημικού 

αντιδραστήρα, μέσα στον οποίο, λαμβάνει χώρα μια εξώθtρμη χημική αντίδραση . 

Τον αυτοματισμό έχει αναλάβει ένα PLC 57-300 της Siem ens, ενώ στο control room 

θα υπάρχει ένας Η/Υ, όπου θα τρέχει ένα πρόγραμμα απεικόνισης Scada της 

Siem ens, που ονομάζεται WinCC v7.0. 

Σε επιμέρους τμήματα του αυτοματισμού χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν Inverters 

για τον έλεγχο των στροφών κάποιων κινητήρων, καθώς επίσης και αναλογικές 

βαλβίδες οι οποίες μπορούν να ανοίγουν ποσοστιαία, για καλύτερη μίξη του νερού 

που ψύχει τον αντιδραστ1iρα, εξωτερικά. 

Το plc, τα inver ters καθώς & το πρόγραμμα απεικόνισης Scaι.ia, επικοινωνούν 

μεταξύ τους μέσο ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας, γνωστό ως ProfibusDp. 

Στο 1° μέρος της πτυχιακής εργασίας αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο , ο 

προγραμματιζόμενος ελεγκτής, οι μετατροπείς συχνότητας , και το πρόγραμμα 

απεικόνισης του εργοστασίου Scada. 

Το 2° μέρος αναλύει το Project σε πρακτικό επίπεδο , λειτουργίες , χειρισμοί κλπ, 

ενώ στο τρίτο κα ι τελευταίο μ έρος βρίσκεται το software που υλοποιήθηκε στον 

προγραμματιζόμενο ελεγκτή για τον έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής 

εγκατάστασης που πραγμι:ποποιήθηκε . 
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1.1 Ιστορική αναδρομή 

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου είχαν αποτελέσει αντικείμενο μελετών του 

ανθρώπου από αρχαιοτάτων χρόνων. Ένας από τους πλέον γνωστούς 

αυτοματισμούς της εποχής εκείνης είναι και ο ρυθμιστής του Ήρωνας του 

Αλεξάνδρεος. 

Σκοπός του αυτοματισμού ήταν να ανοίγει και να κλείνει αυτόματα την πύλη 

ενός ναού συγχρόνως με το άναμμα και το σβήσιμο της φωτιάς αντίστοιχα. Μέχρι 

περίπου τα τέλη του 18°υ αιώνα, η τεχνολογία δεν είχε να επιδείξει κάτι αξιόλογο 

στον τομέα των αυτοματισμών παρά μόνο το 1769 όταν ο James Watt κατασκεύασε 

τον πρώτο φυγοκεντρικό ρυθμιστή ταχύτητας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τον 

αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας της ιπμομηχανής. 

Μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο αρχίζει η ηλεκτρονική εποχή. Έχουμε τις πρώτες 

ηλεκτρονικές συσκευές, το ραδιόφωνο, αργότερα την τηλεόραση, τους ασυρμάτους 

και τα ραντάρ. Το ·κύριο εξάρτημα των συσκευών αυτών ήταν η λυχνία. 

Η κλασσική θεωρία των ΣΑΕ όπως την γνωρίζουμε σήμερα άρχισε να 

αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1950. Ο αυτοματισμός γνώρισε καινούρια άνθιση 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τη 

χρήση των ψηφιακών και αναλογικών υπολογιστών. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως οι υπολογιστές που 

κατασκευάζονταν πριν από μερικά χρόνια είχαν σαν μοναδικό στόχο την επίλυση 

ορισμένων επιστημονικών και λογιστικών προβλημάτων που ο χρόνος εξαγωγής 

των αποτελεσμάτων δεν ήταν και τόσο κρίσιμος. 

Προκειμένου λοιπόν να γίνει δηνατή η προσαρμογή και χρησιμοποίησή τους 

στη βιομηχανία έπρεπε να υποστούν ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις στα 

ηλεκτρονικά τους κυκλώματα ώστε να είναι σε θέση να δέχονται στην είσοδό τους, 

τα διαφόρων τύπου ηλεκτρικά σήμuτα, να τα επεξεργάζονται και να στέλνουν το 

αποτέλεσμα στην έξοδο προκειμένου να ελέγξουν την βιομηχανική εγκατάσταση. 
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Τέτοιοι ειδικοί υπολογιστές κατάλληλοι για χρήση σε βιομηχανικούς 

αυτοματισμούς, είναι οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC), οι οποίοι 

έχουν αντικαταστήσει σήμερα, κατά το μεγαλύτερο μέρος, τους αυτοματισμούς που 

λειτουργούν με συμβατική τεχνολογία (ρελέ, χρονικά, απαριθμητές, κτλ ). 

Στην αρχή της εφαρμογής τους, τα PLC χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση 

ειδικών προβλημάτων αυτοματισμού, που είχαν σχέση με τα πλυντήρια 

αυτοκινήτων, τις αυτόματες εργαλειομηχανές & τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

Με την εξέλιξη της τεχνικής στους μικροεπεξεργαστές, έχουμε και την 

ταυτόχρονη εξέλιξη των PLC, τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα στον ευρύτερο και 

πολυσύνθετο χώρο της βιομηχανίας. 

Τα PLC, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μια ειδική κατηγορία 

μικροεπεξεργαστών ή μικροϋπολογιστών, που έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ή 

να παράγουν ηλεκτρικές τάσεις και ρεύματα όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται 

στη βιομηχανία. Εκτός αυτού, η σχεδίαση και κατασκευή αυτών των συσκευών έχει 

γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η συμπεριφορά τους, σε ώρα λειτουργίας, να παραμένει 

ανεπηρέαστη από τις διάφορες μεταβολές θερμοκρασίας ή υγρασίας. 

Τελικά, το plc δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρουπολογιστής, κατάλληλα 

προσαρμοσμένος ώστε να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των αυτοματισμών. 

Δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει τον κλασικό πίνακα αυτοματισμού με τους 

ηλεκτρονόμους, τις βοηθητικές επαφές, τα χρονικά κλπ. Έγινε μια μεγάλη αλλαγή 

όπου από τους ηλεκτρονόμους περάσαμε στους υπολογιστές παρακάμπτωντας τα 

ηλεκτρονικά . 

Για να μπορέσουν όμως οι τεχνικοί να χρησιμοποιήσουν το νέο προιόν και να μην 

"τρομάξουν" από ένοιες όπως υπολογιστής, προγραμματισμός, γλώσσες 

προγραμματισμού κλπ, οι κατασκευάστριες εταιρείες δεν ανέφεραν τίποτα απο τα 
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παραπάνω . Απλά τους είπαν πως, αντί να σχεδιάζουν το ηλεκτρολογικό σχέδιο, θα 

το κάνετε με το τρόπο που θα σας πούμε. Ουσιαστικά τους μάθαιναν 

προγραμματισμό. 

Οι πρώτες γλώσσες προγραμματισμού δεν έκαναν τίποτα άλλο απο το να 

αντιγράφουν το ηλεκτρολογικό σχέδιο σε μια ειδική συσκευή προγραμματισμού. 

Σήμερα τα PLC έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν δε στην αγορά εκατοντάδες 

μοντέλα από πλήθος διαφορετικών εταιριών. 

1.2 Ορισμός και Πλεονεκτήματα 

Ορισμός 

Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής είναι ένα σύστημα αυτοματισμού που 

λειτουργεί με βάση την τεχνολογία των Η/Υ και είναι σε θέση 

.::;;.. να δέχεται διάφορα ηλεκτρικά σήματα ρεύματος ή τάσης (Inputs) 

.::;;.. να τα επεξεργάζεται 

.::;;.. να παράγει τα κατάλληλα σήματα εξόδου (Outputs), τα οποία θα 

ενεργοποιήσουν τις υπό έλεγχο διατάξεις. 

Πλεονεκτήματα 

._. Είναι συσκευές γενικές χρήσης (δεν είναι κατασκευασμένα για ένα 

συγκεκριμένο είδος εφαρμογής) . 

._. Δεν ενδιαφέρει ο συνολικός αριθμός των επαφών, χρονικών, απαριθμητών 

(δεν είναι φυσικά στοιχεία, αλλά στοιχεία μνήμης). 

1-t Ο χρόνος κατασκευής του αυτοματισμού είναι μηδαμινός σε σχέση με την 

κατασκευή ενός κλασικού πίνακα αυτοματισμού. 
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-. Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον τόσο 

πολλές βλάβες, και αν υπάρξουν μπορούν να διαγνωστούν πολύ πιο εύκολα. 

-. Εύκολος οπτικός έλεγχος της λειτουργίας ή μη στοιχείων της εγκατάστασης 

με την βοήθεια των LED που υπάρχουν σε όλες τις κάρτες. 

-. Κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα του χρήστη αποθηκεύεται στην μνήμη του 

PLC, έτσι ο τεχνικός δεν βρίσκεται προ απρόοπτου να διαβάζει ένα σχέδιο 

και άλλο να βρίσκεται πραγματικά στην εγκατάσταση . 

-. Τα PLC καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο απ 1 ότι ένα αντίστοιχος πίνακας 

αυτοματισμού. 

-. Τα PLC είναι ευέλικτα στην τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού 

που «τρέχουν», εφόσον οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία και τη ροή του 

αυτοματισμού, γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, αλλάζοντας μόνο κάποιο μέρος 

του προγράμματος. 

-. Πολύ εύκολα επεκτάσιμα 

...,. Μπορούμε να υλοποιήσουμε πολύπλοκες και έξυπνες επεξεργασίες που στο 

κλασσικό αυτοματισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν. 

-. Ένα PLC μπορεί πολύ εύκολα να συνδεθεί με κάποιο ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, με το σύστημα αποθήκης, με το λογιστήριο κλπ. 

-. Μπορούν να τοποθετηθούν και μέσα σε πεδίο ισχύος χωρίς πρόβλημα εφ 1 

όσον τηρήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

-. Έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε επάνω τους οθόνες, εκτυπωτές, 

πληκτρολόγια και ΗΜΙ συστήματα. 

-. Οι γλώσσες προγραμματισμού καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπων που 

καλούνται να ασχοληθούν με την τεχνολογία αυτή. 

-. Έχουν μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης με πρότυπα βιομηχανικά δίκτυα 

-. Μας δίνουν δυνατότητα αντιγραφής εφαρμογών, με την κατασκευή 

υπορουτίνων ή βιβλιοθηκών . 
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1.3 Υλικά για τον έλεγχο μιας εγκατάστασης μέσω P.L.C 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η δομή την οποία πρέπει να έχουμε σε μια 

εφαρμογή ελέγχου μέσω PLC. 

Programming 
deνice cable 

Power su pply module 

Programming device 

Transferring a progr.am 

lnput module 

Machine to be 
control led 
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~ Προγραμματίστρια 

Είναι το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με το PLC. Συνήθως είναι 

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

~ Πακέτο προγραμματισμού/ software 

Είναι το πακέτο εκείνο που κάθε κατασκευαστής δίνει ώστε ο άνθρωπος να 

επικοινωνεί με την προγραμματίστρια. 

~ Τροφοδοτικό 

Ο ρόλος του είναι να δημιουργεί τις αναγκαίες τάσεις που χρειάζεται το PLC 

για την τροφοδοσία του. 

~ Κάρτες εισόδου 

Αυτές έχουν τον ρόλο να μετατρέπουν τα σήματα της εγκατάστασης σε 

σήματα τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί η CPU. 

~ Κάρτες εξόδου 

Αναλαμβάνουν να μετατρέπουν τα σήματα που έχει ήδη επεξεργαστεί η 

CPU σε κατάλληλες τάσεις τις οποίες στέλνουμε προς την 

ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση . 

Ξεκινώντας όμως οποιοδήποτε project χρησιμοποιώντας ένα PLC, οποιουδήποτε 

κατασκευαστή, πρέπει να έχουμε κατανοήσει απόλυτα ένα πολύ απλό αλλά 

ταυτόχρονα πολύ σημαντικό σημείο . Το σημείο αυτό ονομάζετα κύκλος λειτουργίας 

(scπn cycle), το οποίο και περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΊΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 

ΡΟΥΤΙΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
~ 

~ ΟΒ 100 
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

..___ ΕΙΣΟΔΩΝ 

- FB 
1 

-
-

:---~ FC 
' 

.. ::;----ι;: ΡΟΥΤΙΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 1 

1---a.ι::. ΡΟΥΤΙΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΜΜJΗΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

·~ ΕΞΟΔΩΝ 
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Παρατηρήσεις: 

~ Η πληροφορία για την κατάσταση της εισόδου αποκτάται μόνο στην αρχή 

του κύκλου και η κατάσταση της κατά τον χρόνο εκτέλεσης του 

προγράμματος θεωρείται σταθερή. Φυσικά για ιδιαίτερα κρίσιμες εισόδους 

υπάρχουν τεχνικές που επιτρέπουν την ακαριαία πληροφόρηση και δράση 

τηςCΡU 

~ Η εκτέλεση μιας εντολής και η ενημέρωση της αντίστοιχης θέσης μνήμης 

γίνεται με την σειρά με την οποία είναι γραμμένη η εντολή στο πρόγραμμα. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία υλοποιείται με PLC της σειράς 57 - 300, ελεγκτές 

της Siemens που προορίζονται για μεσαίας κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: 

-. Μνήμη προγράμματος μέχρι 512Kb 

-. Μέχρι 1024 εισόδους και εξόδους 

-. Ενσωματωμένη πολυκομβική διασύνδεση (ΜΡΙ) για δημιουργία μικρών 

δικτύων και για σύνδεση με την προγραμματίστρια μονάδα 

-. Μεγάλη ταχύτητα, μία CPU μποpεί να εκτελέσει 1024 δυαδικές πράξεις σε 

0.1-0.3 sec 

-. MODULAR μορφή 

-. Δυνατότητα επέκτασης έως και 32 κάρτες. 

-. Ενσωματωμένες ειδικές λειτουργίες: counters, positioners, έλεγχος κλειστού 

βρόχου με τις CPU 3χχ IFM. 

-. Ενσωματωμένη διασύνδεση PROFIBUS-DP στη σειρά 57-300 2DP. Χρήση της 

CPU ως master ή slave 

-. Ενσωματωμένες λπτουργίες για ΗΜΙ 
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-. Εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση και προγραμματισμός μέσω λογισμικού 

STEP7 

-. Εκτεταμένες διαγνωστικές λειτουργίες μέσω του STEP7. Μηνύματα 

σφαλμάτων που αποθηκεύονται στον διαγνωστικό buffer με αναγραφή 

ημερομηνίας και ώρας. 

-. Μεγάλη ποικιλία από CPU για καλύτερη επιλογή αναλόγως εφαρμογής. 

-. Μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης (MPi, PROFIBUS, Industrial Ethernet) 

-. Μία μόνο κάρτα για όλους τους τύπους αναλογικών σημάτων. 

-. 32-bit σετ εντολών για μαθηματικές συναρτήσεις. 

-. Ελεύθερη διευθυνσιοδότηση των καρτών. 
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~Τ.Ε.Ι. Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛοr;ικο ΕΚΠΑΙ.ΔΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2Ο 

Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής Simatic s7-300 
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2.1 Δομή του προγραμματιζόμενου ελεγκτή 

2.1.1 Υλικά 

Ο SIMATIC 57300/400 είναι ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής που αποτελείται 

απο βαθμίδες και περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΠΟΥΡΠΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Πλαίσιο στήριξης Ο ρόλος του είναι απλά να στηρίζει nς 

(Rack) διάφορες κάρπς που θα συνθέσουν το 
1 ! σύστημα αυτοματισμού. jo ο 

! { 
11 { 
!ο ο 
! 1 - j 

Τροφοδοτικό PS Μπατpέπει την τάση του δικτύου 
,11.ι>(χ 

(PO'Ner Supply} τροφοδοσίας στην κατάλληλη τάση 
~ 

λητουργίας του PLC 
.. 

g~ 

·~ι----i 
: ~ rι ~ 
~ 1 ~ 

Κεντρική μονάδα Εκπλεί λεπουργ1κό πρόγραμμα του -~~ επεξεργασίας PLC και ΤΟ πρόγραμμα του χρήστη . 

(Central Processing Ελένχει nς Επικοινωνίες ΟΈ ένα ΜΡΙ 

Unit} δίκτυο_ 

" . 

Κάρπ:ς Προσαρμόζουν τα ηλεκτρικά σήματα ~,~ ~ 
Ε~σόδων Ι Εξόδων από το εξωτερικό περιβάλλον προς την 

Ψηφιακές - αναλογικές CPU και αντιστpόφως. 

(Analog- Digital SM) 

ι .f'j .,,----

Καλώδιο Profibus Συνδέει μπαξύ τους κόμβους ενός ΜΡΙ u δικτύου με τους b:ιι.s ή Profibυs δικτύου. 

connector 

Καλώδιο (ΠJVδεσης Συνδέει τη CPU με την συσκευή 

~ ..... 9 προγραμματιστή προγραμματισμού PG (μπορεί ως 

(PG cable) προγραμματιστής να χρησιμοποιηθεί 

ένας ΗΙΥ με adaptor cable ). 
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2.1.2 Συγκεντρωτική διαμόρφωση 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα βασικά στοιχεία μιας 57-300 δομής 

1. Πλαίσιο στήριξης (Rack) 

Ο ρόλος του είναι να στηρίζει απλά τις διάφορες κάρτες που θα συνδέσουν το 

σύστημα αυτοματισμού. Πάνω σε κάθε rack πρέπει να τηρήσουμε μια ορισμένη 

σειρά στην σύνθεση του συστήματος μας. Στην πρώτη θέση του rack πρέπει να 

κουμπώσουμε την κάρτα του τροφοδοτικού, στην δεύτερη θέση πρέπει να 

τοποθετήσουμε την CPU, την τρίτη θέση είτε χρησιμοποιούμε είτε όχι κάρτα 

διασύνδεσης των rack (ΙΜ) πρέπει να την διαθέσουμε για αυτήν, από την τέταρτη 

θέση και πέρα πάνω στο rack συνδέω τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτά ισχύουν για το 

αρχικό rack (rack Ο), Στα rack επέκτασης ξεκινάμε από την θέση 3 η οποία είναι 

αφιερωμένη για την κάρτα διασύνδεσης και πέρα. Κάθε rack εκτός από τα σταθερά 

που έχει (τροφοδοτικό, CPU, κάρτα διασύνδεσης) μπορεί να πάρει άλλες οκτώ 

κάρτες. Σ' ένα σύστημα με υλικό της σειράς 57 - 300 μπορούμε συνολικά να έχουμε . 

έως τέσσερα πλαίσια στήριξης (rack). 

1-+ Στήριξη καρτών στο (Rack) 
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Στην σειρά S7 - 300 το rack χρησιμεύει μόνο για την στήριξη των υλικών που 

συνθέτουν το σύστημα. Η επικοινωνία μεταξύ καρτών και CPU γίνεται με έναν 

συνδετήρα σχήματος «Π» στο πίσω μέρος των καρτών. 

Μέσω αυτού υλοποιούνται δύο δίαυλοι εσωτερικής επικοινωνίας: 

•:•Δίαυλος 1/0 (ή δίαυλος Ρ- Bus -7 Peripheral Bus) 

Έχει σαν κύριο στόχο να μεταφέρει πληροφορίες που αφορούν την «περιφέρεια» 

(επικοινωνία με κάρτες εισόδου ή εξόδου)με ταχύτητα 1,5 Mbps 

•:• Δίαυλος επικοινωνίας (Κ - Bus -7 Communication Bus) 

Είναι σχεδιασμένος για την ανταλλαγή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Αφορά 

την επικοινωνία με τις λεγόμενες «ειδικές» κάρτες (κάρτες απαρίθμησης, PID,FM, 

CP ... ).Η πληροφορία μεταφέρεται σειριακά με ταχύτητα 187,5 Kbps. 

Επίσης συνδέει την CPU και τη συσκευή διασύνδεσης προγραμματισμού (ΜΡΙ) με 

τις βαθμίδες λειτουργίας και τους επεξεργαστές επικοινωνιών. 

•:• Επιμέρους δίαυλοι (Local Bus Segment) 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όσο αφορά τη διαμόρφωση είναι η χρήση της 

βαθμίδας FM 356 από τους υπολογιστλές αυτοματισμού της οικογένειας Μ7-300. Η 

βαθμίδα αυτή μπορεί να διαχωρίσει τον εννιαίο δίαυλο που χρησιμοποιούν 

κάποιες βαθμίδες σε επιμέρους διάυλους και αναλάβει τον έλεγχο των βαθμίδων 

που χρησιμοποιούν κάθε έναν απο αυτούς τους διαχωρισμένους διαύλους. Οι 

περιορισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τον αριθμότων βαθμίδων και 

την κατανάλωση ισχύος, ισχύουν και στη περίπτωση αυτή. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΚΗ 1 
ΤΕ Ι ΠΕΙ ΡΑIΑ ι 

ι__~~~~~~~~~' 
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Ένα σύστημα της σειράς 57-300 μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. 

Vertical fΙΊS!aBat ion Horizonlal installation 

/ 
/ 
/ 
/ 

Ι 

/ 

Σε έναν ελεγκτή 57-300 μπορούν να τοποθετηθούν στη κεντρική βάση στήριξης 

μέχρι και 8 βαθμίδες1/0. 

Αν αυτή η διαμόρφωση ενός επιπέδου αποδειχθεί ανεπαρκής, τότε έχετε 2 επιλογές 

για ελεγκτές που είναι εφοδιασμένοι με CPU 314 ή μεγαλύτερη : 

•:• Είτε θα επιλέξετε μία διαμόρφωση 2 επιπέδων (με ΙΜ-365, μέχρι και ένα 

μέτρο 

μεταξύ των βάσεων) 

•:• ή θα επιλέξετε μία διαμόρφωση μέχρι και 4@ι επιπέδων(με ΙΜ-360 & ΙΜ-361, 

μέχρι και lOm μεταξύ των βάσεων) 

Μπορείτε να λειτουργήσετε μέχρι 8 βαθμίδες το πολύ σε μία βάση . 
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Ο αριθμός των βαθμίδων μπορεί να περιοριστεί από το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ρεύμα ανα βάσης στήριξης το οποίο είναι 1,2 Α (0,8 Α για τη CPU 312 IFM). 

Οι βαθμίδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ενιαίου διαύλου (Backplane Bus) ο 

οποίος συνδυάζει τις λειτουργίες των διάυλων Ρ και Κ. 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η μέγιστη δυνατή σύνθεση ενός συστήματος 

Rικ~: 3 
{EG) 

~ck.2 
{EG) 

R:Ιck 1 
(EG) 

R.<:1Ck Ο 
(Ζ () ) 

1-

lό 

1= 
1 

Cf'U 

tM 

ΙΜ 
ι-:onrecti ng cabre 363 
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2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PS (Power Supply) 

Ο ρόλος του είναι να δημιουργήσει τις αναγκαίες τάσεις που χρειάζεται το PLC για 

την τροφοδοσία του. Το ονομαστικό ρεύμα εξόδου του τροφοδοτικού πρέπει να 

είναι πάντα μεγαλύτερο από το ρεύμα που απορροφούν όλες οι κάρτες που είναι 

τοποθετημένες στο rack. 

Διαθέτει : 

LWlft:f "2'4 VDC 
~ptJI •.:~ !ι1jJ (ό 

i\'fte.ιilιib lSJ . 

