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Περίληψη
Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε εφαρμογή για το
έξυπνο κτίριο δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στην εφαρμογή αυτή
πραγματοποιήθηκε τοπικός έλεγχος του κτιρίου μέσω οθόνη αφής καθώς και
απομακρυσμένος έλεγχος μέσω υπολογιστή και μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου. Στον
εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνεται και μετρητής ισχύος για την
κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ για τη ρεαλιστικότερη προσέγγιση της
εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρια, βάνες και κυκλοφορητές.
Στο θεωρητικό μέρος της διπλωματικής αρχικά αναλύονται τα πιο σημαντικά
πρότυπα και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα έξυπνα κτίρια. Στη συνέχεια γίνεται
μία εισαγωγή στο PLC το οποίο αποτελεί τον ελεγκτή της εφαρμογής όπου αναλύεται το
hardware και το software της συγκεκριμένης συσκευής. Τέλος πραγματοποιείται
αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής ώστε να γίνει κατανοητό τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν, οι επικοινωνία μεταξύ τους ενώ εξηγούνται και κάποια βασικά
τμήματα του προγράμματος του ελεγκτή.
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Abstract
The main object of this dissertation is to imprint the application that was
implemented for smart building specially concerning saving energy. At this application
there was a local control of the building through touch screens and remote control
through computer and phone messages. The equipment that has been used consists power
meter for the measurement of consumption of energy. In addition, for more realistic
approach of the application there were used sensors, valves and pumps.
In the theoretical part of this dissertation first we analyze the most important
protocols that are implemented in smart houses. Then there is an introduction at the PLC
which is the controller of the application analyzing the hardware and the software.
Finally, follows an analytical description of the application so to be understood the parts
that have been used, the communication that was implemented but also to describe some
basic parts of the programming of the controller.
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1 Εισαγωγή
1.1 Τι είναι το έξυπνο κτίριο
Το έξυπνο κτίριο διαφοροποιείται από ένα συμβατικό ως προς το γεγονός ότι
είναι εξοπλισμένο με ειδικά συστήματα που με τον κατάλληλο προγραμματισμό
ελέγχουν τη θερμοκρασία, το φωτισμό, τα συστήματα ασφαλείας και παρέχουν τη
δυνατότητα να γίνεται έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών της ακόμη και όταν
βρισκόμαστε εκτός της συγκεκριμένης οικίας. Ο λόγος βέβαια ύπαρξης τους δεν είναι
άλλος από την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόμων που ζουν εκεί
Τα σύγχρονα κτίρια διαθέτουν ένα όλο και αυξανόμενο πλήθος ηλεκτρικών
συσκευών και συστημάτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ατόμων που
διαμένουν ή εργάζονται σε αυτά. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων των κτιρίων αποκτά μεγαλύτερη σημασία και εξελίσσεται συνεχώς. Η
εμφάνιση και η διάδοση των τεχνολογιών του «έξυπνου σπιτιού» είναι μια από τις
πτυχές αυτής της εξέλιξης. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που προωθούν τη νέα
τεχνολογία:
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που δημιουργεί - σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό
καταναλωτών - καινούργιες ανάγκες για άνεση και ποιοτικές συνθήκες στους χώρους
εργασίας και κατοικίας.
Η αύξηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους (φαινόμενο
θερμοκηπίου) από την κατανάλωση των φυσικών πηγών ενέργειας που επιβάλλει την
ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας πάσης
φύσεως.
Κοντά σε αυτούς του παράγοντες πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τις
απαιτήσεις για ασφάλεια και αξιοπιστία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες
συνεχώς αυξάνονται, καθώς και την ανάγκη να κατασκευάζονται ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και προσαρμογής σε ταχέως
μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.

1.2 Τι ελέγχει το έξυπνο κτίριο
Το «έξυπνο κτίριο» χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του,
δηλαδή χρησιμοποιεί τα ίδια περιφερειακά για πολλές χρήσεις (π.χ., τα αισθητήρια του
1

συναγερμού χρησιμοποιούνται και για τον έλεγχο του φωτισμού, τα αισθητήρια
θερμοκρασίας για τον έλεγχο της θέρμανσης του χώρου, το τηλέφωνο, για να μας
στέλνει μήνυμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ότι κάποιος βρίσκεται μπροστά στην
εξώπορτα κ.α.). Τέτοια συστήματα με προηγμένες δυνατότητες κυκλοφορούν ήδη στην
αγορά και προσφέρουν τη δυνατότητα να ενοποιήσουν κάθε οικιακό εξοπλισμό, όπως
τον κλιματισμό, το σύστημα ασφαλείας, την πισίνα, τα ρολά, τα ηχητικά συστήματα και
το τηλεφωνικό δίκτυο, ώστε να μπορούμε να τα ελέγχουμε από μια οθόνη αφής, έναν
απλό διακόπτη τοίχου ή ένα τηλεχειριστήριο. Ο αντίστοιχος όρος στα Αγγλικά και
ενδεχομένως συνηθέστερος ακόμα στην Ελλάδα, είναι το «smart home» ή «smart
bulding». Όλα αυτά τα συστήματα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, από το να
ελέγχουν τις λειτουργίες μιας οικίας και για αυτόν τον λόγο τα συναντούμε και σε
μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, όπως συνεδριακά κέντρα, αίθουσες ξενοδοχείων,
εστιατόρια και σε αρκετές ακόμα εφαρμογές.
Το «έξυπνο κτίριο» χρησιμοποιεί προηγμένη μορφή της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών, για να ενώσει όλα τα μηχανικά και ψηφιακά μέρη που έχει ένα κτίριο
σήμερα, για να γίνει πιο εύχρηστο, ευχάριστο, οικολογικό και γρήγορο. Θα μπορούσαμε
να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους από τους αυτοματισμούς που θα μας ήταν
περισσότερο χρήσιμοι και ενδεχομένως απαραίτητοι σε ένα τέτοιου είδους κτίριο(3):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κεντρικός ελεγκτής αυτοματισμού
Έλεγχος φωτισμού
Κεντρικό σύστημα συναγερμού
Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Κεντρικό σύστημα διανομής εικόνας και ήχου
Σύστημα ποτίσματος
Σύστημα παρακολούθησης από κάμερες
Έλεγχος ζεστού νερού
Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών
Έλεγχος πισίνας
Έλεγχος καιρικών συνθηκών
Έλεγχος μέσω κινητού
Έλεγχος μέσου ασύρματου δικτύου
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2 Πρότυπα και πρωτόκολλα κτιριακού αυτοματισμού
Το μεγαλύτερο θέμα στις μέρες μας στα συστήματα παρακολούθησης και
ελέγχου κτιρίων είναι η διαλειτουργικότητα και η επεκτασιμότητα των πρωτοκόλλων
επικοινωνίας. Η έλλειψη προτύπων και οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις οδηγούν
κάθε κατασκευαστή να αναπτύξει τα δικά του μοναδικά ιδιοκτησιακά πρωτόκολλα
επικοινωνιών. Αυτό οδηγεί σε σημαντικές δυσκολίες σε ολοκληρωμένα προϊόντα
φτιαγμένα από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αυτόνομα συστήματα διαχείρισης της
ενέργειας, συστήματα ελέγχου του φωτισμού και πυρανίχνευσης και συστήματα
ασφάλειας είναι τώρα κοινά αλλά η διασύνδεση αυτών των συστημάτων είναι σπάνια.
Ακόμα και με μια μόνο λειτουργία αυτοματισμού στο κτίριο π.χ. έλεγχος ΘέρμανσηΚλιματισμό-Ψύξη (HVAC: Heating, Ventilation & Air Condition) υπάρχει δυσκολία. Αν
υπάρχει ανάγκη για επέκταση ή αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του
κτιρίου είναι αναγκασμένος είτε να επιστρέψει στον ίδιο προμηθευτή που εγκατέστησε
το υπάρχον σύστημα είτε να το αντικαταστήσει όλο ή να εγκαταστήσει ένα ξεχωριστό
ανεξάρτητο σύστημα γιατί τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για άλλα προϊόντα είναι μη
συμβατά.
Μερικά από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα (4) που χρησιμοποιούνται στον κτιριακό
αυτοματισμό είναι BACnet, LonWorks, Konnex(KNX), Modbus, X10, ZigBee.

2.1 BACnet
Το BACnet (5)(6) δημιουργήθηκε σε περίοδο οχτώ χρόνων από την ASHRAE
(Αμερικάνικη Ένωση Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού). Το πρωτόκολλο
δημιουργήθηκε ειδικά για να εξεταστεί η διαλειτουργικότητα και να αντιμετωπιστούν οι
ανησυχίες των ιδιοκτητών των συστημάτων στην βιομηχανία αυτοματισμού σε κτίρια.
Το BACnet μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τελικούς-κεντρικούς υπολογιστές,
ολοκληρωμένα υποσυστήματα, γενικού σκοπού ελεγκτές, εφαρμογή ειδικών ή
μοναδιαίων ελεγκτών και έξυπνων συσκευών αισθητήρων-ενεργοποιητών. Μπορεί να
εφαρμοστεί για να παρακολουθεί και να ελέγχει συστήματα Θέρμανση-ΚλιματισμόΨύξη (HVAC: Heating, Ventilation & Air Condition), ψύξης και άλλων συστημάτων
κτιρίου. Επίσης έχουν προστεθεί συστήματα που υποστηρίζουν συναγερμούς ασφαλείας
και πυρκαγιάς.
3

Το BACnet ανάλογα τον κατασκευαστή αλλά και την εφαρμογή υπάρχει σε
μεγάλη ποικιλία στα δύο πρώτα επίπεδα του OSI (data link και physical layer) όπως είναι
το ARCNET, Ethernet, BACnet/IP, Point-To-Point over RS-232, Master-Slave/TokenPassing over RS-485 και LonTalk.
Το BACnet είναι αρκετά επεκτάσιμο ενώ πρόσθετες λειτουργίες μπορούν εύκολα
να προστεθούν αργότερα χωρίς τροποποιήσεις στο υπάρχον σύστημα. Επίσης είναι
πλήρως κατανεμημένο και δεν χρειάζεται κανένα κεντρικό ελεγκτή. Το BACnet είναι
και ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο αφού σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιων μονάδων το
υπόλοιπο σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Το πρωτόκολλο BACnet
φτιάχτηκε για τη μέγιστη αξιοπιστία σε διάφορες λειτουργίες όπως επιβεβαίωση
μηνύματος, ανίχνευση λάθους, επαναμετάδοση, προτεραιότητες, προσδιορισμός
αποστολέα κλπ.

2.2 LonWorks
Το LonWorks (7)(8) είναι μια ανοικτή πλατφόρμα δικτύωσης που δημιουργήθηκε
ειδικά για να καλύψει τις μοναδικές απαιτήσεις απόδοσης, αξιοπιστίας, εγκατάστασης
και συντήρησης των εφαρμογών ελέγχου. Η πλατφόρμα στηρίζεται σε ένα πρωτόκολλο
που δημιουργήθηκε από την Echelon Corporation για συσκευές δικτύωσης και είναι
δημοφιλές για την αυτοματοποίηση διαφόρων λειτουργιών μέσα σε κτίρια όπως ο
φωτισμός, θέρμανση, ψύξη και κλιματισμός.
Το LonWorks εμφανίζεται με δύο τεχνολογίες σηματοδοσίας φυσικού
στρώματος με μεταφορά μέσω συνεστραμμένου ζεύγους και μέσω της γραμμής ισχύος
όπου τυπικά συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ένα από τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν
γύρω από την τεχνολογία LonWorks. Το στρώμα δύο καλωδίων λειτουργεί στα 78 kbit/s
χρησιμοποιώντας διαφορική κωδικοποίηση Manchester, ενώ η γραμμή ισχύος
επιτυγχάνει είτε 5.4 είτε 3.6 kbit/s, ανάλογα με τη συχνότητα.
Ένα δίκτυο LonWorks αποτελείται από ένα αριθμό κόμβων (αισθητήρες,
ενεργοποιητές,

διεπαφές),

επικοινωνώντας

πάνω

από

ένα

αριθμό

μέσων

χρησιμοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο είναι το LonTalk όπου
είναι η καρδιά της τεχνολογίας LonWorks. To LonTalk σχεδιάστηκε ειδικά για δίκτυα
συστημάτων ελέγχου και καθορίζει τις peer-to-peer επικοινωνίες μεταξύ των συσκευών.
Το πρωτόκολλο είναι βασισμένο σε έναν ενισχυμένο CSMA (Carrier Sense Media
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Access) αλγόριθμο πρόσβασης στο δίκτυο, ο οποίος προβλέπει ένα σχέδιο αποφυγής
σύγκρουσης.
Το LonWorks όπως και το BACnet είναι αρκετά επεκτάσιμο ενώ πρόσθετες
λειτουργίες μπορούν εύκολα να προστεθούν αργότερα χωρίς τροποποιήσεις στο υπάρχον
σύστημα. Επίσης είναι πλήρως κατανεμημένο και δεν χρειάζεται κανένα κεντρικό
ελεγκτή. Το LonWorks είναι και αυτό ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο αφού σε περίπτωση
δυσλειτουργίας κάποιων μονάδων το υπόλοιπο σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί
κανονικά.

2.3 Konnex(KNX)
To KNX (1)(2)(9)(10) είναι ένα πρότυπο (EN 50090, ISO/IEC 14543),
βασισμένο στο OSI πρωτόκολλο δικτυακών επικοινωνιών για έξυπνα κτίρια. Το KNX
είναι ο διάδοχος και σύγκλιση τριών προηγούμενων προτύπων: του European Home
Systems Protocol (EHS), του BatiBUS και του European Installation Bus (EIB). Τα
προϊόντα εγκατάστασης καθορίζονται σαν προϊόντα ελέγχου έξυπνων κτιρίων, όπως
φωτισμός, στόρια και απλά HVAC.
Το σύστημα ΕΙΒ/ΚΝΧ (European Installation Bus/Konnex Association) που είναι
αρκετά γνωστό στην Ελλάδα και υποστηρίζεται από πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες
ηλεκτρολογικού υλικού, μεταξύ των οποίων είναι η SIEMENS, η ABB, η SCHNEIDER
ELECTRIC, η HAGER, η Legrand, κ.α.
Οι κυριότερες υλοποιήσεις εγκατάστασης με το πρότυπο KNX/EIB γίνονται με
τη χρήση τεσσάρων αρκετά διαδεδομένων φυσικών μέσων με συνεστραμμένο ζεύγος
καλωδίων (twisted pair), με ασύρματη μετάδοση, με γραμμής ισχύος και με ethernet
(KNX over IP). Το συνεστραμένο ζεύγος είναι μέχρι στιγμή το πιο διαδεδομένο και
σίγουρα το πιο αξιόπιστο από τα άλλα μέσα μετάδοσης όπου η ταχύτητα μεταφορά
φτάνει τα 9600 bit/s. Το μέσο μετάδοσης των γραμμών του ρεύματος στα 230V/400V
είναι το λιγότερο αξιόπιστο αλλά εξυπηρετεί σε ήδη υπάρχουσα σπίτια που δεν έχουν
καμία υποδομή για καλωδίωση αυτοματισμού και αγγίζει τα 1200bit/s. Η ασύρματη
έκδοση του KNX χρησιμοποιεί τη ραδιοσυχνότητα 868MHz ώστε να μπορούν να
μεταδοθούν τα δεδομένα με ασύρματο τρόπο και τόσο τα αισθητήρια όσο και οι τελικοί
αποδέκτες χρησιμοποιούν μπαταρία με ταχύτητα
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στα 38400 bit/s και εμβέλεια το

μέγιστο 300m. Τέλος το KNX over IP είναι η πιο πρόσφατη έκδοση και η πιο γρήγορη
με ταχύτητα 10000Kbit/s.
Η επεκτασιμότητα του KNX είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του
προτύπου καθώς εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και συνεργασία όλων των συσκευών,
ανεξαρτήτως του κατασκευαστή τους και του πεδίου εφαρμογής τους. Με τον τρόπο
αυτό το σύστημα αποκτά μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στην έκτασή του, δηλαδή τις
συσκευές που μπορεί να συμπεριλάβει, αλλά και στις μετατροπές που επιδέχεται.

2.4 Modbus
Το Modbus (11)(12) αναπτύχθηκε από την Gould Modicon (τώρα ονομάζεται
Schneider Electric) για συστήματα ελέγχου διαδικασίας (process control). Παρόλα αυτά
όμως θεωρείται ως ένα 'ανοικτό' πρωτόκολλο και αποτελεί de-facto στάνταρ σε
συστήματα τα οποία 'παντρεύουν' στο ίδιο δίκτυο συσκευές από πολλαπλούς
κατασκευαστές. Το Modbus είναι ένα απλό, ευέλικτο και ευρέως χρησιμοποιούμενο
πρωτόκολλο, αρχιτεκτονικής Master/Slave, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή διακριτών
αναλογικών σημάτων μεταξύ συσκευών, κάνοντας χρήση των στάνταρ EIA-232 και
ΕΙΑ-422/485.
Δύο παραλλαγές υπάρχουν με διαφορετικές αναπαραστάσεις αριθμητικών
δεδομένων και μικρές διαφορές στο πρωτόκολλο. Το Modbus RTU είναι μία συμπαγής,
δυαδική αναπαράσταση των δεδομένων. Το Modbus ASCII είναι ανθρωπίνως
αναγνώσιμο και λιγότερο «λακωνικό». Και τα δύο χρησιμοποιούν σειριακή επικοινωνία
και έλεγχο ορθότητας δεδομένων (CRC). Κόμβοι στημένοι για το Modbus RTU δεν
επικοινωνούν με κόμβους για το Modbus ASCII και αντιστρόφως. Το Modbus/TCP είναι
παραπλήσιο με το RTU, μόνο που μεταδίδει τα δεδομένα του πρωτοκόλλου με πακέτα
TCP/IP. Το πρωτόκολλο δεν ορίζει κάποιο συγκεκριμένο φυσικό επίπεδο και συνεπώς
μπορεί να δουλέψει σε διάφορα τέτοια. Οι εκδοχές ASCII και RTU λειτουργούν σε δίκτυα
με RS-232C, RS-422 και RS-485. Ακόμη μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα φυσικά επίπεδα
δικτύου που υποστηρίζουν TCP/IP.
Αφού το Modbus είναι ένα master/slave πρωτόκολλο, δεν υπάρχει τρόπος κάποια
συσκευή να αναφέρει σε κάθε αλλαγή δεδομένων, έτσι ο master πρέπει να ρωτάει κάθε
συσκευή πεδίου διαδοχικά για να δει εάν άλλαξαν κάποια δεδομένα. Αυτό βέβαια,
καταναλώνει bandwidth και χρόνο απόκρισης στο δίκτυο σε εφαρμογές απαιτητικές σε
εύρος ζώνης δηλαδή το Modbus είναι ένα αργό πρωτόκολλο και είναι για χρήση μικρών
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δεδομένων. Επίσης η επεκτασιμότητα είναι περιορισμένη αφού σε ένα δίκτυο μπορεί να έχει
μέχρι 254 συσκευές.

2.5 X10
Το X10 (13)(14) είναι ένα τυποποιημένο ανοικτό πρωτόκολλο οικιακού
αυτοματισμού (κάθε κατασκευαστής μπορεί να αναπτύξει τα προϊόντα που βασίζονται
σε αυτή την τεχνολογία), το οποίο χρησιμοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας σε ένα σπίτι ή γραφείο για τη διαβίβαση των εντολών (on/off, αύξηση/μείωση
φωτεινότητας κλπ). Το χαμηλό κόστος, η ευκολία στη χρήση και την ποικιλία του
εξοπλισμού έχουν κάνει το X10 ένα από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα οικιακού
αυτοματισμού στον κόσμο.
Όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογία Χ10 χρησιμοποιεί το δίκτυο διανομής της
ηλεκτρικής ενέργειας ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων συσκευών.
Αυτό αποτελεί βασική πτυχή αυτής της τεχνολογίας και το σημαντικό πλεονέκτημά του
σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα οικιακού αυτοματισμού. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί
αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική, που δεν απαιτεί κεντρικό ελεγκτή για να λειτουργήσει.
Η επεκτασιμότητα του είναι περιορισμένη επειδή στο δίκτυο μπορούν να συνδεθούν
μέχρι 256 συσκευές. Ενώ και η αξιοπιστία είναι μικρή αφού τα σήματα του X10
μπορούν να αλλοιωθούν κατόπιν εισαγωγής θορύβου από το ηλεκτρικό περιβάλλον τους.

2.6 ZigBee
Το ZigBee (15)(16) είναι ένα υψηλού επιπέδου πρωτοκόλλων επικοινωνίας που
χρησιμοποιεί μικρές, χαμηλής ισχύος ψηφιακές ραδιοκεραίες βασισμένα στο πρότυπο
IEEE 802.15.4 για ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPANs). Η τεχνολογία προορίζεται να
είναι απλούστερη και φθηνότερη από άλλα WPANs όπως το Bluetooth. Το ZigBee
στοχεύει σε ραδιοσυχνότητες (RF) που απαιτούν ένα χαμηλό ρυθμό δεδομένων με
μακρά ζωή μπαταριών και ασφαλή δικτύωση. Ασύρματα εκπέμπει σε τρεις διαφορετικές
συχνότητες στα 0.868GHz, στα 0.915GHz και στα 2.4GHz με ταχύτητες αντίστοιχα
20.000bit/sec, 40.000bit/sec και 250.000bit/sec
Το ZigBee είναι ένα πρότυπο χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος για δικτύωση
πλέγματος. Το χαμηλό κόστος επιτρέπει στην τεχνολογία να εφαρμοστεί ευρέως σε
εφαρμογές ασύρματου ελέγχου και παρακολούθησης, η χαμηλή χρήση ισχύος επιτρέπει
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μεγαλύτερο χρόνο ζωής με μικρότερες μπαταρίες, και η δικτύωση πλέγματος παρέχει
υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη επεκτασιμότητα.

2.7 Σύγκριση

Εικόνα 2-1: Σύγκριση πρωτόκολλων κτιριακού αυτοματισμού
Ο παραπάνω πίνακας μας δίνει μία συγκεντρωτική εικόνα για τις πιο
διαδεδομένες εκδόσεις των πρωτοκόλλων που αναφέρθηκαν. Γενικά δεν μπορεί να γίνει
εύκολα κάποια σύγκριση για τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για τον κτιριακό
αυτοματισμό δηλαδή δεν υπάρχει το ιδανικό πρωτόκολλο. Πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν στη σωστή επιλογή αφού ακόμη και το ίδιο πρωτόκολλο όπως είδαμε έχει
διαφορετικά μέσα μετάδοσης και διαφορετικές ταχύτητες. Το πιο σημαντικό κριτήριο
για τη σωστή επιλογή είναι σε ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί χωρίς όμως αυτό να
είναι απόλυτο αφού πλέον τα πρωτόκολλα για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά
βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς του κτιριακού αυτοματισμού δηλαδή ψύξη,
θέρμανση, κλιματισμό, πυρανίχνευση, φωτισμό, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργεια κ.ά.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών σε μία
μεγάλη εγκατάσταση όπως είναι Νοσοκομεία, Δημαρχεία, Ουρανοξύστες κ.ά. είναι πιο
σωστό να χρησιμοποιηθεί BACnet ή LonWorks. Ο λόγος είναι γιατί η επικοινωνία
μεταξύ των ελεγκτών είναι πολύ σημαντική γι’ αυτό και χρειάζεται πρωτόκολλο
γρήγορο και αξιόπιστο. Για τον ίδιο λόγο τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στις
εφαρμογές θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό (HVAC) για τα μεγάλα λεβητοστάσια και
ψυχροστάσια πρέπει να είναι αξιόπιστα γιατί το κόστος των μηχανημάτων είναι πολύ
8

μεγάλο και η ζημιά που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ανυπολόγιστη. Ενώ για τη
διασύνδεση μικρών συσκευών όπως είναι η θέρμανση, ψύξη και κλιματισμός στους
κλειστούς και μικρούς χώρους δηλαδή τα δωμάτια σε ένα σπίτι ή τα γραφεία σε ένα
κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωτόκολλο όχι τόσο γρήγορο και αξιόπιστο αλλά πιο
φθηνό, αφού και να δημιουργηθεί κάποιο σφάλμα στην επικοινωνία σε μία τέτοια
συσκευή το πολύ να μείνει ο συγκεκριμένος χώρος χωρίς θέρμανση ή ψύξη. Τέτοια
πρωτόκολλα είναι το KNX και το Modbus όπου και αυτά έχουν το δικό τους μερίδιο
στην αγορά του κτιριακού αυτοματισμού. Στον έλεγχο φωτισμού το πρωτόκολλο που
έχει επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς ιδιαίτερα Ευρώπη είναι το KNX ενώ από
την άλλη το Modbus επειδή είναι ένα φθηνό και απλό στον προγραμματισμό
πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για συσκευές που κάνουν κάποιες συγκεκριμένες μικρές
και όχι κρίσιμες εφαρμογές όπως είναι ο έλεγχος περσίδων για τον ήλιο, ο μετρητής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το gsm modem κ.ά. Σε μία οικιακή εγκατάσταση
όπου δεν υπάρχει καμία υποδομή για αυτοματισμό το X10 προσφέρει μία καλή λύση σε
μικρό κόστος μέσω του υπάρχοντος δικτύου ρεύματος το οποίο λόγο μικρής αξιοπιστίας
όπως έχουμε αναφέρει χρησιμοποιείται κυρίως σε σπίτια. Για τον ίδιο λόγο σε ένα σπίτι
που δεν έχει καμία υποδομή συστήνεται το ZigBee για ασύρματη επικοινωνία με
κάποιους όμως περιορισμούς κυρίως να μην είναι μεταλλική (με πάνελ) κατασκευή αλλά
και να μην υπάρχουν πολλοί κλειστεί χώροι και χρειαστεί να τοποθετηθούν αρκετοί
αναμεταδότες με αποτέλεσμα να ανέβει το κοστολόγιο.
Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο Modbus πρώτα από
όλα για το φθηνό κόστος του αλλά και επειδή δύο από τις συσκευές της εφαρμογής ο
μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το gsm modem υπάρχουν στο εμπόριο
κυρίως με αυτό το πρωτόκολλο. Επίσης για λόγους επίδειξης ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί έλεγχος της εφαρμογή και απομακρυσμένα μέσω οποιουδήποτε
υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε και το Modbus TCP/IP. Τέλος η επικοινωνία μεταξύ των
ελεγκτών έγινε με Modbus που σίγουρα δεν είναι η πιο σωστή επιλογή αλλά έγινε για
λόγους οικονομίας αφού το πρωτόκολλο αυτό το υποστηρίζανε οι συγκεκριμένοι
ελεγκτές και είχαν θύρα ενσωματωμένη.
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3 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC)
3.1 Τι είναι ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής
Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) είναι μια ειδική συσκευή η
οποία έρχεται να αντικαταστήσει τον πίνακα του κλασικού αυτοματισμού όλους τους
βοηθητικούς ηλεκτρονόμους, τα χρονικά και τους απαριθμητές. Αντί για την κατασκευή
ενός πίνακα με πολύπλοκες συνδεσμολογίες που έχουμε στον κλασικό αυτοματισμό με
την χρήση PLC η λειτουργία του αυτοματισμού προγραμματίζεται μέσω μιας ειδικής
συσκευής (προγραμματιστή) ή μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με την βοήθεια
ειδικού λογισμικού.
Το

PLC

που

χρησιμοποιήθηκε

στην

εφαρμογή

είναι

το

TWIDO

(TWDLMDA20DRT) της εταιρίας Schneider Electric. Ο προγραμματισμός γίνεται με το
λογισμικό TwidoSuite το οποίο είναι δωρεάν από την ίδια εταιρία ενώ ο
προγραμματιστής δηλαδή το καλώδιο που απαιτείται για φορτωθεί το πρόγραμμα από
τον υπολογιστή στο PLC είναι το TSXCUSB485.
Τα στάδια εργασίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αυτοματισμού
στην προγραμματιζόμενη λογική είναι τα εξής(17):
1. Περιγραφή του αυτοματισμού
2. Ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογής του πίνακα (σχέδιο καλωδίωσης)
3. Κατασκευή του πίνακα εγκατάστασης.
4. Ανάπτυξη του προγράμματος λειτουργίας του αυτοματισμού και εισαγωγή του
προγράμματος στο PLC μέσω του προγραμματιστή .
5. Εγκατάσταση και σύνδεση στους ακροδέκτες (κλέμες) του πίνακα των
αισθητήρων που δίνουν τις πληροφορίες (είσοδοι) και των συσκευών
(ενεργοποιητών) που εκτελούν τις εργασίες (έξοδοι).
6. Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης.
7. Πλήρης λειτουργία του αυτοματισμού.
Παρατηρούμε ότι τα στάδια τα οποία αλλάζουν στις εργασίες σχεδιασμού και
κατασκευής ενός αυτοματισμού όταν χρησιμοποιούμε την προγραμματιζόμενη λογική
είναι τα 2 , 3 , και 4 . Αντί για την κατασκευή ενό ς πίνακα με πλήθο ς υλικών και
πολύπλοκες καλωδιώσεις έχουμε την κατασκευή ενός πίνακα με ελάχιστα υλικά απλές
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καλωδιώσεις και τον προγραμματισμό PLC. Ο χρόνος που απαιτείται για τον
προγραμματισμό του PLC και την κατασκευή του μικρού και απλού πίνακα
αυτοματισμού είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για την μελέτη
και την κατασκευή του αντίστοιχου πολύπλοκου πίνακα κλασικού αυτοματισμού. Αυτό
όμως δεν είναι και το μοναδικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή των
PLC.

3.2 Πλεονεκτήματα των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών
Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των PLC αφορούν τους κατασκευαστές
εξοπλισμού αυτοματισμών και πινάκων αυτοματισμο ύ είναι πρώτα από ό λα ό τι το
κόστος κατασκευής ενός PLC είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος παραγωγής
ενός μεγάλου αριθμού βοηθητικών ηλεκτρονόμων, χρονικών και απαριθμητών. Ενώ και
ο χρόνος κατασκευής του αυτοματισμού είναι μηδαμινός σε σχέση με την κατασκευή
ενός κλασικού πίνακα αυτοματισμού.
Τα PLC είναι ευέλικτα στην τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού.
Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στον αυτοματισμό, αυτή
μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά αρκεί μόνο να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Σε ένα
πίνακα κλασικού αυτοματισμού τέτοιου είδους αλλαγές είναι πράγμα πολύ δύσκολο και
χρονοβόρο.
Ο αυτοματισμός με PLC επεκτείνεται πολύ εύκολα. Αυτό γίνεται είτε απλά
αλλάζοντας το πρόγραμμα είτε με την τοποθέτηση νέων μονάδων εισόδων και εξόδων.
Κάθε επέκταση στον κλασικό αυτοματισμό είναι πολύ δύσκολη.
Ο αυτοματισμός με PLC μας παρέχει καταπληκτικές δυνατότητες. Μπορούμε να
δημιουργούμε πολύ εύκολα πολύπλοκες και έξυπνες επεξεργασίες, οι οποίες στον
κλασικό αυτοματισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν.
Το PLC καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα
κλασικού αυτοματισμού.

3.3 Αρχή λειτουργίας ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή
Ας υποθέσουμε ότι ένα PLC βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας του
αυτοματισμού (RUN). Τα βήματα που ακολουθεί κατά τη λειτουργία του είναι τα
εξής(20):
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Βήμα 1ο Στην αρχή ο επεξεργαστής διαβάζει τις εισόδους. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε
είσοδο ελέγχει αν έχει υψηλή τάση δηλαδή λογικό 1 ή χαμηλή τάση δηλαδή
λογικό 0. Η ψηφιακή τιμή 0 ή 1 για κάθε είσοδο αποθηκεύεται σε μια ειδική
περιοχή μνήμης η οποία ονομάζεται εικόνα εισόδων. Την εικόνα εισόδων
μπορείτε να τη φανταστείτε σαν ένα πίνακα όπου ο επεξεργαστής σημειώνει τις
τιμές που διάβασε π.χ. είσοδος Ι0.1=1, Ι0.2=0, Ι0.3=0 κοκ.
Βήμα 2ο

Στη συνέχεια ο επεξεργαστής χρησιμοποιώντας σαν δεδομένα τις τιμές
εισόδων που διάβασε εκτελεί τις εντολές του προγράμματος το οποίο
λειτουργεί τον αυτοματισμό. Το πρόγραμμα αυτό στην ουσία περιέχει μια
σειρά από λογικές πράξεις. Η εκτέλεση του προγράμματος θα δώσει
αποτελέσματα για τις εξόδους. Τα αποτελέσματα αυτά αποθηκεύονται στην
ειδική περιοχή της μνήμης που ονομάζεται εικόνα εξόδων. Όπως η εικόνα
εισόδων, η εικόνα εξόδων περιέχει την τιμή 0 ή 1 για κάθε έξοδο π.χ. Q0.1=1,
Q0.2=1, Q0.3=0 κοκ. Σημειώνουμε ότι οι τιμές αυτές προκύπτουν από την
εκτέλεση των λογικών πράξεων του προγράμματος.

Βήμα 3ο Στη συνέχεια ο επεξεργαστής αποδίδει τις τιμές της εικόνας εξόδων στις
εξόδους. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί υψηλή τάση σε όποια έξοδο έχει 1 και θα
δοθεί χαμηλή τάση σε όποια έξοδο έχει 0.
Με την συμπλήρωση του 3ου βήματος συμπληρώνεται ένας πλήρης κύκλος
λειτουργίας και η διαδικασία ξαναρχίζει από την αρχή. Ο κύκλος λειτουργίας εκτελείται
συνεχώς όσο το PLC βρίσκετε σε κατάσταση RUN. Δηλαδή ένα PLC εκτελεί συνεχώς
τα βήματα του κύκλου λειτουργίας όπως στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 3-1: Κύκλος λειτουργίας PLC
Ο χρόνος που χρειάζεται για να εκτελέσει το PLC ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας
ονομάζεται χρόνος κύκλου και εξαρτάται από την ταχύτητα του επεξεργαστή του PLC
αλλά και από τον αριθμό και το είδος των εντολών του προγράμματος. Δηλαδή στο ίδιο
PLC για ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα έχουμε μεγαλύτερο χρόνο κύκλου. Ο χρόνος
κύκλου αποτελεί και ένα μέτρο σύγκρισης των PLC.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το PLC δε βλέπει συνεχώς τον έξω κόσμο δηλαδή
την εξωτερική εγκατάσταση παρά μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα που διαβάζει τις
εισόδους και αποδίδει τις τιμές στις εξόδους. Στον υπόλοιπο χρόνο του κύκλου το PLC
είναι ένας υπολογιστής ο οποίος εκτελεί πράξεις (λογικές ή και αριθμητικές)
απομονωμένο από τον έξω κόσμο. Για να γίνει αυτό κατανοητό υποθέστε ότι αλλάζει η
κατάσταση μιας εισόδου κατά την διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο εκτελούνται οι
εντολές προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή στο τέλος του κύκλου το PLC θα δώσει
αποτελέσματα στις εξόδους στα οποία δεν θα έχει ληφθεί υπό ψη η αλλαγή στην
κατάσταση της συγκεκριμένης εισόδου. Αυτό γιατί το PLC θα ενημερώσει την εικόνα
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των εισόδων για την αλλαγή στην κατάσταση της συγκεκριμένης εισόδου στην αρχή του
επόμενου κύκλου επεξεργασίας του προγράμματος. Το PLC θα δώσει αποτελέσματα
στις εξόδους στα οποία θα έχει ληφθεί υπόψη η αλλαγή στην κατάσταση της παραπάνω
εισόδου στο τέλος του επόμενου κύκλου επεξεργασίας του προγράμματος. Λαμβάνοντας
τα παραπάνω υπόψη θα έλεγε κάποιος ότι τελικά το PLC ανταποκρίνεται πολύ
καθυστερημένα στις αλλαγές μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Όμως αυτό δεν είναι
η πραγματικότητα αφού ο χρόνος πραγματοποίησης ενός κύκλου προγράμματος από ένα
PLC είναι πάρα πολύ μικρός το πολύ 300 ms σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις
αυτοματισμού.

3.4 Η δομή ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή

Εικόνα 3-2: Βασικά μέρη PLC
Γενικά σε ένα PLC μπορούμε να διακρίνουμε όπως φαίνεται από την εικόνα 3-2
τα παρακάτω μέρη:
•

Την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU)
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•
•
•
•
•

Τη μνήμη
Τις μονάδες εισόδων-εξόδων (I/O modules)
Το δίαυλο επικοινωνίας (Bus)
Την μονάδα τροφοδοσίας
Την μονάδα επικοινωνίας

3.4.1 Tην κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU)
Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι η βασική μονάδα του PLC που είναι
υπεύθυνη για την λειτουργία του αυτοματισμού. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι
στην ουσία ένας μικροελεγκτής που συνήθως είναι 8bit ή 16bit με ταχύτητες από 0.01
MIPS (Million Instructions per second). Ο επεξεργαστής του PLC της εφαρμογή είναι
8bit με ταχύτητα 1MIPS που θεωρείται μία μεσαία κατηγορία δυνατοτήτων στο χώρο
των PLC.

3.4.2 Μνήμη
Η μνήμη περιέχει το πρόγραμμα το οποίο εκτελείται όπως επίσης και τα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται και διαμορφώνονται από το πρόγραμμα π.χ. τιμές
χρονιστών, απαριθμητών κ.ά.
Μία από τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού και γενικά του ψηφιακού κόσμου
είναι η έννοια του ψηφίου (Bit). Ένα Bit μπορεί να έχει μόνο δύο καταστάσεις:
•

1 π.χ. ΟΝ ενός διακόπτη

•

0 π.χ. OFF ενός διακόπτη

Στο PLC υπάρχουν τέσσερα είδη Bit:
•

To Bit εισόδου (Input Bit) με το συμβολισμό %Ι π.χ. ένας διακόπτης

•

Το Βit εξόδου (Output Bit) με το συμβολισμό %Q π.χ. μία αντλία

•

To Βit μνήμης (Memory Bit) με το συμβολισμό %Μ π.χ. ένα βοηθητικό
ρελέ

•

Το Βit συστήματος (System Bit) με το συμβολισμό %S π.χ. ένα alarm του
PLC

Μία ακόμη βασική έννοια πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμογές που
έχουν μετρήσεις και επομένως αριθμητικές τιμές είναι η έννοια της λέξης (Word).
Το Word έχει χωρητικότητα 16 Bit δηλαδή μία ακέραια τιμή έχει ακρίβεια 65536
(216). Στο Word αποθηκεύονται η αναλογικές τιμές σε ψηφιακή μορφή δηλαδή ένα
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θερμόμετρο που μετράει από το 0oC έως τους 200oC με ακρίβεια 1024 (210), όταν
μετρήσει 100oC το Word αποθηκεύει την τιμή 512.
Στο PLC υπάρχουν τέσσερα είδη Word:
•

To Word εισόδου (Word Input) με το συμβολισμό %IW π.χ. μία
θερμοκρασία

•

To Word εξόδου (Word Output) με το συμβολισμό %QW π.χ. μία τιμή
0-10Volt

•

To Word μνήμης (Word Memory) με το συμβολισμό %MW π.χ. μία τιμή
ενός χρονικού

•

To Word συστήματος (Word System) με το συμβολισμό %SW π.χ. ώρα
συστήματος

Τα PLC γενικά διαθέτουν δύο είδη μνήμης που αποθηκεύουν τα δύο είδη
δεδομένων που είδαμε παραπάνω. Τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης RAM (Random
Access Memory) που επιτρέπει την αποθήκευση τρεχόντων τιμών όπως η τρέχουσα τιμή
ενός χρονικού, το αποτέλεσμα μίας πράξης κ.ά. Τη μνήμη μόνιμης αποθήκευσης
EEPROM (Read Only Memory) όπου επιτρέπει την αποθήκευση του προγράμματος
αλλά και σταθερών και αμετάβλητων τιμών όπως είναι η προκαθορισμένη τιμή ενός
χρονικού, μίας σταθεράς κ.ά.
Το PLC της εφαρμογής διαθέτει δύο μνήμες RAM η μία στα 10kB και η άλλη
στα 32kB ενώ έχει και μία EEPROM στα 32kB. Στην πράξη το συγκεκριμένο PLC
διαθέτει:
•

Προγραμματισμό μέχρι 3000 εντολές

•

256 Memory Bit (%M)

•

3000 Memory Word (%MW)

•

128 χρονιστές (Timer)

•

128 απαριθμητές (Counter)

•

Μπαταρία με αυτονομία της RAM μέχρι 30 μέρες

3.4.3 Μονάδες εισόδων-εξόδων (I/O modules)
Οι μονάδες των εισόδων και των εξόδων αποτελούν τις μονάδες επικοινωνίας
της κεντρικής μονάδας με τον έξω κόσμο. Η μονάδα εισόδου δίνει πληροφορίες στο PLC
δηλαδή αν πατήθηκε κάποιος διακόπτης, την τιμή από ένα θερμόμετρο κ.ά. Η μονάδα
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εξόδου ορίζει από το PLC ποιες ενέργειες να πραγματοποιηθούν προς τον έξω κόσμο
δηλαδή να δώσει εντολή για να σταματήσει ή να ξεκινήσει ένα κινητήρας, να ανάψει ή
να σβήσει κάποια φώτα, να ανοίξει ή να κλείσει μία βαλβίδα κ.ά.
Η κεντρική μονάδα μπορεί να δεχτεί ψηφιακά σήματα εισόδου και εξόδου
χαμηλής τάσης και πολύ μικρού ρεύματος. Η τάση που δέχεται η κεντρική μονάδα είναι
συνήθως 0Volt για το λογικό 0 και 24Volt για το λογικό 1. Το ρεύμα εισόδου καθώς και
το ρεύμα εξόδου δεν μπορεί να περάσει τα μερικά mA. Οι μονάδες εισόδων και εξόδων
αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν τα σήματα εισόδου και εξόδου που έχουμε στον
αυτοματισμό με τα σήματα που μπορεί να δεχτεί η κεντρική μονάδα, τόσο από άποψη
τάσεων όσο και από άποψη ρευμάτων. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με τη χρήση
ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος δηλαδή τρανζίστορ ισχύος, θυριστόρ και triac είτε
ακόμη με τη χρήση κατάλληλων μικροηλεκτρονόμων (ρελέ).
Κάθε σύστημα PLC καταλήγει πάντα σε ακροδέκτες (κλέμες). Οι ακροδέκτες
αυτοί ανήκουν στις μονάδες εισόδων και εξόδων του PLC. Στους ακροδέκτες εισόδων
καταλήγουν οι αγωγοί που έρχονται από αισθητήρες (τερματικούς διακόπτες,
πιεζοστάτες κλπ) . Στους ακροδέκτες εξόδων καταλήγουν οι αγωγοί που τροφοδοτούν
πηνία ηλεκτρονόμων ισχύος, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες , λυχνίες ένδειξης και λοιπούς
αποδέκτες.
Στους διαφόρους τύπους των PLC οι μονάδες εισόδων και εξόδων
αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Γενικά ισχύουν τα παρακάτω:
•

Μια μονάδα εισόδων ή εξόδων μπορεί να λειτουργεί με συνεχή τάση ή με
εναλλασσόμενη τάση. Οι τυπικές τάσεις που συναντούμε στα PLC είναι
στο συνεχές 24Vdc, 48Vdc, 60Vdc και στο εναλλασσόμενο 24Vac,
48Vac, 115Vac, 230Vac με συνηθέστερες τις 24Vdc και 115Vac και
230Vac.

•

Η τάση αυτή δεν παρέχεται συνήθως από τη μο νάδα τρο φο δο σίας το υ
PLC. Πρέπει να τη δημιουργηθεί εξωτερική τροφοδοτική μονάδα.

•

Τα κυκλώματα και οι τάσεις των εισόδων είναι τελείως ανεξάρτητα από
τα κυκλώματα και τις τάσεις των εξόδων. Επομένως η τάση για τις
εισόδους μπορεί να είναι διαφορετική από την τάση για τις εξόδους Αν η
τάση εξόδων είναι ίδια με την τάση των εισόδων μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί το ίδιο τροφοδοτικό για τάσεις DC ή μετασχηματιστής
για τάσεις AC για τις εισόδους και τις εξόδους.
•

Η τάση εισόδων δηλαδή η τάση που θα φθάσει σε μια είσοδο όταν
ενεργοποιηθεί

ο

αντίστοιχος

αισθητήρας

διαχωρίζεται

συνήθως

γαλβανικά από το υπόλοιπο εσωτερικό κύκλωμα του PLC. Τα ίδια
ισχύουν και για τις εξόδους. Αν σε κάποιες μονάδες εισόδων ή εξόδων
δεν έχουμε γαλβανική απομόνωση πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το
θέμα των γειώσεων.
Το PLC της εφαρμογή διαθέτει 12 ψηφιακές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους
όπου για λόγους επίδειξης χρησιμοποιήθηκαν κάποιες από τις θύρες όπως φαίνεται από
την παρακάτω εικόνα που απεικονίζει το πώς δηλώθηκαν οι θύρες του PLC στο
λογισμικό του. Όπως αναφέραμε παραπάνω ο συμβολισμός Ix.y απεικονίζει τη θύρα
εισόδου με το x να δηλώνει ποιό module ενώ το y ποια θύρα, δηλαδή η είσοδος του
τρίτου module της πέμπτης θύρας είναι I2.4. Ομοίως η έξοδος η οποία συμβολίζεται
Qx.y.
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Εικόνα 3-3: Είσοδοι-Έξοδοι από το λογισμικό TwidoSuite

19

Εικόνα 3-4: Τροφοδοσία-Καλωδίωση PLC και περιφερειακών
Στο PLC TWIDO της εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε όπως φαίνεται από την
παραπάνω εικόνα εξωτερικό τροφοδοτικό που μετατρέπει τα 230Vac σε 24Vdc επειδή
το συγκεκριμένο PLC δουλεύει με τάση 24Vdc. Από τις ψηφιακές εισόδους
χρησιμοποιήθηκε μία είσοδος η Ι0.10 όπου όπως φαίνεται στην εικόνα 3-3 στο
αισθητήριο στάθμης πηγαίνουν 24Vdc και αν το αισθητήριο ενεργοποιηθεί δηλαδή
ανιχνεύσει νερό τότε θα αφήσει τα 24Vdc να πάνε στο PLC στη συγκεκριμένη θύρα
ώστε το PLC με τη σειρά του να καταλάβει ότι η δεξαμενή έχει νερό ομβρίων. Από τις
ψηφιακές εξόδους τροφοδοτούμε στην κοινή θύρα την τάση που θέλουμε να βγάλει η
έξοδος δηλαδή στην εφαρμογή τροφοδοτούμε 230Vac στο τρίτο κοινό με το σκούρο
καφέ χρώμα και όταν το PLC αποφασίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα να ενεργοποιήσει
την βαλβίδα του χώρου 1 θα αφήσει αυτά τα 230Vac που παίρνει το τρίτο κοινό να
περάσουν την θύρα Q0.6 με ανοικτό καφέ χρώμα.
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3.4.4 Δίαυλο επικοινωνίας (Bus)
Ο δίαυλος επικοινωνίας ή απλά Bus, επιτρέπει σε όλα τα εσωτερικά μέρη του
ελεγκτή να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αποτελεί με άλλα λόγια ένα εργαλείο εσωτερική
επικοινωνίας του PLC.

3.4.5 Μονάδα τροφοδοσίας
Η μονάδα τροφοδοσία ενός PLC έχει ως σκοπό να παρέχει τις κατάλληλες τάσεις
για τη λειτουργία των διαφόρων εσωτερικών κυκλωμάτων και να διατηρεί το
περιεχόμενο της μνήμης RAM όπου είναι αποθηκευμένες διάφορες μεταβλητές. Για το
λόγο αυτό τα PLC είναι εφοδιασμένα με μία μπαταρία η οποία εξασφαλίζει την
απαραίτητη τάση σε περίπτωση διακόπτης ρεύματος. Το PLC της εφαρμογής διαθέτει
μπαταρία που παρέχει αυτονομία στην RAM μέχρι 30 ημέρες.