Om'O!J irιYil t,j1 
fα: ι4 VDC 

.:+ Κλέμες για τάση τροφοδοσίας (Ll, Ν) και γείωση 

•:• Κλέμες για τάση εξόδου 24 V (L +, Μ) 

•:• Διακόπτης ΟΝ - OFF 

.:+ Επιλογικό διακόπτη τάσης τροφοδοσίας (230 V AC ή 120 V AC) 

•:• Ενδεικτικά LED ύπαρξης τάσεως εξόδου 24 VDC 
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Σύνδεση τροφοδοτικού με CPU 

C PU 31 xC,312, 
;)14 (6if:ΞS73·14,.1Af10.0A130) 
31$-2 DP (6ES7315·2AG10.;QABQ) 

Strain rellef 

lt<PV 
[EJ 
g~ 

230 V/12Ό V 

3. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - CPU 

\ 

\ 
CPU powor supply conneclor 
(remov~ble} 

Connecιiar1 leaas !or CPU 
povιer supp!y 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας η οποία συνηθίζεται να συμβολίζεται με CPU 

(Central Processing Unit) είναι ταυτόχρονα ο εγκέφαλος και η κινητήριος δύναμη 

ενός PLC. 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας πραγματοποιεί πολλαπλές βασικές λειτουργίες: 

•:• Διάβασμα, ερμηνεία και εκτέλεση, με τη σωστή διαδοχή, των οδηγιών, που 

περιέχονται στην μν1iμη. 

•:• Έλεγχο του πρωτοκόλλου επικοινωνίας που έχουμε καθορίσει στο σύστημα 

•:• Αποθήκευση των πληροφοριών 

•:• Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων 

Κατά μια άποψη εάν συγκρίνουμε την CPU με την καλωδιωμένη λογική, τότε η 

CPU είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο πραγματοποιεί τις καλωδιώσεις οι οποίες 

ζητούνται από τον κύκλο εργασίας της μηχανής ή της εγκατάστασης. 
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Σε αντίθεση όμως από την καλωδιωμένη λογική της οποίας η λειτουργία είναι 

«παράλληλη», το PLC εκτελεί τις λειτουργίες του με «σειριακό» τρόπο, για τον λόγο 

αυτό στα PLC είναι χαρακτηριστική η ταχύτητα λειτουργίας των κυκλωμάτων. 

Εσωτερικά μια CPU περιλαμβάνει: 

~ Τον μικροεπεξεργαστή 

Αυτός εκτελεί τις εντολές των προγραμμάτων που έχει αποθηκευμένες η μνήμη, καθορίζει 

την σειρά εκτέλεσης των λειτουργιών του συστήματος και ελέγχει για τυχόν σφάλματα. 

~ Τη μνήμη 

ο Η μνήμη μιας CPU χωρίζεται σε 3εις κατηγορίες 

ο Τη μνήμη φόρτωσης (Load Memory) 

ο Μνήμη εργασίας (Work Memory) 

ο Μνήμη συστήματος (System Memory) 

Οι περιοχές (ομάδες) που χωρίζεται η μνήμη συστήματος είναι: 

.,. Μνήμη απεικόνισης εισόδων ΡΙΙ 

Σ' αυτήν την περιοχή αποθηκεύονται οι τιμές των εισόδων που διαβάζει η 

CPU από τις κάρτες εισόδου στην αρχ1) κάθε κύκλου λειτουργίας . 

.,. Μνήμη απεικόνισης εξόδων PIQ 

Σ' αυτήν την περιοχή αποθηκεύεται η τιμη κάθε μια από τις 

χρησιμοποιούμενες εξόδους κατά την χρονική περίοδο του κύκλου 

λειτουργίας κατά την οποία εκτελείται το πρόγραμμα του χρήστη. Αυτή η 

περιοχή μνήμης στο τέλος του κύκλου στέλνεται για να ενημερώσει τις 

κάρτες εξόδου . 

.,. Βοηθητικά Μ (Memory) 

Σ' αυτήν την περιοχ1) της μνήμης αποθηκεύονται ενδιάμεσα αποτέλεσμα τα 

οποία έχουν υπολογιστεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 
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._. Χρονικά Τ (Timers) 

Είναι η περιοχή της μνήμης του συστήματος όπου αποθηκεύονται οι χρόνοι 

των χρονικών που χρησιμοποιούμε . 

._. Απαριθμητές C (Counters) 

Είναι η περιοχή της μνήμης του συστήματος όπου αποθηκεύονται τα 

περιεχόμενα των απαριθμητών . 

._. Τοπικά βοηθητικά L (Local Data) 

Είναι η περιοχή της μνήμης του συστήματος όπου αποθηκεύονται 

προσωρινά δεδομένα ενός μπλοκ που περιέχει κώδικα (π .χ . ενός ΟΒ, FB, FC) 

Τα τοπικά βοηθητικά έχουν ισχύ όσο τρέχει το συγκεκριμένο μπλοκ στο 

οποίο περιέχονται . 

...,. Διαγνωστικά (Diagnostics) 

Καταχωρούνται διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει στο σύστημα με ώρα και 

ημερομηνία όπως CPU σε RUN/STOP, βραχυκυκλωμένη κάρτα αναλογικών 

κλπ. 

Εξωτερικά μια CPU περιλαμβάνει : 

Status and 
fauJt LEDs 

Status and 

~--~ • S.ΑΠ' SUSF 

• DCS'I 
FRCί 0 

• RWI ο fault dispJays for 
DP interface 

1 SJEMENS l ISJ' SfOP • 

• sroP • -t--+-- -- Slot for memory 

Mode se lector 
RU~ 

--- --+-- - - ~ιnι ~ 
ΙΠIΡ~ 
Ι'Ι!ί:$ __:__J 

Compar1ment for backup 
battery or rechargeable 
batteιy 

Connectίon ror po•Ner supply 
and system ground 

0 1Φ-
0 i M 

0 0 i ι 
c:::::J 0 ! Μ @ 

card 

Mυttipoint lntertace 
(ΜΡ Ι ) 

PROFIBUS-DP 
interface 
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...,. Ακροδέκτες τροφοδοσίας 

...,. Θέση για μπαταρία (οι CPU που χρησιμοποιούν CF cards δεν έχουν) . 

...,. Διακόπτη με κλειδί RUN - Ρ / RUN /STOP / MRES 

...,. Ενδεικτικά LED για την κατάσταση της CPU 

...,. Ενδεικτικά LED για την κατάσταση του PROFIBUS δικτύου 

...,. Θέση για τοποθέτηση εξωτερικής μνήμης 

...,. Θέση σύνδεσης συσκευής προγραμματισμού ή ΜΡΙ δικτύου 

...,. Θέση σύνδεσης PROFIBUS δικτύου . 

Στην οικογένεια 57-300 υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από διαφορετικές CPU στην 

διάθεση του χρήστη. Διαφέρουν κυρίως ως προς το: 

...,. Εάν έχουν ή όχι ενσωματωμένες εισόδους / εξόδους 

...,. Εάν έχουν ή όχι ενσωματωμένο profibus DP intarface 

...,. Πλήθος των εισόδων/ εξόδων που υποστηρίζουν 

...,. Μέγεθος της ενσωματωμένης μνήμης RAM 

4. Ψηφιακές Μονάδες Εισόδων DI (Digital Input) 

Η χρήση των μονάδων ψηφιακών εισόδων έχει τον σκοπό να μεταφέρει στην CPU 

τις καταστάσεις των διαφόρων αισθητηρίων η διακοπτών ελέγχου που 

χρησιμοποιούμε στην εγκατάσταση. 

Μια μονάδα εισόδων έχει 8,16 ή 32 εισόδους ανάλογα με τον τύπο και τάση που 

χρησιμοποιεί. Οι περισσότερο συνηθισμένες τάσεις για τα σήματα εισόδου είναι 24 

VDC ή 230 V AC. 

Στα όρια μιας κάρτας πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια τάση, στα όρια όμως όλου 

του συστήματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μονάδες ψηφιακών εισόδων με 

διαφορετικές τάσεις. 

Μια κάρτα ψηφιακών εισόδων των 24 VDC αναγνωρίζει σαν σήμα «+1» τα +24 

VDC και σαν σήμα «Ο» τα Ο V. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει διακύμανση 
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στην τάση (μη σταθεροποιημένο τροφοδοτικό) οι ψηφιακές κάρτες εισόδων έχουν 

ανοχές. 

Έτσι σαν σήμα καταλαβαίνει τις τάσεις από +13 - +30 VDC και σαν σήμα «Ο» τις 

τάσεις από -3 - + 5 VDC. Για τις ενδιάμεσες τιμές τάσεων δηλαδή από +6 - + 12 VDC 

δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί για το πώς θα τις κατανοήσει το PLC. Στην 

κάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφολογία και η αρχή λειτουργίας μιας ψηφιακής 

κάρτας εισόδων. 
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5. Ψηφιακές Μονάδες Εξόδου DO (Digital Output) 

Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν τις αποφάσεις που παίρνει η CPU σε εντολές 

προς την εγκατάσταση. 

Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται καταχωρημένες στην μνημη απεικόνισης των 

εξόδων στην CPU και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα από τις κάρτες εξόδων. 

Οι κάρτες εξόδων λειτουργούν σαν διακόπτες, στους οποίους δίνουμε εμείς την 

τάση (εξωτερικά) και όταν κλείσει ο διακόπτης η τάση περνάει και πηγαίνει προς το 

υπόλοιπο κύκλωμα. 

Σε αντιστοιχία με τις κάρτες εισόδου το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να 

λάβουμε υπ ' όψη μας είναι η τάση και το ρεύμα εξόδου της κάρτας, αυτά θα πρέπει 

να συμφωνούν με τα αντίστοιχα του φορτίου (π.χ. ρελέ) που θα συνδέσουμε σε κάθε 

ψηφιακή έξοδο. Μια κάρτα ψηφιακών εξόδων έχει 8, 16, ή 32 εξόδους ανάλογα με 

τον τύπο και την τάση που έχουν. Στα όρια μιας κάρτας χρησιμοποιείται πάντοτε η 

ίδια τάση . Στην κάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφολογία και η αρχή λειτουργίας 

μιας ψηφιακής κάρτας εξόδων. 
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Ένα επί πλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των DO είναι το στοιχείο εξόδου (αυτό 

που παρέχει την ισχύ στο φορτίο). Αυτό συνήθως είναι τρανζίστορ αν πρόκειται για 

DC κάρτα εξόδων ή triac ή ρελέ εάν πρόκειται για AC κάρτα εξόδου. Όλες οι 

ψηφιακές έξοδοι είναι γαλβανικά απομονωμένες. 

6. Μονάδες Αναλογικών Εισόδων ΑΙ (Analog Input) 

Για να επεξεργαστούμε ηλεκτρικά σήματα, με συνεχή μεταβολή της τιμής τους, στο 

PLC χρειαζόμαστε κάρτες αναλογικών σημάτων. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων 

έχουν τον ρόλο να διαβάζουν ένα ηλεκτρικό μέγεθος και να το μετατρέπουν σε ένα 

αριθμό (δυαδική αναπαράσταση) το οποίο πλέον μπορεί η CPU να αναγνωρίσει 

και να επεξεργαστεί. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων δέχονται ηλεκτρικά σήματα 

τάσης ή έντασης. 
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τυποποιημένες τιμές έντασης τις οποίες μπορεί να διαβάσει μια αναλογική κάρτα 

εισόδων είναι Ο -20 mA ή 4 - 20 mA για δε τα σήματα τάσης έχουμε Ο - 10 V ή± 10 

V. Ένα άλλο μέγεθος που μας ενδιαφέρει στην επιλογή μιας κάρτας αναλογικών 

εισόδων είναι η διακριτική τους ικανότητα (ακρίβεια). Κάθε αναλογικό σήμα 

καταλαμβάνει χώρο 16 bit. 

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς S7 είναι ότι μια αναλογική κάρτα 

εισόδων μπορεί να γίνει τάσης ή έντασης και να μεταβάλουμε την περιοχή 

μέτρησης της επεμβαίνοντας τόσο εξωτερικά πάνω στην ίδια την κάρτα όσο και στο 

software. 

7. Μονάδες Αναλογικών Εξόδων Α/Ο (Analog Output) 

Οι κάρτες αναλογικών εξόδων έχουν τον ρόλο να μετατρέψουν το αριθμητικό 

μέγεθος με το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα η CPU στην κατάλληλη τιμή 

έντασης ή τάσης ώστε να μπορεί να οδηγηθεί το ανάλογο εξάρτημα που ελέγχει το 

φυσικό μέγεθος της εγκατάστασης μας. 

Όλα τα χαρακτηριστικά των καρτών είναι σε πλήρη αντιστοιχία με αυτή των 

αναλογικώv εισόδων μια και εκτελούν απλώς την αντίστροφη διαδικασία όποτε δεν 

απαιτείται κάποια ιδιαίτερη συζήτηση . 
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2.1 .3 Διευθυνσιοδότηση - Ονοματολογία 

~ Διευθυσιοδότηση 

Έννοιες bit, byte, word, double word 

•:• Bit: Το bit είναι η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης της κατάστασης ενός 

ψηφιακού σήματος. Το bit είναι ο χώρος μιας κυψέλης μνήμης και μπορεί να 

πάρει δύο τιμές την κατάσταση «Ο» η οποία αντιστοιχεί στην μη ύπαρξη 

τάσης στο ψηφιακό σήμα και την κατάσταση «1» η οποία αντιστοιχεί στην 

ύπαρξη τάσης στο ψηφιακό σήμα. 

24 ν -----1.-----....... --.................... _... ...... ,,__ __ 1Vo!tage 

ον 

avai lable 

Ο Νο vo~age 
aνai lable 

•:• Byte: Μια ομάδα αnο 8 συνεχόμενα bit ορίζει ένα byte 

Β ΥΤ Ε ο 1 ο 1 ο ο 1 

•:• Word: 2 συνεχόμενα Byte ορίζουν ένα Word 

Signal state 

WORD Ι ο 11101Ο111 1 ιψ /11110 Ι ο Ιο 111 11~ 
'1 Byte 'Ι Byte 30 



•:• Double Word: 2 συνεχόμενα Word ορίζουν ένα Double Word 

Το κάθε bit έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση (αριθμό) . Η αρίθμηση γίνεται πάντοτε 

από τα δεξιά προς τα αριστερά ξεκινώντας από το bit Ο και φθάνοντας στο 7 (στα 

7 6 5 4 3 2 1 ο bft ac~c~ress 

10.7 1 0.6 10.5 10.4 1 0.3 10.2 1 0.1 1 Ο .Ο byte addr·ess 
1 Byte 

ι ννο IW2 

ΙΒΟ ΙΒ1 ΙΒ2 163 

IW 'I 

100 

Ι\ΛJΟ IVV2 

Ι ΒΟ 161 182 183 Double 1ννοrd address 

Ι\Λ/ 1 

byte) 15 (στις word) ή 31 (στις double word). Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η 

γραφική αναπαράσταση των εννοιών bit, byte, word, double word. 
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Διεύθυνση θέσης 

Κάθε μονάδα η οποία ανήκει σ' ένα σύστημα αυτοματισμού με PLC της σειράς 57 έχει 

μια διεύθυνση θέσης. Αυτή αποτελείται από τον αριθμό του rack που είναι τοποθετημένη 

η μονάδα και τον αριθμό της θέσης της.Την πρώτη πάντα θέση καταλαμβάνει το 

τροφοδοτικό, την δεύτερη θέση η CPU, η τρίτη θέση ανήκει στην κάρτα διασύνδεσης του 

Rack (ΙΜ) . Εάν έχουμε τέτοια κάρτα χρησιμοποιούμε την τρίτη θέση εάν το σύστημα μας 

δεν διαθέτει τέτοια κάρτα η θέση 3 παραμένει υποχρεωτικά κενή. 

Λογική διεύθυνση 

Πέρα από την διεύθυνση θέσης, κάθε μονάδα έχει μια αρχική διεύθυνση (διεύθυνση του 

πρώτου byte που καταλαμβάνει στον χώρο μνήμης που ανήκει) η οποία καθορίζει τη 

θέση της στο χώρο των λογικών διευθύνσεων. Ο χώρος των λογικών διευθύνσεων 

ξεκινάει από την διεύθυνση Ο και τελειώνει σε διεύθυνση που εξαρτάται από την 

χρησιμοποιούμενη CPU. Η λογική διεύθυνση σε ένα σύστημα εξαρτάται από την θέση 

που βρίσκεται η κάρτα σε σχέση με την CPU και από το εάν είναι ψηφιακή ή αναλογική. 

Ανάλογα λοιπόν με την θέση και το είδος της κάρτας ισχύει ο παρακάτω πίνακας. 
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~ Ονοματολογία 

Για να ορίσουμε μια παράμετρο σ1 ένα σύστημα αυτοματισμού με PLC χρησιμοποιούμε 

ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Τα μεν γράμματα είναι τα διευκρινιστικά 

εκείνα στοιχεία που κατατάσσουν την παράμετρο σε μια ομάδα (π.χ. είσοδοι, έξοδοι, 

εσωτερικά, βοηθητικά) οι δε αριθμοί είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία ορίζουν την 

διεύθυνση μιας συγκεκριμένης παραμέτρου . Για την σειρά S7 και στην αγγλική γλώσσα 

χρησιμοποιείται η εξής ονοματολογία . 

Εισόδοι l (lnputs) 

Μια ψηφιακή είσοδος συμβολίζεται με το γράμμα l και η ονοματολογία της έχει τη 
μορφή. 

1 x.y όπου χ: Διεύθυνση byte (Ο .. . η) 

y: Διεύθυνση bit (Ο ... 7) 

Έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε 1Ί να ζητήσουμε: 

•:• Byte εισόδων: ΙΒΧ · 

Παράδειγμα: lB3 με αυτήν την ονοματολογία δηλώνουμε τις εισόδους 13.0 ... 13.7 

•:• Word εισόδων: !WX 

Παράδειγμα: lW2 με αυτήν την ονοματολογία δηλώνουμε τις εισόδους 12.0 ... 12.7, 13.0, 

13.1, ... 13.7 

•:• Double word εισόδων: !DX 

Παράδειγμα: ID4 με αυτήν την ονοματολογία δηλώνουμε τις εισόδους 14.0 ....... 14.7, 

15.0 ... 15.7 Ι 16.0 ... 16.7, 17.0 ... 17.7 
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Έξοδοι Q (Output) 

Μια ψηφιακή έξοδος συμβολίζεται με το γράμμα Q και η ονοματολογία της έχει τη 

μορφή. 

Q x.y όπου χ: διεύθυνση byte 

y: διεύθυνση bit (Ο . 7) . 

Όπως στις ψηφιακές εισόδους έτσι και για τις ψηφιακές εξόδους έχουμε byte εξόδων, 

Word εξόδων, double word εξόδων . 

Βοηθητικά Μ (Memory bit) 

Τα βοηθητικά παίζουν τον ρόλο των βοηθητικών ρελέ στον κλασικό αυτοματισμό, τα 

χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα για να αποθηκεύσουμε λογικό αποτέλεσμα τμήματος 

του προγράμματος (ειδικά όταν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο). Είναι ρελέ του οποίου 

το λογικό αποτέλεσμα δεν μπορώ να πάρω απ' ευθείας στην κάρτα εξόδου. Ένα 

βοηθητικό συμβολίζεται με το γράμμα Μ και η ονοματολογία του έχει τη μορφή: 

Μ x.y όπου χ: διεύθυνση byte (O ... n) 

y: διεύθυνση bit (0 ... 7) 

Και εδώ έχουμε ΜΒΧ, MWX, MDX 
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Χρονικά Τ (Timers) 

Η λειτουργία χρονικών χρησιμοποιείται για να υλοποιήσει αλγορίθμους που έχουν 

σχέση με χρόνο ( επιτήρηση, αναμονή, μέτρηση χρονικών διαστήματος, δημιουργία 

παλμών). Με τον όρο «χρονικό» εννοούμε μια λέξη (word) σε μια ειδική περιοχή της 

μνήμης, αυτή των χρονικών. Τα χρονικά συμβολίζονται με το γράμμα Τ και η 

ονοματολογία του έχει τη μορφή : 

Τχ όπου χ : αριθμός του χρονικού (Ο ... η) 

Απαριθμητές C ( counters) 

Οι λειτουργίες απαριθμητή μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελούμε εργασίες 

απαρίθμησης απ 1 ευθείας από την CPU. Με τον όρο απαριθμητής εννοούμε μια λέξη 

(Word) σε μια ειδική περιοχή της μνήμης, αυτή των απαριθμητών . Ο απαριθμητής 

συμβολίζονται με το γράμμα C και η ονοματολογία που έχει τη μορφή: 

Cx, όπου χ: αριθμός του απαριθμητή (Ο. η) 

.2 Δομή του Προγράμματος 

>- Δομή Project 

Κατά τη φάση του σχεδιασμού του project μας ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει 

να κάνουμε είναι στο να αποφασίσουμε με ποιόν τρόπο θα δομήσουμε το πρόγραμμα 

μας δηλαδή στο τι μπλοκ θα περιέχει και πως θα συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα μπλοκ. 

Ας δούμε όμως πρώτα πως είναι οργανωμένο i:να πρόγραμμα στην CPU. 

Κάθε CPU περιλαμβάνει δύο προγράμματα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο : 
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•:• Λειτουργικό Σύστημα 

Το λειτουργικό σύστημα είναι το σύνολο των ορισμών και εντολών που ελέγχουν τους 

πόρους του συστήματος. Είναι αυτό που ενημερώνει το ρολόι του πραγματικού χρόνου 

στη CPU, που ελέγχει την κατάσταση του διακόπτη της CPU, (RUN, STOP, ... ),ελέγχει να 

ανάψει τα LED στη CPU, να ρυθμίσει τις επικοινωνίες μέσα απ το ΜΡΙ interface, .. . Στο 

λειτουργικό σύστημα δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβολές, 

μπορούμε όμως να διαβάσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα αποτελέσματα αυτού 

(π.χ. το ρολόι πραγματικού χρόνου) . 

•:• Πρόγραμμα Εφαρμογής 

Το πρόγραμμα εφαρμογής είναι το σύνολο των εντολών και ορισμών που χρειάζεται το 

PLC για τον έλεγχο της εγκατάστασης. Η δομή ενός προγράμματος εφαρμογής δίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΦΑΡΜΟΡΓΗΣ 

1 
1 1 1 .. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ ΠΛΟΚ STANDARD 
ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ ΠΛΟΚ 

1 
1 

ΜΠΛΟΚ 

ΛΟΓΙΚΗΣ 

~ Πρόγραμμα Χρήστη 

1 

ΜΠΛΟΚ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΚΗ 
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Είναι το πρόγραμμα που εμείς γράφουμε για τις λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης 

και του αυτοματισμού . Αυτό μπορεί να περιέχει μπλοκ λογικής (εντολές) και μπλοκ 

δεδομένων (όπου καταχωρούνται λίστες με αριθμούς) . 

..,. Μπλόκ Συστήματος 

Είναι λειτουργίες που είναι από πριν ορισμένες και καταχωρημένες στο λειτουργικό 

σύστημα του PLC. Στο πρόγραμμα του ο χρήστης καλεί αυτά τα μπλοκ σε οποιοδήποτε 

σημείο θέλει, τους δίνει κάποιες παραμέτρους και παίρνει μόνο τα αποτελέσματα, χωρίς 

να ενδιαφέρεται για το πώς έχουν αυτά παραχθεί. 

._. Standard Μπλόκ 

Είναι μπλοκ που μας προσφέρουν έτοιμες λύσεις για τυποποιημένες εργασίες 

αυτοματισμού που πιθανόν να μας ενδιαφέρουν . 