3.4.6 Μονάδα επικοινωνίας
Η μονάδα επικοινωνίας είναι αυτή με τη βοήθεια της οποίας επικοινωνεί το PLC
προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτό το πρόγραμμα που πρόκειται να εκτελέσει από έναν
υπολογιστή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και αλλαγής των τιμών των
μεταβλητών καθώς το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη από τον υπολογιστή.
Το συγκεκριμένο PLC της εφαρμογής όπως έχουμε αναφέρει χρησιμοποιεί τη
θύρα προγραμματισμού από τη μονάδα επικοινωνίας η οποία είναι RS485 σε Mini-DIN
όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα. Ο υπολογιστής συνδέεται μέσω του
TwidoSuite που είναι το λογισμικό προγραμματισμού του PLC με τη θύρα USB με τη
βοήθεια ειδικού καλωδίου του TSXCUSB485 το οποίο από την πλευρά του υπολογιστή
είναι USB και από την πλευρά του PLC είναι Mini-DIN.
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Εικόνα 3-5: Θύρα προγραμματισμού PLC στη μονάδα επικοινωνίας

3.5 Προγραμματισμός ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή
Το βασικότερο κομμάτι σε ένα σύστημα αυτοματισμού με PLC δεν είναι το
υλικό μέρος αλλά το λογισμικό δηλαδή το πρόγραμμα που υλοποιεί τον επιθυμητό
αυτοματισμό. Τρεις είναι σήμερα οι κυριότερες κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού
για PLC τις οποίες συναντούμε με μικρές διαφορές στα PLC όλων των εταιριών(21).

3.5.1 Γλώσσα LADDER ή γλώσσα ηλεκτρολογικών γραφικών
Είναι η πρώτη γλώσσα που αναπτύχθηκε ιστορικά. Η γλώσσα Ladder στην ουσία
επιτρέπει

τη

μεταφορά

του

ηλεκτρολογικού

σχεδίου

μέσω

της

συσκευής

προγραμματισμού στο PLC. Με τη γλώσσα αυτή η εκπαίδευση των τεχνικών που ήταν
συνηθισμένοι στον κλασικό αυτοματισμό γινόταν εύκολα και γρήγορα αφού δεν άλλαζε
ουσιαστικά την εργασία σχεδιασμού του αυτοματισμού. Η γλώσσα Ladder χρησιμοποιεί
όχι την Ευρωπαϊκή προτυποποίηση στο σχεδιασμό των ηλεκτρικών επαφών αλλά την
Αμερικάνικη. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρώτα PLC αναπτύχθηκαν στην
Αμερική. Όμως στη συνέχεια ο τρόπος αυτού του σχεδιασμού βόλεψε και έτσι
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διατηρήθηκε και από τις Ευρωπαϊκές εταιρίες με αποτέλεσμα σήμερα να είναι o πλέον
καθιερωμένος.

3.5.2 Γλώσσα λίστας εντολών (STL, statement list)
Η γλώσσα αυτή αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γλώσσα Ladder αν και οι
εταιρίες έδειξαν στην αρχή δισταγμό στο να την προωθήσουν φοβούμενες μην
τρομάξουν το τεχνικό. Η γλώσσα αυτή δημιουργεί λίστα προγράμματος με εντολές οι
οποίες αντιστοιχούν στις λογικές πύλες (AND, OR, NOT κ.λ.π.). Στην αρχή η γλώσσα
λίστα εντολών ήταν πολύ φτωχή και περιοριζόταν μόνο στις βασικές λογικές εντολές οι
οποίες αντιστοιχούσαν αμέσως στα γραφικές εντολές της γλώσσας Ladder. Σήμερα οι
γλώσσες αυτές έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και συναντά κανείς σε αυτές στοιχεία από τις
γλώσσες των υπολογιστών και κυρίως των γλωσσών Assembly. Ο προγραμματισμός σε
λίστα εντολών απαιτεί από τον ηλεκτρολόγο να έχει έστω στοιχειώδεις γνώσεις
προγραμματισμού.

3.5.3 Γλώσσα λογικών γραφικών ή λογικού διαγράμματος (FBD, Function
Block Diagram)
Η γλώσσα αυτή είναι επίσης γραφική αλλά αντί του ηλεκτρολογικού σχεδίου του
αυτοματισμού χρησιμοποιεί το αντίστοιχο λογικό κύκλωμα. Η γλώσσα αυτή είναι
νεότερη και δεν χρησιμοποιείται από όλες τις εταιρίες.

3.5.4 Συνοπτικά
Οι τρεις γλώσσες έχουν το ίδιο ρεπερτόριο εντολών αλλά με διαφορετική
σύνταξη το οποίο ρεπερτόριο έχει κάποιες ελαφριές διαφοροποιήσεις από εταιρία σε
εταιρία. Παρακάτω φαίνονται στην γλώσσα STL που είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή οι πιο βασικές εντολές:
Εντολή

Σχόλια

LD

Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο με τη μεταβλητή της εντολής

LDN

Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι το αντίθετο της μεταβλητής της εντολής

LDR

Το δυαδικό αποτέλεσμα γίνεται 1 όταν ανιχνευτεί στην μεταβλητή της
εντολής θετικός παλμός από 0 σε 1
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LDF

AND

Το δυαδικό αποτέλεσμα γίνεται 0 όταν ανιχνευτεί στη μεταβλητή της εντολής
αρνητικός παλμός από 1 σε 0
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη AND μεταξύ του
αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη AND μεταξύ του

ANDN

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και το αντίθετο της μεταβλητής
της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη AND μεταξύ του

ANDR

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης θετικού
παλμού της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη AND μεταξύ του

ANDF

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης αρνητικού
παλμού της μεταβλητής της εντολής

OR

Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη OR μεταξύ του
αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη OR μεταξύ του

ORN

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και το αντίθετο της μεταβλητής
της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη OR μεταξύ του

ORR

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης θετικού
παλμού της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη OR μεταξύ του

ORF

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης αρνητικού
παλμού της μεταβλητής της εντολής

XOR

Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη XOR μεταξύ του
αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη XOR μεταξύ του

XORN

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και το αντίθετο της μεταβλητής
της εντολής

XORR

Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη XOR μεταξύ του
αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης θετικού
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παλμού της μεταβλητής της εντολής
Το δυαδικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τη λογική πράξη XOR μεταξύ του
XORF

αποτελέσματος της προηγούμενης εντολής και της ανίχνευσης αρνητικού
παλμού της μεταβλητής της εντολής

ST

STN

S

R

Το αποτέλεσμα της προηγούμενης λογικής πράξης αποθηκεύεται στη
μεταβλητή της εντολής
Το αποτέλεσμα της προηγούμενης λογικής πράξης αποθηκεύεται το αντίθετο
στη μεταβλητή της εντολής
Όταν το αποτέλεσμα της προηγούμενης λογικής πράξης είναι 1 τότε η
μεταβλητή της εντολής γίνεται 1 μέχρι να εκτελεστεί η εντολή R (reset)
Όταν το αποτέλεσμα της προηγούμενης λογικής πράξης είναι 1 τότε η
μεταβλητή της εντολής γίνεται 0 μέχρι να εκτελεστεί η εντολή S (set)
Εκτός από τις πιο βασικές εντολές υπάρχουν και άλλες εντολές που εκτελούν

συγκεκριμένες λειτουργίες όπως είναι οι εντολές για το χρονιστή, τον απαριθμητή, για τη
δημιουργία υπορουτίνων, για τον έλεγχο PID, για τη δημιουργία παλμών PWM, για την
αποστολή και λήψη δεδομένων κ.ά.
Το περιβάλλον προγραμματισμού (integrated development environment, IDE)
είναι το ίδιο για τις τρεις γλώσσες αλλά η κάθε εταιρεία PLC χρησιμοποιεί το δικό της
λογισμικό. Υπάρχουν και λογισμικά για προγραμματισμό PLC που επιτρέπουν τον
προγραμματισμό μόνο μίας γλώσσας ή δύο το πολύ. Το TwidoSuite επιτρέπει τον
προγραμματισμό στην Ladder και την STL. Παρακάτω παραθέτουμε τρία απλά
παραδείγματα και στις τρεις γλώσσες όπου τα I0.0, I0.1 και Ι0.2 είναι οι είσοδοι και η
Q0.0 είναι η έξοδος του PLC.
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Εικόνα 3-6: Παραδείγματα στις γλώσσες Ladder, FBD και STL
Το πρώτο παράδειγμα είναι η λογική πράξη AND δηλαδή:
I0.0

I0.1 (ΝΟΤ)

Q0.0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

H Ladder απεικονίζει τις δύο εισόδους I0.0 και Ι0.1 σαν ηλεκτρολογικές επαφές
δηλαδή το Ι0.0 είναι μία ανοικτή επαφή (Normally Open) δηλαδή όταν δεν έχει ρεύμα
είναι 0 και όταν περνάει ρεύμα είναι 1 ενώ η είσοδος Ι0.1 είναι μία κλειστή επαφή
(Normally Close) δηλαδή όταν δεν έχει ρεύμα είναι 1 και όταν έχει ρεύμα είναι 0. Όπως
φαίνεται στην εικόνα η λογική AND στην Ladder είναι σε σειρά οι είσοδοι δηλαδή αν
κοπεί το ρεύμα σε μία από τις δύο εισόδους δεν θα μπορέσει να φτάσει ρεύμα στην
έξοδο Q0.0. Ενώ η FBD είναι με συνδέσεις από blocks, πιο κατανοητή αφού η
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αντιστροφή της εισόδου Ι0.1 φαίνεται με το block ΝΟΤ και η πύλη AND με το block &.
Τέλος η STL είναι πιο περίπλοκη από τις άλλες δηλαδή για την λογική πράξη AND,
πρώτα φορτώνεται LD (LOAD) η είσοδος I0.0 στη συνέχεια γίνεται η λογική πράξη
ANDN (AND NOT) με την είσοδο I0.1 και τέλος το αποτέλεσμα αποθηκεύεται ST
(STORE) στην έξοδο Q0.0.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι η λογική πράξη OR δηλαδή:
I0.0

I0.1

Q0.0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

H Ladder συντάσσεται ομοίως με την λογική πράξη AND απλώς με την διαφορά
ότι τώρα οι δύο είσοδοι δεν είναι σε σειρά αλλά παράλληλα δηλαδή αν τουλάχιστον ένα
από τα δύο έχει ρεύμα τότε θα πάει ρεύμα και στην έξοδο Q0.0. Στην FBD όπως
φαίνεται στην εικόνα η λογική πράξη OR συντάσσεται με το block >=1. Τέλος στην STL
η εντολή OR φαίνεται ξεκάθαρα πως ορίζεται.
Το τρίτο παράδειγμα είναι μία σύνθετη λογική πράξη δηλαδή:
I0.0

I0.1

I0.2

Q0.0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Η λογική αυτή πράξη είναι ένας συνδυασμός των εντολών OR και AND όπου
πρώτα εκτελείται η λογική πράξη OR των εισόδων I0.0 και I0.1 και το αποτέλεσμα που
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προκύπτει πραγματοποιεί μία λογική πράξη AND με την είσοδο I0.2 και τέλος το
αποτέλεσμα αποθηκεύεται στην έξοδο Q0.0. Η Ladder και η FBD φαίνεται καθαρά πως
συντάσσονται. Στην STL πρέπει η πράξη που θα εκτελεστεί πρώτα να μπει σε
παρένθεση όπως φαίνεται στην εικόνα και στη συνέχεια να εκτελεστεί η επόμενη πράξη.
Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για αρχάριους προγραμματιστές και για
μικρά προγράμματα συνιστάτε η γλώσσα FBD, ενώ για ηλεκτρολόγους που δεν έχουν
μεγάλη άνεση στον προγραμματισμό είναι καλή η γλώσσα Ladder και τέλος για άτομα
με εμπειρία στον προγραμματισμό και για αρκετά μεγάλα προγράμματα είναι
προτιμότερη η STL.
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4 Αναφορά στη συγκεκριμένη εφαρμογή
4.1 Τα Υλικά της εφαρμογής

Εικόνα 4-1: Τα υλικά της εφαρμογής
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Στην εικόνα 4-1 φαίνονται τα υλικά της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν τα
οποία περιγράφονται παρακάτω.

4.1.1 Ασφάλειες
Οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρολογική προστασία της
εφαρμογής. Η πρώτη ασφάλεια είναι στα 16A προστασία η οποία είναι η κεντρική και η
δεύτερη είναι για την προστασία του συστήματος ελέγχου όπου είναι πιο χαμηλή και
συγκεκριμένα στα 6A.

4.1.2 Τροφοδοτικό
Το τροφοδοτικό μετατρέπει τα 230Volt εναλλασσόμενου ρεύματος τα οποία είναι
επικίνδυνα για τον άνθρωπο σε 24Volt συνεχές. Σε αυτήν την τάση δουλεύει το σύστημα
ελέγχου για λόγους προστασίας για την επίδειξη της εφαρμογής. Το συγκεκριμένο
τροφοδοτικό επιτρέπει να περάσει μέχρι 1.2A.

4.1.3 PLC
Το PLC Master και το PLC Slave είναι οι ελεγκτές όπου γίνεται ο
προγραμματισμός της εφαρμογής. Όπως φαίνεται από την εικόνα 4-2 το PLC Master
είναι το κεντρικό PLC δηλαδή αυτό πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο όγκο αυτοματισμού
ενώ είναι επίσης και το μοναδικό PLC που συνδέεται με την οθόνη αφή. Συνηθίζετε στις
μεγάλες εγκαταστάσεις αλλά ακόμη και σε ένα σπίτι όταν έχουμε πολλοί
απομακρυσμένα περιφερειακά όπως για παράδειγμα είναι το σύστημα της γκαραζόπορτα
το οποίο αποτελείται από τα τερματικά της πόρτας και το μοτέρ της ή ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ποτιστικού το οποίο αποτελείται

από τις βαλβίδες των

ποτιστικών, το πιεστικό και ίσως και τη γεώτρηση, για να αποφύγουμε να εγκαθιστούμε
πολλά καλώδια τα οποία θα πρέπει να φτάνουνε στο κεντρικό PLC είναι προτιμότερο να
τοποθετείται ένα άλλο PLC στο οποίο να συνδέονται τα απομακρυσμένα περιφερειακά
και το οποίο θα βρίσκεται κοντά στα συγκεκριμένα περιφερειακά και να συνδέεται το
ίδιο με το κεντρικό μόνο με ένα καλώδιο. Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε
ένα δεύτερο PLC που ονομάζεται Slave όπου για λόγους επίδειξης έχει μόνο την
επικοινωνία με το GSM modem και επικοινωνεί με το κεντρικό με Modbus επικοινωνία
ενός καλωδίου δύο συρμάτων.
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4.1.4 Μετρητής Ισχύος & Ρευματοδότης(Πρίζα)
Ο Μετρητής ισχύος(23) μετράει την κατανάλωση ρεύματος καθώς επίσης και
διάφορα φυσικά μεγέθη όπως είναι το ρεύμα, η τάση, η συχνότητα κ.α. που υπάρχουν
στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του κτιρίου. Ο ρευματοδότης (πρίζα) χρησιμοποιείται καθαρά
για λόγους επίδειξης ώστε να συνδεθεί κάποια ηλεκτρολογική συσκευή και να μετρήσει
ο Μετρητής ισχύος την κατανάλωση του.

4.1.5 GSM modem
Το GSM modem(24) δέχεται μία κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας και
χρησιμοποιείται για να μπορεί ο χρήστης να στέλνει εντολές μέσω κινητού τηλεφώνου
με SMS αλλά να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες με SMS.

4.1.6 Switch Ethernet
Το Switch Ethernet χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των συσκευών που όπως
έχουμε αναφέρει χρησιμοποιούν την επικοινωνία Modbus TCP/IP. Οι συσκευές αυτές
φαίνονται στην εικόνα 4-2.

4.1.7 Οθόνη Αφής
Η Οθόνη Αφής Ελέγχου(25) έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι η διεπαφή του
χρήστη με τα συστήματα του αυτοματισμού. Η Οθόνη Αφής Προσομοίωσης(25)
τοποθετήθηκε για λόγους επίδειξης, ώστε κάποια αισθητήρια που για λόγο κόστους δεν
γινόταν να υπάρχουν στην εφαρμογή πραγματικά, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
υπάρχουν εικονικά και να μεταβάλλονται από τη συγκεκριμένη οθόνη.

4.1.8 Αισθητήρια & Ενεργοποιητές
Τα αισθητήρια που υπάρχουν στην εφαρμογή είναι το θερμόμετρο του χώρου και
η στάθμη της δεξαμενής των όμβριων. Τέλος για να γίνει πιο ρεαλιστική η εφαρμογή
τοποθετήθηκαν και κάποιοι ενεργοποιητές δηλαδή κάποιες συσκευές οι οποίες αφού
πάρουν εντολή από το PLC κάνουν κάποια ενέργεια. Στην εφαρμογή υπάρχουν οι Βάνες
της δεξαμενής των όμβριων, του ηλιακού και του κυκλοφορητή για την θέρμανση του
χώρου ενώ τοποθετήθηκαν και δύο αντλίες, οι οποίες δεν είναι στις πραγματικές
διαστάσεις που θα έπρεπε, η μία μετακινεί το αντιψυκτικό νερό στο ηλιακό και η άλλη
κυκλοφορεί το ζεστό νερό στα σώματα των καλοριφέρ μέσα στο σπίτι.
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4.2 Τα δίκτυα της εφαρμογής

Εικόνα 4-2: Τα δίκτυα της εφαρμογής
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Στην εικόνα 4-2 φαίνεται αναλυτικά η δικτύωση των συσκευών μεταξύ τους.

4.2.1 Modbus RTU
Το δίκτυο Modbus RTU είναι με το πορτοκαλί χρώμα. Στο συγκεκριμένο δίκτυο
συνδέονται το PLC Master και το PLC Slave με διευθύνσεις 1 και 3 αντίστοιχα καθώς
και ο Μετρητής Ισχύος με διεύθυνση 2. Το baudrate της επικοινωνίας είναι 19200 με
Parity Even, επίσης το φις του καλωδίου είναι Mini-DIN με 8 ακροδέκτες ή RJ45 με 8
ακροδέκτες ενώ το καλώδιο χρησιμοποιεί 3 σύρματα.

4.2.2 Modbus TCP/IP
Στο δίκτυο Modbus over TCP/IP με το πράσινο χρώμα βρίσκονται το PLC
Master, η οθόνη αφής για τον έλεγχος, η οθόνη αφής για την προσομοίωση και ένας
οποιοσδήποτε υπολογιστής για τον απομακρυσμένο έλεγχο με διευθύνσεις αντίστοιχα
192.168.0.1, 192.168.0.4, 192.168.0.2, 192.168.0.3. Το Subnet Mask του δικτύου είναι
κλάσης C δηλαδή 255.255.255.0 γιατί σε μία τέτοια εφαρμογή δεν ξεπερνάμε τις 254
συσκευές. Το φις του καλωδίου είναι το RJ45 με 8 ακροδέκτες ενώ το καλώδιο
χρησιμοποιεί και τα 8 σύρματα ανά δύο συνεστραμμένα.

4.2.3 Modbus ASCII
Με το μπλε χρώμα είναι η επικοινωνία του PLC Slave και του GSM modem με
Modbus ASCII. Το baudrate της επικοινωνίας είναι 19200 με Parity None, επίσης το φις
του καλωδίου είναι το σειριακό RS232 Sub-D με 9 ακροδέκτες ή Mini-DIN με 8
ακροδέκτες ενώ το καλώδιο χρησιμοποιεί 8 σύρματα.

4.2.4 RF
Η ασύρματη επικοινωνία από την κεραία του GSM modem με ένα οποιοδήποτε
κινητό φαίνεται με το γκρι χρώμα.

4.2.5 Ηλεκτρολογική καλωδίωση
Τέλος η καλωδίωση από το PLC Master με τα περιφερειακά αισθητήρια και τους
ενεργοποιητές δεν πραγματοποιείται με κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας αλλά
ηλεκτρολογικά.
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4.3 Γραφικές Διεπιφάνειες (ΗΜΙ)
Οι γραφικές διεπιφάνειες ή HMI (Human Machine Interface) είναι διεπιφάνειες
οι οποίες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την μηχανή και γενικά με
ολόκληρο το σύστημα του αυτοματισμού. Η γραφικές διεπιφάνειες εμφανίζονται σε
διάφορες μορφές στις μέρες μας δηλαδή μπορεί να είναι υπολογιστές, οθόνες αφής,
κινητά τηλέφωνα μέχρι και απλά κουμπιά ή διακόπτες.
Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήθηκε η οθόνη αφής της εταιρίας Schneider
Electric όπου προγραμματίστηκε στο λογισμικό Vijeo Designer. Η επικοινωνία με το
PLC πραγματοποιήθηκε με Modbus TCP/IP. Οι μεταβλητές του λογισμικού της οθόνης
είναι ουσιαστικά οι μνήμες του PLC δηλαδή όλα τα M (Memory) και MW (Memory
Word) όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Οι μνήμες είναι πιο σωστό να δηλωθούν
στο Vijeo Designer με τις ίδιες ονομασίες που δόθηκαν και στο TwidoSuite για
διευκόλυνση του προγραμματιστή.

Εικόνα 4-3: Οι μνήμες του PLC δηλώνονται στο λογισμικό της οθόνης
Αφού δηλωθούν οι μνήμες του PLC στο λογισμικό της οθόνης, στη συνέχεια
πραγματοποιούνται οι σελίδες όπου ουσιαστικά είναι ο διαχωρισμός της εφαρμογής σε
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τμήματα ώστε να διευκολύνει το χρήστη για πιο εύκολο έλεγχο και χειρισμό της
εφαρμογής. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα υπάρχουν τα Base Panels όπου
ορίζονται οι σελίδες κάποιες από τις οποίες είναι τμήματα του αυτοματισμού όπως είναι
το ποτιστικό σύστημα, το σύστημα θέρμανσης κ.ά. και τα Popup Windows όπου είναι
ουσιαστικά παράθυρα της οθόνης τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν πραγματοποιηθεί
κάποια ενέργεια η οποία μπορεί να είναι ένα αλάρμ ή ο ορισμός τιμής μιας μεταβλητής.
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Εικόνα 4-4: Οι μνήμες του PLC δηλώνονται στο λογισμικό της οθόνης
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Τέλος αφού οργανωθεί το πρόγραμμα της οθόνης με τα παραπάνω που
αναφέρθηκαν αρχίζει η διαμόρφωση των σελίδων. Στις σελίδες προστίθενται κουμπιά,
διακόπτες, animation, κείμενα, νούμερα κ.ά. τα οποία συνδέονται με τις μνήμες του PLC
ώστε να υπάρχει η αλληλεπίδραση με τις μηχανές.

Εικόνα 4-5: Ρυθμίσεις διακόπτη για ενεργοποίηση του GSM modem
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τις ρυθμίσεις ενός διακόπτη του Vijeo Designer
το οποίο είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του λογισμικού. Ο διακόπτης αυτός είναι
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για τη μεταβλητή «GSM_active_hmi» όπου είναι η μνήμη %M96 του PLC. H μνήμη
M96 ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία του να στέλνει μηνύματα SMS η
εφαρμογή δηλαδή το GSM modem να γίνει ON ή OFF. Οι λειτουργίες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν τη στιγμή που πατιέται ο διακόπτης (When Touch) είναι η παρακάτω.