Γραμμικό Πρόγραμμα 

Όλο το πρόγραμμα του χρήστη βρίσκεται σ' ένα 

συνεχόμενο μπλοκ (OBl που καλείται αυτόματα 

κάθε κύκλο λειτουργίας). Η CPU επεξεργάζεται τις 

εντολές την μια μετά την άλλη μ έχρι το τέλος του 

μπλοκ και ξαναρχίζει η ίδια διαδικασία πάλι από 

αρχή. Έχει το πλεονέκτημα ότι εύκολα και 

γρήγορα αρχίζει κάποιος τη φάση του 

προγραμματισμού. Έχει το μειονέκτημα ότι σε 

μεγάλα προγράμματα είναι δύσκολο να 

εντοπίσουμε που γίνεται μια συγκεκριμένη 

εργασία. Χρησιμοποιείται για μικρές εφαρμογές. 

0 8 1 t 
1 . Statement 

2. Staten1ent 

3. Statement 

ΒΕ 

σε 

την 
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Τμηματοποιημένο Πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 

μπλοκ όπου κάθε ένα από 

αυτά υλοποιεί μια 

συγκεκριμένη εργασία . Για 

τον τρόπο κλήσης, την σωστή 

λειτουργία τους καθώς και 

την σωστή σειρά εκτέλεσης 

τους φροντίζει ένα ειδικό 

μπλοκ το οποίο λέγεται 

μπλοκ οργάνωσης (OBl) . 

Δομημένο Πρόγραμμα 

081 

UC FC2 

FB 1 

UC FC2·t 

ΒΕ 

FC 2 

ΒΕ 

081 
L FB1 " 

.... 
~ 

. FB2 Τ 

.J 
~ 

... FC1 ~ 

~ 

~. 

. FC2 F 

~ 

~ 

FC 21 DB 11 

Glσbal ΟΒ 

For all 
FBs 

ΒΕ FCs 
OBs 

DB 10 

l11sta11ce-DB 
local data 011 Ιy 

FB1 

08 = Organization block 
FB = Fυnction block 
FC = Function 
ΟΒ = Data block 
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Ένα δομημένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει παραμετροποιημένα μπλοκ. Αυτά 

τα μπλοκ είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να είναι γενικής χρήσης. Όταν 

καλείται ένα τέτοιο μπλοκ του δίνουμε τιμές στις παραμέτρους για την διαδικασία που 

μας ενδιαφέρει (διευθύνσεις εισόδων, εξόδων, χρονικά) . Ο δομημένος προγραμματισμός 

μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως : 

..,. Εξοικονόμηση μνήμης (δεν επαναλαμβάνουμε το γράψιμο ίδιων προγραμμάτων) 

._. Οποιαδήποτε αλλαγή στη λογική του αυτοματισμού την περνάμε μια φορά στο 

πρόγραμμα και αυτόματα γίνεται η διόρθωση της λειτουργίας όπου χρειάζεται 

(εξοικονόμηση χρόνου και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλματος από 

λανθασμένη πληκτρολόγηση). 

2.2.1 Τύποι των Διαθέσιμων Μπλοκ 

Για το χτίσιμο της εφαρμογής "μας έχουμε στην διάθεση μας διαφορετικά είδη μπλοκ 

προγραμματισμού . Το τι θα χρησιμοποιήσουμε και πως θα τα διασύνδεουμε είναι τις 

περισσότερες φορές υποκειμενική υπόθεση και εξαρτάται από την εφαρμογή που έχουμε 

να προγραμματίσουμε. 

Οι διάφοροι τύποι των διαθέσιμων μπλοκ είναι : 

._. Μπλόκ Οργάνωσης ΟΒ (Organization Blocks) . 

Έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του λειτουργικού συστήματος και του 

προγράμματος του χρήστη . Κατά την εκδήλωση κάποιων ειδικών γεγονότων, όπως για 

παράδειγμα μιας χρονικής διακοπής, μιας διακοπής τροφοδοσίας, το λειτουργικό 

σύστημα της CPU καλεί το αντίστοιχο μπλοκ οργάνωσης. Ένα από τα διάφορα μπλοκ 

οργάνωσης, σημαντικότερο απ' όλα είναι το ΟΒ1 . Αυτό είναι ένα μπλοκ το οποίο η CPU 

καλεί αυτόματα και το εκτελεί συνεχώς κυκλικά. Μέσα σ ' αυτό το μπλοκ βρίσκεται το 

κύριο πρόγραμμα του χρήστη. 
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'Αλλο σημαντικό μπλοκ είναι το OBlOO που εκτελείται μία φορά όταν δίνουμε τάση στο 

σύστημα. 

Τα μπλοκ οργάνωσης έχουν τάξεις προτεραιότητας από Ο ως 29. Αν ένα μπλοκ έχει 

μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάποιο άλλο, τότε μπορεί να το διακόψει και να 

εκτελεστεί το ίδιο . Π.χ. το OBl που έχει προτεραιότητα 1 μπορεί να διακοπεί από όλα τα 

άλλα μπλοκ. 

Στον κάτω πίνακα δίνονται όλα τα διαθέσιμα μπλοκ οργάνωσης SIMATIC 57, το καθένα 

μαζί με την προτεραιότητα του . 

Μπλοκ οργάνωσης Συνθήκες κλήσης 

Προεπιλεγμένη Τ ροποποιήσιμη 

Ελεύθερος κύκλος ΟΒ 1 ειτουργικου 1 Όχι 

ε συγ~εκριμενη ωρα της ημερας η 2 2 ως24 
σε τακ;τα fρονικα διαστηματα (π,χ . 
μηνιαιως 

ιακοπες κα υστερησης 

20 ωςΟΒ 23 3 ως6 2ως24 

7ως15 2ως24 

ιακοπες επε εργασιας 

40 ωςΟΒ 47 16 ως 23 2ως24 

ηση ,υπο συν ηι~ες μεσω του 25 Οχι 
προyραμματο\χρηστη σε . 
κατασταση πο υεπεξεργ ασιας 

τiδ' περφτωση 9πω ειας . 25 2 ως26 
εφε, ρικ~υ στοιβιου που απορρεει 

απο σφ~μα Ι/ , , 28 25 2 ως 28 2 ως 26 
Στην περιπτωσC~δρικου 
σφάλματ9ς της , , 
Στην περιπτωση εφεδρι,κου 
σφάλματος επικοινωνιων 
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Ασύγχρονα σφάλματα ΟΒ 
80 
ΟΒ81ωςΟΒ 84, ΟΒ 86, 
ΟΒ87~ 

26 2> 26 2> 

ΟΒ8:> 

ου 2911 Όχι 

Ρουτίνα εκκίνησης 27 
ΟΒ 100, ΟΒ 101, ΟΒ 102 

, φ , ματα που σχετι, ονται με την προτερ,αιοτητp: των που 

εκτμεση του η:ρογραμΙJ.ατος (πχ προκαλει τα σφάλματα 
σφάλματα προσβασης Ι/ Ο) 

'-+ Συναρτήσεις FC (Functions) 

Οι συναρτήσεις είναι μπλοκ τα οποία προγραμματίζονται από τον χρήστη. Τα FC είναι 

μπλοκ κώδικα «στερούμενο μνήμης». Οι προσωρινές μεταβλητές (temporary variables) 

των FC αποθηκεύονται στην περιοχή των τοπικών δεδομένων (local data stack). Μετά 

την επεξεργασία των FC αυτά τα δεδομένα χάνονται. Για την αποθήκευση των 

δεδομένων τα FC μπορούν να χρησιμοποιήσουν DB (shared data blocks). 

Ένα FC περιέχει ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείται όταν το FC καλείται από ένα άλλο 

μπλοκ που περιέχει κώδικα. 

Τα FC χρησιμοποιούνται για: 

ο Υπολογισμό κάποιας συνάρτησης και απόδοσης τιμής στο μπλοκ που το έχει 

καλέσει (π.χ . υπολογισμός μαθηματικών συναρτήσεων). 

ο Έλεγχο μιας τεχνολογικής συνάρτησης (πχ έλεγχος ανεξάρτητων τμημάτων 

εγκατάστασης. 

ο Συχνά επαναλαμβανόμενες λειτουργίες αυτοματισμού 
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~Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑrΑ 

Τα FC παραμετροποιούνται και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

περιπτώσεις στις οποίες έχουμε επαναλαμβανόμενη λογική στο πρόγραμμα μας με 

διαφορετικές παραμέτρους. 

• Μπλόκ Συναρτήσεων FB (Function Block) 

Τα μπλοκ συναρτήόεων προγραμματίζονται και αυτά από τον χρήστη και περιέχουν 

κώδικα. Ένα μπλοκ συνάρτησης «έχει μνήμη», δηλαδή σε αυτό διατίθεται ένα μπλοκ 

δεδομένων (DB) σαν δικιά του μνήμη. Αυτό το DB 

λέγεται (instance data block) και είναι μόνιμα δεσμευμένα με το μπλοκ συνάρτησης και 

για την ακρίβεια με την κλήση (call) του μπλοκ συνάρτησης. Επίσης είναι δυνατόν σε 

κάθε κλήση μπλοκ συνάρτησης να εκχωρηθεί ένα διαφορετικό μπλοκ δεδομένων (με την 

ίδια δομή αλλά με διαφορετικές τιμές). 

Τα FB παραμετροποιούνται όπως και τα FC επομένως και αυτά χρησιμοποιούνται σε 

περιπτώσεις που έχουν επαναλαμβανόμενη λογική. Όταν δεν παραμετροποιούνται η 

λειτουργία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τα FC. Τόσο οι παράμετροι οι οποίες 

μεταβιβάζονται στα FB όσο και οι στατικές μεταβλητές (static variables) αποθηκεύονται 

στο instance data block. Οι προσωρινές μεταβλητές (temporary variables) αποθηκεύονται 

στην περιοχή των τοπικών δεδομένων . Στο τέλος της επεξεργασίας του FB όσα δεδομένα 

αποθηκεύτηκαν στο instance data block δεν χάνονται ενώ αυτά τα δεδομένα τα οποία 

αποθηκεύονται στην περιοχή των τοπικών δεδομένων (local data stack) χάνονται. Τα FB 

περιέχουν πρόγραμμα το οποίο εκτελείται 

κάθε φορά που τα FB καλούνται από άλλο μπλοκ που περιέχει κώδικα . Τα μπλοκ 

συναρτήσεων (FB) διευκολύνουν τον προγραμματισμό συχνά χρησιμοποιούμενων και 

σύνθετων συναρτήσεων. 
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""+ Μπλόκ Δεδομένων DB (Data Blocks) 

Τα μπλοκ δεδομένων δεν περιέχουν κώδικα, αλλά περιέχουν δεδομένα του 

προγράμματος μας. Προγραμματίζοντας τα μπλοκ δεδομένων καθορίζουμε σε ποια 

μορφή θα αποθηκευτούν τα δεδομένα (σε ποια μπλοκ, με ποια σειρά και με ποιο τύπο 

δεδομένων) . Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρησιμοποίησης των μπλοκ δεδομένων: 

""+ Μπλοκ γενικών δεδομένων (Global data block GD) 

Προγραμματίζονται για κοινή χρήση σε όλο το πρόγραμμα. Ένα μπλοκ γενικών 

δεδομένων είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένα «ελεύθερο», μπλοκ μέσα στο πρόγραμμα του 

χρήστη και δεν εκχωρείται σε κάποιο μπλοκ «κώδικα». 

""+ Πρότυπα μπλοκ δεδομένων (Instance data block) 

Αντίθετα ένα «instance data block» (πρότυπο μπλοκ δεδομένων) εκχωρείται σ' ένα μπλοκ 

συνάρτησης (FB) και αποθηκεύει ένα μέρος των τοπικών δεδομένων αυτού του μπλοκ 

συνάρτησης. Το μέγεθος των DB είναι μεταβαλλόμενο, όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος 

αυτού αυτό εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη CPU. Όταν ένα μπλοκ κώδικα (FC, 

FB, ΟΒ) καλείται, αυτό μπορεί ταυτόχρονα να καταλάβει χώρο μνήμης και στην περιοχή 

των τοπικών δεδομένων (L-Stack) και υπό μορφή ενός DB. Αντίθετα με τd τοπικά 

δεδομένα, τα δεδομένα οποία περιέχονται σε ένα DB δεν χάνονται όταν κλείσει το DB ή 

στο τέλος της επεξεργασίας του μπλοκ που περιέχει κώδικα. Κάθε FB, FC, ΟΒ έχει 

πρόσβαση στο διάβασμα ή γράψιμο ενός DB. Ένα μπλοκ κώδικα έχει την δυνατότητα να 

ανοίγει ταυτόχρονα ένα global data block και ένα instance data block. 
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Τ.Ε . Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

FC10 

FC11 

FB7 

+------~ JNSTANCE 
$DB30 . 

2.2.2 Δομή των Μπλόκ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ 

ΟΛΑ ΤΑ BLOCK 
ΠΟΥ ΠΕΡ ΙΕΧΟΥΝ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ το FB7 

Σε γενικές γραμμές ένα μπλοκ που περιέχει κώδικα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

._ Την κεφαλή του μπλοκ (block header) . Αυτό περιλαμβάνει τις ιδ ιότητες του μπλοκ 

και το όνομα του 

._ Την περιοχή των δηλώσεων (declarations) όπου δηλώνονται οι τοπικές μεταβλητές του 

μπλοκ (Local Variables - L) 

-.. Τέλος την περιοχή η οποία περιλαμβάνει τον κώδικα του χρήστη και τα τυχόν σχόλια. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η δομή ενός FC 
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~~Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Int·e rfac·e 
Q- ΙΝ 

·· ~ OU!' 

···O&ll 
:fil- Τ~Ρ 

θ :Qo RZTtJR.N 

~ R:Π VAL 

FC40 : Ti.tle; 

IAWJJ8:Tit e : 

CALL "Start_Stop" 
Start_Stop:="!R.D".V2_0pen 
ΟΝ :=Μ30.Ο 

Released :=Μ30. 1 

μπλοκ δεδομένων (DB) είναι και αυτά 

FC4 
DB102 

Δήλωση 

Μεταβλητών 

'να με παρόμοιο τρόπο. 

Κώδικας 

Τα 

-. Την περιοχή των δηλώσεων declarations όπου δηλώνονται οι τοπικές μεταβλητές του 

μπλοκ (οι διευθύνσεις των δεδομένων και ο τύπος τους). 

-. Το τμήμα με τις αρχικές τιμές, τις τιμές δηλαδή που θα έχουν κατά την πρώτη 

εκκίνηση του συστήματος. 
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~~~.Τ.Ε . Ι . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑtΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙQ3Ο 

S EMENS 

Cσpyιίght 1995-2008 Slemens ~ ΑΙΙ ήghιs res<trVl!d. 

57-300 Software 
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3.1 Simatic Manager Ι~Ι 

Ο Simatic Manager είναι το κύριο εργαλείο της step 7. Το εικονίδιό του 

θα το βρείτε στα windows και μπορείτε να τον ξεκινήσετε κάνοντας διπλό click πάνω σε 

αυτό. 

Μετά από την πρώτη εκετέλεση του προγράμματος εμφανίζεται ο οδηγός δημιουργίας 

έργων (project wizard), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απλή δημιουργία 

νέων έργων (project) . Μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε τσεκάρωvτας στο κουτάκι 

«display wizard on starting simatic manager» αφού μπορείτε να τον καλέσετε, αν το 

θέλετε, μέσω της εντολής Menu file ~ New Project Wizard. Ο προγραμματισμός ξεκινά 

με το άνοιγμα ή τη δημιουργία ενός έργου. 

Όταν ανοίγετε το έργο από το Menou File ~ Open θα δείτε το χωρισμένο παράθυρο του 

έργου : 

ΒΙΒΛ IΟΘΗ Κ Η Ι 
Τ Ε 1 Π Ε 1 Ρ Α 1 ~ 47 



_:;J.~_.T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

~ S llι\ATIC Manager - [ptyxiakh_plc_software -- E: ' diaforaiTEΙ\nτuxιακήlplc_softwarelptyxiakh] 
/f!g File Eιit Insert PLC Vιew Oρtions \Vιndow Ηe1ρ 

-:> ~_pC_softw<Ye Size Aιfux Last ιood!ied Cooιnent 
ΞJ ϊ1 SIMATIC 300(1) 

=. [I CPl.J 315-2DP 
~ @) 57 Prα;ιrar\1) 

sιΜΑ τιc DJ sιaιοο 01/2612009115&33 ΡΜ --·------------·-·----··-----------·---··--··----
ΜΡΙ 2984 10/2712006C61250 ΡΜ 
PRDFIBUS 7620 10/27/2006 C6:37:47 ΡΜ 

'ress Fl to get Help. CPSS12(Auto) 

Στα αριστερά βρίσκεται η δομή του ανοιχτού αντικειμένου (ιεραρχία αντικειμένου) και 

στα δεξιά βρίσκεται το επιλεγμένο αντικείμενο. 

Κάνοντας κλικ στο κουτάκι που περιέχει το σύμβολο + στο αριστερο παράθυρο, 

εμφανίζονται τα επιμέρους επίπεδα της δομής. 

Επιλέγωντας ένα αντικείμενο στο αριστερό μέρος του παραθύρου, εμφανίζονται τα 

περιεχόμενά του στο δεξί μέρος. 
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Στο περιβάλλον του Sim atic Manager εργαζόμαστε μα τα αντικείμενα της Step7. Αυτά τα 

"λογικά" αντικείμενα αντιστοιχούν στα "πραγματικά" αντικείμενα του σχεδίου μας. 

Ένα έργο περιέχει ολόκληρο το σχέδιο και ένας σταθμός αντιστοιχεί σε έναν 

προγραμματιζόμενο ελεγκτή. Ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς σταθμούς 

συνδεδεμένους μεταξύ τους, για παράδειγμα μέσω ενός υποδικτύου ΜΡΙ. Ένας σταθμός 

περιέχει μία CPU και η CPU περιέχει ένα πρόγραμμα, εν προκειμένω ένα πρόγραμμα s7. 

Αυτό το πρόγραμμα, με τη σειρά του, περιέχει αντικείμενα, όπως το αντικείμενο Blocks 

το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα μετταγλωτισμένα Block. 

Object Description 

Container for aH objects ;n a project 

Υποδiκτuο Περιέχει τις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου 
για ένα uποδίκτυο (αντικείμενο λειτουργιών 
του βασικού λογισμικού) 

Container for aιι obίects in a station 

Πίνακας δισμόρφωοης Περιέχει τα δεδομένα διαμόρφωσης για το 
σταθμό και τις παραμέτρους για τις βαθμίδες 

Container for all objects in a CPU 

Πίνακας συνδέσεων Περιέχει τους ορισμΟύς των συνδέσεων επικοι
νωνιών μεταξύ των κόμβων σε ένα δίκτυο 

Container for all objects ο! the υser proψam 

Πίνακας συμβόλων Περιέχει τις αντιστοιχίσεις των συμβόλων στις 
απόλυτες διευθύνσεις των γενικών δεδομένων 
(g lobal data) 

IS\?ur~~< '!!1 iι 1 Contaiπer for all prograrn soυrces 

[ Πηγαία αρχεία Πηγές προγραμμάτων Περιέχει τους πόρους του προγράμματος 

FB n 

χρήστη (π.χ., για προγράμματα STL και SCL} 

Con1ainer ίοr a!I the compiled objects of a υser program 

Μπλοκ οργάνωσής 

Μπλοκ σuνορτήοεων 

Περιέχουν τον μεταγλωπισμένο κώδικα και 
τ J δεδομένα για το πρόγραμμα χρήστη. 

FC n Συναρ:τήσε1ς 

DB η Μπλοκ δεδομένων 

SFC n 
SFB n 

System 
data 

UDT n 

VAT n 

Σuνορτήοεις οuοτήματος 
Μπλοκ συναρτήσεων 
συστήματος 

Μπλοκ δεδομένων 
συστήματος 

Τύποι δεδομένων 

Πίνακες μεταβλητών 

Περιέχουν τη διοοΝδεση κλήσεων για το μπλοκ 
συστήματος ποο εiνοι εναuματωμένο στη CPU 

Περιέχουν τα μεταγλωπιομένα δεδομένα 
για τον πίνακα διαμόρφωσης 

Περιέχοuν τους ορισμούς των τύπωνδεδομέ
νων χρήστη 

Contalns the νariables for monitorirιg and 
modifying 

Πεδίο αντικειμένων (container) γιο ένα πρόγραμμα χρήστη που δεν έχει 
εκχωρηθεί σε κάποια CPU (έχει την ίδιο δομή με τα προγράμματα ποu 
είναι εκχωρημένα σε μία CPU} 

Σχι1~ιιι. 2.2 Ιιψορχiα Αιτικr:ιμ{\ '(•) ι · σε i:\.'α Εργο της S'TEP 7 
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Τα αντικείμενα της step7 συνδέονται μεταξύ τους μέσο μιας δενδρικής δομής. Το 

παραπάνω σχήμα απεικονίζει τα πιο σημαντικά τμήματα της δενδρικής δομής (κύριος 

κλάδος) όταν εργαζόμαστε με το βασικό πακέτο της step7 για εφαρμογές s7 σε offline 

προβολή. Τα πεδία αντικειμένων (με τους έντονους χαρακτήρες) ή container περιέχουν 

άλλα αντικείμενα . Όλα τα αντικείμενα του σχεδίου είναι διαθέσιμα στη offline προβολή 

και βρίσκονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής προγραμματισμού. Αν η συσκευή είναι 

συνδεδεμένη online σε μια CPU ( συνήθως σε σύστημα PLC), μπορείται να κάνετε 

μεταγωγή σε ONLINE προβολή επιλέγωντας View 7 Online. Αυτή η επιλογή εμφανίζει 

ένα ακόμη παράθυρο του έργου το οποίο περιέχει τα αντικείμενα της συσκευής 

προορισμού στο οποίο όμως, δεν περ ιέχονται τα αντικείμενα με τους πλαγιαστούς 

χαρακτήρες. 

Από την γραμμή τίτλου του ενεργού παραθύρου του έργου μπορούμε να δούμε αν 

εργαζόμαστε σε offl ine ή online προβολ1i . Για καλύτερη διαφοροποίηση, μπορούμε να 

ορίσουμε διαφορετικό χρώμα στη γραμμή τίτλου και στον τίτλο παραθύρου απο αυτό 

στο offline παράθυρο. 

Απο την επιλογή του Menu Options 7 Customize, μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές 

ρυθμίσεις του Simatic Manager, όπως η γλώσσα, το αρχείο προγράμματος και η θέση 

αποθήκευσης των έργων και των βιβλιοθηκών, καθώς και να διαvορφώσουμε το αρχείο 

προγράμματος. 
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~~-4Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

3.1.1 Περιβάλλον εργασίας 

Διπλό κλικ στον Simatic Manager 

Αρχική οθόνη 

~1 SIMATIC /Adnager • ~ Χ 
Fie PLC Ι'eν Oρlions Wi1dow Heb 

D ~ :r =; ?ι ίi \? 

Pt.s:sflto getltφ. CPSS12("1PQ 
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~=~ .Τ.Ε . Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑtΔΕΥΤΙΚΟ ΙΛΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

3.1.2 Δημιουργία Project 

Υπάρχουν 2 τρόποι για να δημιουργήσουμε ένα Project. 

Ο πρώτος (ενδείκνυται για αρχάριους χρήστες), είναι με τον οδηγό δημιουργίας ενός 

Project του Simatic Manager, που ονομάζεται Ne1u Project Wίznrd. 

- ,bono do 

Press Fl tD get Help . 

Κλικ 

1(4) 

STEP 7 \Ί/ izard: "New Project" 

Ycu can create STEP 7 projects quickly and easily using 
lhe STEP 7 Wizard. You can then start programming 
immediately. 

Click one of lhe following options: 

"Next• to create your project step-by-step 

"Finish" to create your project according to the preνiew. 

Fjnish 

CP5512(MPI) 

PreνieY!>> 

Cancel Helρ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ 
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~~.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑJΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

\Ί/hίch CPU are you using in your ρroject? 