Set

Το GSM modem γίνεται μόνιμα ON μέχρι να γίνει Reset

Reset

Το GSM modem μόνιμα OFF μέχρι να γίνει Set

Toggle

Το GSM modem αλλάζει κατάσταση δηλαδή αν ήταν OFF όταν πατηθεί ο
διακόπτης στην οθόνη θα γίνει ON και ανάποδα

Momentary ON

Το GSM modem γίνεται στιγμιαία ON

Momentary OFF

Το GSM modem γίνεται στιγμιαία OFF

4.4 Το ποτιστικό σύστημα

Εικόνα 4-6: Το ποτιστικό σύστημα
Το ποτιστικό σύστημα της εφαρμογή όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα
αποτελείται από 4 τμήματα δηλαδή δεξαμενή όμβριων(βρόχινων), το πιεστικό, το
ποτιστικό και την τουαλέτα. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα με το κουμπί
«Ενεργοποίηση» ενώ υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής να
ενεργοποιήσουμε κάποια τμήματα μεμονωμένα αφού πρώτα πατηθεί το κουμπί
«Manual».
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4.4.1 Δεξαμενή όμβριων (βρόχινων νερών)
Η δεξαμενή όμβριων είναι μία δεξαμενή στην οποία καταλήγουν μέσα από
λούκια(κανάλια) τα βρόχινα νερά ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από τον
καταναλωτή αφού βέβαια κρατηθούν με τη βοήθεια σχάρας ή φίλτρων τα στερεά
κομμάτια όπως π.χ. κλαδιά, φύλλα. Ο ελεγκτής καταλαβαίνει αν υπάρχει νερό στη
δεξαμενή με τη βοήθεια ενός αισθητηρίου στάθμης το οποίο υπάρχει πραγματικό στην
εφαρμογή. Αν ο ελεγκτής του δώσει σήμα το αισθητήριο ότι δεν έχει νερό η δεξαμενή
τότε κλείνει την βάνα των όμβριων και ανοίγει τη βάνα της Ύδρευσης.

4.4.2 Πιεστικό
Το πιεστικό δεν είναι τίποτα άλλο από μία αντλία που σπρώχνει το νερό με μία
συγκεκριμένη πίεση. Ο χειριστής στην εφαρμογή μπορεί να ορίσει το πιεστικό σε ποιες
πιέσεις να δουλεύει και σε ποιες πιέσεις να βγάλει αλάρμ και να στείλει sms. Στην
παρακάτω εικόνα το πιεστικό έχει ρυθμιστεί να ξεκινάει να δουλεύει όταν η πίεση πέσει
κάτω από τα 4.0bar και να σταματάει να δουλεύει όταν ξεπεράσει τα 6.0bar. Αλάρμ θα
βγάλει όταν η πίεση πέσει κάτω από 1.0bar κάτι το οποίο μπορεί να γίνει όταν από
βλάβη δεν ανοίξει καμία βάνα για να πάρει νερό ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί το αλάρμ
και όταν η πίεση ξεπεράσει τα 8.0bar στην περίπτωση που από βλάβη δεν σταμάτησε
στα 6.0bar.

Εικόνα 4-7: Ρύθμιση πιεστικού για λειτουργία και αλάρμ

4.4.3 Ποτιστικό
Το ποτιστικό σύστημα όπως φαίνεται από την εικόνα 4-6 αποτελείται από μία
βάνα η οποία ανοίγει για ξεκινήσει το πότισμα όπου για λόγους επίδειξης έγινε
προγραμματισμός για ένα ποτιστικό. Το πότε θα δουλεύει το ποτιστικό ορίζεται από τον
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άνθρωπο σε εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Στην εφαρμογή υπάρχει εικονικό αισθητήριο υγρασίας στο χώρο που ποτίζει το
ποτιστικό 1 ώστε ακόμη και όταν ενεργοποιηθεί από τον χρονοπρογραμματισμό το
ποτιστικό 1 να μην δουλέψει αφού υπάρχει η επιθυμητή υγρασία στα φυτά.

Εικόνα 4-8: Χρονοπρογραμματισμός εβδομαδιαίο για το ποτιστικό 1

4.4.4 Τουαλέτα
Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο δίκτυο νερού που εκμεταλλεύεται
το βρόχινο νερό πρέπει να υπάρχουν και οι τουαλέτες σε ένα σπίτι ή κτίριο. Η μεγάλη
κατανάλωση νερού στην τουαλέτα(26) η οποία αγγίζει σχεδόν το 40% της συνολικής σε
ένα σπίτι, μας αναγκάζει να δημιουργήσουμε εναλλακτικές πηγές νερού. Αυτό
προσπαθήσαμε να πετύχουμε και στην συγκεκριμένη εφαρμογή με τη βοήθεια των
όμβριων νερών.

4.4.5 Εισαγωγή στον προγραμματισμό του ποτιστικού σύστημα
143. (* ************************************************************* *)
144. (* GENIKO START POTISTIKO SYSTHMA (YDREYSI-OMBRIAPIESTIKO-POTISTIKA-TOYALETA) *)
145. (* -------------------------------------------------------- *)
146.
147.
148.
149.
150.

LDN ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDN POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND(R POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_S
)
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151. S
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE

LDR ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_R
ORR GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_R
OR( POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
)
OR( ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
)
R POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
R POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI

165. LDN POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
166. ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
167. S POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

LDR ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
OR( POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
)
OR( ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
)
R POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
R POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
Ο παραπάνω κώδικας που υπάρχει στα παραρτήματα στον PLC Master είναι το

γενικό ON και OFF του ποτιστικού συστήματος όπου είναι η δυαδική μνήμη
«POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE»

για

«POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE»

για

το
το

αυτόματο

χειροκίνητο.

Οι

και
μνήμες

«POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI» και «POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI» είναι
η ενεργοποίηση του ποτιστικού συστήματος για το αυτόματο και το χειροκίνητο
αντίστοιχα από την οθόνη (HMI Human Interface Machine). Ο κώδικας 146-151
ενεργοποιεί το αυτόματο ποτιστικό σύστημα το οποίο για να γίνει set θα πρέπει, ενώ δεν
είναι ενεργό το αλάρμ του ποτιστικού συστήματος (γραμμή 146) και ενώ δεν είναι
ενεργό η χειροκίνητη λειτουργία (γραμμή 147), να αλλάξει από OFF σε ON είτε η
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εντολή της οθόνης είτε η εντολή από κινητό μέσω του GSM modem (γραμμή 148-150).
Ο κώδικας 152-164 απενεργοποιεί το αυτόματο ποτιστικό σύστημα το οποίο για να γίνει
reset θα πρέπει ή να υπάρχει κάποια αλλαγή στην κατάσταση του αλάρμ δηλαδή είτε από
0 σε 1 είτε από 1 σε 0 (γραμμή 152-153), ή θα πρέπει είτε η εντολή της οθόνης είτε του
κινητού σε αυτόματη λειτουργία να γίνει από ΟΝ σε OFF ή από OFF σε ΟΝ (γραμμή
154-156), ή αν είναι ενεργοποιημένη η χειροκίνητη λειτουργία και πατηθεί η εντολή της
οθόνης για αυτόματη λειτουργία (αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι αν είναι σε
χειροκίνητη λειτουργία και ο χειριστής πατήσει στην οθόνη αυτόματη λειτουργία το
σύστημα να μείνει στη χειροκίνητη) (γραμμή 157-159), ή αν υπάρχει αλάρμ και πατηθεί
η εντολή από την οθόνη της αυτόματης λειτουργίας (γραμμή 160-162).
Η χειροκίνητη λειτουργία του ποτιστικού συστήματος είναι στις γραμμές 165178 και είναι με παρόμοια λογική όπως της αυτόματης λειτουργίας.
179. (* ************************************************************* *)
180. (* GENIKO ALARM POTISTIKO SYSTHMA (YDREYSI-OMBRIAPIESTIKO-POTISTIKA-TOYALETA) *)
181. (* -------------------------------------------------------- *)
182. LD ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
183. OR ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
184. ST ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
Για το αλάρμ του ποτιστικού συστήματος όπως φαίνεται στις γραμμές 182-184,
θα πρέπει να ενεργοποιηθεί είτε το αλάρμ για χαμηλή πίεση του πιεστικού είτε για
υψηλή πίεση πιεστικού.
48.
49.
50.

(* ************************************************************* *)
(* RTC (REAL TIME CLOCK) *)
(* -------------------------------------------------------- *)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

(* DAY WEEK & SECOND *)
LD 1
[ DAY_WEEK_RTC := BTI( %SW49 ) ]
[ SECOND_RTC := BTI( %SW50 ) ]
(* MINUTE & HOUR *)
LD 1
[ MINUTE_TEMP := %SW51 AND 255 ]
[ MINUTE_RTC := BTI( MINUTE_TEMP ) ]
[ HOUR_TEMP := SHR( %SW51, 8 ) ]
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

[ HOUR_RTC := BTI( HOUR_TEMP ) ]
(* DAY & MONTH *)
LD 1
[ DAY_TEMP := %SW52 AND 255 ]
[ DAY_RTC := BTI( DAY_TEMP ) ]
[ MONTH_TEMP := SHR( %SW52, 8 ) ]
[ MONTH_RTC := BTI( MONTH_TEMP ) ]
(* YEAR & CENTURE *)
LD 1
[ YEAR_TEMP := %SW53 AND 255 ]
[ YEAR_RTC := BTI( YEAR_TEMP ) ]
[ CENTURE_TEMP := SHR( %SW53, 8 ) ]
[ CENTURE_RTC := BTI( CENTURE_TEMP ) ]

73.
74.

LD %S52
ST PROBLEM_RTC
Οι γραμμές κώδικα 48-74 χρειάζονται ώστε να αποθηκεύεται σε μνήμες η

πραγματική ώρα που μετράει το PLC, η οποία χρειάζεται για τον χρονοπρογραμματισμό
του ποτιστικού 1. Γενικά στην ονομασία από τις μνήμες όπου TEMP σημαίνει
προσωρινό (Temporary) ενώ όπου RTC σημαίνει το ρολόι πραγματικού χρόνου (Real
Time Clock). Η εντολή «LD 1» σημαίνει ότι οι εντολές στις γραμμές 53 και 54 θα
εκτελούνται πάντα, ενώ η εντολή «LD 0» σημαίνει ότι δεν εκτελούνται ποτέ οι εντολές
που υπάρχουν κάτω από αυτήν. Επειδή το ρολόι πραγματικού χρόνου το δίνει το PLC με
μνήμες Word του συστήματος αλλά σε μορφή BCD όπως εξηγείται στον παρακάτω
πίνακα θα πρέπει να γίνει μετατροπή του BCD σε δυαδική μο ρφή. Η εντο λή για την
μετατροπή από BCD σε δυαδική είναι η BTI όπου όπως φαίνεται στις γραμμές 53 και 54
οι μνήμες word «DAY_WEEK_RTC» και η «SECOND_RTC» θα περιέχουν σε δυαδική
μορφή την ημέρα και τα δευτερόλεπτα από το ρολόι. Στη μνήμη %SW51 για να
χωρίσουμε την ώρα από τα λεπτά η μεθοδολογία είναι συγκεκριμένη δηλαδή πρώτα
όπως φαίνεται στην γραμμή 57 εκτελείται η λογική πράξη AND με την τιμή 255 όπου
επειδή δυαδικά το 255 έχει τα πρώτα 8bit 0 και τα επόμενα 8bit 1 σημαίνει η μνήμη
«MINUTE_TEMP» θα είναι μόνο τα λεπτά σε BCD μορφή αφού η ώρα που ήταν τα
πρώτα 8 bit θα γίνει μηδέν. Αφού προκύψουν τα λεπτά μόνα τους σε BCD μορφή μετά
εκτελείται η γραμμή 58 ώστε να γίνο υν σε δυαδική μο ρφή και να αποθηκεύονται στη
μνήμη «MINUTE_RTC». Για να μπο ρέσο υμε να πάρο υμε και την ώρα από τη μνήμη
%SW51 όπως φαίνεται στη γραμμή 59 εκτελείται ολίσθηση 8 φορές προς τα δεξιά
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δηλαδή προς τα χαμηλότερα bit ενώ αυτά που προσθέτονται από τα αριστερά έχουν την
τιμή 0 . Αυτό πο υ προ κύπτει από την ο λίσθηση δηλαδή στη μνήμη «HOUR_TEMP»
είναι η ώρα σε BCD μορφή ενώ στη συνέχεια με μετατροπή σε δυαδική μορφή στη
γραμμή 60, η ώρα από το ρολόι αποθηκεύεται στη μνήμη «HOUR_RTC». Με τον ίδιο
τρόπο στις γραμμές 61-72 προκύπτουν οι μνήμες «DAY_RTC», «MONTH_RTC»,
«YEAR_RTC» και «CENTURE_RTC» στις οποίες αποθηκεύονται η ημέρα, ο μήνας, ο
αιώνας και ο χρόνος. Τέλο ς η δυαδική μνήμη το υ συστήματο ς %S52 δηλώνει αν
προκύψει σφάλμα στο ρολόι του συστήματος το οποίο το αποθηκεύουμε στη μνήμη
«PROBLEM_RTC».
Μνήμη Word του
συστήματος (%SW)
%SW49

%SW50

%SW51

%SW52

%SW53

Περιγραφή για το ρολόι πραγματικού χρόνου του PLC σε μορφή BCD
Το νούμερο της μνήμης δηλώνει την ημέρα όπου 1 είναι η Δευτέρα και
7 είναι η Κυριακή
Τα πρώτα 8bit είναι μηδέν(S) και τα υπόλοιπα 8bit είναι τα
δευτερόλεπτα δηλαδή το %SW50 σε bit είναι: 00000000SSSSSSSS
Τα πρώτα 8bit είναι η ώρα(H) και τα υπόλοιπα 8bit είναι τα λεπτά(M)
δηλαδή το %SW51 σε bit είναι: HHHHHHHHMMMMMMMM
Τα πρώτα 8bit είναι ο μήνας(M) και τα υπόλοιπα 8bit είναι η ημέρα(D)
δηλαδή το %SW51 σε bit είναι: MMMMMMMMDDDDDDDD
Τα πρώτα 8bit είναι ο αιώνας(C) και τα υπόλοιπα 8bit είναι ο χρόνος(Υ)
δηλαδή το %SW52 σε bit είναι: CCCCCCCCYYYYYYYY
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4.5 Το σύστημα θέρμανσης

Εικόνα 4-9: Το σύστημα θέρμανσης
Το σύστημα θέρμανσης της εφαρμογή όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα
αποτελείται από πέντε τμήματα δηλαδή το δοχείο αδρανείας που είναι η δεξαμενή στην
μέση, τον καυστήρα, το τζάκι, το ηλιακό, τους χώρους που θέλουμε να ζεστάνουμε και
το ζεστό νερό χρήσης. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα με το κουμπί
«Ενεργοποίηση» ενώ υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής να
υ πί
ενεργοποιήσουμε κάποια τμήματα μεμονωμένα αφού πρώτα πατηθεί το κο μ
«Manual». Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψει μόνο το ηλιακό αφού πατηθεί το
κουμπί «Χειμώνας» για να αλλάξει ονομασία σε «Καλοκαίρι» διαφορετικά για την
θέρμανση του σπιτιού ή κτιρίου θα πρέπει να μείνει στη ρύθμιση «Χειμώνας».

4.5.1 Δοχείο Αδρανείας
Το δοχείο αδρανείας είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζεσταίνεται το νερό που θα
κυκλοφορήσει στα καλοριφέρ για να θερμάνει το σπίτι ή το κτίριο. Το νερό μπορεί να
ζεσταθεί με 4 διαφορετικούς τρόπους. Ο καυστήρα ζεσταίνει το νερό άμεσα δηλαδή το
ίδιο το νερό που θα κυκλοφορήσει στα σώματα του σπιτιού θα περάσει μέσα από τον
καυστήρα. Ενώ νερό που θα κυκλοφορήσει και θα ζεσταθεί από το τζάκι ή το ηλιακό θα
ζεστάνει μέσω εναλλάκτη (σερπαντίνας) το νερό του δοχείου γι’ αυτό και αυτή η
μέθοδος θεωρείται ότι ζεσταίνει έμμεσα. Το τζάκι και το ηλιακό υποβοηθούνε τον
καυστήρα δεν μπορούνε από μόνα τους να υποστηρίξουν τη θέρμανση όλου του σπιτιού.
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Τέλος υπάρχει και η αντίσταση που μπορεί να ζεστάνει το νερό στο δοχείο αδρανείας
αλλά θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή βλάβης του καυστήρας αφού το
σπίτι δεν μπορεί να ζεσταθεί με τα υπόλοιπα επαρκώς γιατί η κατανάλωση σε ρεύμα
είναι μεγάλη. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τις θερμοκρασίες που θα δουλέψει η κάθε
πηγή θερμό τητας δηλαδή ό πως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα το ηλιακό εφόσον
πληροί της προϋποθέσεις θα δουλέψει όταν το νερό στο δοχείο αδρανείας είναι 75oC και
κάτω ενώ όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 75oC θα σταματήσει. Με τον ίδιο τρόπο το
τζάκι και ο καυστήρας θα δουλέψουν μέχρι το νερό στο δοχείο αδρανείας δηλαδή το
νερό στα καλοριφέρ πιάσει τους 72oC και 69oC αντίστοιχα. Παρακάτω θα αναφέρουμε τι
ακριβώς σημαίνει δουλεύει το ηλιακό, το τζάκι και ο καυστήρας και ποιες είναι οι
σωστές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για δουλέψουν. Έχει σημασία η
κλιμακούμενη ρύθμιση τιμών θερμοκρασίας με πρώτο το ηλιακό αφού αυτό σημαίνει ότι
πιο πο λύ ώρα θα δο υλέψει το ηλιακό πο υ παρέχει την πιο φθηνή και ο ικο λο γική πηγή
θέρμανση, μετά το τζάκι και τέλος ο καυστήρας. Η αντίσταση έχει προγραμματιστεί
στον ελεγκτή να δουλεύει μόνο όταν το επιλέξει ο χειριστής όχι αυτόματα. Τέλος την
πραγματική θερμοκρασία την προσομοιώνουμε από την οθόνη αφής προσομοίωσης που
όπως φαίνεται στην εικόνα 4-9 είναι 67oC.

Εικόνα 4-10: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας του δοχείου
αδρανείας

4.5.2 Ηλιακό
Το ηλιακό χρησιμοποιεί την μέθοδο θέρμανσης που έχει επικρατήσει στην
Ελλάδα με τον όρο «ηλιοθερμία». Την προϋπόθεση για να δουλέψει το ηλιακό την ορίζει
ο χειριστής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα δηλαδή το νερό στο ηλιακό όταν
ξεπεράσει τους 80oC σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια οπότε ανοίγουν οι βάνες
προσαγωγής και επιστροφής και ξεκινάει να δουλεύει ο κυκλοφορητής του ηλιακού
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ώστε να βοηθήσει στη θέρμανση του νερού του δοχείου αδρανείας, εφόσον όπως
φαίνεται από την εικόνα 4-10 η θερμοκρασία του δοχείου αδρανείας είναι κάτω από 75
C. Την πραγματική θερμοκρασία την προσομοιώνουμε από την οθόνη αφής

o

προσομοίωσης που όπως φαίνεται στην εικόνα 4-9 είναι 86oC. Τέλος εξαιτίας της
υψηλής θερμοκρασίας υπάρχει προσομοιωμένο αισθητήριο πίεση ώστε αν για κάποιο
λόγο ανέβει αρκετά η θερμοκρασία άρα και η πίεση τότε να ενεργοποιηθεί το Αλαρμ και
να ενημερώσει με sms τον ιδιοκτήτη.

Εικόνα 4-11: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας του ηλιακού

4.5.3 Τζάκι
Το τζάκι διαθέτει λέβητα δηλαδή μία μικρή δεξαμενή μέσα στην εστία ώστε να
προλαβαίνει να ζεστάνει νερό. Την προϋπόθεση για να δουλέψει το τζάκι την ορίζει ο
χειριστής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα δηλαδή το νερό στο λέβητα του τζακιού
όταν ξεπεράσει τους 80oC σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή φλόγα μέσα στην εστία οπότε
ανοίγουν οι βάνες προσαγωγής και επιστροφής και ξεκινάει να δουλεύει ο
κυκλοφορητής του τζακιού ώστε να βοηθήσει στη θέρμανση του νερού του δοχείου
αδρανείας, εφόσον όπως φαίνεται από την εικόνα 4-10 η θερμοκρασία του δοχείου
αδρανείας είναι κάτω από 72 oC. Την πραγματική θερμοκρασία την προσομοιώνουμε
από την οθόνη αφής προσομοίωσης που όπως φαίνεται στην εικόνα 4-9 είναι 88oC.
Τέλος εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας υπάρχει προσομοιωμένο αισθητήριο πίεση
ώστε αν για κάποιο λόγο ανέβει αρκετά η θερμοκρασία άρα και η πίεση τότε να
ενεργοποιηθεί το Αλάρμ και να ενημερώσει με sms τον ιδιοκτήτη.

Εικόνα 4-12: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας του τζακιού
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4.5.4 Καυστήρα
Ο καυστήρας μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε είδος καυστήρα πετρελαίου, αντλία
θερμότητας, ξύλου, πέλλετ κ.ά. Την προϋπόθεση για να δουλέψει ο καυστήρας την
ορίζει ο χειριστής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα δηλαδή το νερό στον καυστήρα
όταν ξεπεράσει τους 70oC σημαίνει ότι δουλεύει επαρκώς οπότε ανοίγουν οι βάνες
προσαγωγής και επιστροφής και ξεκινάει να δουλεύει ο κυκλοφορητής του καυστήρα
ώστε να ζεσταθεί το νερό του δοχείου αδρανείας, εφόσον όπως φαίνεται από την εικόνα
4-10 η θερμοκρασία του δοχείου αδρανείας είναι κάτω από 69 oC. Την πραγματική
θερμοκρασία την προσομοιώνουμε από την οθόνη αφής προσομοίωσης που όπως
φαίνεται στην εικόνα 4-9 είναι 75oC. Τέλος εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας αλλά του
κινδύνου φωτιάς υπάρχουν δύο προσομοιωμένα αισθητήρια πίεση και φωτιάς ώστε αν
για κάποιο λόγο γίνει ενεργό κάποιο από αυτά να ενεργοποιηθεί το Αλαρμ και να
ενημερώσει με sms τον ιδιοκτήτη.

Εικόνα 4-13: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας του Καυστήρα

4.5.5 Χώροι προς θέρμανση
Όπως φαίνεται και από την εικόνα 4-9 υπάρχει ένας κυκλοφορητής ο οποίος
σπρώχνει το ζεστό νερό προς του χώρου που θέλουμε να ζεστάνουμε. Η επιλογή αν θα
πάει σε κάποιον χώρο για να τον ζεστάνει ή όχι την αποφασίζει ο ελεγκτής με την
βοήθεια του θερμομέτρου στον κάθε χώρο. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή για λόγους
επίδειξης υπάρχει ένα θερμόμετρο πραγματικό στον χώρο 1 οπότε όταν η θερμοκρασία
πέσει κάτω από αυτήν που έχει επιλέξει ο χειριστής όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα τότε ανοίγουν οι βάνες προσαγωγής και επιστροφής για τον χώρο 1 και ξεκινάει
να δουλεύει ο κυκλοφορητής για να ζεστάνει τα καλοριφέρ που βρίσκονται στον
συγκεκριμένο χώρο, με τον ίδιο βέβαια τρόπο θα μπορούσε να γίνει σε όσους χώρους
επιθυμούσαμε. Τέλος η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο μέσω κινητού να
μπορεί να ορίσει την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλει να έχει ο χώρος 1 οποιαδήποτε
στιγμή απομακρυσμένα ή να ρωτήσει ποια τιμή έχει ο χώρος.
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Εικόνα 4-14: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου 1

4.5.6 Ζεστό νερό χρήσης
Όπως φαίνεται και από εικόνα 4-9 υπάρχει μία μικρή δεξαμενή μέσα στο δοχείο
αδρανείας (Tank in Tank). Η μικρή δεξαμενή είναι για το ζεστό νερό χρήσης οπότε στη
λειτουργία «ΧΕΙΜΩΝΑΣ» όσο το νερό για την θέρμανση του σπιτιού είναι ζεστό τόσο
θα ζεσταίνεται και το μικρό δοχείο που είναι για το ζεστό νερό χρήσης. Ενώ στη
λειτουργία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» το νερό θα ζεσταίνεται με την βοήθεια του ηλιακού και αν
χρειαστεί με τις αντιστάσεις.