CPU Tyρe 

CPU314C-2 ptp 
CPU315 

c441g1,.i4•'i 
CPU316-2 DP 
CPU318-2 DP 
,..D Ι ΙΑ. 1? 1 

jcPU315-2 DP(1) 

Order Νο 

6ES7 314-SBFOO-OABO 
6ES7 315-1AF03-0ABO 
6ES7 315-2AG10-0ABO 
6ES7 316-2AGOO-OABO 
6ES7 318-2AJOO-OABO 

Γ:ΞJ .-W-Ό-rk_me_m_o_ry-1 2_8_K_B_; Q-_1_ms/_ 1_0_0_0 ___ _,. 

instructions; ΜΡΙ+ DP connection (DP 

επιλέγουμε την CPU του σταθμού. t:Iext > 

53 



~~Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

στη συνέχεια επιλέγουμε τα ΟΒ (Organization Blocks), που θα χρησιμοποιηθούν στο 

Project. 

Γ Create w~h ~ource files 

81ock Name 

~ 081 

ο 0810 
ο 0811 

ο 0812 

ο 0813 

Γ Select,611 

Symbolic Name 

Cycle Execution 

Time of Day lnterrupt Ο 

Time of Day lnterrupt 1 

Time of Day lnterrupt 2 

Time of Day lnterrupt 3 

Language for Selected 81ocks ---

\ο SIL r J.AD 

-----
Fjnish Cancel 

Γ - CP5512(MPI) 

1 f8D 
___J 

PreνieY!>> 
1 -- --

Help 1 

Γ 

Παρατηρείτε πως το OBl είναι προεπιλεγμένο, αφού αυτό είναι που τρέχει το εκτελέσιμο 

πρόγραμμα. 

(Cycle Execution, Εκτελέσιμος κύκλος προγράμματος) 
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Τα υπόλοιπα ΟΒ είναι περισσότερο blocks ασφαλείας, όπως τα: 

.... OBl0-17 Time of Day Interrupt 

.... ΟΒ20-23 Time Delay Interrupt 

.... ΟΒ30-38 Cyclic Interrupt 

.... ΟΒ40-47 Hardware Interrupt 

.... ΟΒ80 Cycle Time Fault 

.... ΟΒ81 Power Supply Fault 

.... ΟΒ82-83 Ι/ Ο Point Fault 

.... ΟΒ84 CPU Fault 

.... ΟΒ85 ΟΒ Not Loaded Fault 

.... ΟΒ86 Loss of Rack Fault 

.... ΟΒ87 Communication Fault 

.... ΟΒ 100 Complete Restart 

.... ΟΒ 101 Restart 

.... ΟΒ 102 Cold Restart 

.... ΟΒ 121 Programming Error 

.... ΟΒ122 Module Access Error 

με τα σημαντικότερα εξ αυτών να είναι από το ΟΒ80 έως το ΟΒ122 . 

Στο ίδιο παράθυρο επιλέγουμε και τη γλώσσα προγραμματισμού που θα 

χρησιμοποιήσουμε STL / LAD / FBD . 

..,. STL: λίστα εντολών, μοιάζει με γλώσσα Assembly 

""+ LAD: κλιμακωτή λογική, μοιάζει με τα λογικά διαγράμματα ρελέ 

..,. FD: Μπλοκ διάγραμμα λειτουργίας, function block diagram 
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~.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Πέρα από τις παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν και επιπλέον 

προαιρετικά πακέτα όπως η SCL (υψηλή γλώσσα προγραμματισμού παρόμοια με την 

pascal), το S7-GRAPH (ακολουθιακός έλεγχος), το S7-HiGRAPH (προγραμματισμός με 

διαγράμματα καταστάσεων) και η CFC (σύνδεση μπλοκ, παρόμοια με το μπλοκ 

διάγραμμα λειτουργίας). 

Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες σήμερα είναι η STL και η SCL. 

Στη συνέχεια δίνουμε ένα όνομα στο Project 

js7 _test Project 

basf_ 10_063_G02 
bosf_10_063_003 
basf_10_063_G04 

Check your neνι prcject in the preνiew _ 
Click "'Finish" to creote lhe project w th lhe displayed 
structure_ 

Preνίe:!!,>> 

Fjnish Cancel Help 

Press f 1 Ιο get Help. ,CPSS12(MPI) 

κλικ στο Fjnish 
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~~.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

57 _ test Project 
Ξ \ϊiΙ SIMATIC 300 Station 

ΕΙ 1 CPU315-2 DP{1) 
:ΞJ s1 57 Pτogram[1) 

Wί) S ources 
\i:!! Blocks 

και το Project δημιουργήθηκε. 
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3.1.2 Είδη προγραμματισμού 

•:• Άμεσος Προγραμματισμός 

Επιλέγοντας στον Simatic Manager το αντικείμενο Blocks στο αριστερό μέρος του 

παραθύρου του project και δημιουργώντας ένα νέο μπλοκ με την επιλογή Insert - 57 

BLOCK- ... 

Τότε θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με την επικεφαλίδα του μπλοκ (αριθμός 

μπλοκ, γλώσσα, ιδιότητες) 

•:• Source Oriented Προγραμματισμός 

Ξεκινώντας ένα πρόγραμμα με την μέθοδο Source Oriented προγραμματισμού πρέπει 

πρώτα να δημιουργήσετε ένα άδειο πηγαίο αρχείο προγράμματος σον Simatic Manager. 

Ξεκινάτε τον συντάκτη ανοίγοντας το πηγαίο αρχείο προγράμματος και αρχίζοντας να 

γράφεται το πρόγραμμα αμέσως, πχ, με μια δεσμευμένη λέξη για ένα μπλοκ συνάρτησης. 

Ο Source Oriented προγραμματισμός υπερτερεί σε σχέση με τον άμεσο, αφού μπορείς να 

κάνεις copy κάποιο source και να το χρησιμοποιήσεις όπως είναι, σε ένα άλλο project, 

ειδικότερα αν χρησιμοποιούμε συμβολικές ονομασίες και έχουμε δημιουργήσει κάποια 

standards σε αυτές. 

Το να επαναλαμβάνονται κάποιες διαδικασίες σε διάφορα project στη βιομηχανία, είναι 

ένα πολύ συχνό φαινόμενο, που με τον Source Oriented προγραμματισμό, γλιτώνουμε 

πολύτιμο χρόνο προγραμματισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4ο 

.. 
• . .,$ 

1 

' ' 

Μετατροπείς συχνότητας - Inverters 
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4.1 Γενικά περί των μετατροπέων συχνότητας 

Για την αποδοτική ρύθμιση των στροφών του ασύγχρονου κινητήρα σε ευρεία όρια 

λειτουργίας, απαιτείται η ταυτόχρονη μεταβολή της τάσης και της συχνότητας 

τροφοδοσίας, κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικών 

διατάξεων, οι οποίες καλούνται μετατροπείς συχνότητας. 

Μια χονδρική διάκριση των μετατροπέων αυτών είναι στους στρεφόμενους και τους 

στατούς. 

Οι στρεφόμενοι μετατροπείς συχνότητας, οι οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

ζεύγος κινητήρα σύγχρονης γεννήτριας, αποτελούν προϊόν παλαιάς τεχνολογίας και 

χρησιμοποιούνταν κατά κόρων πριν μερικές δεκαετίες. 

Οι μετατροπείς αυτοί, είχαν μεγάλο κόστος, όγκο, χρόνο συντήρησης, αλλά το πιο 

σημαντικό μειονέκτημά τους ήταν πως τόσο η συχνότητα όσο και το μέγεθος της τάσης 

εξόδου της σύγχρονης γεννήτριας, επηρεάζονταν σημαντικά από το φορτίο. 

Τη λύση σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να δώσουν οι στατοί μετατροπείς συχνότητας, οι 

οποίοι αποτελούν αντικείμενο νέας τεχνολογίας και είναι προϊόντα τεχνολογίας των 

Ηλεκτρονικών Ισχύος. 

Τα κύρια διακοπτικά στοιχεία των μετατροπέων αυτών, είναι στοιχεία στερεάς 

κατάστασης (θυρίστορ, GTO, BTJ, MOSFET, IGBT κλπ), δηλαδή ταχύτατοι ηλεκτρονικοί 

διακόπτες, με υψηλό βαθμό απόδοσης. Το κόστος αλλά και ο όγκος των εν λόγω 

μετατροπέων, είναι σημαντικά μικρότερα των αντίστοιχων στρεφόμενων. Το 

σημαντικότερο όμως πλεονέκτημά τους είναι ότι, τόσο η συχνότητα όσο και το μέγεθος 

της τάσης εξόδου, δεν επηρεάζονται από το είδος και το μέγεθος του φορτίου. 
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Οι βασικοί τύποι των στατών μετατροπέων είναι δύο, ο μετατροπέας Ε .Ρ / Σ.Ρ /Ε.Ρ (DC 

linked inverter) και ο κυκλομετατροπέας (cyclonverter). 

Η χρήση των τελευταίων στις συνήθεις βιομηχανικές εφαρμογές, είναι περιορισμένη 

αφού μειονεκτούν έναντι των μετατροπέων Ε.Ρ / Σ.Ρ / Ε.Ρ, λόγο του ότι η συχνότητα της 

τάσης εξόδου, πρέπει πρακτικά να είναι μικρότερη από το 1/3 της συχνότητας εισόδου. 

4.2 Μετατροπείς Ε.Ρ / Σ.Ρ /Ε.Ρ ή Ρυθμιστές Στροφών 

Ασύγχρονων κινητήρων 

Ο ανορθωτής μπορεί να είναι ελεγχόμενος ή μη, μονοφασικός ή τριφασικός, ανάλογα με 

το είδος και την ισχύ του μετατροπέα . Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι τριφασικός 

πλήρως ελεγχόμενος 6 παλμών. 

Ο αντιστροφέας, αποτελείται από 6 βασικά διακοπτικά στοιχεία. Με κατάλληλη 

παλμοδότηση των στοιχείων αυτών, η συνεχής τάση εισόδου μετατρέπεται στην έξοδο σε 

μια τριφασική εναλλασσόμενη μη ημιτονοειδή τάση. 

Η μορφή της τάσης εξόδου, ποικίλει ανάλογα με την τεχνική του κυκλώματος 

παλμοδότησης. Με διάφορες δε χρησιμοποιούμενες μεθόδους εξάλειψης των αρμονικών, 

είναι δυνατόν να πλησιάσει την ιδανική ημιτονοειδή μορφή. 

Η συχνότητα εξόδου Οτους συνήθεις μετατροπείς κυμαίνεται από 2-3 Hz, μέχρι και 

μερικές δεκάδες H z. 

Με πιο απλά λόγια, ο ρυθμιστής στροφών είναι ένας οδηγός ο οποίος μπορεί να 

μεταβάλει τις στροφές ενός ασύγχρονου κινητήρα (ο.ο . οποιοσδήποτε ασύγχρονος 

κινητήρας που τροφοδοτείται από την ονομαστική τάση και 

ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, θα δουλεύει με τις ονομαστικές του στροφές - συνήθως 1450 

ο/λεπτό). 

61 



Ο ρυθμιστής στροφών μπορεί να μεταβάλει κατά το δοκούν τις τιμές της τροφοδοσίας 

του κινητήρα με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι στροφές/λεπτό, ο χρόνος επιτάχυνσης από 

ηρεμία στις ονομαστικές στροφές, ο χρόνος επιβράδυνσης από ονομαστικές στροφές σε 

ηρεμία και άλλα. 

Πως το κάνει αυτό? Πολύ απλά εξομόιώνει την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας με μια 

σειρά από στιγμιαίες τιμές τάσης DC- οι οποίες προοδευτικά αλλάζουν σε πλάτος και 

φάση(+ / - από τον άξονα κλπ) . 
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5.1 Βασικές έννοιες 

5.2 Δίκτυο 

Το δίκτυο είναι η σύνδεση διαφόρων συσκευών μεταξύ τους με σκοπό την επικοινωνία. 

Αποτελείται από ένα ή περισσότερα ίδια ή διαφορετικά υποδίκτυα (subnet) συνδεδεμένα 

μεταξύ τους. 

5.3 Υποδίκτυο 

Σε ένα υποδίκτυο όλοι οι κόμβοι επικοινωνίας διασυνδέονται μέσο Hardware συνδέσεων 

με ομογενή φυσικά χαρακτηριστικά και παραμέτρους μετάδοσης, όπως είναι ο ρυθμός 

μεταφοράς δεδομένων, όπου ανταλλάσουν δεδομένα μέσω μιας κοινής διαδικασίας 

μετάδοσης. 

5.4 Simatic Communications 

Οι επικοινωνίες - ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ προγραμματιζόμενων βαθμίδων - είναι 

αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων SIMA TIC-S7. 

Σχεδόν όλες οι επικοινωνιακές λειτουργίες κατευθύνονται από το λειτούργικό σύστημα. 

Μπορείτε να ανταλλϊιξετε δεδομένα χωρίς την προσθήκη ξεχωριστού Hardware και μόνο 

με ένα καλώδιο σύνδεσης μεταξύ 2 CPU. 
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Αν χρησιμοποιείται βαθμίδες CP (επεξεργαστών επικοινωνιών) μπορείτε να επιτύχετε 

ισχυρούς δικτυακούς συνδέσμους και την ευκολία να συνδέεστε και με συσκευές που δεν 

είναι Siemens. 

Ο όρος som atic net (δίκτυο Simatic), είναι ο γενικός όρος που καλύπτει τις επικοινωνίες 

των Simatic και απεικονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους , αλλά και μεταξύ 

προγραμματιζόμενων ελεγκτών και συσκευών ΗΜΙ. 

Υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις επικοινωνιών διαθέσιμες ανάλογα με τις απαιτήσεις σε 

απόδοση. 

Το σύστημα Simatic αναγνωρίζει τις συνδέσεις ΜΡΙ, PROFIBUS, Industrial ETHERNET, 

και την «από σημείο σε σημείο» σύνδεση (point-to-point,PTP), υποδίκτυα . 

5.5 Είδη υποδικτύων 

Τα υποδίκτυα είναι επικοινωνιακές διαδρομές (οδοί) με τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά 

και τις ίδιες επικοινωνιακές διαδικασίες τα οποία αποτελούν για τον διαχειριστή Si1natic 

τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. 

Η διαφορά μεταξύ των υποδικτύων έγκειται στην απόδοσή τους. 

~ ΜΡΙ 

Αποτελεί μία χαμηλού κόστους μέθοδο για τη δικτύωση μερικών συσκευών Simatic με 

μικρού όγκου δεδομένων. Στην οικογένεια Simatic κάθε CPU έχει την δυνατότητα 

πολυκομβικής διασύνδεσης (multipoint interface, ΜΡΙ), η οποία επιτρέπει τη σύσταση 

υποδικτύων στα οποία αναλαμβάνει χώρα 
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ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών, όπως για παράδειγμα, CPU, ΗΜΙ, και συσκευές 

προγραμματισμού . 

Η ανταλλαγή δεδομένων διαχειρίζεται από ένα κλειστό πρωτόκολλο επικοινωνίας της 

Siem ens. 

Ως μέσο μετάδοσης σε ένα δίκτυο ΜΡΙ χρησιμοποιείται ή μονωμένο καλώδιο ενός 

ζεύγους ή καλώδιο οπτικής ίνας από γυαλί ή πλαστικό . 

Το μήκος του καλωδίου σε ένα τμήμα διαύλου μπορεί να έχει μήκος μέχρι και 50 μέτρα, 

το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ενισχυτών RS485 (μέχρι και 1100 μέτρα) ή 

με βαθμίδες διασύνδεσης οπτικής ίνας (μέχρι και l OOKm). Ο ρυθμός μεταφοράς 

δεδομένων είναι συνήθως 187.SKbits/ sec. 

Ο μέγιστος αριθμός κόμβων είναι 32. Κάθε κόμβος έχει πρόσβαση στο δίαυλο για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να στείλει πακέτα δεδομένων. Με 

την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δικαιώματα πρόσβασης περνάνε στον 

επόμενο κόμβο (διαδικασία προσπέλασης). 

>- ProfibusDp 

Πρόκειται για ένα από τους πιο διαδεδομένους διαύλους επικοινωνίας, αφού πρόκειται · 

για ένα ανοιχτό πρωτόκολλο το οποίο υποστη ρίζεται από τους περισσότερους 

κατασκευαστές, και έτσι οι επικοινωνίες γίνονται εύκολα και γρήγορα χωρίς να 

παρεμβάλλονται έξτρα κάρτες κλπ . 

Ο όρος Profibus είναι η σύντμηση των λέξεων του όρου «Process Fieldbus» που σε 

. ελληνική μετάφραση σημαίνει «επεξεργασία διαύλου πεδίου» και είναι ένα πρότυπο 

παγκόσμιας αποδοχής σύμφωνα με το πρότυπο ENSOl 70 για τη δικτύωση συσκευών 

πεδίου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙ ΡΑΙΑ 
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Ως μέσο μετάδοσης χρησιμοποιείται μονωμένο καλώδιο ενός ζεύγους ή καλώδιο οπτικής 

ίνας από γυαλί ή πλαστικό. Το μήκος του καλωδίου σε ένα τμήμα διαύλου εξαρτάται από 

τον απαιτούμενο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων. Έτσι το μέγιστο μήκος για ρυθμούς 

μεταφοράς της τάξεως των 12Mbits/ sec είναι 100 μέτρα, ενώ για ρυθμούς μεταφοράς της 

τάξεως των 9,6Kbits/ sec είναι 1000 μέτρα . 

Η εμβέλεια του δικτύου μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ενισχυτών ή με βαθμίδες 

διασύνδεσης οπτικής ίνας. 

Ο μέγιστος αριθμός κόμβων είναι 127 και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στους 

ενεργητικούς και στους παθητικούς κόμβους. 

Ένας ενεργητικός κόμβος έχει δικαιώματα πρόσβασης στο δίαυλο για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να στείλει πακέτα δεδομένων. Με την πάροδο 

του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δικαιώματα πρόσβασης περνάνε στον επόμενο 

κόμβο (διαδικασία προσπέλασης) . 

Αν σε έναν ενεργητικό κόμβο έχουν εκχωρηθεί παθητικοί κόμβοι (εξαρτημένοι), ο κύριος 

εκτελεί τις ανταλλαγές δεδομένων με τους εκχωρημένους σε αυτόν εξαρτημένους 

κόμβους κατά το χρονικό διάστημα όμως , που έχει τα δικαιώματα πρόσβαοης. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι ένας παθητικός κόμβος δεν μπορεί να πάρει δικαιώματα 

πρόσβασης. 

Η υλοποίηση σύνδεσης κατανεμημένων Ι/Ο γίνεται μέσο ενός δικτύου Profibus, γεγονός 

που υποδηλώνει τη χρήση της υπηρεσίας επικοινωνιών Profibus - DP. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε CPU με ενσωματωμένες ή πρόσθετες κύριες βαθμίδες DP ή 

επεξεργαστές επικοινωνιών CP. 
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Μπορείτε επίσης, σε αυτό το δίκτυο να χρησιμοποιήσετε επικοινωνίες SFC εσωτερικές ή 

επικοινωνίες SFB. 

Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να γίνει με τις υπηρεσίες Profibus - FMS και Profibus -

FDL, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους CP. 

Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα Block (διασύνδεση FMS ή διασύνδεση SEND/RECEIVE) 

όπως η διασύνδεση για το πρόγραμμα χρήστη. 

Σταθμός 57 με κύρια DP, 
π.χ. CPU 31 8-2DP 

Σι)νθετη τ) 

Compact 
εξαρτημένη , 
π.χ. ΕΤ 2008 

Αρθρωτή ή Modular εξα- Έξυπνη ή lntelligent εξαρτη-
ρτημένη, π.χ. ΕΤ 200Μ μένη, π.χ. CPU 315-2DP 

PROFIBUS·DP Γ' ; __ .__ ...... ____________ __.......,. ________ _._ __ --i1l' __ _ 

DP/AS-lnterface ·~νιοχυπ)ς 
link η Repeater 

Ζεύι<.της Σύνδεση 1) !ink 
τ) coupler DP/PA DP/ RS232C 

Τ 
PROFIBUS·PA PROFIBUS-PA Σειριακή σύνδεση AS-lnterface 

"? Δίκτυο Βιομηχανικού (Industrial) Ethernet 

Το βιομηχανικό Ethernet είναι το υποδίκτυο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 

υπολογιστών και προγραμματιζόμενων ελεγκτών, με έμφαση στο βιομηχανικό τομέα, 

όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3. 

Η ηλεκτρική φυσική σύνδεση είναι ένα διπλής μόνωσης ομοαξονικό καλώδιο ενός 

ζεύγους, και η οπτική σύνδεση είναι ένα καλώδιο οπτικής ίνας από γυαλί. 
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Σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, η εμβέλεια είναι 1.Skm και σε ένα δίκτυο οπτικής ίνας είναι 

Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι της τάξεως των lOMbits/ s. 

Ο αριθμός των κόμβων που μπορούν να συνδεθούν με το βιομηχανικό Ethernet είναι 

πάνω από 1000. Όλοι οι κόμβοι έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης. 

);> Δίκτυο σύνδεσης «από σημείο σε σημείο» 

Μια σύνδεση «από σημείο σε σημείο» επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω μιας 

σειριακής διασύνδεσης . 

Το μέσο μετάδοσης είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο ο τύπος του οποίου εξαρτάται από την 

διασύνδεση που θα επιλεγεί. Οι διαθέσιμες συνδέσεις είναι η RS232C(V.24), η 20mA 

(ΤΤΥ), και η RS422/485στα19.2Kbits/s. 

);> Δίκτυο ΑS-Διασύνδεσης 

Το δίκτυο ΑS-Διασύνδεσης καλύπτει δικτυακά τους κατάλληλα σχεδιασμένους 

δυαδικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑS

Διασύνδεσης IEC TG178. 

Το μέσο μετάδοσης είναι ένα μη μονωμένο καλώδιο ενός ζεύγους που παρέχει στους 

ενεργοποιητές και στους αισθητήρες , όχι μόνο δεδομένα αλλά και τροφοδοσία. Η 

εμβέλεια του δικτύου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 300 μέτρα με ενισχυτές. Ο ρυθμός 

μεταφοράς δεδομένων είναι 167Kbits/ s. 

Μια κύρια συσκευή AS-1 ελέγχει μέχρι και 31 εξαρτημένες μέσω κυκλικής σάρωσης, 

γεγονός που εγγυάται καθορισμένη χρονική απόκριση . 
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Scada WinCC 
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6.1 Ιστορική αναδρομή 

Ταυτόχρονα με τα PLC εμφανίστηκαν στην αγορά και τα συστήματα Scada (Supervisory 

control and data acquisi tion) . Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν με κύριο σκοπό την 

συλλογή δεδομένων από απόμακρα κέντρα και την διάθέσή τους σε κεντρικά σημεία για 

πληροφόρηση και έλεγχο. Τα SCADA είχαν αρκετά εκτεταμένη δυνατότητα συλλογής, 

καταγραφής και απεικόνισης πληροφοριών αλλά υστερούσαν στη δυνατότητα της 

επεξεργασίας τους για την διαχείριση της διαδικασίας μιας συνολικής παραγωγής. 

Η αλματώδης ανάπτυξη των μικροϋπολογιστών και γενικότερα της τεχνολογίας 

επικοινωνίας και αυτοματισμού έφερε και μεγάλη εξέλιξη στις δυνατότητες των PLC. 

Τα εξελιγμένα συστήματα PLC/SCADA, έχουν σήμερα την δυνατότητα να 

διαχειρίζονται αξιόπιστα μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, είναι ιδιαιτέρως ευέλικτα, 

ταχύτατα, έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ τους και με 

μεγάλη ποικιλία δικτύων και συσκευών. 