4.5.7 Εισαγωγή στον προγραμματισμό του συστήματος θέρμανσης
482. (* ************************************************************* *)
483. (* GENIKO START SYSTHMA THERMANSIS (KAYSTIRA-TZAKIHLIAKO-DOXEIO ADRANEIAS-XOROI) *)
484. (* -------------------------------------------------------- *)
485.
486.
487.
488.
489.
490.

LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDN THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND(R THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_S
)
S THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE

491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

LDR ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_R
ORF GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_R
OR( THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
)
OR( ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
)
R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
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503. R

THERMANSI_SYST_AUTO_HMI

504. LDN THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
505. ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
506. S THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.

LDR ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
OR( THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
)
OR( ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
)
R THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
R THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
Ο παραπάνω κώδικας που βρίσκεται στα παραρτήματα στον κώδικα του PLC

Master είναι το γενικό ON και OFF του συστήματος θέρμανσης όπου είναι η δυαδική
μνήμη

«THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE»
για

«THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE»
«THERMANSI_SYST_AUTO_HMI» και

για
το

το

αυτόματο

χειροκίνητο.

Οι

και
μνήμες

«THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI»

είναι η ενεργοποίηση του συστήματος θέρμανσης για το αυτόματο και το χειροκίνητο
αντίστοιχα από την οθόνη (HMI Human Interface Machine). Ο κώδικας 482-490
ενεργοποιεί το αυτόματο ποτιστικό σύστημα το οποίο για να γίνει set θα πρέπει, ενώ δεν
ενεργό το αλάρμ του συστήματος θέρμανσης (γραμμή 485) και ενώ δεν είναι ενεργό η
χειροκίνητη λειτουργία (γραμμή 486), να αλλάξει από OFF σε ON είτε η εντολή της
οθόνης είτε η εντολή από κινητό μέσω του GSM modem (γραμμή 487-489). Ο κώδικας
491-503 απενεργοποιεί το αυτόματο σύστημα θέρμανσης το οποίο για να γίνει reset θα
πρέπει ή να υπάρχει κάποια αλλαγή στην κατάσταση του αλάρμ δηλαδή είτε από 0 σε 1
είτε από 1 σε 0 (γραμμή 491-492), ή θα πρέπει είτε η εντολή της οθόνης είτε του κινητού
σε αυτόματη λειτουργία να γίνει από ΟΝ σε OFF ή από OFF σε ΟΝ (γραμμή 493-495), ή
αν είναι ενεργοποιημένη η χειροκίνητη λειτουργία και πατηθεί η εντολή της οθόνης για
αυτόματη λειτουργία (αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι αν είναι σε χειροκίνητη
λειτουργία και ο χειριστής πατήσει στην οθόνη αυτόματη λειτουργία το σύστημα να
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μείνει στη χειροκίνητη) (γραμμή 496-498), ή αν υπάρχει αλάρμ και πατηθεί η εντολή
από την οθόνη της αυτόματης λειτουργίας (γραμμή 499-501).
Η χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι στις γραμμές 504517 και είναι με παρόμοια λογική όπως της αυτόματης λειτουργίας.
518. (* ************************************************************* *)
519. (* GENIKO ALARM SYSTHMA THERMANSIS (KAYSTIRA-TZAKIHLIAKO-DOXEIO ADRANEIAS-XOROI) *)
520. (* -------------------------------------------------------- *)
521.
522.
523.
524.
525.

LD ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_ACTIVE
ST ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
Για το αλάρμ του συστήματος θέρμανσης όπως φαίνεται στις γραμμές 518-525,

θα πρέπει να ενεργοποιηθεί είτε το αλάρμ για πίεση ηλιακού, είτε για πίεση τζακιού, είτε
για πίεση καυστήρα, είτε τέλος για φωτιά καυστήρα.

4.6 Μετρητής Ισχύος

Εικόνα 4-15: Μετρούμενες τιμές του μετρητή ισχύος
Ο μετρητής ισχύος είναι ένα όργανο μέτρησης το οποίο μετράει διάφορα μεγέθη
του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται οι τιμές που μετράει ο
μετρητής και απεικονίζονται στην οθόνη αφής μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας με
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το PLC. Είναι σημαντικό να σταθούμε στην πραγματική ισχύ σε kWh που είναι
ουσιαστικά η τιμή πολλαπλασιασμένη με κάποιον συντελεστή που πληρώνουμε στην
ΔΕΗ, γι’ αυτό και τοποθετήθηκε το κουμπί «Μηδενισμό μετρητή» ώστε αν χρειαστεί να
ξαναξεκινήσει από την αρχή την καταμέτρηση να έχει την δυνατότητα. Επίσης και η
τιμή πραγματική ισχύ σε kW είναι χρήσιμη γιατί είναι καλό να γνωρίζει ο άνθρωπος που
ζει στο σπίτι ή ο διαχειριστής σε κάποιο κτίριο ποιες συσκευές και πότε έχουν την
μεγαλύτερη κατανάλωση. Για να μπορέσει να πάρει την πληροφορία αυτή
πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή γραφική παράσταση για την πραγματική ισχύ σε kW
με δυνατότητα να ανατρέξει κάποιος σε προηγούμενες ημέρες και μήνες όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 4-16: Γραφική παράσταση της ισχύος
Τέλος για λόγους επίδειξης υπάρχει η δυνατότητα στην εφαρμογή να συνδεθεί
κάποιο θερμαντικό σώμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να γίνει καλύτερα
κατανοητή η χρήση του αναλυτή ενέργειας.
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Εικόνα 4-17: Σύνδεση ηλεκτρικού καλοριφέρ στην εφαρμογή

4.6.1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό του μετρητή ισχύος
Ο μετρητής ισχύος μετράει κάποια μεγέθη του ηλεκτρισμού όπως είναι η ισχύ, το
ρεύμα, η τάση κ.ά. τα οποία τα αποθηκεύει σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το PLC όπως έχουμε αναφέρει επικοινωνεί με το
μετρητή με Modbus όπου ουσιαστικά το PLC αυτό που έχει να κάνει είναι να πάει στις
συγκεκριμένες θέσεις μνήμης και να διαβάσει τις μετρήσεις της συσκευής δηλαδή αν
θέλει να διαβάσει τη συχνότητα του δικτύου όπου στην Ευρώπη είναι τα 50Hz θα πρέπει
να διαβάσει το περιεχόμενο του καταχωρητή 4013.
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Εικόνα 4-18: Οι θέσεις μνήμης μερικών μετρήσεων του μετρητή ισχύος
Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφέρουμε πως πραγματοποιείται η ανάγνωση
memory word τιμών για Modbus RTU από το PLC με εντολές STL. Για να διαβάσει το
PLC τιμές στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα πρέπει η ακολουθία τιμών που θα στείλει
στη συσκευή ώστε αυτή με τη σειρά της να καταλάβει τι θέλει το PLC και να τον
ενημερώσει, πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
αλλά και στον κώδικα στις γραμμές 1062-1067 η πρώτη λέξη που θα στείλει το PLC θα
πρέπει στο πρώτο byte να αναφέρει το μήκος της ακολουθίας word που θα στείλει που
είναι για την επικοινωνία με το μετρητή ισχύος η τιμή 6 δηλαδή θα στείλει 6 byte (3
word) ενώ στο δεύτερο byte είτε κάνει λήψη είτε αποστολή δηλώνεται η τιμή 1. Στο
δεύτερο word στο πρώτο byte μπαίνει η τιμή 0 και στο δεύτερο byte μπαίνει η τιμή 3.
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Στο τρίτο word στο πρώτο byte μπαίνει η τιμή 3 και στο δεύτερο byte δηλώνεται η
διεύθυνση στο Modbus της συσκευής πο υ θα γίνει η ανάγνωση η οποία είναι για το
μετρητή η διεύθυνση 2 όπως έχουμε αναφέρει. Στο τέταρτο word δηλώνεται η διεύθυνση
της μνήμης που θα ξεκινήσει να διαβάζει από το μετρητή ισχύος η οποία είναι η 3999
αφού όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα από τη μνήμη με διεύθυνση 4000 ξεκινάνε
να αποθηκεύονται οι μετρήσεις. Τέλος στο πέμπτο word δηλώνεται πόσες θέσεις μνήμης
να διαβαστούν από το μετρητή με πρώτη την 3999 όπου στην εφαρμογή είναι το
νούμερο 36 δηλαδή το PLC θα διαβάσει τις τιμές από τις μνήμες της συσκευής με
διευθύνσεις από το 3999 μέχρι το 4035. Ο πίνακας των memory word που θα στείλει το
PLC για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με τη συσκευή υλοποιούνται στις γραμμές
3068-1071. Οι εντολές στη γραμμή 1068 και 1071 αποτελούν τμήματα που σχετίζονται
με άλλα σημεία του προγράμματος και δεν έχει ουσία να αναλυθούν σε αυτή την
ενότητα, η εντολή «MSG2.D» στη γραμμή 1072 ενημερώνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν
υπάρχει σε εξέλιξη κάποια άλλη επικοινωνία και ότι δεν έχει προκύψει σφάλμα σε
αυτήν. Τέλο ς η απο στολή και λήψη των τιμών γίνεται με την εντολή «EXCH2» στη
γραμμή 1 0 7 3ό πο υ ο ρίζεται η πρώτη θέση μνήμης και το σύνο λο των τιμών πο υ θα
στείλει και θα λάβει το PLC. Στην εφαρμογή θα σταλούν 5 τιμές για να ενημερωθεί η
συσκευή τι ακριβώς θέλει να διαβάσει το PLC δηλαδή τις τιμές από την παρακάτω
εικόνα του control table και του transmission table και στη συνέχεια στις μνήμες
%MW299 έως %MW235 του PLC θα αποθηκευτούν τα περιεχόμενα των καταχωρητών
της συσκευής με διευθύνσεις από 3999 έως 4035.
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Εικόνα 4-19: Μορφοποίηση του πίνακα για ανάγνωση τιμών (MW) στο
Modbus RTU

1059. (* ************************************************************* *)
1060. (* ENERGY POWER (READ) *)
1061. (* -------------------------------------------------------- *)
1062. LD 1
1063. [ PM_COMM_1_MW293 := 16#0106 ]
1064. [ PM_COMM_1_MW294 := 16#0300 ]
1065. [ PM_COMM_1_MW295 := 16#0203 ]
1066. [ PM_COMM_1_MW296 := 3999 ]
1067. [ PM_COMM_1_MW297 := 36 ]
1068. LD [ COMMS_VALUE = 1 ]
1069. AND %MSG2.D
1070. [ EXCH2 PM_COMM_1_MW293:43 ]
1071. [ COMMS_VALUE := 2 ]
1072. LD 1
1073. [ REAL_ENERGY_CONSUMPTION_TEMP := CONCATW(
PM_COMM_1_MW301 ,PM_COMM_1_MW300 ) ]
1074. [ REAL_ENERGY_CONSUMPTION := -1 *
REAL_ENERGY_CONSUMPTION_TEMP ]
1075. [ APPARENT_ENERGY_CONSUMPTION := CONCATW(
PM_COMM_1_MW303 ,PM_COMM_1_MW302 ) ]
1076. [ REACTIVE_ENERGY_CONSUMPTION := CONCATW(
PM_COMM_1_MW305 ,PM_COMM_1_MW304 ) ]
1077. [ TOTAL_REAL_POWER_TEMP := PM_COMM_1_MW306 ]
56

1078. [ TOTAL_REAL_POWER := -1 * TOTAL_REAL_POWER_TEMP ]
1079. [ TOTAL_APARENT_POWER := PM_COMM_1_MW307 ]
1080. [ TOTAL_REACTIVE_POWER := PM_COMM_1_MW308 ]
1081. [ TOTAL_POWER_FACTOR := PM_COMM_1_MW309 ]
1082. [ PM_READ_MW210 := PM_COMM_1_MW310 ]
1083. [ PM_READ_MW211 := PM_COMM_1_MW311 ]
1084. [ PM_READ_MW212 := PM_COMM_1_MW312 ]
1085. [ FREQUENCY := PM_COMM_1_MW313 ]
1086. [ PM_READ_MW214 := PM_COMM_1_MW314 ]
1087. [ PM_READ_MW215 := PM_COMM_1_MW315 ]
1088. [ PM_READ_MW216 := PM_COMM_1_MW316 ]
1089. [ PM_READ_MW217 := PM_COMM_1_MW317 ]
1090. [ PM_READ_MW218 := PM_COMM_1_MW318 ]
1091. [ PM_READ_MW219 := PM_COMM_1_MW319 ]
1092. [ CURRENT_INSTANTANEOUS_PHASE_A := PM_COMM_1_MW320 ]
1093. [ PM_READ_MW221 := PM_COMM_1_MW321 ]
1094. [ PM_READ_MW222 := PM_COMM_1_MW322 ]
1095. [ PM_READ_MW223 := PM_COMM_1_MW323 ]
1096. [ CURRENT_PRESENT_PHASE_A := PM_COMM_1_MW324 ]
1097. [ PM_READ_MW225 := PM_COMM_1_MW325 ]
1098. [ PM_READ_MW226 := PM_COMM_1_MW326 ]
1099. [ PM_READ_MW227 := PM_COMM_1_MW327 ]
1100. [ PM_READ_MW228 := PM_COMM_1_MW328 ]
1101. [ PM_READ_MW229 := PM_COMM_1_MW329 ]
1102. [ PM_READ_MW230 := PM_COMM_1_MW330 ]
1103. [ PM_READ_MW231 := PM_COMM_1_MW331 ]
1104. [ PM_READ_MW232 := PM_COMM_1_MW332 ]
1105. [ VOLTAGE_PHASE_A_N := PM_COMM_1_MW333 ]
1106. [ PM_READ_MW234 := PM_COMM_1_MW334 ]
1107. [ PM_READ_MW235 := PM_COMM_1_MW335 ]
Στις γραμμές του κώδικα 1072-1107 που υπάρχει και στα παραρτήματα του PLC
Master αποθηκεύονται οι τιμές του μετρητή ισχύος στο PLC επειδή όμως κάποιες τιμές
είναι αποθηκευμένες σε δύο word όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας kWh που είναι
στους καταχωρητές 4000-4001, για να μπορέσει το PLC να τις καταλάβει σαν μία τιμή
πρέπει να μετατραπούν σε double memory word (MD) με την εντολή «CONCATW»
όπως συμβαίνει στις γραμμές 1073, 1075 και 1076.

4.7 Σύστημα Συναγερμού
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Εικόνα 4-20: Σύστημα συναγερμού
Στην εφαρμογή έχει πραγματοποιηθεί όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ένα
απλό σύστημα συναγερμού όπου υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν 3 εικονικοί
ανιχνευτές

ενώ

ο

συναγερμός

οπλίσει

με

το

κουμπί

«Ενεργοποίηση» και

απενεργοποιείται με την πληκτρολόγηση κάποιου κωδικού. Επίσης υπάρχει η
δυνατότητα να μπορεί ο άνθρωπος να τον ενεργοποιεί και να το απενεργοποιεί και μέσω
sms. Τέλος όταν κάποιος από τους ανιχνευτές ενεργοποιηθεί ενώ ο συναγερμός είναι
οπλισμένος τότε στέλνει sms για να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης οπουδήποτε και αν
βρίσκεται ότι υπάρχει πιθανή παραβίαση στο σπίτι.

4.7.1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού
911. (* ************************************************************* *)
912. (* SECURITY *)
913. (* -------------------------------------------------------- *)
914.
915.
916.
917.
918.

(* ENABLE SYNAGERMO *)
LDR SECURITY_HMI
ORR GSM_SECURITY_S
S SECURITY_ACTIVE
R SECURITY_CODE_ZERO

919. LD [ SECURITY_CODE_1_PV_MW = SECURITY_CODE_1_SP_MW ]
920. (* AND [ SECURITY_CODE_2_PV_MW = SECURITY_CODE_2_SP_MW ]
*)
921. (* AND [ SECURITY_CODE_3_PV_MW = SECURITY_CODE_3_SP_MW ]
*)
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922. (* AND [ SECURITY_CODE_4_PV_MW = SECURITY_CODE_4_SP_MW ]
*)
923. ST SECURITY_CODE_OK
924.
925.
926.
927.
928.
929.

(* DISABLE SYNAGERMO *)
LDR SECURITY_CODE_OK
ORR GSM_SECURITY_R
R SECURITY_HMI
R SECURITY_ACTIVE
S SECURITY_CODE_ZERO

930.
931.
932.
933.
934.

LD SECURITY_CODE_ZERO
[ SECURITY_CODE_1_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_2_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_3_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_4_PV_MW := 0 ]
Ο παραπάνω κώδικας ο οποίος βρίσκεται στα παραρτήματα του PLC Master

ορίζει τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού. Στις γραμμές 914-918 ενεργοποιείται
ο συναγερμός «SECURITY_ACTIVE» και μηδενίζει η σωστή τιμή του κωδικού που
πληκτρολογείται για απενεργοποίηση του συναγερμού «SECURITY_CODE_ZERO» το
οποίο πραγματοποιείται αν πατηθεί ενεργοποίηση συναγερμού από την οθόνη αφής
(γραμμή 915) ή από μέσω μηνύματος από κινητό τηλέφωνο (γραμμή 916). Στις γραμμές
919-923 ελέγχεται αν ο αριθμός που πληκτρολογηθεί από την οθόνη αφής είναι ο
σωστός

για

απενεργοποίηση

του

συναγερμού

δηλαδή

όταν

η

μνήμη

SECURITY_CODE_1_PV_MW (όπου PV: Present Value) που είναι ο κωδικός που
πληκτρολογείται στην οθόνη είναι ίσος με τον κωδικό SECURITY_CODE_1_SP_MW
(όπου SP: Set Point) τον οποίο έχει ορίζει ο προγραμματιστής στην αρχή του
προγράμματος στη γραμμή 30 με την εντολή [SECURITY_CODE_1_SP_MW:=1980]
δηλαδή αν η μεταβλητή SECURITY_CODE_1_PV_MW είναι ίση με την τιμή 1980 τότε
η SECURITY_CODE_OK θα γίνει 1. Τέλος όπως φαίνεται στις γραμμές 924-929 αφού
γίνει 1 η μνήμη SECURITY_CODE_OK ή αν υπάρξει εντολή μέσω sms (γραμμή 926)
τότε θα απενεργοποιηθεί ο συναγερμός (γραμμή 928) και θα μηδενιστεί η σωστή τιμή
του

κωδικού

που

πληκτρολογείται

για

απενεργοποίηση

του

κωδικού

«SECURITY_CODE_ZERO»(γραμμή 929). Οι μνήμες SECURITY_CODE_2_PV_MW
SECURITY_CODE_3_PV_MW,SECURITY_CODE_4_PV_MW δε χρησιμοποιούνται
στο πρόγραμμα για αυτό και βρίσκονται σε σχόλια στις γραμμές 920-922.
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4.8 Έτοιμα σενάρια
Σε ένα αυτοματοποιημένο σπίτι υπάρχει συχνά η ανάγκη να αλλάζουμε αρκετές
παραμέτρους ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε δηλαδή άλλη θερμοκρασία
θέλουμε στον χώρο του σαλονιού όταν είμαστε στο σπίτι και άλλη όταν φεύγουμε για
δουλειά. Προς αυτήν την κατεύθυνση αναπτύχθηκαν στην εφαρμογή 4 διαφορετικά
έτοιμα σενάρια όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στο
«σπίτι», όταν ετοιμάζετε να κοιμηθεί «ύπνο», όταν λείπει από το σπίτι μικρό χρονικό
διάστημα όπως όταν πηγαίνει στη «δουλειά» και όταν λείπει μεγάλο διάστημα όπως σε
ένα «ταξίδι».

Εικόνα 4-21: Έτοιμα σενάρια
Στο κάθε έτοιμο σενάριο ο χειριστής μπορεί ρυθμίσει αν θέλει η κεντρική βάνα του
σπιτιού να είναι ενεργή, η ηλεκτρική κουζίνα να είναι ενεργή, την επιθυμητή
θερμοκρασία του χώρου 1 και ποιοι από τους ανιχνευτές του συναγερμού να είναι
ενεργοί όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ότι ο
ιδιοκτήτης όταν βρίσκεται στο σπίτι θέλει να έχει νερό και ρεύμα στην ηλεκτρική
κουζίνα ενώ και για λόγους ασφαλείας όταν λείπει για αρκετές μέρες εκτός σπιτιού όπως
σε ένα ταξίδι τον ενδιαφέρει να είναι ανενεργά. Επίσης στην ίδια εικόνα φαίνεται ότι
άλλη θερμοκρασία μπορεί να ορίσει στο χώρο 1 σαν επιθυμητή όταν είναι στο σπίτι και
άλλη όταν βρίσκεται σε ταξίδι. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να ορίσει ποιους ανιχνευτές
να ενεργοποιήσει όταν οπλίσει τον συναγερμό όπως στην περίπτωση του ύπνου όπου ο
ανιχνευτής που ανιχνεύει κίνηση μέσα στο σπίτι να είναι ανενεργός.
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Εικόνα 4-22: Προεπιλεγμένες τιμές
Η επιλογή για το έτοιμο σενάριο γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όπου έχει πατηθεί το σενάριο δουλειά.

Εικόνα 4-23: Προεπιλεγμένες τιμές

4.8.1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό για τα έτοιμα σενάρια
871. (* ************************************************************* *)
872. (* MODE *)
873. (* -------------------------------------------------------- *)
874. (* ENABLE MODE HOME *)
875. LD MODE_HOME_HMI
876. ST MODE_HOME_ACTIVE
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877.
878.
879.
880.

LDR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R MODE_HOME_HMI

881. (* ENABLE MODE SLEEP *)
882. LD MODE_SLEEP_HMI
883. ST MODE_SLEEP_ACTIVE

884.
885.
886.
887.

LDR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R MODE_SLEEP_HMI

888. (* ENABLE MODE WORK*)
889. LD MODE_WORK_HMI
890. ST MODE_WORK_ACTIVE

891.
892.
893.
894.

LDR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R MODE_WORK_HMI

895. (* ENABLE MODE TRAVEL*)
896. LD MODE_TRAVEL_HMI
897. ST MODE_TRAVEL_ACTIVE

898.
899.
900.
901.

LDR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
R MODE_TRAVEL_HMI
Οι γραμμές 871-901 ορίζουν πιο σενάριο από τα 4 θα εκτελεστεί. Στις γραμμές

874-876 αν πατηθεί από την οθόνη το σενάριο για το σπίτι (γραμμή 875) τότε θα
ενεργοποιηθεί αυτό το σενάριο (γραμμή 876).

Το συγκεκριμένο σενάριο θα

απενεργοποιηθεί γραμμή 880 αν πατηθεί ένα από τα άλλα 3 σενάρια στην οθόνη αφής
στις γραμμές 877-879. Ομοίως για τα υπόλοιπα 3 σενάρια προγραμματίζονται με τον
ίδιο τρόπο στις γραμμές 881-901.
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4.9 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
4.9.1 Οθόνη Αφής
Ο χειριστής μπορεί με το κουμπί «Ενεργοπ. Μηνύματα» να ενεργοποιήσει και
να απενεργοποιήσει τη λειτουργία για να στέλνει sms όπως φαίνεται στην εικόνα 4-19.
Αυτή

η επιλογή είναι σημαντική γιατί σε περίπτωση κάποιας επαναλαμβανόμενης

βλάβης ή κάποιας συντήρησης ο ελεγκτής να μην στέλνει συνέχεια μηνύματα για την
βλάβη αφού τα μηνύματα αυτά δεν είναι δωρεάν.

Εικόνα 4-24: Ενεργοποίηση μηνυμάτων

4.9.2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό του ελεγκτή για την επικοινωνία με το
GSM modem
Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο κώδικας που υλοποιήθηκε στην εφαρμογή για να
μπορεί ο ελεγκτής να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα από το GSM modem. Πριν
προχωρήσουμε στην εξήγηση του κώδικα καλό είναι να γίνουν κάποιες έννοιες
κατανοητές.
•
•
•

M: όπως έχουμε αναφέρει είναι θέση μνήμης που αντιστοιχεί σε ένα bit από τη
λέξη Memory
MW: όπως έχουμε αναφέρει είναι θέση μνήμης που αντιστοιχεί σε 2 byte από τη
λέξη Memory Word
KW: είναι θέση μνήμης που αντιστοιχεί σε 2 byte αλλά η διαφορά με τη MW
είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στον κώδικα είναι δηλαδή σταθερή τιμή.
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•

Η επικοινωνία για να στείλει ή να λάβει ο ελεγκτή μία πληροφορία σε ASCII
γίνεται με την εντολή EXCH όπου ουσιαστικά του ορίζεις τον πίνακα που θέλεις
να στείλεις. Ανάλογα με την πληροφορία που θα στείλεις από τα πρώτα Memory
Word ο ελεγκτής καταλαβαίνει αν θα στείλει ή θα λάβει μία πληροφορία και
πόσο μεγάλη θα είναι αυτή. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
βλέπουμε ότι στο πρώτο word στο πρώτο byte αποθηκεύουμε το μήκος της
πληροφορία που θέλουμε να στείλουμε ή να λάβουμε. Στο δεύτερο byte του
πρώτου word ουσιαστικά του λέμε αν έχει την τιμή «0» να κάνει μόνο αποστολή,
αν έχει την τιμή «1» να κάνει αποστολή και μετά λήψη και αν έχει την τιμή «2»
να κάνει μόνο λήψη. Το δεύτερο word δεν παρέχει κάποια πληροφορία γι’ αυτό
και έχει την τιμή «0». Τα υπόλοιπα word είναι τα δεδομένα που θέλουμε να
στείλουμε ή να λάβουμε.

Εικόνα 4-25: Μορφοποίηση του πίνακα αποστολής και λήψης για ASCII
επικοινωνία
Ο προγραμματισμός του ελεγκτή ώστε να μιλήσει την ίδια «γλώσσα» με το GSM
modem γίνεται με τις εντολές AT όπως προγραμματίζονταν τα παλιά τα modem τα dialup που συνδεόμασταν στο internet.

4.9.3 Αρχικοποίηση επικοινωνίας
GSM Ρύθμιση
Εντολή + Μήκος

%KW
%KW0

Ονομασίες του Προγραμματιστή
INITIAL_MODEM_START_SMS_KW
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Δεκαεξαδικό
16#0118

ASCII


Τίποτα

%KW1

16#0000



16#4154

AT

%KW3

16#2B43

+C

%KW4

16#4E4D

NM

%KW5

16#493D

I=

%KW6

16#302C

0,

%KW7

16#322C

2,

%KW8

16#302C

0,

%KW9

16#2030

0

%KW10

16#3B2B

;+

%KW11

16#4353

CS

%KW12

16#4153

AS

16#0D0A



%KW14

16#0D0A



%KW15

16#4F4B

OK

16#0000



Μήνυμα

Αποστολή

%KW2

%KW13

Μήνυμα

Λήψη

%KW16

INITIAL_MODEM_START_AT_KW

INITIAL_MODEM_END_AT_KW

INITIAL_MODEM_END_SMS_KW

Εικόνα 4-26: Οι σταθερές τιμές του ελεγκτή για την αρχικοποίηση της
επικοινωνίας με το modem
Η αρχικοποίηση της επικοινωνίας του ελεγκτή με το modem γίνεται όπως
φαίνεται από το παράρτημα στον κώδικα του Slave PLC στη γραμμή 60-70:
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

(* ************************************************************* *)
(* MODEM STARTUP *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LD %S13
OR( USER_COMMAND_INITIAL_SMS
ANDN INITIALIZE_MODEM
)
AND %MSG2.D
[ EXCH2 INITIAL_MODEM_START_SMS_MW:17 ]
S INITIALIZE_MODEM
R USER_COMMAND_INITIAL_SMS
Ο παραπάνω κώδικας σε γλώσσα STL σημαίνει ότι η εντολή για την επικοινωνία

της αρχικοποίησης θα εκτελεστεί εφόσον πληρούνται οι συνθήκες από κάποιες λογικές
πράξεις στις γραμμή 63-67. Η εντολή θα εκτελεστεί την πρώτη φορά που το «σκανάρει»
η cpu κάθε φόρα που παίρνει ρεύμα δηλαδή την πρώτη φορά που μπαίνει σε κατάσταση
«RUN» ο ελεγκτής ό πως φαίνεται στη γραμμή 6 3 από τη μνήμη συστήματο ς S13 η
οποία μνήμη παίρνει την τιμή 1 μόνο την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί ο κώδικας μετά
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από τροφοδοσία της cpu. Επίσης η εντολή θα εκτελεστεί εφόσον την ορίσει κάποιος
«USER_COMMAND_INITIAL_SMS» και δεν έχει ξαναγίνει αρχικοποίηση του modem
«INITIALIZE_MODEM» και αφού δεν στέλνει ή λαμβάνει κάποια άλλα μηνύματα η
εντολή EXCH2 ή δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην επικοινωνία «MSG2.D». Η εντολή
EXCH2 στη γραμμή 68 δηλώνει ότι θα στείλει ή θα λάβει τα δεδομένα KW0-KW16 το
οποίο σημαίνει σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα ότι αφού το δεύτερο byte του πρώτου
word KW0 είναι 01 θα στείλει δεδομένα και μετά θα λάβει ενώ σύμφωνα με το πρώτο
byte του πρώτου word KW0 τα δεδομένα που θα στείλει θα είναι 18 byte σε δεκαεξαδικό
νούμερο δηλαδή 24 byte σε δεκαδικό δηλαδή 12 word το οποίο σημαίνει ότι θα στείλει
την πληροφορία που υπάρχει στην μνήμη από KW2 έως KW13 και θα λάβει στη
συνέχεια 2 word. Όποτε η εντολή EXCH2 θα στείλει 17 word όπως φαίνεται στη γραμμή
6 8 δηλαδή τα 2 πρώτα (KW0,KW1) που είναι η πληροφορία της επικοινωνία, τα
επόμενα 12 word (KW2-KW13) που είναι τα δεδομένα που θα σταλούνε και τα επόμενα
3 που είναι τα δεδομένα που θα ληφθούνε (KW14-KW16).
Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα με πορτοκαλί χρώμα είναι τα
δεδομένα που στέλνει ο ελεγκτής στο GSM modem τα οποία δεδομένα είναι εντολές AT
που τις καταλαβαίνει το modem και που ουσιαστικά του λέει τον τρόπο που θα
«μιλήσουνε» και το ρωτάει αν είναι «καλά» με την παρακάτω εντολή
AT+CNMI=0,2,0,0;+CSAS
αν το modem είναι εντάξει θα του απαντήσει όπως φαίνεται στην προηγούμενη
εικόνα με μπλε χρώμα «ΟΚ» ενώ αν δεν είναι εντάξει το modem θα στείλει στον
ελεγκτή στις μνήμες ΜW16-MW17 τη λέξη «ERROR» σε ASCII.

4.9.4 Αποστολή sms

Αποστολή

Μήνυμα

GSM Ρύθμιση
Εντολή + Μήκος
Τίποτα

%KW
%KW80

Ονομασίες του Προγραμματιστή
EMISSION_START_SMS_NUMBER_KW

Δεκαεξαδικό

ASCII

16#0118



16#0000



16#4154

AT

%KW83

16#2B43

+C

%KW84

16#4D47

MG

%KW85

16#533D

S=

%KW86

16#2B33

+3

%KW81
%KW82

EMISSION_START_AT_KW

66

%KW87

16#3036

06

%KW88

16#3938

98

%KW89

16#3531

51

%KW90

16#3130

10

%KW91

16#3337

37

%KW92

16#3920

9

16#0D0A



16#0D0A



16#3E20



%KW93

EMISSION_END_AT_KW

%KW94

Μήνυμα

Λήψη

%KW95

EMISSION_END_SMS_NUMBER_KW

Εικόνα 4-27: Οι σταθερές τιμές του ελεγκτή για την κλήση του νούμερο που
θα σταλεί το sms
Για να γίνει αποστολή ενός μηνύματος από το modem πρέπει πρώτα να γίνει η
κλήση του αριθμού που θέλουμε να σταλεί όπως φαίνεται από το παράρτημα στον
κώδικα του Slave PLC στην γραμμή 272-285:
272. (* ************************************************************* *)
273. (* EMISSION NUMBER *)
274. (* -------------------------------------------------------- *)
275.
LD COM_ACTIVE_GSM
276.
AND( EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
277.
OR EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
278.
OR EMISSION_ALARM_SECURITY_M
279.
)
280.
ANDN EMISSION_NUMBER_COMPLETE
281.
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
282.
AND INITIALIZE_MODEM
283.
AND %MSG2.D
284.
[ EXCH2 EMISSION_START_SMS_NUMBER_MW:16 ]
285.
S EMISSION_NUMBER_COMPLETE
Ο παραπάνω κώδικας σε γλώσσα STL σημαίνει ότι η κλήση του νούμερου που
θα αποσταλεί το sms θα εκτελεστεί εφόσον πληρούνται οι συνθήκες από κάποιες λογικές
πράξεις στη γραμμή 275-283. Η εντολή θα εκτελεστεί εφόσον έχει πατηθεί το κουμπί
από την ο θό νη αφής για την ενεργο πο ίηση της απο στο λής και λήψης sms από την
μεταβλητή «COM_ACTIVE_GSM» και ενώ κάποια από τα μηνύματα που έχουν οριστεί
γραμμή κώδικα 276-279 έχει ενεργοποιηθεί για να σταλεί όπως είναι π.χ. το Αλάρμ της
θέρμανσης για να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης. Επίσης για να σταλεί το νούμερο θα πρέπει
να μην έχει ολοκληρωθεί η αποστολή του νούμερου όπως φαίνεται από τη μεταβλητή
«EMISSION_NUMBER_COMPLETE» δηλαδή όπως φαίνεται στη γραμμή 285 όταν
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ολοκληρωθεί η αποστολή του νούμερου τότε θα γίνει «SET» αυτή η μεταβλητή. Τέλος
για να μπο ρεί να σταλεί το νο ύμερο θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως
στην αρχικο πο ηση
ί
μό νο πο υ σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η μεταβλητή
«INITIALIZE_MODEM» να έχει γίνει αρχικοποίηση. Η εντολή EXCH2 στη γραμμή
284 δηλώνει ότι θα στείλει ή θα λάβει τα δεδομένα KW80-KW95 το οποίο σημαίνει
σύμφωνα με την εικόνα 4-22 ότι αφού το δεύτερο byte του πρώτου word KW80 είναι 01
θα στείλει δεδομένα και μετά θα λάβει ενώ σύμφωνα με το πρώτο byte του πρώτου word
KW80 τα δεδομένα που θα στείλει θα είναι 18 byte σε δεκαεξαδικό νούμερο δηλαδή 24
byte σε δεκαδικό δηλαδή 12 word το οποίο σημαίνει ότι θα στείλει την πληροφορία που
υπάρχει στην μνήμη από KW82 έως KW93 και θα λάβει στη συνέχει 2 word. Όποτε η
εντολή EXCH2 θα στείλει 16 word όπως φαίνεται στη γραμμή 284 δηλαδή τα 2 πρώτα
(KW80,KW81) που είναι η πληροφορία της επικοινωνία, τα επόμενα 12 word (KW82KW93) που είναι τα δεδομένα που θα σταλούνε και τα επόμενα 2 που είναι τα δεδομένα
που θα ληφθούνε (KW94,KW95).
Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα με πορτοκαλί χρώμα είναι τα
δεδομένα που στέλνει ο ελεγκτής στο GSM modem τα οποία δεδομένα είναι εντολές AT
που τις καταλαβαίνει το modem και που ουσιαστικά το να κάνει κλήση στο νούμερο που
θέλει να στείλει το μήνυμα που στην δικιά μας περίπτωση είναι το 6985110379 με την
παρακάτω εντολή.
AT+CMGS=+306985110379
αν το modem είναι εντάξει και ολοκληρωθεί σωστά η κλήση θα του απαντήσει
όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα με μπλε χρώμα «3E20» σε δεκαεξαδικό νούμερο.
GSM Ρύθμιση
Εντολή + Μήκος
Τίποτα

%KW
%KW140

Αποστολή

EMISSION_2_START_SMS_BODY_KW

Δεκαεξαδικό

ASCII

16#0024

$

16#0000



16#5448

TH

%KW143

16#4552

ER

%KW144

16#4D41

MA

%KW145

16#4E53

NS

%KW146

16#493A

I:

%KW147

16#414C

AL

%KW148

16#4152

AR

%KW149

16#4D20

M

%KW141
%KW142

Μήνυμα

Ονομασίες του Προγραμματιστή

EMISSION_2_START_TEXT_KW
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%KW150

16#2020

%KW151

16#2020

%KW152

16#2020

%KW153

16#2020

%KW154

16#2020

%KW155

16#2020

%KW156

16#2020

%KW157

EMISSION_2_END_TEXT_KW

%KW158
%KW159

EMISSION_2_END_SMS_BODY_KW

16#2020
16#1A4E

N

16#0D0A



Εικόνα 4-28: Οι σταθερές τιμές του ελεγκτή για την αποστολή sms για αλάρμ
θέρμανσης
Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η κλήση του νούμερου το modem
περιμένει το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Για λόγους συντομίας θα
παρουσιάσουμε την αποστολή ενός από τα μηνύματα το οποίο είναι το αλάρμ
θέρμανσης. Ο κώδικας του Slave PLC για να σταλεί το μήνυμα είναι στις γραμμές 307319:
307. (* ************************************************************* *)
308. (* EMISSION MESSAGE 2 *)
309. (* -------------------------------------------------------- *)
310.
LD COM_ACTIVE_GSM
311.
AND EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
312.
AND EMISSION_NUMBER_COMPLETE
313.
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
314.
AND INITIALIZE_MODEM
315.
AND [ EMISSION_END_SMS_NUMBER_MW = 16#3E20 ]
316.
AND %MSG2.D
317.
[ EXCH2 EMISSION_2_START_SMS_BODY_MW:20 ]
318.
R EMISSION_ALARM_THERMANSI_SR
319.
ST %Q0.3
Ο παραπάνω κώδικας σε γλώσσα STL σημαίνει ότι το μήνυμα που θα αποσταλεί
το sms θα εκτελεστεί εφόσον πληρούνται οι συνθήκες από κάποιες λογικές πράξεις στη
γραμμή 310-316. Οι συνθήκες που πληρούνται για εκτελεστεί η εντολή είναι οι ίδιες
λογικές πράξεις που χρειάζεται για να γίνει η κλήση του νούμερο που έχει εξηγηθεί στις
προηγούμενες σελίδες με την μόνη διαφορά ότι θα πρέπει ήδη να έχει εκτελεστεί η
εντολή της κλήσης που δηλώνεται στη γραμμή 312 και να έχει απαντήσει θετικά σε αυτή
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την κλήση το modem όπως φαίνεται στη γραμμή 315. Η εντολή EXCH2 στη γραμμή
317 δηλώνει ότι θα στείλει ή θα λάβει τα δεδομένα KW140-KW159 το οποίο σημαίνει
σύμφωνα με την προηγούμενη εικόνα ότι αφού το δεύτερο byte του πρώτου word
KW140 είναι 00 θα στείλει μόνο δεδομένα ενώ σύμφωνα με το πρώτο byte του πρώτου
word KW140 τα δεδομένα που θα στείλει θα είναι 24 byte σε δεκαεξαδικό νούμερο
δηλαδή 36 byte σε δεκαδικό δηλαδή 18 word το οποίο σημαίνει ότι θα στείλει την
πληροφορία που υπάρχει στην μνήμη από KW142 έως KW159. Όποτε η εντολή EXCH2
θα στείλει 20 word όπως φαίνεται στη γραμμή 317 δηλαδή τα 2 πρώτα (KW140,KW141)
που είναι η πληροφορία της επικοινωνία και τα επόμενα 18 word (KW142-KW159) που
είναι τα δεδομένα που θα σταλούνε που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κείμενο
του sms.
Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα με πορτοκαλί χρώμα είναι τα
δεδομένα που στέλνει ο ελεγκτής στο GSM modem τα οποία δεδομένα είναι ουσιαστικά
το κείμενο που θα στείλει το modem στο νούμερο που έγινε προηγουμένως η κλήση
«THERMANSI:ALARM».

4.9.5 Λήψη sms
GSM Ρύθμιση
Εντολή + Μήκος
Τίποτα

%KW
%KW20

Λήψη

ASCII


%KW21

16#0000



%KW22

16#0D0A



16#2B43

+C

%KW24

16#4D54

MT

%KW25

16#3A20

:

%KW26

16#222B

"+

16#3330

30

%KW28

16#3639

69

%KW29

16#3835

74

%KW30

16#3131

64

%KW27

RECEPTION_START_SMS_KW

Δεκαεξαδικό
16#0200

%KW23

Μήνυμα

Ονομασίες του Προγραμματιστή

RECEPTION_START_AT_KW

RECEPTION_START_NUMBER_KW

%KW31

RECEPTION_END_NUMBER_1_KW

16#3033

40

%KW32

RECEPTION_END_NUMBER_2_KW

16#3739

67

%KW33

16#222C

",

%KW34

16#2C22

,"

16#3034

4

16#2F30

/0

%KW35

RECEPTION_START_DATE_KW

%KW36

70

%KW37

16#312F

1/

%KW38

16#3133

13

%KW39

16#2C30

,0

%KW40

16#383A

8:

%KW41

16#3430

40

%KW42

16#3A32

:2

%KW43

16#342B

4+

%KW44

RECEPTION_END_DATE_KW

16#3038

8

%KW45

RECEPTION_END_AT_KW

16#220D

"

%KW46

RECEPTION_START_BODY_KW

16#0A58

X

%KW47

16#4F52

OR

%KW48

16#4F53

OS

%KW49

16#313A

1:

%KW50

16#0D0A



%KW51

16#0000



%KW52

16#0000



%KW53

16#0000



%KW54

16#0000



%KW55

16#0000



%KW56

16#0000



%KW57

16#0000



%KW58

16#0000



%KW59

16#0000



%KW60

16#0000



%KW61

16#0000



%KW62

16#0000



%KW63

16#0000



16#0000



%KW64

RECEPTION_END_SMS_KW

Εικόνα 4-29: Οι σταθερές τιμές του ελεγκτή για την ληψη sms

Για να γίνει η λήψη ενό ς μηνύματο ς από το modem πρέπει να γραφούν οι
παρακάτω γραμμές κώδικα όπως φαίνεται από την παραπομπή στον κώδικα του Slave
PLC στην γραμμή 71-81:
71.
72.
73.
74.
75.
76.

(* *************************************************************
*)
(* RECEPTION *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LDN EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
ANDN EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
ANDN EMISSION_ALARM_SECURITY_M
71

77.
78.
79.
80.
81.

ANDN EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND %MSG2.D
[ EXCH2 RECEPTION_START_SMS_MW:45 ]
Ο παραπάνω κώδικας σε γλώσσα STL σημαίνει ότι το μήνυμα που θα ληφθεί από

το sms θα εκτελεστεί εφόσον πληρούνται οι συνθήκες από κάποιες λογικές πράξεις στη
γραμμή 74-80. Οι συνθήκες που πληρούνται για εκτελεστεί η εντολή είναι ουσιαστικά η
ακριβώς αντίθετης λογικής από αυτές που χρειάζεται για να στείλει ένα sms δηλαδή αν
δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να στείλει sms όπως είναι αν συμβεί κάποιο αλάρμ και
πρέπει να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη τότε βρίσκεται σε κατάσταση να περιμένει αν έρθει
κάποιο sms να λάβει. Η εντολή EXCH2 στη γραμμή 81 δηλώνει ότι θα στείλει ή θα
λάβει τα δεδομένα KW20-KW64 το οποίο σημαίνει σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα
ότι αφού το δεύτερο byte του πρώτου word KW20 είναι 02 θα λάβει μόνο δεδομένα.
Όποτε η εντολή EXCH2 θα λάβει 45 word όπως φαίνεται στη γραμμή 81 δηλαδή τα 2
πρώτα (KW20,KW21) που είναι η πληροφορία της επικοινωνία και τα επόμενα 43 word
(KW22-KW64) που είναι τα δεδομένα που θα λάβει που στην προκειμένη περίπτωση
είναι το κείμενο του sms.
Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα με μπλε χρώμα είναι τα δεδομένα
που λαμβάνει ο ελεγκτής στο GSM modem τα οποία δεδομένα είναι ουσιαστικά το
κείμενο που θα λάβει το modem στην παρακάτω μορφή:
+CMT:”+306974643067”,”, 4/01/13, 08:40:24+8”
Δηλαδή από τη μεταβλητή KW26-KW33 θα αποθηκευτεί το νούμερο που
έστειλε το sms, από τη θέση KW34-KW45 θα αποθηκευτεί πρώτα η ημερομηνία και
μετά η ώρα πο υ ήρθε το sms και τέλος από τη θέση KW46-KW64 θα αποθηκευτεί το
κείμενο του μηνύματος.
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5 Συμπεράσματα
Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής
κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο(27). Η κατανάλωση αυτή είτε
σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως
αποτέλεσμα εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους
της ενέργειας τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους κυρίως διοξείδιο του
άνθρακα (CO2) που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ακολουθώντας την Πράσινη Βίβλο για την
ενεργειακή απόδοση υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2006 Σχέδιο Δράσης για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας (2007-2012) που στοχεύει στη μείωση κατά 20% της
ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020. Επιπρόσθετα, η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία
καθιστά υψηλότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια από το τέλος του
2020 τα οποία θα πρέπει να είναι «Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»(28).
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρόσφατα ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία
2002/91/ΕΚ της ΕΕ και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)(29), προκειμένου να εναρμονιστεί με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες και δεσμεύσεις. Επομένως, η ανάπτυξη μεθοδολογιών και
συστημάτων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας κυρίως
της ηλεκτρικής με την παράλληλη διάδοση και χρήση εξελιγμένων εργαλείων
ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης κτιρίων του οικιακού αλλά και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να συμβάλλει δραστικά στη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας του υπάρχοντος δομικού ιστού.
Φαίνεται από τα παραπάνω ότι υπάρχει η τάση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
σε όλη την Ευρώπη για πράσινα σπίτια και κτίρια, για να υλοποιηθεί αυτό οι μέθοδοι
στον τομέα του αυτοματισμού είναι πάρα πολλοί. Στην παρούσα διπλωματική έγινε η
προσπάθεια να υλοποιηθούν μερικές από τις μεθόδους. Πρώτα απ’ όλα έγινε ένα
κεντρικό σύστημα θέρμανσης το οποίο υποβοηθούμε από τον ήλιο με το ηλιακό και από
το ξύλο με το τζάκι λιγοστεύεται σημαντικά η κατανάλωση της πηγή ενέργειας του
καυστήρα η οποία μπορεί να είναι πετρέλαιο, ρεύμα κ.ά. Επίσης δόθηκε έμφαση στην
καταγραφή και απεικόνιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία με
σωστή παρατήρηση και χρήση μπορεί να γίνει σημαντική οικονομία κυρίως στα κτίρια
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αλλά ακόμη και στα σπίτια ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή όπου οι τιμές των φυσικών
πηγών ενέργειας μεταβάλλονται διαρκώς όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κ.ά.
Τέλος προς την πράσινη κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε και το σύστημα για την
εξοικονόμηση νερού αξιοποιώντας το βρόχινο νερό για το πότισμα αλλά και τη χρήση
στην τουαλέτα που όπως αναφέραμε είναι μία μεγάλη πηγή σπατάλης πόσιμου νερού.
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7 Παράρτημα
7.1 Κώδικας PLC Master
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SECTION 0
(*SECTTITLE:*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* ************************************************************* *)
(* FIRST CYCLE IN RUN *)
(* -------------------------------------------------------- *)

7.

LD

8.
9.
10.
11.
12.