Τα συστήματα βασισμένα σε PLC και SCADA είναι προσανατολισμένα στην ταχύτατη 

περισυλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών με το κέντρο του κόσμου να 

είναι η πληροφορία που συλλέγεται . 

Παρόλο που ένα τέτοιο σύστημα μεριμνά και για την παραγωγική διαδικασία, κύριος 

στόχος είναι η ταχύτητα απόδοσης ενός αποτελέσματος στον χρήστη και όχι ο έλεγχος 

της συνολικής διαδικασίας της παραγωγής. 
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Εκτός από την ταχύτητα, η γενική φιλοσοφία των συστημάτων αυτών είναι η απόλυτη 

ευελιξία στην διασύνδεση τους με αλλά συστήματα για την ανταλλαγή και την διάθεση 

δεδομένων. 

Έτσι παρόλο που ένα σύστημα PLC/SCADA υστερεί στην εξειδίκευση, υπερτερεί στην 

ταχύτητα και στην ευελιξία της εγκατάστασης. 

Λόγω αυτού, η δομή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται μπορεί και να διαφέρουν από 

εγκατάσταση σε εγκατάσταση ανάλογα με τις απαιτήσεις και την ζητούμενη εφαρμογή . 

Και εδώ όμως η πιο συνήθης δομή είναι ιεραρχική με τοπικά υποσυστήματα 

περισυλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που διασυνδέονται σε ένα κεντρικό SCADA 

το οποίο και αναλαμβάνει την γενικότερη επιτήρηση της εγκατάστασης. Τα τοπικά αυτά 

υποσυστήματα είναι συνήθως εγκαταστάσεις PLC (ενδεχόμενος με ένα τοπικό SCADA/ 

ΗΜΙ) που αναλαμβάνουν τόσο την συλλογή και την πρωτογενή επεξεργασία των 

δεδομένων όσο και τον έλεγχο της τοπικής διαδικασίας. 

Ανάμεσα στα πλεονέκτημα του είναι η ταχύτατη «ζωντανή» πληροφόρηση των 

δεδομένων, γεγονό-cων και καταστάσεων, η εύκολη διασύνδεση και ενσωμάτωση 

υφισταμένων συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου και η δυνατότητα του αξιόπιστου 

έλεγχου της εγκατάστασης από μεγάλες αποστάσεις (rem ote locations). Η ευελιξία που 

παρέχεται από τον ελεύτερο προγραμματισμό των PLCs και του SCADA είναι επίσης ένα 

πλεονέκτημα μιας και μπορεί να παρέχει το απόλυτα επιθυμητό για τον χρήστη 

αποτέλεσμα . 
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6. 2 Γενικά περί συστημάτων τηλεδιαχείρισης 

Εχει οριστικά παρέλθει η εποχή που οι μηχανικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία 

μιας βιομηχανικής εγκατάστασης αντίκριζαν σε καθημερινή βάση τεράστιες κονσόλες 

χειρισμού με αμέτρητα κομβία και διακόπτες. 

Την εποχή εκείνη η κονσόλα ήταν το μέσο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον μηχανικό -

χειριστή και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και παρείχε δυνατότητες που 

περιορίζονταν ως επι το πλήστον στον χειτρισμό και στην οπτική ( στιγμιαία ) 

απεικόνιση λειτουργιών και βλαβών. 

Εδώ και 30 χρόνια περίπου οι κονσόλες αυτές έχουν αντικατασταθεί απο ηλεκτρονικούς 

υπολογιστικές και λογισμικά τηλεδιαχείρισης με συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες σε 

ότι αφορά την εποπτεία και την τηλεδιαχείριση του συνόλου μιας 

ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης. 

Τα πλέον 

(λογισμικά 

διαδεδομέμνα συστηματα 

εποπτικού ελέγχου και 

τηλεδιαχείρισης είναι τα λεγόμενα 

ανάκτησης δεδομένων) ή SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition). Τα λογισμικά αυτά εγκαθίστανται σε 

προσωπικούς Η/Υ (δηλ σε ένα απλό PC), συνδέονται δικτυακά με τους λογικούς ελεγκτές 

(PLC ή RTU) και παρέχουν στους χειριστές τη δυνατότητα πλήρους εποπτείας και 

ελέγχου του βιομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω γραφικών 

εγκατάστασης. 

παραστάσεων της. 

Σε μια τυπική εφαρμογή SCADA, το σύνολο της εγκατάστασης ομαδοποιείτε σε ζώνες, 

ενώ η κάθε ζώνη απεικονίζεται σε ξεχωριστή οθόνη της εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε 

μια εφαρμογή SCADA ενός βιολογικού καθαρισμού θα υπάρχει μια οθόνη στην οποία 

απεικονίζονται τα μηχανήματα της δεξαμενής αερισμού ( αεριστήρες, αναδευτήρες, 

αντλίες, όργανα μέτρησης κλπ), ενώ σε μια άλλη οθόνη θα βρούμε τον εξοπλισμό της 

μονάδας χλωρίωσης (δοσομετρικές αντλίες, αναδευτήρες, όργανα μέτρησης κλπ). 
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Η κατάσταση λειτουργίας των μηχανημάτων απεικονίζεται συνήθως μέσω 

διαφοροποίησης χρωματισμού. Για παράδειγμα, όταν ο κινητήρας έχει πράσινο χρώμα 

σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας ενώ όταν είναι κόκκινος 

σημαίνει ότι έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, στις οθόνες απεικονίζονται και οι μετρήσεις των 

αναλογικών οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, παροχόμετρα , σταθμήμετρα και άλλα). 

Επιπλέον ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να τηλεχειρίζεται τα μηχανήματα με το πάτημα 

ενός κουμπιού στο ποντίκι . Ο τηλεχειρισμός περιλαμβάνει το ξεκίνημα, το σταμάτημα, τη 

θέση σε αυτόματη λειτουργία ή τον ορισμό παραμέτρων αυτόματης λειτουργίας ενός 

κινητήρα . 

Όμως, πέρα της στιγμαίας και σε πραγματικό χρόνο απεικόνισης της κατάστασης 

λειτουργίας των μηχανημάτων, το ισχυρότερο εργαλείο που παρέχει μια εφαρμογή 

SCADA είναι η καταγραφή και διαχείριση δεδομένων . 

Η εφαρμογή πραγματοποιεί συνεχής καταγραφή των μετρήσεων και των συμβάντων σε 

βάση δεδομένων, έτσι ώστε να εξάγωντα ιστορικά στοιχεία συμβάντων (συναγερμών, 

λειτουργιών, χειρισμών και λοιπά) και μετρήσεων σε μορφή πινάκων ή ιστορικών 

γραφημάτων. 

Η ανάπτυξη ενός σωστού λογισμικού εφαρμογής τηλεδιαχείρισης SCADA 

πραγματοποιείται σε δυο στάδια. Το πρώτο αφορά την ανάλυση και τον σχεδιασμό του 

συνόλου του συστήματος . Η εργασιά αυτή περιλαμβάνει αρχικά την πλήρη καταγραφή 

· των προς έλεγχο μηχανημάτων & οργάνων, και τον σχεδιασμό της διάταξης αυτών στις 

οθόνες απεικόνισης του SCADA. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση των 

σημάτων που θα απεικονίζονται για το κάθε μηχάνημα . 

74 



~.Τ .. ~. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τ§ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ .ΕΚΙlΑΙΔΕΥΤΙ~Ο \ΔΡΥ.ΜΑ nεΙΡΝΑ 

r , ?; 
84±9!!4 fM§EfMΙM 

Τα σήματα αυτά μπορεί να είναι είτε ψηφιακά είτε αναλογικά. Για παράδειγμα, ένας 

μετρητής παροχής νερού διαθέτει συνήθως ένα αναλογικό 

σήμα για τη στιγμαία μέτρηση της παροχής σε λίτρα/ ώρα, ένα ψηφιακό σήμα για τη 

μέτρηση της συνολικής παροχής σε λίτρα (το σήμα αυτό έχει τη μορφή παλμού, ο οποιός 

ισούται για παράδειγμα με 11 λίτρα) και ένα ψηφιακό σήμα που δηλώνει ύπαρξη 

σφάλματος στο όργανο. 

Έπειτα θα πρέπει να γίνει η ανάλυση των λειτουργικών στοοιχείων της εφαρμογής, όπως 

είναι η τηλεχειριμοί μηχανημάτων και η παραμετροποίηση αυτόματων λειτουργιών των 

μηχανημάτων. 

Ακολουθεί η σημαντικότερη φάση της ανάλυσης, αυτή που αφορά την καταγραφή και 

επεξεργασία των σημάτων. Στη φάση αυηΊ πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της βάσης 

δεδομένων των καταγραφόμενων σημάτων (μετρήσεις οργάνων, λειτουργίες 

μηχανημάτων, συναγερμοί, χειρισμοί κλπ). Η βάση αυτή θα χρησινοποιηθεί για τη 

δημιουργία ιστορικών γραφημάτων, πινάκων συναγέρμών και συμβάντων, καθώς και 

ιστορικών αναφορών. 

Το πρώτο στάδιο που περιγράψαμε παραπάνω δεν απαιτεί τη χρήση του λογισμικού 

ανάπτυξης εφαρμογών SCADA. Αυτό θα απαιτηθεί στη δεύτερη φάση , όπου θα πρέπει 

να σχεδιαστούν στο πρόγραμμα · οι διάφορες οθόνες της εφαρμογής και να 

προγραμματιστούν όλες οι λειτουργίες που μελετήθηκαν στη φάση της ανάλυσης. 

Είναι προφανές ότι η πρώτη φάση πρέπει να υλοποιείται από μηχανολόγο ή 

ηλεκτρολόγο μηχανικό με εμπειρία στη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, ενώ δεν απαιτούνται από αυτόν ιδαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Η 

δεύτερη φάση απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού με εξειδίκευση στις πλατόφορμες 

ανάπτυξεις συστημάτων SCADA. Καταλαβαίνει κανείς ότι η πρώτη και η δευτέρη φάση 

δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν από τον ίδιο μηχανικό, μια και οι γνώσεις και η 

εμπειρία που απαιτούνται στις δυο περιπτώσεις είναι τελείως διαφορετικές. 
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Δυστυχώς, η Ελληνική πραγματικότητα έχει δείξει το αντίθετο, καθώς η απαίτηση για 

μείωση του κόστους πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ολόκληρης της 

εφαρμογής SCADA από έναν και μόνο μηχανικό. Έτσι οι μηχανικοί γίνονται 

προγραμματιστές και οι προγραμματιστές γίνονται μηχανικοί. 

6.2.1.Το κόστος ενός συστήματος τηλεδιαχείρησης (SCADA) 

Μια ιδαίτερα σημαντική παράμετρος είναι το κόστος ενός συστήματος τηλεδιαχείρησης 

(υλικό και λογισμικό), το οποίο είναι άμεση συνάρτηση του πλήθους των προς έλεγχο 

σημάτων και τις πολυπλοκότητας του συστήματος. Σε ότι αφορά το υλικό Η/Υ 

(Hardware) δεν απαιτείται ιδαίτερη δαπάνη μια και ένας Η/Υ χαμηλής γκάμας διαθέτει 

επαρκεί υπολογιστική ισχύ για να «τρέξει» τις πλκέον σύνθετες εφαρμογές SCADA. Δεν 

ισχύει όμς το ίδιο και για τη δαπάνη που αφορά το ίδιο το λογισμικό, του οποίου η 

συνολική τιμή μπορέι να ξεπεράσει τις μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ όταν πρόκεται για 

μια μεγάλη βιομηχανία, όπου τα προς έλεγχο δεδομένα (TAGS στην ορολογία των 

συστημάτων SCADA) ξεπερνούν το 1.000.000. Η δαπάνη αυτ~i αφορά μόνο την άδεια 

χρήσης του λογισμικού και δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής, 

το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί εργασίας μελέτης, σχεδιασμού και 

προγραμματισμού από έμπειρους μηχανικούς και προγραμματιστές, χρονικής διάρκειας 

πολλών μηνών . Κατά συνέπεια, η εξεύρεση λύσεων για τη μείωση του κόστους (άδεια 

χρήσης και ανάπτυξη) ενός συστήματος τηλεδιαχείρισης αποτελεί ισχυρό δέλεαρ, τόσο 

για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού 

και της τηλεδιαχειρίσης, όσο και για τις ίδιες τις βιομηχανίες που υιοθετούν τέτοια 

συστήματα . 
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Είδαμε ότιο το συνολικό κόστος μιας εφαρμογής SCADA ισούται με το άθροισμα του 

κόστους αγοράς της άδειας χρήσης του λογισμικού και του κόστους ανάπτυξης της 

εφαρμογής. Στη μεν περίπτωση της άδειας χρήσης του λογισμικού το κόστος δεν 

ποικίλλει σημαντικά, μια και οι περισσότεροι οίκοι ανάπτυξης λογισμικών SCADA 

ακολουθόυν κοινές πολιτικές κοστολόγησης. Στη περίπτωση όμως της ανάπτυξης 

λογισμικού εφαρμογής τα πράγματα διαφέρουν, καθώς το κόστος είναι στην ουσία 

κόστρος εργασίας. Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός συστήματος SCADA 

θα κοστολογήσει την εργασία αυτή ανάλογα με το κόστος της εργατοώρας του 

μηχανικού, το πλήθος των μηχανικών που εμπλέκονται στην εργασία και το σύνολο των 

εργατοωρών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής SCADA. 

6.3 Ορισμός 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο SCADA στην ουσία μιλάμε για έναν συνδυασμό 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Μηχανημάτων) . Ο υπολογιστής αναλαμβάνει την εποπτεία 

της μηχανής και την συλλογή πληροφοριών από αυτήν μέσω αισθητήρων . Με την 

εποπτεία και συλλογή πληροφοριών από πολλές μηχανές έχουμε τη δυνατότητα 

παρακολούθησης μιας ολόκληρης παραγωγ1iς. 

Έτσι λοιπόν όσον αφορά το ρόλο που έχει ο υπολογιστής στην παραπάνω διαδικασία 

έχουμ ε : 

~ Συγκέντρωση πληροφοριών μέσω αισθητήρων 

Θερμοκρασία, υγρασία, βάρος, στάθμη, θέση, ταχύτητα, πυκνότητα, πίεση, ροη, χρόνος, 

χρόνος λειτουργιάς, χρόνος σταματήματος, και γενικά κάθε 
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φυσική τιμή η οποία μπορεί να μετρηθεί με κάποιο όργανο που κυκλοφορεί αυτή την 

στιγμή στην αγορά και μπορεί να μεταδώσει την μέτρηση του είτε ψηφιακά είτε 

αναλογικά. 

Έχοντας λοιπόν τις παραπάνω πληροφορίες ο υπολογιστής είναι σε θέση να υπολογίσει 

χρόνους προληπτικής συντήρησης, κατανάλωση ρεύματος ή καύσιμου, χρόνους 

παραγωγής, παραγωγή, κοστολόγια, χρόνους βλαβών, συχνότητα βλαβών κ.λπ. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πέραν του υπολογισμού έχουν την δυνατότητα να 

καταγράφονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή με επιλεκτική συχνότητα στον 

υπολογιστή από 0.05 sec έως ... Δηλαδή σε μια περίπτωση μπορούμε να καταγράφουμε 

την πίεση του αέρα κάθε 0.05 sec, ενώ σε κάποια άλλη να καταγράφουμε την 

θερμοκρασία κάποιου υγρού μόνο όταν αυτή έχει ξεπεράσει για παράδειγμα τους 60° C. 

Η καταγραφή μας δίνει την δυνατότητα να δούμε πια ήταν η ιδανικότερη κοστολογικά -

παραγωγικά ημέρα και να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργιάς σε αυτές τις συνθήκες. 

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις έχουν την δυνατότητα να καταγράφονται συνεχόμενα 

στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή για διάστημα τόσο όσο επιτρέπει ο ελεύθερος χώρος 

που έχει ο σκληρός δίσκος. Σήμερα με την εξέλιξη που έχουμε στους σκληρούς δίσκους 

είναι εφικτή η συνεχόμενη καταγραφή 100 αισθητήρων με συχνότητα 0.05 sec για ένα 

έτος . 

Φυσικά είναι πάντα δυνατόν η μεταφορά αυτόν των καταγράφων σε άλλο δίσκο ή να 

εκτυπωθούν σαν ιστορικό αρχείο ελευθερώνοντας χώρο στο σκληρό δίσκο που 

καταγράφει. 
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);> Εποπτεία 

Έχοντας στη διάθεση του όλες τις παραπάνω πληροφορίες ο υπολογιστής έχει την 

δυνατότητα εποπτείας μιας μηχανής και κατά συνέπεια μιας παραγωγής. 

Για παράδειγμα ένας χειρίστης μιας μηχανής βλέποντας ένα ενδεικτικό alarm θα 

σταματούσε κάποιο κινητήρα, ή βλέποντας μια υψηλή θερμοκρασία θα έβαζε σε 

λειτουργιά κάποιο ανεμιστήρα, ή παρατηρώντας μια υψηλή στάθμη σε ένα σιλό θα 

άνοιγε κάποια ηλεκτροβάνα ή θα έβαζε σε λειτουργία μια αντλία . Τους ίδιους παραπάνω 

χειρισμούς μπορεί να τους κάνει ένας 

υπολογιστής με το πλεονέκτημα ότι η αντίδραση του θα είναι πιο έγκαιρη και ότι μπορεί 

να εποπτεύει περισσότερες της μια μηχανές. Φυσικά ο υπολογιστής δεν μπορεί να 

διορθώσει μια βλάβη, άλλα όπως ο χειρίστης θα φωνάξει έναν τεχνικό για να τη 

διορθώσει έτσι και στον υπολογιστή μπορούμε να έχουμε οπτικό ή ηχητικό σήμα βλάβης 

, τον ακριβή χρόνο σταματήματος, διάρκεια σταματήματος άλλα και το σταμάτημα 

μηχανών που έχουν άμεση ροη παραγωγής με την μηχανή που έχει βλάβη . 

Η δυνατότητα ύπαρξης συνταγολογίου ελαχιστοποιεί το χρόνο αλλαγής παραγωγής. 

Παράδειγμα σε μια βιομηχανία η οποία κατασκευάζει μπύρα το παραγόμενο Α προϊόν 

αποτελείται από 100gr αλάτι, 200gr λεκιθίνη, 700gr νερό και χρειάζεται αυτά τα υλικά να 

ανακατευθούν για Τ χρόνο σε Θ βαθμούς θερμοκρασία. Έχοντας λοιπόν καταχωρημένες 

στον υπολογιστή τις συνταγές παραγωγής και επιλέγοντας μια από αυτές, αναλαμβάνει 

ο υπολογιστής την ζύγιση, ανάμειξη, και βρασμό τους. 

J_ ΒΙΒΛΙΟΘΙ-fΚΗ . ·ι 
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Επομένως, συγκεντρωτικά, σε ένα σύστημα Scada μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε τις 

παρακάτω λειτουργίες. 

Αυτόματο/ Χειροκίνητο από τον υπολογιστή. 

Χειροκίνητο από το PLC. 

Χειροκίνητο καλωδιακά . 

Συνταγολογία. 

Καταγραφή θεωρητικά απεριόριστη. 

Ανίχνευση επικοινωνίας Υπολογιστή - PLC. 

Αυτόματη μεταφορά σε Χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή. 

Επαναφορά On Fly ακόμα και σε χρονικά μεγάλες διακοπές ρεύματος. 

Εύκολη επέκταση σε περίπτωση προσθήκης νέων λειτουργιών χωρίς την διακοπή 

λειτουργιάς. 

'"+ Ελληνικά μενού και μηνύματα σφαλμάτων . 

'"+ Χειρισμός χωρίς πληκτρολόγιο. 

'"+ Έως και με 8 διαφορετικά PLC επικοινωνία σε ένα Υπολογιστή. 

-... Αυτόματη μεταφορά των πληροφορ ιών σε Excel. 

και πάρα πολλές ακόμα , ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. 
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6.4 Scada WinCC V7.0 *Siemens 

Τα συστήματα SCADA αποτελούν εφαρμογή της βιομηχανικής πληροφορικής για την 

εποπτεία της παραγωγής. Με χρήση των συστημάτων SCADA επιτυγχάνεται on-line 

παρακολούθηση, μέσω μονάδων PLCs, και συνεχής καταγραφή σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές όλων των κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, για την 

επίτευξη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο. 

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 PLCs 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. 
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... 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. Περνάμε 

λοιπόν σε ένα τελευταίο επίπεδο στην ιεραρχία των δικτύων, αυτό της διαχείρισης 

(management) . 
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6.4.1 Περιβάλλον εργασίας/ Δημιουργία ενός Project 

);;> Εισαγωγή στο πρόγραμμα WinCC 

Η επικοινωνία μεταξύ ενός plc, και ενός συστήματος Scada εκτός από το υποδίκτυο που 

χρησιμοποιείται, ΜΡΙ, ProfibusDp κλπ, γίνεται κατά βάση μέσο των tags. 

Τα tags δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια δεσμευμένα data block από την μεριά του 

plc, τα οποία ανεξαρτήτως data type (bit, byte, int, floating points), χρησιμοποιούνται 

μόνο για την ανταλλαγή δεδομένων Scada - Plc. 

Για παράδειγμα το memory bit που βρίσκεται στο Data Block 200, byte 1 και bit 6 , 

γίνεται «l», όταν δουλεύει το μοτέρ Ml. 

Άρα από τη μεριά του scada όταν το παραπάνω bit θα έχει την τιμή 1, τότε θα εμφανίζει 

ένα πράσινο μοτέρ, δείχνοντας έτσι πως το μοτέρ είναι σε λειτουργία. Κάπως έτσι γίνεται 

με όλα τα στοιχεία που προβάλλονται πάνω σε μία οθόνη Scada. 
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~~.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

' . 

~ Δημιουργία προγράμματος WinCC 

Από file-new και αφού τοποθετήσουμε μέσο ενός project wizard τα βασικά του project , 

όπως name, storage path κλπ βγαίνουμε στη βασική οθόνη του project 

C' WinCΠxplorer - E :\DIAFORAIΠl\testltest.MCP 

Iools t!eiP 
_J ___;, 

8 _(t 

;{ -'.!! :•ι -' _, ~:,. Η~ ~ ? 

g! Comρut!!r 
θ Tag MaΠδ9erT'M!nt 

ΙΒ Iιlt!!rnal taQs 

, Slrucb.Jre ~ 

Λ Grophics De5iQner 

.:1· ~1enus and tDolbars 

~,J Atarm Lo00in9 

m Τδg LOQging 

~ Roport Designer 

~ .~, G lobδl 5σiρt 
~ TextUbrory 

,~ Text Distributor 

ί» User Administr•tor 

[
1 

Cross-Ref'erenc:e 

l -t Load Online Chonges 

ι;;)j Re<lund•ncy 

m User Archiνe 
_9 Tιme syndvonization 

•41 Horn 

W Picture Tree Mδnager 

Q Ufebeδt Monitoring 

iJ\. OS ProJect Editor 

r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Name 

Qicomρut!!r 
ι Tag ~l•nδΙJement 

• Slructure ~ 

Λ Gr•phιcs Desιgner 
.:f~ Menus ond toolbars 

~" Alarm l09ςιiηο 
J] ΤδΙJ LOQging 

~ Reρort De<igner 

~ :, Globδl 5σiρt 
~Text library 
~~ Text Disbibutor 
ίΝ User Administr•tor 

.f' Cross-Reference 
ζyι""d Onine Chonges 
Q! Redundancy m User Archive 
9 Time synchronization 

'41Horn 
W Picb.Jre Tree ΜδΠδΙJeΓ 
Q lifebe•t Monitoring 

-1\ OS Project Edtor 

Τγρe 

C.omρutrr 

TδgMδnogemen t 

Structures 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 

Editor 
Editor 

Editor 

Editor 

για το λόγο ότι η επικοινωνία του scada θα γίνει με ένα plc s7-300 της Siemens, 

κάνοντας δεξί κλικ στο tag management, κάνουμε κλικ add new Driver 

85 



ς WinCCExplorer - E: \DIAFORA\TEl\test\ test.MCP 

Eile ~t '!ίe<.ν Iools tιelp 

_J __) 

ΕΙ _Q test 

ς;;j1 Computer 
2 ΕΙ .. 

Add New Drινer ... 
l±J Inb!!r -------

• Structurε Find •• • 

Λ Graphics Proρertes 
.:f" Menus and toolbars 

, Alarm Loςιging 

J;J;I Tag Logging 

,:,1, Reρort Designer 

J .~, Global Sσipt 
~ Τ extιibrarγ 

."Α Text Distributor 

iίi User Administrδtor 

f 1 
Cross--Referenc.e 

/:t Load Online Chδnges 
ς;;j1 Redundancy 

m User Archiνe 
-.9 Tίme synchroniza t on 

'4 >J Hom 

~ Picture Tree MδnδQer 

Q Lifebeat Monitoring 

!!\. os Project Editor 

Name 

!ntemal taqs 

επιλέγουμε τον SIMA TIC 57 Protocol Suite 

Type 

Internal tags 

και 
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~.Τ. Ε . Ι . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

- ~~ ,,,.,.,,... ~ - ,...,,,.,..,.. - ..,,, -- ~- - ~ - - - ~ ~ 

WinCCExplorer - E:\DIAFORA\TEl\test\test.MCP _ 1 , • ,,. , , ••• 1 

EJle ςdit ~ew I ools !ielP 

_J __) ιι. ' ' _ΞΞ_' Ι _-=='! .J , . ,., . § r Λ Ξ1 ~ :.·~· ~:~:~ ? 
] _Q test 

g! Computer 

Β Tag Management 

ι:tι ·· Internal tags 

Structure tag 

Λ Graρhics Designer 

]/'" Menus and toolbars 

.-1. Alarm Logging 

m Tag Logging 

ιίiΙι Report Designer 

~ ξ8 Global Sσipt 

li# Text Library 

~~ Text Distributor 

ί» User Administrator 

f ' Cross-Reference 

l:t Load Online Changes 

g! Redundancy 

m User Archive 

(9 Time synchronization 

'4» Hom 

My Recent 
Doαιments 

Desktop 

'f!/ 
My Doαιments 

My Computer 

it 

PDLCache 

~ Allen Bradley • Ethernet ΙΡ .chn 

~ 1°'1odbus TCPIP .c:hn 

~OPC .chn 
~ Profibus DP .chn 

~ Profibus FM5.chn 

~5ΙΜΑΠC SOSTCPIP.chn 

~ Sil°'tAΠC 55 Ethernet Layer 4.CHN 

~ 5ΙΜΑΠC 55 EthernetTF.CHN 

~Ι 

Rle name: 1SIMATIC57 Protocol Su~e 

Type 

~ SIMAΠC SS Profibus FOL.chn 

~ SIMAΠC SS Programmers Port ASS 1 ι.σ 
~ SIMAΠC 55 5erial 3964R.CHN 

Sil'-1AΠC S7 Protocol Suιte . chn 

~ SIMAΠC Π Ethemet Layer 4.CHN 

~ SIMAΠC Π Serial.CHN 

~ 5ystem Info.chn 

~ ννίηdο~νs dde.chn 

[ Ορeη W Picture Tree Manager 

Q Lifebeat Monitoring 

"\ OS Project Editor 
My Netwσrk Rles σf type: 1 \11/inCC Communication Dήver \ .chn) 1 Cancet 

ο driver δημιουργείται 

και στην επιλογή ΜΡΙ , κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε 

New Driver Connection 

εμφανίζεται η οθόνη connection properties 
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~~.Τ. Ε . Ι . Π ΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΙr ι;dίt :vew Iools !:!•IP 

_J _;, ~ { 1~ ..:-~ι .] .] ~:·- Η 1 ffi ,1r ? 
;.._....:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 _(t tfit Parameters 

gJ Qimρuter 
Τδ!Ι ~lan"!jement 

ΙtΙ Internal tι19s 

Β ι SIMAηC 57 PROTOCOL SUITE 

ΙtΙ [ Industrίal Ethernet 

Industriιil Etl=net (!Ι) 

ΜΡΙ 

Nam~ Conn•ctions 

PROFIBUS 

PROFIBUS (!!) 

Slot PLC 

SoftPLC 

TCP/IP 

Structur• "'9 
Λ Grιιphίcs Dosίgnor 

.:Γ' ~~ and toolbars 

Alarm Logging 

:IJJ Τδ!j Logging 

ιiΙ. Reρoι-t Desίgner 

~ -~ G!obal Script 

~ Τ ext Ubrary 

,":. Toxt Distributor 

ίiί υs.r Administrator 

J 1 

Cross-Re~~ce 

l. t Load OnHne Changos 

gJ Rι!dundancy 
m υs.r Archive 

_9 τ.,.,. synchronίzation 
.. ~ Horn 

W Picture Tr~ Manager 

Q_ U~at Monίtoring 
"\ OS Projoct Editor 

πατώντας 

Connection properties ι:g) 

Name: ! ιest_ρl1'jeά 1 1 Pn>perties 

Uo~ : 

SeιverUst 

Plec1se make ceιtδin that the connection name does nσt indude any 
natonol sρecial charaάers orthe charocters §. ' or •. 

ΟΚ j 1 Cancel 11 Helρ 

Properties εμφανίζεται ένα 

Last Changt! 

Νο objects exlst 

window που μπορούμε να 

αλλάξουμε ή να επιβεβαιώσουμε κάποιους παραμέτρους για το PLC όπως είναι η 

διεύθυνση του αντίστοιχου s7-station με το οποίο θα ανταλλάξει δεδομένα το Scada κλπ. 
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~.Τ.Ε. Ι. Π ΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

" w· CCExplorer - E: \DIAFORA\TEl\ test\test. MCP •. ., •. •• , • • 

~ " ~~ _:-~ , _, _, :>· n rnIJ ,1f,....._? _ _ _______ _______________________________ _ 
ΙΞJ _(ι trst 

Qj Comρuter 
Tag~1aΠδQOl11•nt 

ffi Int.mol~s 

EJ ι SIMATJC 57 PROTOCα. SUΠE 
ffi Industriol E~t 

Industriol Ethemet (Π) 

ΜΡΙ 

Na~d Connections 

PROFJBUS 

PROFJBUS (ΙΙ) 

SlotPLC 

SoftPLC 

TCP/IP 

s tructur• tag 

Λ Gr•phk:s Do<iςιner 

.:J' Monus and toolb<!rs 

.~ Al•rm Logging 

m Tag logging 

~ Roρort Design..-

~ .• ~ Globol Sσipt 
11 T•xt Librory 

-~ T•xt Distributor 

ίii User Administrotor 

[.

1 

Cross~eference 

L't Lood On!R Chongos 

g! Redundancy 

m User Archiν• 
_9 Tιme synchroniuιtion 
'41 Hom 

W Picture Tree Manaςιer 

Q Uι.boot Monίtoring 
' os Projoct Editor 

Name Parameters 

Connection properties rg) 

Name: l ιest_pmject ι ι Pn:ιpeιt;es 
l.k1it: 

Setver Ust 

~_οκ~Ι 1 eanceι 11 ΗeΙρ 

l astChonge 

Νο objects exist 

Connection Parameter - ΜΡΙ ί8] 

Connection \ 

S7Netwoιk~ 

Sognent·ID: 

Rack Number: 

Slot Nυmber: 

Γ 

Γ 

Γ 

Γ 

Γ Send/receiνe row dota block 

Connection Resourαi : ~ 

Enter the stabon address of the controHer. 
Legol •ddress ronge: Oto 126 

οκ Cancel 

J 
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~~~Τ. Ε . Ι . Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑ!ΔΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ς WinCCExplorer - E: \DIAFORA\TEl\ test\ test.MCP 

Ble ~t ~~· Iools !:jeρ 

_J _;, ~ ι\, 1~ :~ ι J J ::-- Η = ,~ ? 
ΕΙ _(t 16t 

gJ Comρuter 
ΕΙ TaQM~t 

EtJ 

ΕΙ 

Industrial Ethι!met 

Industrial Ethernet (ΙΙ) 

ΜΡΙ 

' • test_ρroject 

Ni!med Connections 

PROF!BUS 

PROFIBUS (ΙΙ) 

SlotPl.C 

SoftPl.C 

TCP/IP 

Struc~ tag 

Λ Graρhics Designei

_d" ~1enus and toolbars 

~ A!arm Logginςι 

;JJJ Tag Logging 

.ι, Reρort ~er 

] -~, Global Saiρt 
~ Tut Ubrary 
J'A Text Distributor 

iiί User Administrator 

f 1 
Cross-Refere:n~ 

L<i Load Online Changes 

gJ Redundancy 

m User Archrιe 

._9 Time synchronizδtion 

'4 ~ Hom 

W Picture Tree ~1anager 

Q Uf-ebeat Monitorinςι 

' OSProjectEditor 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tyρe 

Νο objects exlst 

~w Grouρ ... 

Ne'fv Tag ... 

Rnd ... 
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~.Τ. Ε . Ι . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑtΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

~loreι - E:\DIAFORA\TEl\testltest.MCP ~ 
!ools !:!Φ 

ι{ !~ --•ι 
Β _(J ι.st 

Q! Cα!lρutor 
Β TaqM•-t 

θ3 In ι.m.ι tΔQS 

Β J. SIMATIC S7 PROTOCOl SUITE 

83 IndιJstriιιl Ethem•t 

InάιstriιιlE"'°""'t (ll) 

ΜΡΙ 

• ' t~t_ρrojκt 

Named Connections 

PROFIBUS 

PROFIBUS(ll) 

Slot PLC 

Soft PLC 

TCP/IP 

~ Structure tao 
Α Gfaph;cs o.si\jnOI" 

:f' Monus and toolbors 

·' Alarm Logging 
ΧΙ Τ •Q logging 

~ Roport O.sig\or 

1 ,~ Globιιl Sσiρt 
il!!:f' T•xt Ubrorν 
~!&. Text Oistributor 

iίi User Adm'1isb"ot0< 

[..' Cross-Refer~ 

!. <1 Load Onn Chong .. 

gι Rociιmancγ 

;m User Ar<IW• 

Ε) Tίme syndYoniZδtion 

•40 Hom 

W Picb.Jre Tree ΜδΠδQeΓ 

Q Ufebeat t-kritorΙΠQ 

' OSProjectE<ltO< 

Νο objects exist 

Τ ag properties !'RJ 

Pro-...σΙTags 

Name: 

DataTvoe : 

Adaρt foιmal : 

[ ι..ιΤag 

Binaιyt.eg 

S"ιgned 32bt voiJe 
Unsig"ιed 32-bit νa!ue 
Aootmg<>0111t number 32bt Ι ΕΕΕ ϊ54 
Aoatinςι-ρoint number 64-bίt Ι ΕΕΕ 754 

'~ - Τ ext tag 8-bιΙ: ch.!ιract.er =et 
Te:« tag 1 6-bίt characterset 
Raw Data f vnf!I 

Process Value Range Τ ag Vcίue Range 

Ε 
Dat.! type of lho tags from lho viewpojnt σf lho OS 

'11 

οκ ι Ι c.ιice1 1 ._I _ Help-'-_, 

Click παρουσιάζεται ένα παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε την 

διεύθυνση του bit από τη μεριά του PLC. 
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..::;a .. T.E .I . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

• Ele ωt - Ι- ~ 
..J ~ ., \ ~.!! _11 J _, :~ ~~ Ι iill .7 ? 

s _o test 
!:!!~ 

s8τ...,__.. --ι 51*1Χ S1P!IOΠXQ. Sl.ll1E 

Ι -..ιe,,..,.,.ι 

1 -..ιεhmoto:i:I 

9 1 Ν'Ι 
• "'5t.J"IJ'd: 

!!! 1 -CιlΓn!cb>S 
- 1 PROO!IJS 

1 PROF!!llS 01:! 
- 1 SlιιtP!.C 

1 SoftP!.C 

1 ΠΡ/fΡ 
s-... 

λ Gt-..ha~ 
:;ι- ............ -. ,;, .....,.._ 
;mτ..., Lo;Qn; ,._.,,,,._. 
J ~ -Sa<>t 

~Tat:~ 

ii u...~ 
Ω en-11ofonna 

l 'f Lood~ Ow>;es 

!:!!~ 
111 .-k<M .. 
;9τ ... ~
'4Ι Ηοm 

ι;;. -...-...._ 
Q_..-.... _ 

' os Ρr'Ι!('Οάεά>:r 

τ,.,. 

ιι..-;e.:ιs ι:xist 

·~~ 

"'--dT-

Hno. ~""'~τ,~...,;:__~~~~~~~~~ 

°""'- · 
ι.....,ι, 

- ι 
~ 

Cl"U Γ.:ΞJ 
!Ιό ii • / DB ΙΙα rr--
,._ Ι eι :ΞJ 

οΓ 111 ια-ΞJ r--

οκ 
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~~Τ.Ε. 1 . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 

Project 
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~~Τ.Ε. Ι . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

-Κg .. 
• 

~[ΒΙ 
1 Si\varex ] 

om::::J 
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Ειδικός Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στο Project 

-. PLC Siemens 57-300 CPU 315-2DP 

-. 8 Analog lnput, 4 Analog Out 

-. 48 Digital Input 

-. 32 Digital Output 

-. Siwarex U, 2chanels 

-. Τρία Inverter με κάρτα Profibus Dp (lτεμ 15kw και 2τεμ 2,2 kw) 

-. Δύο όργανα θερμοκρασίας Dicon 400 με Profibus Dp 

-. Δύο όργανα θερμοκρασίας Jumo 316 με Analog Out 

-. Δύο PC 13 , 4-20mA - 3-lSPsi 

95 



~~.Τ. Ε .Ι. Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

~ Λειτουργία 

Στην ουσία το συγκεκριμένο Project, έχει δημιουργηθεί με σκοπό την αυτόματη ψύξη -

θέρμανση ενός αντιδραστήρα, μέσα στον οποίο εκτελείται μία εξώθερμη χημική 

αντίδραση. 

Ο αντιδραστήρας είναι μια διπλοχίτωνη δεξαμενή (υπάρχει κενό μεταξύ της εξωτερικής 

και της εσωτερικής επιφάνειας) 5000lt, όπου ψύχεται και θερμαίνεται με νερό που 

κυκλοφορεί ανάμεσα στα 2 χιτώνια. 

Υπάρχουν 3 επιλογές για την ψύξη - θέρμανση του αντιδραστήρα. 

•:• Auto Procedure 

1-+ Ψύξη: 

Actual Πραγματική θερμοκρασία υλικού 

Set point ή επιθυμητή θερμοκρασία 

Actual, Πραγματική θερμοκρασία 

Set point ή επιθυμητή θερμοκρασία 
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~~.Τ. Ε .1. Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Για την ψύξη του αντιδραστήρα θα πρέπει η actual θερμοκρασία του υλικού να είναι 

μεγαλύτερη από το set point το οποίο έχουμε ορίσει . 

Τότε η ροή του υλικού θα κατευθυνθεί ως εξής: 

[8] [Ι] 
\ Siwarex 1 

Q!D 

3,0 't: 

Έτσι ο αντιδραστήρας αρχίζει να ψύχεται, ώσπου η πραγματική θερμοκρασία του 

υλικού να γίνει ίση με την επιθυμητή θερμοκρασία που έχουμε ορίσει (Set point) . 

Όταν γίνει αυτό, η διαδικασία σταματάει, ώσπου η θερμοκρασία του υλικού να 

ξεπεράσει και πάλι το set point. 
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_d~·T.E.I. Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

""+ Θέρμανση: 

Ο χειριστής θα πρέπει να επιλέξει από το [ΑΑΛΑΓΗ] bu tton 

μόνο όταν το combo box βρίσκεται στην QFF 11 επιλογή 

την διαδικασία Θέρμανσης. 

Για την θέρμανση του υλικού θα πρέπει η πραγματική θερμοκρασία του υλικού (Act) να 

είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία ( ) 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο combo 

box η επιλογή 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / 

Τ ΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑj 

ΑlίΤΟ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Η διαδικασία ξεκινάει και η ροή του υλικού κατευθύνεται ως εξής: 

ι ~~tc 

[8]~ 
1 Siwarex J 

om:::J 

Με τη βοήθεια του ενναλάκτη θερμότητας και του ατμού, το νερό που κυκλοφορεί στις 

σωληνώσεις θερμαίνεται με στόχο την αύξηση της θερμοκρασίας του χημικού 

αντιδραστήρα.'Οταν η θερμοκρασία του υλικού αρχίζει να φτάνει την επιθυμητή, οι 

αναλογικές βαλβίδες αρχίζουν σταδιακά να κλείνουν έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
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~~Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Η θερμοκρασία του υλικού φτάνει την επιθυμητή και η διαδικασία σταματάει, ενώ οι 

αναλογικές βαλβίδες έχουν κλείσει στο 100%. 

~ Combi Procedure 

Όταν στο Combo box επιλεχτεί η διαδικασία Combi, πρόκειται για μια διαδικασία 

τελείως αυτόματη, αφού δεν επεμβαίνει καθόλου ο χειριστής στο αν το σύστημα θα 

εκτελέσει ψύξη ή θέρμανση. 

Οι διαδικασίες ψύξης, θέρμανσης του αντιδραστήρα ενεργοποιούνται πλήρως αυτόματα 

ανάλογα με τις πραγματικές θερμοκρασίες (Actual Values) του υλικού και του χιτωνίου 

του αντιδραστήρα, σε σχέση με τις επιθυμητές (Set points) 

~ Manual Proced ure 

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται όταν το combo box βρίσκεται στην αντίστοιχη 

επιλογή. Στην διαδικασία αυτή ο χειριστής είναι αυτός που πρέπει να καθορίσει αν θα 

γίνει ψύξη του αντιδραστήρα ή θέρμανση. Πέρα από αυτό όμως είναι και αυτός που 

πρέπει να καθορίσει το ποσοστό που θα ανοίξουν οι αναλογικές βαλβίδες ώστε να 

ψύξουν ή να θερμάνουν επαρκώς 

Η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις βλάβης, που δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι 2 παραπάνω, ή και σε 

περιπτώσεις παραγωγής ενός νέου προϊόντος που 

χρειάζεται κάποιες δοκιμές. Ώστε να μπορούν να 

καθοριστούν οι συγκεκριμένες θερμοκρασίες . 

τον αντιδραστήρα 
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~Τ.Ε. Ι . Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Εκτός όμως από την ψύξη - θέρμανση του αντιδραστήρα, υπάρχουν και άλλες 

4 δεξαμενές οι οποίες περιέχουν διαλύτες, νερό ή και άλλα διάφορα χημικά 

που προστίθενται μέσα στον αντιδραστήρα έτσι ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία 

η χημική αντίδραση. 
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~~.Τ.Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑtΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑtΑ 

~===============::1~ [Μ] 

1 Siwarex 
~ 

Οι δεξαμενές 1 & 2, είναι ζυγιζόμενες δεξαμενές, ενώ η σύνδεση στο κάτω 

μέρος τους, δημιουργεί ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων. 

Οι δεξαμενές 3, 4, είναι κι αυτές ζυγιζόμενες δεξαμενές, αλλά ανεξάρτητες 

μεταξύ τους. 

Η προσθήκη των υλικών που περιέχουν οι δεξαμενές 1-4 στον αντιδραστήρα, 

δεν γίνεται με κάποιο συνταγολόγιο, παρά μόνο χειροκίνητα. 
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~Τ.Ε. 1. Π ΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δηλαδή κάνοντας click πάνω σε μια βαλβίδα με το ποντίκι του υπολογιστή, η 

βαλβίδα ανοίγει. 

Αντίστοιχα ενεργοποιούνται και οι αντλίες στην εκκένωση των δεξαμενών. 

Στις δεξαμενές όμως 3 & 4 ο χειριστής έχει την εξής δυνατότητα : 

Παρατηρείτε πως στην έξοδο των δεξαμενών αυτών υπάρχει ένας 

λιτρομετρητής ο οποίος μετράει την ποσότητα του υλικού που κατευθύνεται 

στον αντιδραστήρα. 

Λιτρομετρητής για 

την δεξαμενή 3 
Λιτρομετρητής για 

την δεξαμενή 4 

Παρατηρείτε πως ο κάθε λιτρομετρητής έχει 2 πεδία αριθμών. 

~ ~ 
1 Siwan 

c 

• 
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..2:2 • • Τ. Ε . Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το πάνω πεδίο δείχνει την actual (πραγματική) τιμή των λίτρων, ενώ το κάτω 

είναι το set point, δηλ η επιθυμητή τιμή των λίτρων που τοποθετείται από τον 

χειριστή. 

Οι αντλίες εκκένωσης των εν λόγω δεξαμενών οδηγούνται από Inverter 

(Altivar 71) . 

Όταν ο χειριστής γράψει μια τιμή lt/ min στο αντίστοιχο πεδίο, το Inverter 

προσαρμόζει έτσι τις στροφές του ώστε να επιτύχει την επιθυμητή τιμή σε 

lt/min. 

Αντίστοιχα ο χειριστής μπορεί να επιλέξει και επιθυμητή τιμή των Hz των 

αντλιών 3 & 4 στο κατάλληλο πεδίο . 

0,0 Α 
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~Τ.Ε. Ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΕΡΟΣ3ο 

Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εφαρμογής 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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sytems 

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 

Συστήματα διαχείρησης ΑΎλών 

570 ΧΛΜ Εθν . Οδού Αθηνών-Λαμίας Τηλ: 6973697134 

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΡΓΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ: Μοσχάκης Γεώργιος 

ΙΑΝΟΥΑΡΤΟΣ 2011 

ΟΝΟΜΑ APXEJOY: D:\SXEDIA \ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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.----- CΗ Ι ----~ .----- CH2 ----~ .----- CHJ ----~ .----- c:H4 ----~ 

15.9 

24VDC 

ον 
15.~ 

ΣΕΛΙΔΑ:16 

L• Ρλ\'Q38 . 1 ΡλW2&9 . 2 PA\'12'!8 .. J ΡλW28~.~ ΡλΊ'/212 . 1 ΡλW292.2 ΡΑ\'1232 .3 Pλ'l'l'2SJ2.4 Ρλ\'1296. 1 ΡλVΠ95.2 

-+-t-±r---+-r----r-t--1r--+------iπ-----fu 

Χ?ό: ' , ό? '? ο: '' 

R.ESERVE RESERVE RESERVE 

Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡ Α 
ΡΑΤΗ :D :\SXEDIA\ΠTYXIAKH 

ΡΑ\'1236.3 Ρλ'Ιt/79&. ι ΡλΊ'l300. 1 Ρλl'/303.2 ΡΜ'{.?ι]Q. 3 PλW3QD4 

fr-1~-----4,-~w--~--±m 

' 7 ό? ~? ό? 