[ PUMP_PIESTIKO_SP_MW := 60 ]
[ PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW := 40 ]
[ ALARM_PUMP_PIESTIKO_DOWN_SP_MW := 10 ]
[ ALARM_PUMP_PIESTIKO_UP_SP_MW := 80 ]
[ PUMP_PIESTIKO_PV_HMI2 := 22 ]

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

[ HLIAKO_THERMOKR_PV_HMI2 := 110 ]
[ HLIAKO_THERMOKR_SP_MW := 100 ]
[ TZAKI_THERMOKR_PV_HMI2 := 105 ]
[ TZAKI_THERMOKR_SP_MW := 100 ]
[ KAYSTIRA_THERMOKR_PV_HMI2 := 75 ]
[ KAYSTIRA_THERMOKR_SP_MW := 70 ]
[ XOROS_1_THERMOKR_PV_HMI2 := 20 ]
[ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := 22 ]
[ DOXEIO_ADRAN_PV_HMI2 := 67 ]
[ DOXEIO_ADRAN_HLIAKO_SP_MW := 75 ]
[ DOXEIO_ADRAN_TZAKI_SP_MW := 72 ]
[ DOXEIO_ADRAN_KAYSTIRA_SP_MW := 69 ]
[ DOXEIO_ADRAN_ANTISTASI_SP_MW := 55 ]

26.
27.
28.
29.

[ SECOND_DAYWEEK_HMI := 0 ]
[ HOUR_MINUTE_HMI := 0 ]
[ MONTH_DAYMONTH_HMI := 0 ]
[ CENTURE_YEAR_HMI := 0 ]

30.
31.
32.
33.

[ SECURITY_CODE_1_SP_MW := 1980 ]
[ SECURITY_CODE_2_SP_MW := 9 ]
[ SECURITY_CODE_3_SP_MW := 8 ]
[ SECURITY_CODE_4_SP_MW := 0 ]

34.

[ COMMS_VALUE := 1 ]

35.

(* ************************************************************* *)

%S13
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36.
37.

(* TIME CLOCK FOR HMI *)
(* -------------------------------------------------------- *)

38.

LD 1

39.
40.
41.
42.
43.

[ DAYWEEK_TEMP_HMI := %SW49 AND 255 ]
[ DAYWEEK_TEMP_HMI := BTI( DAYWEEK_TEMP_HMI ) ]
[ SECOND_TEMP_HMI := %SW50 AND 255 ]
[ SECOND_TEMP_HMI := BTI( SECOND_TEMP_HMI ) ]
[ SECOND_TEMP_HMI := SHL( %SW28, 8 ) ]

44.
45.
46.
47.

[ SECOND_DAYWEEK_HMI := DAYWEEK_TEMP_HMI OR
SECOND_TEMP_HMI ]
[ HOUR_MINUTE_HMI := BTI( %SW51 ) ]
[ MONTH_DAYMONTH_HMI := BTI( %SW52 ) ]
[ CENTURE_YEAR_HMI := BTI( %SW53 ) ]

48.
49.
50.

(* ************************************************************* *)
(* RTC (REAL TIME CLOCK) *)
(* -------------------------------------------------------- *)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

(*DAY WEEK & SECOND *)
LD 1
[ DAY_WEEK_RTC := BTI( %SW49 ) ]
[ SECOND_RTC := BTI( %SW50 ) ]
(* MINUTE & HOUR *)
LD 1
[ MINUTE_TEMP := %SW51 AND 255 ]
[ MINUTE_RTC := BTI( MINUTE_TEMP ) ]
[ HOUR_TEMP := SHR( %SW51, 8 ) ]
[ HOUR_RTC := BTI( HOUR_TEMP ) ]
(* DAY & MONTH *)
LD 1
[ DAY_TEMP := %SW52 AND 255 ]
[ DAY_RTC := BTI( DAY_TEMP ) ]
[ MONTH_TEMP := SHR( %SW52, 8 ) ]
[ MONTH_RTC := BTI( MONTH_TEMP ) ]
(* YEAR & CENTURE *)
LD 1
[ YEAR_TEMP := %SW53 AND 255 ]
[ YEAR_RTC := BTI( YEAR_TEMP ) ]
[ CENTURE_TEMP := SHR( %SW53, 8 ) ]
[ CENTURE_RTC := BTI( CENTURE_TEMP ) ]

73.
74.

LD %S52
ST PROBLEM_RTC
79

75.
76.
77.

(* ************************************************************* *)
(* HMI 2 (SIMULATION INPUT) *)
(* -------------------------------------------------------- *)

78.
79.
80.

(* LD LEVEL_TANK_OMBRIA_HMI2 *)
LD LEVEL_TANK_OMBRIA_IO
ST LEVEL_TANK_OMBRIA_I

81.
82.

LD SENSOR_HUMIDITY_HMI2
ST SENSOR_HUMIDITY_I

83.
84.

LD FLOW_SWITCH_SPRINKLER1_HMI2
ST FLOW_SWITCH_SPRINKLER1_I

85.
86.

LD HLIAKO_FLOW_SWITCH_HMI2
ST HLIAKO_FLOW_SWITCH_I

87.
88.

LD TZAKI_FLOW_SWITCH_HMI2
ST TZAKI_FLOW_SWITCH_I

89.
90.

LD KAYSTIRA_FLOW_SWITCH_HMI2
ST KAYSTIRA_FLOW_SWITCH_I

91.
92.

LD XOROI_FLOW_SWITCH_HMI2
ST XOROI_FLOW_SWITCH_I

93.
94.

LD HLIAKO_PIESH_ASFALIST_HMI2
ST HLIAKO_PIESH_ASFALIST_I

95.
96.

LD TZAKI_PIESH_ASFALIST_HMI2
ST TZAKI_PIESH_ASFALIST_I

97.
98.

LD KAYSTIRA_PIESH_ASFALIST_HMI2
ST KAYSTIRA_PIESH_ASFALIST_I

99. LD KAYSTIRA_FIRE_DETECTOR_HMI2
100. ST KAYSTIRA_FIRE_DETECTOR_I
101. LD SECURITY_SENSOR_MOVE_IN_HMI2
102. ST SECURITY_SENSOR_MOVE_IN_I
103. LD SECURITY_SENSOR_MOVE_WINDOW_HMI2
104. ST SECURITY_SENSOR_MOVE_WINDOW_I
105. LD SECURITY_SENSOR_MOVE_OUT_HMI2
106. ST SECURITY_SENSOR_MOVE_OUT_I
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107.
108.
109.
110.
111.

LD 1
[ PUMP_PIESTIKO_PV_IW := PUMP_PIESTIKO_PV_HMI2 ]
[ HLIAKO_THERMOKR_PV_IW := HLIAKO_THERMOKR_PV_HMI2 ]
[ TZAKI_THERMOKR_PV_IW := TZAKI_THERMOKR_PV_HMI2 ]
[ KAYSTIRA_THERMOKR_PV_IW := KAYSTIRA_THERMOKR_PV_HMI2
]
112. (* [ XOROS_1_THERMOKR_PV_IW := XOROS_1_THERMOKR_PV_HMI2 ]
*)
113. [ XOROS_1_THERMOKR_PV_IW := XOROS_1_THERMOKR_PV_IO / 10 ]
114. [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW := DOXEIO_ADRAN_PV_HMI2 ]

115. (* ************************************************************* *)
116. (* SYMBOLO NEROY (STIN HMI ME TIS 4 STAGONES) *)
117. (* -------------------------------------------------------- *)
118.
119.
120.
121.

LDN WATER_SYMBOL_4_TIMER_Q
IN WATER_SYMBOL_TIMER_TON
LD WATER_SYMBOL_TIMER_TON.Q
ST WATER_SYMBOL_4_TIMER_Q

122. LD [ WATER_SYMBOL_TIMER_TON.V = 0 ]
123. ST WATER_SYMBOL_1_M
124. LD [ WATER_SYMBOL_TIMER_TON.V = 1 ]
125. ST WATER_SYMBOL_2_M
126. LD [ WATER_SYMBOL_TIMER_TON.V = 2 ]
127. ST WATER_SYMBOL_3_M
128. LD [ WATER_SYMBOL_TIMER_TON.V = 3 ]
129. ST WATER_SYMBOL_4_M

130. (* ************************************************************* *)
131. (* GSM POTISTIKO SYSTHMA *)
132. (* -------------------------------------------------------- *)
133. LD GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_SET
134. ST GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_S
135. LD GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_RESET
136. ST GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_R

137. LD POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
138. ST GSM_POTISTIKO_STATUS_AUTO
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139. LD POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
140. ST GSM_POTISTIKO_STATUS_MANUAL
141. LD ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
142. ST GSM_PIESTIKO_ALARM

143. (* ************************************************************* *)
144. (* GENIKO START POTISTIKO SYSTHMA (YDREYSI-OMBRIAPIESTIKO-POTISTIKA-TOYALETA) *)
145. (* -------------------------------------------------------- *)
146.
147.
148.
149.
150.
151.

LDN ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDN POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND(R POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_S
)
S POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

LDR ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_R
ORF GSM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO_M_R
OR( POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
)
OR( ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI
)
R POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
R POTISTIKO_SYST_AUTO_HMI

165. LDN POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
166. ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
167. S POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

LDR ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ORF POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
OR( POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
)
OR( ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
ANDR POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI
)
R POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
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178. R

POTISTIKO_SYST_MANUAL_HMI

179. (* ************************************************************* *)
180. (* GENIKO ALARM POTISTIKO SYSTHMA (YDREYSI-OMBRIAPIESTIKO-POTISTIKA-TOYALETA) *)
181. (* -------------------------------------------------------- *)
182. LD ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
183. OR ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
184. ST ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE

185. (* ************************************************************* *)
186. (* YDREYSI-OMBRIA BANES *)
187. (* -------------------------------------------------------- *)
188.
189.
190.
191.
192.

(* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS GEOTRISIS AYTOMATA *)
LDN ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDN LEVEL_TANK_OMBRIA_I
ST VALVE_YDREYSI_POT_AUTO_ACTIVE

193.
194.
195.
196.
197.

(* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS OMBRIWN AYTOMATA*)
LDN ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
AND LEVEL_TANK_OMBRIA_I
ST VALVE_TANK_OMBRIA_AUTO_ACTIVE

198.
199.
200.
201.

(* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS GEOTRISIS XEIROKINHTA*)
LD POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND VALVE_YDREYSI_POT_MANUAL_HMI
ST VALVE_YDREYSI_POT_MANUAL_ACTIVE

202. LDF POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
203. R VALVE_YDREYSI_POT_MANUAL_HMI
204.
205.
206.
207.

(* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS OMBRIWN XEIROKINHTA*)
LD POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND VALVE_TANK_OMBRIA_MANUAL_HMI
ST VALVE_TANK_OMBRIA_MANUAL_ACTIV

208. LDF POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
209. R VALVE_TANK_OMBRIA_MANUAL_HMI

210. (* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS GEOTRISIS*)
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211. LD VALVE_YDREYSI_POT_AUTO_ACTIVE
212. OR VALVE_YDREYSI_POT_MANUAL_ACTIVE
213. ST VALVE_YDREYSI_POT_Q
214.
215.
216.
217.
218.

(* ENERGOPOIHSH BANAS DEKSAMENHS OMBRIWN *)
LD VALVE_TANK_OMBRIA_AUTO_ACTIVE
OR VALVE_TANK_OMBRIA_MANUAL_ACTIV
ST VALVE_TANK_OMBRIA_Q
ST VALVE_TANK_OMBRIA_IO

219. (* ************************************************************* *)
220. (* CONDITION FOR SET POINT GIA TO PIESTIKO POTISTIKO
SYSTHMA *)
221. (* -------------------------------------------------------- *)
222. LD [ PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW <= 0 ]
223. [ PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW := 1 ]
224. LD [ PUMP_PIESTIKO_SP_MW <= 0 ]
225. [ PUMP_PIESTIKO_SP_MW := 2 ]
226. LD [ PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW >= PUMP_PIESTIKO_SP_MW ]
227. [ PUMP_PIESTIKO_SP_MW := PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW + 1 ]
228. LD [ ALARM_PUMP_PIESTIKO_DOWN_SP_MW >=
PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW ]
229. [ PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW :=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_DOWN_SP_MW + 1 ]
230. LD [ PUMP_PIESTIKO_SP_MW >=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_UP_SP_MW ]
231. [ ALARM_PUMP_PIESTIKO_UP_SP_MW := PUMP_PIESTIKO_SP_MW + 1
]

232. (* ************************************************************* *)
233. (* ALARM PIESTIKO POTISTIKO SYSTHMA *)
234. (* -------------------------------------------------------- *)
235. LD [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW <=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_DOWN_SP_MW ]
236. ST ALARM_PIESTIKO_DOWN_M
237. LDR ALARM_PIESTIKO_DOWN_M
238. AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
239. OR(R POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
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240. AND [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW <=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_DOWN_SP_MW ]
241. )
242. S ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
243. LDF ALARM_PIESTIKO_DOWN_M
244. ORR ALARM_POTISTIKO_SYST_RESET
245. R ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
246. LDR ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
247. AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
248. S ALARM_PIESTIKO_DOWN_DISPLAY
249. LDR ALARM_PIESTIKO_DOWN_DISP_R
250. ORR ALARM_POTISTIKO_SYST_RESET
251. R ALARM_PIESTIKO_DOWN_DISPLAY

252. (* ALARM LEVEL UP TANK GEOTRISI *)
253. LD [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW >=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_UP_SP_MW ]
254. ST ALARM_PIESTIKO_UP_M
255.
256.
257.
258.

LDR ALARM_PIESTIKO_UP_M
AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
OR(R POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
AND [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW >=
ALARM_PUMP_PIESTIKO_UP_SP_MW ]
259. )
260. S ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
261. LDF ALARM_PIESTIKO_UP_M
262. ORR ALARM_POTISTIKO_SYST_RESET
263. R ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
264. LDR ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
265. AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
266. S ALARM_PIESTIKO_UP_DISPLAY
267. LDR ALARM_PIESTIKO_UP_DISP_R
268. ORR ALARM_POTISTIKO_SYST_RESET
269. R ALARM_PIESTIKO_UP_DISPLAY

270. (* ************************************************************* *)
271. (* ACTIVE PIESTIKO POTISTIKO SYSTHMA *)
272. (* -------------------------------------------------------- *)
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273.
274.
275.
276.
277.

(* START ANTLIA PIESTIKO AYTOMATA *)
LD [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW >= PUMP_PIESTIKO_SP_MW ]
ST PIESTIKO_SP_M
LD [ PUMP_PIESTIKO_PV_IW >= PUMP_PIESTIKO_SP_DIFF_MW ]
ST PIESTIKO_SP_DIFF_M

278.
279.
280.
281.

LDF PIESTIKO_SP_DIFF_M
S PUMP_PIESTIKO_AUTO_SR
LDR PIESTIKO_SP_M
R PUMP_PIESTIKO_AUTO_SR

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

LDN ALARM_POTISTIKO_SYST_ACTIVE
AND POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDN ALARM_PIESTIKO_DOWN_ACTIVE
ANDN ALARM_PIESTIKO_UP_ACTIVE
AND( PUMP_PIESTIKO_AUTO_SR
ORN PIESTIKO_SP_DIFF_M
)
ST PUMP_PIESTIKO_AUTO_ACTIVE

290.
291.
292.
293.

(* START ANTLIA PIESTIKO XEIROKINHTA*)
LD POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND PUMP_PIESTIKO_MANUAL_HMI
ST PUMP_PIESTIKO_MANUAL_ACTIVE

294. LDF POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
295. R PUMP_PIESTIKO_MANUAL_HMI
296.
297.
298.
299.

(* ENERGOPOIHSH PIESTIKO *)
LD PUMP_PIESTIKO_AUTO_ACTIVE
OR PUMP_PIESTIKO_MANUAL_ACTIVE
ST PUMP_PIESTIKO_Q

300. (* ************************************************************* *)
301. (* CONDITION FOR SET POINT CLOCK GIA TO SPRINKLER
1POTISTIKO SYSTHMA *)
302. (* -------------------------------------------------------- *)
303. (* DAY 1 MONDAY *)
304. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY1 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY1 ]
305. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY1 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY1 ]
306. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY1 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY1 + 1 ]
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307. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY1 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY1 ]
308. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY1 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY1 ]
309. (* DAY 2 TUESDAY*)
310. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY2 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY2 ]
311. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY2 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY2 ]
312. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY2 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY2 + 1 ]
313. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY2 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY2 ]
314. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY2 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY2 ]
315. (* DAY 3 WEDNESDAY*)
316. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY3 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY3 ]
317. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY3 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY3 ]
318. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY3 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY3 + 1 ]
319. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY3 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY3 ]
320. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY3 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY3 ]
321. (* DAY 4 THURSDAY*)
322. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY4 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY4 ]
323. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY4 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY4 ]
324. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY4 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY4 + 1 ]
325. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY4 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY4 ]
326. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY4 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY4 ]
327. (* DAY 5 FRIDAY *)
328. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY5 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY5 ]
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329. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY5 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY5 ]
330. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY5 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY5 + 1 ]
331. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY5 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY5 ]
332. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY5 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY5 ]
333. (* DAY 6 SATURDAY *)
334. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY6 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY6 ]
335. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY6 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY6 ]
336. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY6 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY6 + 1 ]
337. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY6 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY6 ]
338. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY6 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY6 ]
339. (* DAY 7 SUNDAY *)
340. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY7 =
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY7 ]
341. AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY7 <=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY7 ]
342. [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY7 :=
SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY7 + 1 ]
343. LD [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY7 <
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY7 ]
344. [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY7 :=
SPRINKLER1_HOUR_START_DAY7 ]

345. (* ************************************************************* *)
346. (* CLOCK PROGRAM SPRINKLER 1 POTISTIKO SYSTHMA *)
347. (* -------------------------------------------------------- *)
348.
349.
350.
351.
352.
353.

(* DAY 1 MONDAY *)
LD SPRINKLER1_DAY_1_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 1 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY1 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY1 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_1_SR
88

354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

LD SPRINKLER1_DAY_1_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 1 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY1 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY1 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_1_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_1_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_1_SR

361.
362.
363.
364.
365.
366.

(* DAY 2 TUESDAY*)
LD SPRINKLER1_DAY_2_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 2 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY2 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY2 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_2_SR

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.

LD SPRINKLER1_DAY_2_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 2 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY2 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY2 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_2_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_2_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_2_SR

374.
375.
376.
377.
378.
379.

(* DAY 3 WEDNESDAY*)
LD SPRINKLER1_DAY_3_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 3 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY3 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY3 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_3_SR

380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.

LD SPRINKLER1_DAY_3_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 3 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY3 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY3 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_3_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_3_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_3_SR

387.
388.
389.
390.
391.
392.

(* DAY 4 THURSDAY*)
LD SPRINKLER1_DAY_4_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 4 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY4 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY4 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_4_SR

393. LD SPRINKLER1_DAY_4_HMI1
394. AND [ DAY_WEEK_RTC = 4 ]
395. AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY4 = HOUR_RTC ]
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396.
397.
398.
399.

AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY4 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_4_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_4_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_4_SR

400.
401.
402.
403.
404.
405.

(* DAY 5 FRIDAY *)
LD SPRINKLER1_DAY_5_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 5 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY5 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY5 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_5_SR

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.

LD SPRINKLER1_DAY_5_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 5 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY5 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY5 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_5_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_5_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_5_SR

413.
414.
415.
416.
417.
418.

(* DAY 6 SATURDAY *)
LD SPRINKLER1_DAY_6_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 6 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY6 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY6 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_6_SR

419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.

LD SPRINKLER1_DAY_6_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 6 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY6 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY6 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_6_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_6_HMI1
R VALVE_SPRINKLER1_DAY_6_SR

426.
427.
428.
429.
430.
431.

(* DAY 7 SUNDAY *)
LD SPRINKLER1_DAY_7_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 7 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_START_DAY7 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_START_DAY7 = MINUTE_RTC ]
S VALVE_SPRINKLER1_DAY_7_SR

432.
433.
434.
435.
436.
437.

LD SPRINKLER1_DAY_7_HMI1
AND [ DAY_WEEK_RTC = 7 ]
AND [ SPRINKLER1_HOUR_STOP_DAY7 = HOUR_RTC ]
AND [ SPRINKLER1_MINUTE_STOP_DAY7 = MINUTE_RTC ]
ORF SPRINKLER1_DAY_7_HMI1
ORR SPRINKLER1_DAY_7_HMI1
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438. R

439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.

VALVE_SPRINKLER1_DAY_7_SR

LD VALVE_SPRINKLER1_DAY_1_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_2_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_3_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_4_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_5_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_6_SR
OR VALVE_SPRINKLER1_DAY_7_SR
ST VALVE_SPRINKLER1_AUTO_CLOCK

447. (* ************************************************************* *)
448. (* ACTIVE SPRINKLER 1 POTISTIKO SYSTHMA *)
449. (* -------------------------------------------------------- *)
450.
451.
452.
453.
454.

(* START MPEK 1 AYTOMATA*)
LD POTISTIKO_SYST_AUTO_ACTIVE
AND VALVE_SPRINKLER1_AUTO_CLOCK
ANDN SENSOR_HUMIDITY_I
ST VALVE_SPRINKLER1_AUTO_ACTIVE

455.
456.
457.
458.

(* START MPEK 1 XEIROKINHTA*)
LD POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND VALVE_SPRINKLER1_MANUAL_HMI
ST VALVE_SPRINKLER1_MANUAL_ACTIVE

459. LDF POTISTIKO_SYST_MANUAL_ACTIVE
460. R VALVE_SPRINKLER1_MANUAL_HMI
461.
462.
463.
464.

(* ENERGOPOIHSH MPEK 1 *)
LD VALVE_SPRINKLER1_AUTO_ACTIVE
OR VALVE_SPRINKLER1_MANUAL_ACTIVE
ST VALVE_SPRINKLER1_Q

465. (* ************************************************************* *)
466. (* GSM SYSTHMA THERMANSIS *)
467. (* -------------------------------------------------------- *)
468. LD GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_SET
469. ST GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_S
470. LD GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_RESET
471. ST GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_R
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472. LD THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
473. ST GSM_THERMANSI_STATUS_AUTO
474. LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
475. ST GSM_THERMANSI_STATUS_MANUAL
476. LD ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
477. ST GSM_THERMANSI_ALARM
478. LD 1
479. [ GSM_XOROS_1_THERMOKR_PV := XOROS_1_THERMOKR_PV_IW ]
480. LD 0
481. [ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := GSM_XOROS_1_THERMOKR_SP ]

482. (* ************************************************************* *)
483. (* GENIKO START SYSTHMA THERMANSIS (KAYSTIRA-TZAKIHLIAKO-DOXEIO ADRANEIAS-XOROI) *)
484. (* -------------------------------------------------------- *)
485.
486.
487.
488.
489.
490.

LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDN THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND(R THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_S
)
S THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE

491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

LDR ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
ORR GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_R
ORF GSM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO_M_R
OR( THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
)
OR( ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_AUTO_HMI
)
R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
R THERMANSI_SYST_AUTO_HMI

504. LDN THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
505. ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
506. S THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
507. LDR ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
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508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.

ORF ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
OR( THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
)
OR( ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ANDR THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI
)
R THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
R THERMANSI_SYST_MANUAL_HMI

518. (* ************************************************************* *)
519. (* GENIKO ALARM SYSTHMA THERMANSIS (KAYSTIRA-TZAKIHLIAKO-DOXEIO ADRANEIAS-XOROI) *)
520. (* -------------------------------------------------------- *)
521.
522.
523.
524.
525.

LD ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE
OR ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_ACTIVE
ST ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE

526. (* ************************************************************* *)
527. (* ALARM SYSTHMA HLIAKO *)
528. (* -------------------------------------------------------- *)
529.
530.
531.
532.
533.
534.