RESERVE 

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/01/2011 

1 

Μ 
) 

~2D 

19.0 

24\/DC 

ον 
18.0 

ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 



i 

D 1 2 J • 5 6 7 6 9 

3.7 19.Ο 

+24_UO +24_UO 

' ΕΜ SψP<H'vf RESETE-
Ζ 

X2Q 11 12 Q 13 (> 14 ι;ι 15 1δ Q 17 16 

Α11 ;.,· "'' );• -f λ" 'v ,_. t- ,, - -+-t------I---- . -----t------1------1------7-----{----
l H 10.Q 10 .1 10.2 10 .. 3 ΙQ.; ID-5 10.6 10.7 

ΣΕΛΙΔΑ : 17 

ΙΝΡUΤ-Β"ΠΈ 

EMERGENCY 
STOP 

ΡΑΤΗ :Ο \SXEDIAIΠTYXIAKH 

ο 15-30VDC 

RESET 

PLUG-IN PLAC E Υ ΤΥΡΕ 6ES7 

RESERVE RESERVE RESERVE 

Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡΑ 

321-1BLOO PART 1 Of 4 

RESERVE RESERVE RESERVE 

ΗΜ/ΝΙΑ: 20/01/2011 
ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 



1 

1 

1 

ον 
16.2 

14 
F1 \ ' 
3.0 1 11 

X2Q 19 2D 

FTH10_BLSOOO n7-21 

·Ε\2 - 7 
22 

021 

5 1_ 1 • 

:>n 

13 15 
"f S1_2 

14 1t 

Ζ3 ':>2:4 25 626 

ον 
ΖΌ.D 

9 

-Α1 1 ____ _[_ ____ 4_·0 ----f-----f----=-iF,--=--=-=---···-F=--==·+:__-___ 4., _ _(__ 
Ε Ι..0 11..1 Η.2 11..3 t1.4 11.;5 11'.6 11 .7 1Μ 

INPUT-BYTE 15-30VDC PLUG-!N PlACE Υ ΤΥΡΕ 6ES7 321-1BLOO PART 20f 4 

ΠΤΩΣΗ RESERVE ΘΕΡΜΙΚΟ FEEDBACK ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ RESERVE RESERVE 
ΑΣΦΑΛΕ1ΑΣ Μ1 M10_BL5000 BLSOOO Μ10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ S1_ 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 51_2 

ΝΟ NC 

ΣΕΛΙΔΑ:18 ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡ Α ΗΜ/ΝΙΑ : 20/01/2011 
ΡΑΤΗ :D:\SXEDIA\ΠTYXIAKH 

100.011 



ο 

17.9 

+24_!10 

15.9 
24VDC 

S1 1_1_BL9000 

1 

13 

l .i 

)QQ'ZI 

2 

15 

S1 1_2_BLSOOO \r 
1& 

~26 

J 4 5 

ozg > 3Q Q31 

6 

>~ 

7 

FTH10_RSOOO.rι.;lr11 
7.2 f 22 

3J 

6 

:J4 

-Α1 1-f-f------t=-------f-----f------=1-~ ____ __:t-==-=---f-----r· ---
LZ+ 12.0 ΙΖ . Ι 12.2 . 12.-3 12.4 12 . .5 12.6 12 .. 7 

ΣΕΛΙΔΑ:19 

INPUT-BYTE 2 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

S11_ 1_BL5000 
ΝΟ 

ΡΑΤΗ :D :ISXEDIAIΠTYXIAKH 

15-30VDC 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΉΣ 

S1 1_2_BL5000 
NC 

PlUG-IN PLAC E Υ ΤΥΡΕ 6ES7 

RESERVE RESERVE RESERVE 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡ Α 

321-1BLOO PART 30F 4 

RESERVE RESERVE 

ΗΜ/ΝΙΑ: 20/01/2011 

FEEDBACK 
RSOOO Μ10 

ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 

9 

Z1cD 

+24_!!0 

22:11 
24VDC 



ον 
1δ.9 

1 

13 

51 1 RSOOO '-
\4 

X2Q35 

1 

13 

S 1_2_R5000 ,,. 
14 

J6 

1 

13 

S2_ 1_R5000 
\4 

37 

• 5 

13 13 

S2_2_R5000 r 511 1 R5000 ~. 
14 14 

~~ ; 3'3 

13 

S11_2_R5000 \r 
14 

~ 4D 

1 7 

; 41 

1 

42 

1 

ον 
21;D 

-Α11 Α"~ 'Γ Α- ),~- ..... -- '( Γ Γ L -----1-----1-. ----+-----t------i------r------τ-----i-- -

ΣΕΛΙΔΑ :20 

tJ.O 

INPVT-BYTE 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟnΤΗΣ 

S1_1_R5000 

ΝΟ 

ΡΑΤΗ ·Π-ΙSΧ FnΙ ΑΙΠΤΥΧΙΑΚΗ 

3 

13.1 

15-30VDC 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

S1_2_R5000 

NC\ 

13.2 13.J 13.ό 

PLUG-IN PLACE γ ΤΥΡΕ 6ES7 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟnΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟnΤΗΣ 

S2_1_R5000 S2_2_R5000 S11_1_R5000 

ΝΟ NC ΝΟ 

Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡ Α 

13.5 

321-1 BLOO 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

S11_2_R5000 

NC 

13.6 

PART 40F4 

RESERVE 

ΗΜ/ΝΙΑ: 20/01/2011 

13.7 2t.! 

RESERVE 

ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 

9 



2 5 9 

-Α 1 OVTPUT-BYTE ο 15-30VDC PLUG-IN PLACE γ ΤΥΡΕ 6ES7 322- 1ΒΗΟ1 PART 1Of 2 

+L1 04.D Qi.1 QJ.l 04 .. J 04Α 04.5 04 .6 04.7 Η<Ι 
() ( ( ο ' ) η 1) 

- ,--r----·- [3"---- .--------:;--------- -,------r----- τ------·- :g------ι:rn--
1 ' i . . i 1 

cι 

f2 
(/') 

~ 

~ 
ι::: 

~ 
~ ,._ 

19.9 

+24_(10 

Ν 
7.7 

ον 
~ο s 

ΣΕΛΙΔΑ :21 

KB4.D 

AI Α1 

ΚΒ4.Ο ΚΒ4.1 
Α2 Α2 

ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ 

M10_BL5000 M10_R5000 

r<u::~~C-~ιx:t.i"I 

14 _J 

Γ 12: .3 
11 -,.- 146.ι 

'- 11 .Ζ 

l'ί.:C-ti;!;;c,.~·<:071 

14 --- 11 
12 -"- 11 
Η-....- 14 7 . .: 

ΡΑΤΗ :D:ISXEDIAIΠTYXIAKH 

ΑΙ ;~Ι 
~- - t4 12 

~ 

Χ1 22 

RESERVE 

Ι<Ι ι Η ε; 
1< 1 ~~1 AI ;~! ΚΕ4 .3 τ.--=:-c, "' ΚΒ4 .4 ΚΒ 4. 5 τ. -_:-"' Α2 -14 12 Κ2. 1'1 12 "' Α2 1~ 1Ζ 

,,., 

2J 2• 25 

Χ! 

HORN( ;-9 Ι 
Χ2 

RESERl/E HORN RESERVE 

Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡ Α 

Α1 ;~1 Α1 11 

ΚΒ4.6 ΚΒ4.7 τ,:-:: 
Α2 ~14 12 }.2 1~ 1 Ζ 

1 :!'5 ) 27 

RESERVE RESERl/E 

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/01/2011 

2 
+2~ 

.Ο 

_ιισ 

ον 
z::.o 

ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 



-Α1 

~ 
~ 
a 21.9 
?. +24_ί10 

ον 
21.9 

ΣΕΛΙΔΑ:22 

OUTPUT -ΒΥΤΕ 15-30\ι'DC PLUG-IN PLACE Υ ΤΥΡΕ 6ES7 322,1ΒΗΟ1 

tU οs.σ as.1 05.2 αι. 3 os.4 αι.s os.& 

~~~--? -~~-9;,-~-~ ~~~-~-?.-~~--~~-~~-~ 11 ,, .~ IJ 

ΚΒ5.9 
12 

Χ2~"1 'ν ~J 

KBS.2 
12 

.ιs 

Α1 

V11 BLSOOOCJ- :κ 
λ2 

ΚΒ5.3 
12 

46 

ΑΙ 11 

KBS.4 KBS.5 

"' 

V2_R5000 

KBS.6 
12 

48 

Α1 ]- :κ jV11_R5000 
λ2 

PART 

12 

49 

~:κ 
λ2 . 

ΒΜΒΙΔΑ 

V1_BL5000 

RESERVE ΒΜΒΙΔΑ 

V2_BLSOOO 

RESERl/E ΒΜΒΙΔΑ 

l/1_RSOOO 
ΒΜΒΙΔΑ 

V2_R5000 

ΒΑΛΒΙΔΑ 

l/11_RSOOO 

20F 2 

QS.7 

KBS.7 

5Q 

Χ1 

LIGHT 
Χ2 

LIGHT 

Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΤΗΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ: 20/01/2011 
ΡΑΤΗ :D:ISXEDIAIΠTYXIAKH 

ΖΜ 

12 

ΚΩΔΕΡΓΟΥ 

100.011 



~ • . Τ. Ε . Ι . ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΕΡΟΣ4ο 

PLC Software 

106 



l ORGANIZATION_ BLOCK 08 1 
2 
3 VAR_ TEMP 

S I MATIC 300 (1 ) \CPU 3 1 5-2 DP\ ... \_gm_rnain 

~ HEADER : ARRAY [1 .. 20) OF ΒΥΤΕ //20 bytes for opsy 
dummy : ΙΝΤ ; 

J END_ VAR 
7 
3 
1 
) 

l 
2 
3 
~ 

5 
5 
7 
3 
1 

BEGIN 

siwar exU () ; 
RD_Cmd(); 
RD_ Char ging (); 
RW_ Dicon ( ) ; 
Calc_ Analog (); 
I nv_Comm ( ) ; 

) END_ ORGANIZATION_ BLOCK 
l 
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SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP\ ... \FC40 - <offline> 

Ά 40 - <offline> 
•_Charging " 
ιe : 

.hor : George 
Family: 
Version: 0 . 1 
Block version : 2 

ιe stamp Code: 08/02/2007 05: 06: 50 ΡΜ 
Interface : 08/02/2007 04 : 12:23 ΡΜ 

.gths (block/logic/data) : 00684 00544 00002 

>ck: FC40 

t wo rk : 1 

CALL " Start_Stop " FC4 
Stact_St o p : = " RD " . V2_0pen DB102 . DBX110 . 6 
ΟΝ : =Μ 3 0 . Ο 

Re leased : =Μ 3 0 .1 

twork : 2 

Α 

ΑΝ 

t work : 3 

Χ2 : 5 4 

Μ 30 . 0 
" RD " .V2_ Al m DB102 . DBX110.4 
"V2 " Q25 . 6 
" RD " . V2 Run DB102 . DBX110 . 5 

CALL " Start_Stop " FC4 
Sta r t_Stop : = " RD " .M2_Start DB102 . DBX59 . 0 
ΟΝ : =Μ30 .2 

Re leas e d : =Μ 3 0 . 3 

t wo rk : 4 

-- RD V2 Open Bit 

RD V2 Alarm Bit 
Χ2:54 

RD V2 Running Bit 

- - Μ2 Command to Start 

ΟΝ 

ΟΝ 

R 

" V2 " Q25 . 6 -- Χ2: 5 4 

'Έm_Stop " Ι16 . Ο 

Μ 30 . 2 

Page 1 of 



S IMATI C 3 00 (1 ) \CPU 315-2 DP\ . .. \FC40 - <offline> 

t work: 5 

Α Μ 30 . 2 
Α " Μ2 Inv_8r " Ι16 . 3 

" Μ2 Li l " Q25 . l 

twork : 6 Μ2 Inverter is Runni ng 

" Μ2 Lil " Α 

Α " ATV71_08 " .Inv[2 ] .Read . Operation_enabled 
" RO " . M2 _Run 

Q2 5 . l 
0850 . 08Χ37. 2 

08102 . 08Χ58.1 

twork : 7 

CALL "Start_Stop" FC4 
Start_Stop : - "RO " . M4_ Start 08102 . 08Χ90 . 2 

ΟΝ : -Μ30 . 4 

Relea sed : -Μ30 . 5 

twork : 8 Xl : 16 , 17 , 1 8 

Α 

ΑΝ 

twork : 9 

Μ 30 . 4 
" Fth_M4 " Ι 1 6 . 6 

" Μ4 " Q24.l 
" RO " . M4 Run 08102 . 08Χ 90 . 1 

CALL " Start_Stop " FC4 
Start_Stop : - " RO " . V3 _ 0pe n 08102 . 08Xlll . 2 
ΟΝ : -Μ3 1. Ο 

Released : - Μ31.1 

twork: 10 X2 : S4 

Α 

ΑΝ 

twork : 11 

Μ 31 . 0 
" RO ". V3 Alm D81 02 . 08X ll l . O 
" V3 " Q2S . 7 
" RO " . V3 Run 08102 . 08X l ll.l 

CALL " S t art_ Stop " FC 4 
Start_S top : - " RO " . M3_Start DB 1 02 . 08X89.0 
ΟΝ : - Μ3 1 . 2 
Releas e d : -Μ31 . 3 

- - Μ4 Coπυnand to Start 

Xl : 16 , 17 , 18 
Μ4 Run 

- - RO V3 Open 8it 

RO V3 Al arm 8it 
X2: SS 
RO V3 Running 8it 

-- Μ3 Coπυnand to Start 

3201 Running 
Μ 2 Inverter is Running 

Page 2 of 



S IMATIC 300 (1 )\CPU 315-2 ΟΡ\ .. . \FC40 - <offline> 

twor k: 12 

ΟΝ 

ΟΝ 

R 

"V3 " Q25.7 
''Em_Stop" 1 16 . 0 

-- Χ2:55 

twork : 13 

Α 

Α 

twόrk : 14 

Μ 31. 2 

Μ 31.2 
" Μ3 lnv_Br " 
" Μ3 Lll " 

116.4 
Q25.2 

· Μ3 lnverter is Running 

Α 

Α 

"M3_Ll l " Q2 5 .2 
'ΆTV71_DB " .lnv[3 ] . Read . Operation_enabled DB50 . DBX73. 2 
" RD ".M3 Run DB102 . DBX88.l 

t work : 15 

CAL L " Start_Stop " FC4 
St a rt_Stop : = " RD " . MS_Star t DB102 . DBX90. 6 
ΟΝ : =Μ31 . 4 

Released : =Μ31 . 5 

twork : 16 

Α 

ΑΝ 

twork : 1 7 

Xl: 19 , 20 , 21 

Μ 31 . 4 
"Fth_M S" 
" Μ5 " 

" RD" . MS Run 

116 . 7 
Q24 . 2 
DB102 .DBX90 . 5 

CALL "Start_Stop " FC4 

- - Μ4 Command t o Start 

Xl : 19 , 20 , 21 
Μ4 Run 

Start_Stop: = " RD " . V7_l_Open DBl 02. DBXll l . Ε 
ΟΝ : =Μ32 . Ο 

-- RD V7 1 Open Bit 

Released : =Μ32 . 1 

t wock : 18 

Α 

ΑΝ 

Χ2 : 54 

Μ 32 . Ο 

" RD ". V7_l_Alm DB102 . DBX111.4 
" V7 1 " Q25 . 3 
" RD ". V7 1 Run DB1 02 . DBX111 . 5 

RD V7_ 1 Alac m Bit 
Χ2 : 51 

RD V7 1 Runnin g Bit 

3201 Running 
Μ3 lnverter is Running 
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SIMATI C 3 00 (1 ) \CPU 315-2 DP\ ... \FC 40 - <offl i ne> 

twork: 19 

CALL "Start_Stop " FC4 
Start_Stop: = " RD ". V7_2_0pen DB1 02 .DBX 112 . 2 
ΟΝ : =Μ32 . 2 

- - RD V7_2 Open Bit 

Released :=Μ32.3 

twork: 20 

Α 

ΑΝ 

twork : 21 

Χ2:54 

Μ 32.2 
" RD ". V7_2_Alm DB102 . DBX11 2 . 0 
"V7 2 " Q25.4 
" RD " .V7_2_Run DB102 . DBX112 . l 

CALL " Start_Stop" FC4 

RD V7 2 Alarm Bit 
Χ2 : 52 

RD V7 2 Running Bit 

Start_S top: = "RD " .V7_3_ 0pen DB102. DBX112 . 6 
ΟΝ : =Μ32 .4 

-- RD V7 3 Open Bit 

Released : =Μ32 . 5 

twork : 22 

Α 

ΑΝ 

tνc o rk : 23 

Χ2 : 54 

Μ 32 . 4 
" RD " . V7_3_Alm DB102 . DBX112 . 4 
"V7 3" Q25.5 
" RD".V7_3 _ Run DB102.DBX112 . 5 

CALL "Start_Stop" FC4 

RD V7 3 Alarm Bit 
Χ2 : 53 

RD V7 3 Running Bit 

Start_Stop: = " RD " .M7_Start DB102.DBX91.6 
ΟΝ : =Μ32 . 6 

-- Μ4 Command to Start 

Released : =Μ32 . 7 

t•,.·ork : 24 

0( 
ΑΝ 

ΑΝ 

ΑΝ 

) 

ΟΝ 

R 

t work: 25 

Α 

ΑΝ 

" V7 1 " Q25.3 
"V7 2 " Q25.4 
"V7 3 " Q25.5 

'Έm_Stop " Ι16 . Ο 

Μ 32.6 

Xl : 28,29 , 30 

Μ 32.6 
"Fth_ M7 " Ι17.2 

" Μ7 " Q24.5 
" RD " .M7_Run DB102.DBX91.5 

Χ2:51 

Χ2: 52 

Χ2: 5 3 

Χ2:11 

Xl: 28 , 29,30 
Μ4 Run 
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SIMATIC 300( 1 ) \CPU 315-2 DP\ ... \FC30 - <offline> 

30 - <off line> 
•_Cmd " 
ιe: Farni l y : 
hor: George Version : 0 . 1 

Block version : 2 
ιe stamp Code : 09/06/2007 12 : 57 : 24 ΡΜ 

Interface : 08/ 30 /2005 11:01:57 ΑΜ 
.gths (block/logic/data) : 00 806 00640 000 18 

>ck: FC30 

twor k: 1 

Ο ( 

L 
L 
==Ι 

) 

twork : 2 

Ο( 

L 
L 
==Ι 

) 

twork : 3 

L 
L 
==Ι 

OF'F CHOICE 

" RD ". Mode DB102.DBW102 
ο 

" RD_OFF " Μ18. Ο 

MANUAL CHOI CE 

" RD ". Mode 
1 

DB1 0 2 . DBW102 

" RD_ MANUAL " Μ1 8 . 1 

AUTOMATIC CHOICE 

" RD ". Mode DB102 . DBW102 
2 

" RD_AUTO " MlB. 2 

- - O=OFF , l =Manual, 2=Auto , 3=Comb: 

-- O=OFF , l =Manua l , 2=Auto , 3 =Ccmbi 

- - O=OFF, l =Manual, 2=Auto , 3=ComJ::.: 

Page 1 of 



twork : 4 

L 
L 
== Ι 

twor k: 5 

ο 

ο 

twor k : 6 

ο 

ο 

SIMAT IC 300(1)\CPU 315-2 DP\ .. . \ FC30 - <offline> 

COM8I CHOICE 

"RD ". Mode 
3 

D8102.D8Wl02 -- O=OFF , l=Manua l , 2=Auto , 3=Combi 

"RD_COM8I " Μ18.3 

MANUAL OPERATION 

" RD_OFF " 
" RD_MANUAL " 
" Temp ". RD_Tla . Command .Manual_Operatio n 
" Temp ". RD_T2a . Command . Ma nua l_Operation 

AUTOMATIC OPERATION 

" RD_AUTO " 

Μ18 . Ο 

Μ1 8.1 

D8ll.D8X22 . 2 
D8ll.D8X60.2 

Μ18 . 2 

" RD_COMBI " 
" Temp " .RD_Tla . Command . Automatic_ Operation 
" Temp ". RD_T2a . Command . Automatic_Operation 

Μ18 . 3 

DB11 . D8X22.3 
D8ll . D8X60 . 3 

MANUAL OPERATION 
MANUAL OPERATION 

AUTOMATIC OPERATION 
AUTOMATIC OPERATION 

twork : 7 RD Heating Mode-1 , Cooling Mode= O 

Α " RD_COM8I " Μ18 . 3 

ΑΝ( 

L 
L 
>R 
) 

s 

Α 

Α( 

L 
L 
>R 
) 

R 

t work: 8 

Α 

Α 

JN8 

L 
Τ 

" D890 ". Anal[9 ] . Outpuc 0890 .080 772 
" DB90 ". Anal[9 ] . SP[l 0890 . 080778 

-" RD ". Heat_ON 

" RO_COM8I " 

" 0890 " . Anal [ 9 ] . Outpι;t 

" 0890 " . Anal [9 ] . SP [ 1 

" RO " . Heat ΟΝ 

D8102 . D8Xl00 . 0 

1~18 . 3 

0890 . 080772 
0890 . 080778 

ΟΒ102 . 08Χ100 . Ο 

" Temp ". RO_Tla . Commar1d . Manua l_Operation 
" Temp ". RO_Tla . Statu 5 . Manua l 
_001 

" RO ". VlO SP 
" Temp ". RO_Tl a . Commar1d . Controller_Man_Ou t 

1: ΝΟΡ Ο 

twor k : 9 

Α 

Α 

J NB 

L 
Τ 

" Temp ". RO_T2a . Commar,d . Ma nua ~_Operation 

" Temp ". RO_T2a . Statu ~" . Manual 
002 

" RO ". VlS SP 
" Te mp". RO_T2a . Commar1d . Co ntroller_Man_Out 

Output Value 
Set Point 

-- RD Heating Mode=l , 

Output Value 
Set Point 

-- RO Heat ing Mode=l , 

D811 . D8X22.2 
0Bll . 08Xl . O 

DB102.DB0134 
0811 . 08028 

08ll . 08X6 0 . 2 
08ll . 08X3 9 . 0 

D8102.DB0142 
0811.08066 

Cooli ng Mode-0 

Cooling Mode~O 

MANUAL OPERATION 
Manua l Operation 

-1 00 . 00 to +100 . 00% 
Co n troller Manua 1 Output 

MANUΛL OPERATION 
Manual Operat:'..on 

- 100.00 t o +100 . 00% 
Con troller Manua l Output 
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SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP\ ... \FC30 - <offline> 

2: ΝΟΡ Ο 

twork: 10 Χ2:46 

ΑΝ 

Α( 

ο 

ο 

ο 

) 

Α( 

L 
L 
>R 
) 

twork : 11 

Α 

ΑΝ 

Α 

L 
SD 

twork: 12 

Α 

twork : 13 

Α 

twork: 14 

L 
ABS 

" RD " .Heat_ON DB102 . DBX100.0 

"RD_MANUAL " Μ18.1 

" RD_AUTO" Μ18.2 

" RD_COMBI" Μ18.3 

"DB90 " .Ana l [ 9] . Output DB90.DBD772 
" DB90 " .Anal[9 ] .SP[l] DB90 .DBD778 

-- RD Heating Mode=l, 

Output Value 
Set Point 

Χ2 :5 6 

Cooling Mode=O 

" RD_Vl 2_V l 3 " 
" RD ". V12_Vl3_Run 

Q26.0 
DB102.DBX120.5 RD Vl2_Vl3 Running Bit 

'Έm_Stop " Ι16.Ο 

" Fth_Ml2 " Ι1 7 . 0 

" RD_Vl2 - Vl3 " Q26.0 
S5T#10S 
Τ 12 

Xl : 22,23 , 24 

Τ 12 
" Μ12 RD" Q24 . 3 

Μ12 Run 

"Ml2_RD" Q24.3 
" RD " .M12_Run DB102.DBX9 2 . 5 

-- Χ2:56 

-- Xl: 22 , 23 , 24 

Xl: 22,23,24 
Μ4 Run 

" Temp " .RD_Tla . Status . Controller_Out DBll.DBDlO -- Controller Output 

Τ #Controller_OUT 
Τ 

twork : 15 

ο 

JNB 

"RD" .VlO_Actual 

" RD_OFF" 
005 

Μ18 . Ο 

L O.OOOOOOe+OOO 
Τ 

Τ 

5: ΝΟΡ 

#Controller_OUT 
" RD ". VlO_Actual DB102.DFD130 
ο 

DB10 2".DBD130 -- -10 0.00 to +100.00% 

-- - 100. 00 to +100.00% 
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SIMATIC 300(1) \CPU 315-2 DP\ ... \FC30 - <offline> 

twork : 16 

CALL " UNSCALE " FC10 6 
Ι Ν : =#Controller_OUT 
HI_L I M :=l. 000000e+002 
LO_LIM : = 0.000000e+OO O 
BIPOLAR :=FALSE 
RET_VAL :=#Ret_Value 
OUT : =#Out 

ΝΟΡ Ο 

twor k: 1 7 

L #Out 
Τ 

Τ 

twork : 18 

MW 38 
" RD_V l O" PQW304 

" RD ".Heat_ON 
003 

-- Unscaling Val ues 

- - Tree Way Valve Wate r 

DB102.DBX100.0 Α 

J NB 
L 
ABS 

" Temp ". RD_T2a.Status.Controller_Out DB11 . DBD48 

Τ #Controller_OUT 

RD Hea ting Mode=l, 

Con troller Ou tpu t 

Τ "RD".Vl S_Actual 
ο 

DB102.DBD13 8 -- -100.00 t o +100.00% 
3: ΝΟΡ 

twork : 1 9 

ΟΝ 

ο 

J NB 
L 
Τ 

Τ 

4: ΝΟΡ 

twor k: 20 

"RD " .Heat ΟΝ -
"RD OFF" -

004 
O. OOOOOOe+OOO 
ffControl l er_OUT 
"RD".VlS _ Actual 
ο 

DB102.DBX100.0 
Μ18.Ο 

DB10 2. DBD138 

CALL " UNSCALE " FC 106 
ΙΝ :=#Controller_OUT 
HI_L I M :=l. 000000e+002 
LO_L I M : = 0 . 000000e+OOO 
BIPOLAR : =FALSE 
RET_VAL:=#Ret_Value 
OUT : =#Out 

ΝΟΡ Ο 

twor k: 21 

L #Out 
MW 40 

RD Heating Mode=l, 

-- - 100 . 00 to +100.00% 

-- Unscaling Values 

Τ 

Τ "RD_Vl S " PQW30 6 - - Two Way Va l ve Steam 

Coo l ing Mode=O 

Cooling Mode=O 
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SIMATI C 300 (1 ) \CPU 315-2 DP\ ... \ FC30 - <offline> 

twork: 22 

Α 

Α 

Α( 

ο 

ο 

ο 

) 

t wor k : 23 

Α 

twor k : 2 4 

Α 

ΑΝ 

Α 

L 
SD 

twork : 25 

Α 

twork : 2 6 

Α 

twor k : 27 

Χ2 : 44 

'Έm_Stop " Ι1 6 . Ο 

" RD ". Heat_ON DB102 . DBX 10 0 . 0 

" RD_MANUAL " Μ1 8 .1 

" RD_AUTO " Μ18.2 

" RD COMB I " Μ1 8 .3 

11 RD_ Vl l " Q26 . l 

RD Vl l Running Bit 

" RD_Vll " Q26 . l 
" RD " . Vll Run DB102 . DBX120 . l 

'Έm_Stop " Ι 16 . Ο 

" Fth Ml 1 " Ι1 7 . 1 -
" RD - Vl l " Q26 . l 
S 5T ffl 0S 
Τ 11 

Xl : 25 , 26 , 27 

Τ 11 
" Ml 1 RD " Q24 . 4 

Μ4 Run 

" Mll RD " Q24 . 4 
" RD ". Mll Run DB102 .DBX92 . l 

CALL " Start_Stop " FC4 

-- RD Heating Mod e=l, 

- - Χ2 : 57 

Χ2 : 57 

RD Vll Running Bit 

-- Χ 2 : 57 

-- Xl: 25 , 26, 27 

Xl : 2 5 , 26 , 27 
Μ4 Run 

Cooling Mode=O 

Star t _Sto p : = " RD ". Ml_Sta rt ΟΒ102 . ΟΒΧ29 . Ο 

ΟΝ : =Μ20 . Ο 

-- Ml Comma nd to Start 

Rele a sed : =Μ20 . l 

twor k: 2 8 

Α Μ 20 . 0 
Α " Ml Inv Br " Il 6 . 2 

" Ml Lil " Q2 S . 0 
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twork : 29 

Α 

Α 

twork : 30 

ΒΕ 

SIMATI C 300(1) \CPU 3 15-2 DP\ .. . \ FC3 0 - <offline> 

Ml Inverter is Run ning 

"Ml _ Lil " 
'ΆTV7 l_DB ". I nv [ 1] . Rea d . Opera t ion_ ena b l e d 
" RD " .Ml Ru n 

Q25 . 0 
DBSO.DBXl . 2 
DB102 . DBX28.l 

3201 Running 
Ml I nverter is Runn i ng 
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SIMATI C 300 ( 1 ) \CPU 315-2 DP \ .. . \FC4 - <offline> 

:4 - <offline> 
art_S top " 
ιe: Farnily: 
hor: George Vers ion : 0 . 1 

Block version : 2 
ιe starnp Code : 07/04/200 6 06 : 19 : 18 ΡΜ 

Interface : 08/31/2004 11: 07 : 16 ΑΜ 
ιgths (block/logic/data) : 00154 00050 00000 

>ck: FC4 

twor k : 1 

#Start 
Stop 

twor k : 2 

#Start 
Stop 

/. 

two rk: 3 

#Star t 
Stop 

#ΟΝ 

#ΟΝ 

#Released 

#Re l eased 

s 

ffRe le as ed 

R 

ffON 

S ι 
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t work: 4 

#St a rt 
Stop #Released 

'f-

SIMATI C 3 00(1) \CPU 315-2 ΟΡ \ .. . \FC4 - <offli ne> 
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SIMATI C 300 (1) \CPU 315-2 DP\ .. . \FC l - <offline> 

:1 - <offline> 
~Dicon " Read Write Jumo Dicon400 through Profibus 
ιe : Famil y : 
hor : George Vers i on : 0 . 1 

Block version: 2 
ιe stamp Code: 08/01/2007 02:20:47 ΡΜ 

Interface : 09/03/1998 08 : 09 : 28 ΑΜ 
.gths (block/logic/data): 01412 01242 00016 

>ck: FCl 

two~ k: 1 

SFC14 
Read Consistent 

Data of a Standard 
ΟΡ Slave 

''OPRD_DAT " 
ΕΝ ΕΝΟ-

W# l 6 #211 LADDR DB 11 .DBW14 
"Temp 11

• 

RD_Tla. 
Status. 
Ret 

RET_VAL· Value[l ] 

P#DBll. 
ΟΒΧ Ο.Ο 

RECORD BOOL 16 
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twork: 2 

SIMATIC 300 (1) \CPU 315-2 ΟΡ\ .. . \FCl - <offline> 

SFC 14 
Read Consistent 

Data of a Standard 
DP Sl ave 

'ΌPRD DAT " 
--IEN ENOr 

W#l6#213 LADDR DB11.DBW16 
" Temp " . 

twork : 3 

W#16#21Ί 

RD Tla. 
1 Status. 

Ret 
RET_VAL· Value[2] 

1 

DB11.DBD2 
Current 

Tempe ratur 
e 

" Temp ". 
RD_T la . 
Status . 

RECORD 1 Temp 

SFC 14 
Read Con s istent 

Data of a Standard 
DP Sl ave 

'ΌPRD DAT " 
ΕΝ ΕΝσ 

LADDR 

RET VAL· -

RECORD-

DB11 . DBW18 
" Temp ". 
RD Tla . 
Status . 
Ret 
Value[3 ] 

DB11.DBD6 
Set Po int 

11 Temp 11
• 

RD Tla . 
Status . 
SP RAM 
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twork : 4 

S I MATI C 30 0( 1 ) \ CPU 315-2 DP \ .. . \ FCl - <o ffl ine> 

1- - SFC14 - -

1 

Re ad Cons is t ent 
Dat a of a Standard 

1 

W~l6#:B 1~:DDR 
DP Slave 

''DPRD_DAT" 
ENOI-

DB11.DBW2 0 
" Temp". 
RD_Tla . 
Sta tu s . 

cwork : 5 

W#l6#211 

PffDBll . 
)ΒΧ 22 . 0 

BOOL 16 

: wo:ck : 6 

390 . DBD77 
8 

et Poi n t 
''DB90 " . 

Anal [9] . 

Ret 
RET_VALf Val ue[ 4 ] 

DBll. DB Dl O 
Co nt roller 

Output 
" Temp". 
RD_Tl a . 
Status . 
Con t r o ller 

RECORD· Out 

SFC1 5 
Write Consistent 

Data to a Standard 
DP Slave 

" DPWR_DAT " 
ΕΝ 

·LADDR 

·RE CO RD 

MOVE 
-ΕΝ ΕΝΟ 

ΕΝΟ 

RET VALi -

DB11 .DBD2 4 
Set Point 

" Temp ". 
RD Tla . 
Command . 

DB 1 1 . DBW32 
"Temp ". 
RD Tla . 
Command . 
Ret 
Value[l ] 

SP[l ] ΙΝ OU T SP RAM 
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SIMATIC 300 (1) \CPU 3 15-2 DP \ .. . \ FCl - <offline> 

t wor k: 7 

•811 . 0806 
et Poi nt 

"Te mp ". 
RO Tla. -
St a tus. 

SP RAM -

311 .08024 
et Poi nt 

"Te mp " . 
RO Tla. -

Comma nd . 
SP RAM -

twor k: 8 

311. 08Xl . 
ο 

Ma nual 
•peration 

~ 1 
"Te mp ". 
'<O_Tla . 
3ta tu s . 
Ma n ua l 

CMP <>R 

W#l6#213 

0811. 080 24 
Set Point 

"Temp " . 
I Nl RO Tla. -

Command . 
SP RAM -

Ι Ν 2 

SF"C l S 
Wri t e Co n s i ste nt 

Oata t o a Sta ndard 
ΟΡ S l ave 

" OPWR_OAT " 
ΕΝ ΕΝσ 

1 

W#l6#2 1 7 LAOOR 

SF"ClS 
Write Consistent 

Oata to a Standard 
ΟΡ Slave 

" OPWR_ OAT " 
_JEN 

-LAOOR 
1 

,RECORO 

08ll .08W3 6 
" Temp " . 
RO_Tla . 
Co mma nd . 
Ret 

RET 

ΕΝΟ· 

VA L· 

311.08028 
J ntro l le r 
Ma nual 
Output 

" Temp " . 
RET_ VALI Val ue [3] 

RO_T l a . 
Comma nd. 

Jntroller 
_Ma n_Out RECORO 

twor k: 9 

Wi l6 #220 

Sc' Cl4 
Read Consi s t en t 

Da t a o f a St anda rd 
DP Sl aνe 

" DPRD_ DAT " 
Ε Ν ΕΝΟ 

LΛDDR 

RET_ VAL 

RECORD 

DB l J . DBW 5 2 
"Temp ". 
RD_ T2a . 
S t atu s . 
Ret_ 
Value [ l ] 

P#DB J 1 . 
DB X 38 . 0 
BOOL ] 6 

08ll.08W34 
" Te mp". 
RO Tla . -
Command. 
Ret 
Val u e[2 ] 

Page 4 o f 



SIMATIC 300( 1) \CPU 31 5-2 DP \ .. . \FCl - <offline> 

twor k: 1 0 

SFC14 
Read Consisten t 

Oata o f a Standard 
ΟΡ Slave 

" OPRO_OAT " 
·ΕΝ ΕΝΟ 

W# l 6 #222 - LAOO R 

twor k : 11 

WH6.# 226 

RE T VAL -

RECORO 

SFC14 
Read Consis t ent 

Oa ta o f a S t andar d 
ΟΡ Slave 

'ΌΡRΟ_ΟΑΤ " 

-ΕΝ ΕΝΟ 

LAOOR 

RET VAL -

RECORD 

08ll . 08W5 4 
"Te mp ". 
RO T2a . 
Status . 
Ret 
Val ue[ 2] 

0811.08040 
Curre nt 

Temperatur 
e 

" Temp " . 
RO T2a . -
St a tu s . 
Temp 

08ll.D8W56 
" Temp " . 
RD T2a . 
Status . 
Ret 
Va l uef3 ] 

0811 .08 044 
Set Poi nt 

" Temp ". 
RD T2a . -
Status . 
SP RAM 

Page 5 o f 



twork: 12 

SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP\ .. . \FCl - <offline> 

SFC1 4 
Read Consistent 

Data of a Standard 
DP Slave 

" DPRD DAT" 
;ΕΝ ΕΝΟΓ-- - -

W#l6#22A --tLADDR DB11.DBW58 
"Temp". 
RD_T2a. 
Status. 

twork : 13 

1 Ret 
RET_VAL- Value [ 4] 

DBll. DBD48 
Controller 

Output 
" Temp 11

• 

RD T2a . 
Status . 
Controller 

RECORD1 _Out 

SFC15 
Write Consistent 

Data to a Standard 
DP Slave 

" DPWR_DAT " 
ΕΝ ΕΝΟ - - -

W# 16 # 220 LADDR DB11.DBW70 
"Temp " . 
RD_T2a. 
Command. 
Ret 

P#DBll . 
)ΒΧ 60 . 0 

BOOL 16 1RECORD 

t wor k : 14 

MOVE 
1 ΕΝ 

390 .DBD82 
ο 

et Point 
" DB9 0 ". 

;nal [lO ] . 
SP 11 ] ΙΝ 

RET_VAL Value[l ] 

ΕΝΟΙ 
1 DBll. DBD62 

Se t Point 
" Temp ". 
RD T2a . -

ouτl Command . 
SP RAM -
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SIMATI C 300 (1) \CPU 315-2 DP \ . . . \ FCl - <offline> 

twork : 15 

CMP <>R 

W#16#222 

Write Consis t ent 
·- SFC15 ~1 

Data to a Standard 
DP Slave 

ΕΝ 

" DPWR_DAT " 1 

ΕΝΟΙ 

LADDR DB11.DBW72 
" Temp". 
RD_ T2 a . 
Command . 

3ll.DBD44 
et Point 

11 Temp " . 
RD_T2a . 
Status . 

SP_RAM I Nl 

DB11 . DBD62 
Set Point 

" Temp " . 
RD_T2a . 

Command . 

l Ret 
RET_ VALI Va l ue[2) 

3ll .DBD6 2 
et Point 

" Te mp ". 
RD_T2a . 

SP _RAM RECORD 

Comma nd . 
SP RAM Ι Ν 2 

twork : 16 

3ll.DBX39 
. ο 

Manual 
'peration 

= 1 
r•τ emp " . 

=ω_Τ2a . 

3tatus . 
Manua l 

SFC15 
Write Consi stent 

Data to a Standard 
DP Slave 

" DPWR_DAT" 
ΕΝΟ[ ΕΝ 

W#l6#226 LADDR 

3ll.DBD66 
)Πtroller 

Manual 
Output 

''Temp " . 
RD T2a. 

Command . 
)ntroller 
_ Man_Out RECORD 

DB11 . DBW 74 
' ''Te mp " . 

RD_T2a . 
Command . 

·Ret 
RET_VAL· Value[3 ) 
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SI MATIC 3 00( 1 ) \CPU 315-2 DP\ . . . \FC 90 - <offline> 

:90 <offline> 
lc_Analog " 

ιe : Farnily : 
hor: George Version : 0 . 1 

Block v e rsion : 2 
ιe stamp Code : 08/01/2007 01 : 03 : 15 ΡΜ 

Inte rface : 08/12/2005 10 : 08 : 23 ΑΜ 
.gths (block/logic/data) : 00804 00690 000 22 

>ck : FC90 

t wor k: 1 

288 Analog Input 4- 20mA from Liter Meter Big 

CALL 'Άna log " 

PIW : = " Liter_Meter_Big " 
Max_Div : = " DB90 ". Anal[l] .Max_Div 
Min Div : = " DB90 " . Anal[l] .Min_Div 
Hi_Real := " DB90 " . Ana l[ l ] . Hi _Rea l 
Low_Rea l : = " DB90 " . Anal [ 1] . Low_Real 
Alm_Prc : = " DB90 ". Anal [ 1 ] . Alm_prc 
Output := " DB90 " .Anal [1] . Output 
Under : = " DB90 " . Ana l[ l] . Under 
Over : = " DB90 " . Ana l [ 1] . Over 
ΝΟΡ Ο 

twork : 2 

FC92 
PIW288 
DB90.DBW4 20 
DB90 . DBW422 
DB90 . DBD424 
DB90.DBD428 
DB90 ". DBD432 
DB90 . DBD436 
DB90 . DBX440.0 
DB90.DBX440.l 

290 Analog Input 4- 20mA from Liter Meter Small 

CALL " Analog " 
PIW : = " Liter Meter_Small " 
Max Div : = " DB90 " . Anal [2 ] . Max_Div 
Min Div : = " DB90 ". Anal[2] . Min_Div 
Hi_Real : = " DB90 ". Anal[2] . Hi_Rea l 
Low_Rea l : = " DB90 " . Anal [ 2] . Low_Real 
Alm_Prc : = " DB90 " . Anal [2] . Alm_prc 
Output : = " DB90 " . Ana l [2] . Output 
Under : = " DB90 " . Ana l [2 ] . Under 
Over : = " DB90 " . Anal [ 2] . Over 

ΝΟΡ Ο 

t work : 3 

FC92 
PIW290 
DB90 . DBW462 
DB90 . DBW464 
DB90 . DBD466 
DB90.DBD4 70 
DB90 . DBD474 
DB90.DBD478 
DB90 . DBX482.0 
DB90 . DBX482.l 

292 Analog Input 4-20mA from Τ3 RD Temperature Exhaust Pipe 

CALL 'Άnalog " 

PIW : = " RD Τ3 " 

Max_Div : = " DB90 " . Anal [3 ] . Max_Div 
Min Div : = " DB90 " . Anal[3] . Min_Div 
Hi_Rea l : = " DB90 ". Anal[3 ] . Hi_ Real 
Low_Real : = " DB90 " . Anal [3] . Low_Real 
Alm_Prc : = " DB90 " . Anal [3] . Alm_prc 
Outpu t : = " DB90 " . Anal [3] . Output 
Under : = " DB90 " . Anal [3 ] . Under 

FC92 
PIW292 
DB90.DBW504 
DB90 . DBW506 
DB90.DBD508 
DB90.DBD512 
DB90.DBD516 
DB90 . DBD520 
DB90 . DBX524.0 

Maximun o:visions for maximum Value 
M:nimun D~visions for minimum Value 
Maximum Output f or Maximum Analog Input Value 
M:nimum Output f or Minimum Analog Input Value 
Pε ccentage Underange and Overange Alarm 
Output Value 
Underange Scale Alarm Bit 
Oνerange Scale Alarm Bit 

M~ ximun o:visions for maximum Value 
M: nimun Di vis ions for minimum Value 
Ma ximum Output f or Maximum Analog Input Value 
M. nimum Output fo r Minimum Λna log Input Value 
Pcc centage Underange and Overange Alarm 
0111: put va ~ ue 

Ur ,derange Scale Alarm Bit 
o~erange Scale Alarm Bit 

Ma ximun o:visions for maximum Value 
M: nimun Di visions fo r minimum Value 
M6 ximum Output f or Maximum Analog Input Value 
Μ nimum Output for Minimum Analog Input Value 
P ~ ccen tage Underange and Overange Alarm 
Oι:t pu t Va ~ ue 

Urjerange Scale Alarm Bit 
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SIMATI C 3 00(1) \CPU 3 15- 2 DP\ .. . \FC90 - <offline> 

Over : = " DB90 ". Anal[3) . Over DB90 . DBX524 . l -- Overange Scale Alarm Bit 
ΝΟΡ Ο 

twork: 4 

294 Analog I npu t 4-20mA from Tlb RD Temperature Material Spare 

CAL L "Analog " 
PIW : = " RD_Tlb " 
Max_Div : = " D8 90 ". An a l[4) . Max_D i v 
Min_Div : = " D890 ". Anal[4 ) . Min_Div 
Hi_Real : = " 08 90 " . Anal [ 4) . Hi_Real 
Low_Rea l : = " D890 ". Anal[4] .Low_Rea l 
Alm_Prc : = " D89 0 ". Anal[4 ] .Alm_prc 
Ou tput : = " D890 " . Anal[4 ] .Output 
Under := " D8 90 ". Anal[4 ] .Under 
Ove r : = " DB9 0 ". Anal[4 ] . Over 

ΝΟΡ Ο 

twor k : 5 

FC92 
PI W294 
D890.D8W546 
DB90.D8W548 
0890 . 080550 
0890 . 080554 
DB90 . DBD558 
0890 . 080562 
D890 . DBX566 . 0 
DB90 . D8X566 . l 

Maximun Divisions fo r maximum Value 
Minimun Divisions fo r minimum Value 
Max i mum Output f or Maximum Analog Input Value 
Minimum Outpu t for Minimum Analog Input Val ue 
Pe rcentage Underange and Overange Alarm 
Output Value 
Underange Scale Alarm 8it 
Overange Scale Alarm Bit 

v 296 Ana l og Input 4- 20mA fro m T2b RD Heating/Cooling Output Jacket 
iperature 

CALL ''Ana log " 
PIW : = " RD_T2b " 
Max_Div : = " D890 ". Ana l[5] . Max_Di v 
Min_Div : = " D890 ". Ana l[5] . Min_ Div 
Hi_Real : = " D890 ". Anal[5] . Hi_Rea l 
Low_Rea l : = ''089 Ο " . Anal [ 5] . Low_Real 
Alm_Prc : = ''D8 90 ". Anal[5] . Alm_prc 
Outpu t : = ''0890 " . Anal [5] . Output 
Under : = " D8 90 ". Ana l[5] . Under 
Over : = " 0890 " . Ana l [5] . Over 

ΝΟΡ Ο 

twork : 6 

Jf ibus DP from Tla Reactor RD Material 

FC92 
PIW296 
DB90 . D8W588 
D890 . DBW590 
0890 . 080592 
DB90 . DBD59 6 
D890.DBD600 
D89 0 .DBD604 
DB90.DBX608 . 0 
DB90.DBX608 . l 

Temperature 

L " Te mp ". RD_Tla . Sta tu s . Te mp DBll . 0802 
Τ " DB90 ". Anal[9] . Output 0890 . 0807 72 
ΝΟΡ ο 

twor k: 7 

,f ibus DP f rom T2a Reacto r RD St eam Temperature 

L " Te mp ". RD_T2a . Status . Te mp DB l l . DBD40 
Τ ''DB9 0 " . Anal [10 ] . Output D8 90 .DBD814 
ΝΟΡ ο 

Max i mun Divisions fo r maximum Value 
Minimun Divisions for minimum Value 
Maximum Outpu t for Maximum Analog Input Value 
Minimum Output f or Minimum Analog Input Value 
Percentage Underange and Overange Alarm 
Output Value 
Undera nge Sca le Alarm Bit 
Overange Scale Alarm Bit 

Current Tempe ratu re 
Output Val ue 

Current Temperature 
Output Value 
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,.Τ. Ε . Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΗΓΕΣ 

Βιβλιογραφία 

• Εργαστηριακές ασκήσεις Ηλεκτρικής Κίνησης Με Συνοmική Θεωρία 

(Μαλατέ.στας/ Βυλλιώτης) 

• Σχεδίαση Εφαρμογών Αυτοματισμού με τη γλώσσα STEP 7 σε STL και SCL 

(Hans Berger) 

• http:/ /www.btelectric.gr/?page=scada 

• www.metadosi-ischios.gr 

• Σύγχρονη Τεχνική επιθεώρηση (τεύχος 217) 

• http: / /www.siemens.gr 
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