LDR HLIAKO_PIESH_ASFALIST_I
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
OR(R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND HLIAKO_PIESH_ASFALIST_I
)
S ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE

535. LDF HLIAKO_PIESH_ASFALIST_I
536. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
537. R ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE
538. LDR ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE
539. AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
540. S ALARM_HLIAKO_PIESH_DISPLAY
541. LDR ALARM_HLIAKO_PIESH_DISP_R
542. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
543. R ALARM_HLIAKO_PIESH_DISPLAY
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544. (* ************************************************************* *)
545. (* ACTIVE SYSTHMA HLIAKO (KYKLOFORITIS - VALVE 1 - VAVLE
2) *)
546. (* -------------------------------------------------------- *)
547.
548.
549.
550.
551.

553.
554.
555.

(* START HLIAKO SYSTHMA AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDN ALARM_HLIAKO_PIESH_ACTIVE
AND [ HLIAKO_THERMOKR_PV_IW >= HLIAKO_THERMOKR_SP_MW
]
AND [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW <= DOXEIO_ADRAN_HLIAKO_SP_MW
]
ST HLIAKO_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
ST HLIAKO_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
ST HLIAKO_VALVE_2_AUTO_ACTIVE

556.
557.
558.
559.

(* START HLIAKO KYKLOFORITI XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND HLIAKO_KYKLOF_MANUAL_HMI
ST HLIAKO_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE

552.

560. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
561. R HLIAKO_KYKLOF_MANUAL_HMI
562.
563.
564.
565.

(* START HLIAKO VALVE 1 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND HLIAKO_VALVE_1_MANUAL_HMI
ST HLIAKO_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE

566. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
567. R HLIAKO_VALVE_1_MANUAL_HMI
568.
569.
570.
571.

(* START HLIAKO VALVE 2 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND HLIAKO_VALVE_2_MANUAL_HMI
ST HLIAKO_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE

572. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
573. R HLIAKO_VALVE_2_MANUAL_HMI

574.
575.
576.
577.
578.

(* ENERGOPOIHSH HLIAKO KYKLOFORITI*)
LD HLIAKO_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
OR HLIAKO_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE
ST HLIAKO_KYKLOF_Q
ST HLIAKO_KYKLOF_IO
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579.
580.
581.
582.
583.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_1 KYKLOFORITI*)
LD HLIAKO_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
OR HLIAKO_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE
ST HLIAKO_VALVE_1_Q
ST HLIAKO_VALVE_1_IO

584.
585.
586.
587.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_2 KYKLOFORITI*)
LD HLIAKO_VALVE_2_AUTO_ACTIVE
OR HLIAKO_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE
ST HLIAKO_VALVE_2_Q

588. (* ************************************************************* *)
589. (* HLIAKO IMAGE GIA HMI *)
590. (* -------------------------------------------------------- *)
591. LD [ HLIAKO_THERMOKR_PV_IW >= HLIAKO_THERMOKR_SP_MW ]
592. ST HLIAKO_IMAGE_HMI

593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.

(* ************************************************************* *)
(* ALARM SYSTHMA TZAKI *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LDR TZAKI_PIESH_ASFALIST_I
AND THERMANSI_SYST_STATUS
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
OR(R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND TZAKI_PIESH_ASFALIST_I
)
S ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE

603. LDF TZAKI_PIESH_ASFALIST_I
604. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
605. R ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE
606. LDR ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE
607. AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
608. S ALARM_TZAKI_PIESH_DISPLAY
609. LDR ALARM_TZAKI_PIESH_DISP_R
610. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
611. R ALARM_TZAKI_PIESH_DISPLAY

612. (* ************************************************************* *)
613. (* ACTIVE SYSTHMA TZAKI (KYKLOFORITIS - VALVE 1 - VAVLE 2)
*)
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614. (* -------------------------------------------------------- *)
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.

(* START TZAKI SYSTHMA AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDN ALARM_TZAKI_PIESH_ACTIVE
AND [ TZAKI_THERMOKR_PV_IW >= TZAKI_THERMOKR_SP_MW ]
AND [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW <= DOXEIO_ADRAN_TZAKI_SP_MW ]
ST TZAKI_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
ST TZAKI_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
ST TZAKI_VALVE_2_AUTO_ACTIVE

625.
626.
627.
628.

(* START TZAKI KYKLOFORITI XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND TZAKI_KYKLOF_MANUAL_HMI
ST TZAKI_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE

629. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
630. R TZAKI_KYKLOF_MANUAL_HMI
631.
632.
633.
634.

(* START TZAKI VALVE 1 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND TZAKI_VALVE_1_MANUAL_HMI
ST TZAKI_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE

635. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
636. R TZAKI_VALVE_1_MANUAL_HMI
637.
638.
639.
640.

(* START TZAKI VALVE 2 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND TZAKI_VALVE_2_MANUAL_HMI
ST TZAKI_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE

641. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
642. R TZAKI_VALVE_2_MANUAL_HMI

643.
644.
645.
646.

(* ENERGOPOIHSH TZAKI KYKLOFORITI*)
LD TZAKI_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
OR TZAKI_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE
ST TZAKI_KYKLOF_Q

647.
648.
649.
650.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_1 KYKLOFORITI*)
LD TZAKI_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
OR TZAKI_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE
ST TZAKI_VALVE_1_Q
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651.
652.
653.
654.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_2 KYKLOFORITI*)
LD TZAKI_VALVE_2_AUTO_ACTIVE
OR TZAKI_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE
ST TZAKI_VALVE_2_Q

655. (* ************************************************************* *)
656. (* TZAKI IMAGE GIA HMI *)
657. (* -------------------------------------------------------- *)
658. LD [ TZAKI_THERMOKR_PV_IW < TZAKI_THERMOKR_SP_MW ]
659. ST TZAKI_IMAGE_HMI

660. (* ************************************************************* *)
661. (* ALARM SYSTHMA KAYSTIRA *)
662. (* -------------------------------------------------------- *)
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.

LD THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
ANDR KAYSTIRA_PIESH_ASFALIST_I
OR(R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND KAYSTIRA_PIESH_ASFALIST_I
)
S ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE

670. LDR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
671. ORF KAYSTIRA_PIESH_ASFALIST_I
672. R ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE
673. LDR ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE
674. AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
675. S ALARM_KAYSTIRA_PIESH_DISPLAY
676. LDR ALARM_KAYSTIRA_PIESH_DISP_R
677. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
678. R ALARM_KAYSTIRA_PIESH_DISPLAY

679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.

LD THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
ANDR KAYSTIRA_FIRE_DETECTOR_I
OR(R THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND KAYSTIRA_FIRE_DETECTOR_I
)
S ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_ACTIVE
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686. LDR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
687. ORF KAYSTIRA_FIRE_DETECTOR_I
688. R ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_ACTIVE
689. LDR ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_ACTIVE
690. AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
691. S ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_DISPLAY
692. LDR ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_DISP_R
693. ORR ALARM_THERMANSI_SYST_RESET
694. R ALARM_KAYSTIRA_FOTIA_DISPLAY

695. (* ************************************************************* *)
696. (* ACTIVE SYSTHMA KAYSTIRA *)
697. (* -------------------------------------------------------- *)
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.

(* START KAYSTIRA SYSTHMA AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ANDN ALARM_KAYSTIRA_PIESH_ACTIVE
AND [ KAYSTIRA_THERMOKR_PV_IW >=
KAYSTIRA_THERMOKR_SP_MW ]
AND [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW <=
DOXEIO_ADRAN_KAYSTIRA_SP_MW ]
ST KAYSTIRA_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
ST KAYSTIRA_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
ST KAYSTIRA_VALVE_2_AUTO_ACTIVE

708. (* START KAYSTIRAS AYTOMATA *)
709. LD THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
710. ST KAYSTIRAS_AUTO_ACTIVE
711.
712.
713.
714.

(* START KAYSTIRA KYKLOFORITI XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND KAYSTIRA_KYKLOF_MANUAL_HMI
ST KAYSTIRA_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE

715. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
716. R KAYSTIRA_KYKLOF_MANUAL_HMI
717.
718.
719.
720.

(* START KAYSTIRA VALVE 1 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND KAYSTIRA_VALVE_1_MANUAL_HMI
ST KAYSTIRA_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE

721. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
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722. R
723.
724.
725.
726.

KAYSTIRA_VALVE_1_MANUAL_HMI

(* START KAYSTIRA VALVE 2 XEIROKINHTA*)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND KAYSTIRA_VALVE_2_MANUAL_HMI
ST KAYSTIRA_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE

727. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
728. R KAYSTIRA_VALVE_2_MANUAL_HMI

729.
730.
731.
732.

(* ENERGOPOIHSH KAYSTIRA KYKLOFORITI*)
LD KAYSTIRA_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
OR KAYSTIRA_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE
ST KAYSTIRA_KYKLOF_Q

733.
734.
735.
736.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_1 KYKLOFORITI*)
LD KAYSTIRA_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
OR KAYSTIRA_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE
ST KAYSTIRA_VALVE_1_Q

737.
738.
739.
740.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_2 KYKLOFORITI*)
LD KAYSTIRA_VALVE_2_AUTO_ACTIVE
OR KAYSTIRA_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE
ST KAYSTIRA_VALVE_2_Q

741.
742.
743.
744.

(* ENERGOPOIHSH KAYSTHRAS *)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND KAYSTIRAS_MANUAL_HMI
ST KAYSTIRAS_MANUAL_ACTIVE

745. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
746. R KAYSTIRAS_MANUAL_HMI
747.
748.
749.
750.

(* ENERGOPOIHSH KAYSTIRA *)
LD KAYSTIRAS_AUTO_ACTIVE
OR KAYSTIRAS_MANUAL_ACTIVE
ST KAYSTIRAS_Q

751. (* ************************************************************* *)
752. (* KAYSTIRA IMAGE GIA HMI *)
753. (* -------------------------------------------------------- *)
754. LDN THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
755. ANDN THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
756. OR( [ KAYSTIRA_THERMOKR_PV_IW <
KAYSTIRA_THERMOKR_SP_MW ]
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757.
758.
759.
760.
761.

AND( THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
OR THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
)
)
ST KAYSTIRA_IMAGE_HMI

762. (* ************************************************************* *)
763. (* ACTIVE SYSTHMA ANTISTASEIS STO DOXEIO ADRANEIAS *)
764. (* -------------------------------------------------------- *)
765.
766.
767.
768.
769.

(* START ANTISTASEIS DOXEIO ADRANEIAS AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND DOXEIO_ADRAN_ANTIST_AUTO_HMI
AND [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW <
DOXEIO_ADRAN_ANTISTASI_SP_MW ]
770. ST DOXEIO_ADRAN_ANTIST_AUTO_ACTIVE
771.
772.
773.
774.

LDR ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
ORF THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
ORF DOXEIO_ADRAN_ANTIST_AUTO_HMI
OR [ DOXEIO_ADRAN_PV_IW >=
DOXEIO_ADRAN_ANTISTASI_SP_MW ]
775. R DOXEIO_ADRAN_ANTIST_AUTO_HMI
776.
777.
778.
779.

(* START ANTISTASEIS DOXEIO ADRANEIAS XEIROKINITA *)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND DOXEIO_ADRAN_ANTIST_MANUAL_HMI
ST DOXEIO_ADRAN_ANTIST_MANUAL_ACTIV

780. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
781. R DOXEIO_ADRAN_ANTIST_MANUAL_HMI
782. LD DOXEIO_ADRAN_ANTIST_AUTO_ACTIVE
783. OR DOXEIO_ADRAN_ANTIST_MANUAL_ACTIV
784. ST DOXEIO_ADRAN_ANTISTASI_Q

785. (* ************************************************************* *)
786. (* ACTIVE SYSTHMA XOROI KYKLOFORITIS *)
787. (* -------------------------------------------------------- *)
788.
789.
790.
791.

(* START XOROI SYSTHMA AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
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792. AND [ XOROS_1_THERMOKR_PV_IW <=
XOROS_1_THERMOKR_SP_MW ]
793. ST XOROI_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
794.
795.
796.
797.

(* START XOROI SYSTHMA XEIROKINHTA *)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND XOROI_KYKLOF_MANUAL_HMI
ST XOROI_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE

798. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
799. R XOROI_KYKLOF_MANUAL_HMI
800.
801.
802.
803.
804.

(* ENERGOPOIHSH HLIAKO KYKLOFORITI*)
LD XOROI_KYKLOF_AUTO_ACTIVE
OR XOROI_KYKLOF_MANUAL_ACTIVE
ST XOROI_KYKLOF_Q
ST XOROI_KYKLOF_IO

805. (* ************************************************************* *)
806. (* GSM XOROS 1 TEMPERATURE *)
807. (* -------------------------------------------------------- *)
808. LD 1
809. [ GSM_XOROS_1_MW := GSM_XOROS_1_THERMOKR_SP ]
810. [ GSM_XOROS_1_THERMOKR_PV := XOROS_1_THERMOKR_PV_IW ]
811. LD GSM_XOROS_1_CHANGE
812. ST GSM_XOROS_1_SELECT_M

813. LDR GSM_XOROS_1_SELECT_M
814. S GSM_XOROS_1_SELECT_SR

815.
816.
817.
818.
819.
820.

LDR GSM_XOROS_1_RESET_M
ORR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R GSM_XOROS_1_SELECT_SR

821. LD GSM_XOROS_1_SELECT_SR
822. [ HMI_XOROS_1_MW := GSM_XOROS_1_THERMOKR_SP ]
823. ST GSM_XOROS_1_RESET_M
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824. (* ************************************************************* *)
825. (* XOROS 1 TEMPERATURE *)
826. (* -------------------------------------------------------- *)
827. LD MODE_HOME_ACTIVE
828. [ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := MODE_HOME_XOROS_1_MW ]
829. LD MODE_SLEEP_ACTIVE
830. [ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := MODE_SLEEP_XOROS_1_MW ]
831. LD MODE_WORK_ACTIVE
832. [ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := MODE_WORK_XOROS_1_MW ]
833. LD MODE_TRAVEL_ACTIVE
834. [ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := MODE_TRAVEL_XOROS_1_MW ]
835.
836.
837.
838.
839.

LDN MODE_HOME_ACTIVE
ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
ANDN MODE_WORK_ACTIVE
ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
[ XOROS_1_THERMOKR_SP_MW := HMI_XOROS_1_MW ]

840. (* ************************************************************* *)
841. (* ACTIVE SYSTHMA XOROS 1 *)
842. (* -------------------------------------------------------- *)
843.
844.
845.
846.
847.

(* START XOROS 1 SYSTHMA AYTOMATA *)
LDN ALARM_THERMANSI_SYST_ACTIVE
AND THERMANSI_SYST_STATUS
AND THERMANSI_SYST_AUTO_ACTIVE
AND [ XOROS_1_THERMOKR_PV_IW <=
XOROS_1_THERMOKR_SP_MW ]
848. ST XOROS_1_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
849. ST XOROS_1_VALVE_2_AUTO_ACTIVE
850.
851.
852.
853.

(* START XOROS 1 VALVE 1 SYSTHMA XEIROKINHTA *)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND XOROS_1_VALVE_1_MANUAL_HMI
ST XOROS_1_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE

854. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
855. R XOROS_1_VALVE_1_MANUAL_HMI
856.
857.
858.
859.

(* START XOROS 1 VALVE 2 SYSTHMA XEIROKINHTA *)
LD THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
AND XOROS_1_VALVE_2_MANUAL_HMI
ST XOROS_1_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE
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860. LDF THERMANSI_SYST_MANUAL_ACTIVE
861. R XOROS_1_VALVE_2_MANUAL_HMI
862.
863.
864.
865.
866.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_1 XOROS 1 *)
LD XOROS_1_VALVE_1_AUTO_ACTIVE
OR XOROS_1_VALVE_1_MANUAL_ACTIVE
ST XOROS_1_VALVE_1_Q
ST XOROS_1_VALVE_1_IO

867.
868.
869.
870.

(* ENERGOPOIHSH VALVE_2 XOROS 1 *)
LD XOROS_1_VALVE_2_AUTO_ACTIVE
OR XOROS_1_VALVE_2_MANUAL_ACTIVE
ST XOROS_1_VALVE_2_Q

871. (* ************************************************************* *)
872. (* MODE *)
873. (* -------------------------------------------------------- *)
874. (* ENABLE MODE HOME *)
875. LD MODE_HOME_HMI
876. ST MODE_HOME_ACTIVE

877.
878.
879.
880.

LDR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R MODE_HOME_HMI

881. (* ENABLE MODE SLEEP *)
882. LD MODE_SLEEP_HMI
883. ST MODE_SLEEP_ACTIVE

884.
885.
886.
887.

LDR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
ORR MODE_TRAVEL_HMI
R MODE_SLEEP_HMI

888. (* ENABLE MODE WORK*)
889. LD MODE_WORK_HMI
890. ST MODE_WORK_ACTIVE

891. LDR MODE_HOME_HMI
892. ORR MODE_SLEEP_HMI
893. ORR MODE_TRAVEL_HMI
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894. R

MODE_WORK_HMI

895. (* ENABLE MODE TRAVEL*)
896. LD MODE_TRAVEL_HMI
897. ST MODE_TRAVEL_ACTIVE

898.
899.
900.
901.

LDR MODE_HOME_HMI
ORR MODE_SLEEP_HMI
ORR MODE_WORK_HMI
R MODE_TRAVEL_HMI

902. (* ************************************************************* *)
903. (* GSM SECURITY *)
904. (* -------------------------------------------------------- *)
905. LD GSM_SECURITY_SET
906. ST GSM_SECURITY_S
907. LD GSM_SECURITY_RESET
908. ST GSM_SECURITY_R
909. LD SECURITY_ALARM
910. ST GSM_SECURITY_ALARM

911. (* ************************************************************* *)
912. (* SECURITY *)
913. (* -------------------------------------------------------- *)
914.
915.
916.
917.
918.

(* ENABLE SYNAGERMO *)
LDR SECURITY_HMI
ORR GSM_SECURITY_S
S SECURITY_ACTIVE
R SECURITY_CODE_ZERO

919. LD [ SECURITY_CODE_1_PV_MW = SECURITY_CODE_1_SP_MW ]
920. (* AND [ SECURITY_CODE_2_PV_MW = SECURITY_CODE_2_SP_MW ]
*)
921. (* AND [ SECURITY_CODE_3_PV_MW = SECURITY_CODE_3_SP_MW ]
*)
922. (* AND [ SECURITY_CODE_4_PV_MW = SECURITY_CODE_4_SP_MW ]
*)
923. ST SECURITY_CODE_OK
924. (* DISABLE SYNAGERMO *)
925. LDR SECURITY_CODE_OK
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926.
927.
928.
929.

ORR GSM_SECURITY_R
R SECURITY_HMI
R SECURITY_ACTIVE
S SECURITY_CODE_ZERO

930.
931.
932.
933.
934.

LD SECURITY_CODE_ZERO
[ SECURITY_CODE_1_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_2_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_3_PV_MW := 0 ]
[ SECURITY_CODE_4_PV_MW := 0 ]

935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.

(* (* ENABLE SENSOR ESOTERIKOU XOROU *)
LD SECURITY_ACTIVE
AND SECURITY_SENSOR_MOVE_IN_I
AND( MODE_HOME_ACTIVE
AND MODE_HOME_SENSOR_MOVE_IN
OR( MODE_SLEEP_ACTIVE
AND MODE_SLEEP_SENSOR_MOVE_IN
)
OR( MODE_WORK_ACTIVE
AND MODE_WORK_SENSOR_MOVE_IN
)
OR( MODE_TRAVEL_ACTIVE
AND MODE_TRAVEL_SENSOR_MOVE_IN
)
OR(N MODE_HOME_ACTIVE
ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
ANDN MODE_WORK_ACTIVE
ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
)
)
ST SECURITY_SENSOR_MOVE_IN_M

956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.

(* ENABLE SENSOR WINDOWS *)
LD SECURITY_ACTIVE
AND SECURITY_SENSOR_MOVE_WINDOW_I
AND( MODE_HOME_ACTIVE
AND MODE_HOME_SENSOR_MOVE_WINDOWS
OR( MODE_SLEEP_ACTIVE
AND MODE_SLEEP_SENSOR_MOVE_WINDOWS
)
OR( MODE_WORK_ACTIVE
AND MODE_WORK_SENSOR_MOVE_WINDOWS
)
OR( MODE_TRAVEL_ACTIVE
AND MODE_TRAVEL_SENSOR_MOVE_WINDOWS
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969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.

)
OR(N MODE_HOME_ACTIVE
ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
ANDN MODE_WORK_ACTIVE
ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
)
)
ST SECURITY_SENSOR_MOVE_WINDOWS_M

977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.

(* ENABLE SENSOR EKSOTERIKOU XOROU *)
LD SECURITY_ACTIVE
AND SECURITY_SENSOR_MOVE_OUT_I
AND( MODE_HOME_ACTIVE
AND MODE_HOME_SENSOR_MOVE_OUT
OR( MODE_SLEEP_ACTIVE
AND MODE_SLEEP_SENSOR_MOVE_OUT
)
OR( MODE_WORK_ACTIVE
AND MODE_WORK_SENSOR_MOVE_OUT
)
OR( MODE_TRAVEL_ACTIVE
AND MODE_TRAVEL_SENSOR_MOVE_OUT
)
OR(N MODE_HOME_ACTIVE
ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
ANDN MODE_WORK_ACTIVE
ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
)
)

997. ST SECURITY_SENSOR_MOVE_OUT_M
998. LD SECURITY_ACTIVE
999. AND( SECURITY_SENSOR_MOVE_IN_M
1000. OR SECURITY_SENSOR_MOVE_WINDOWS_M
1001. OR SECURITY_SENSOR_MOVE_OUT_M
1002. )
1003. ST SECURITY_PRE_ALARM
1004. LD
1005. IN
1006. LD
1007. ST
1008. ST

SECURITY_PRE_ALARM
SECURITY_DELAY
SECURITY_DELAY.Q
SECURITY_ALARM
SECURITY_SEIRINA_Q

1009. LDR SECURITY_ALARM
1010. S SECURITY_ALARM_DISPLAY
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1011. LDF SECURITY_ALARM
1012. ORR SECURITY_ALARM_DISP_R
1013. R SECURITY_ALARM_DISPLAY

1014. (* ************************************************************* *)
1015. (* KENTRIKH BANA NEROY *)
1016. (* -------------------------------------------------------- *)
1017. LD MODE_HOME_ACTIVE
1018. AND MODE_HOME_VALVE_WATER
1019. OR( MODE_SLEEP_ACTIVE
1020. AND MODE_SLEEP_VALVE_WATER
1021. )
1022. OR( MODE_WORK_ACTIVE
1023. AND MODE_WORK_VALVE_WATER
1024. )
1025. OR( MODE_TRAVEL_ACTIVE
1026. AND MODE_TRAVEL_VALVE_WATER
1027. )
1028. OR(N MODE_HOME_ACTIVE
1029. ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
1030. ANDN MODE_WORK_ACTIVE
1031. ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
1032. )
1033. ST VALVE_WATER_Q

1034. (* ************************************************************* *)
1035. (* HLEKTRIKI KOYZINA *)
1036. (* -------------------------------------------------------- *)
1037. LD MODE_HOME_ACTIVE
1038. AND MODE_HOME_ELECTRICAL_COOKER
1039. OR( MODE_SLEEP_ACTIVE
1040. AND MODE_SLEEP_ELECTRICAL_COOKER
1041. )
1042. OR( MODE_WORK_ACTIVE
1043. AND MODE_WORK_ELECTRICAL_COOKER
1044. )
1045. OR( MODE_TRAVEL_ACTIVE
1046. AND MODE_TRAVEL_ELECTRICAL_COOKER
1047. )
1048. OR(N MODE_HOME_ACTIVE
1049. ANDN MODE_SLEEP_ACTIVE
1050. ANDN MODE_WORK_ACTIVE
1051. ANDN MODE_TRAVEL_ACTIVE
1052. )
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1053. ST ELECTRICAL_COOKER_Q

1054. (* ************************************************************* *)
1055. (* GSM ACTIVE *)
1056. (* -------------------------------------------------------- *)
1057. LD GSM_ACTIVE_HMI
1058. ST GSM_ACTIVE_GSM

1059. (* ************************************************************* *)
1060. (* ENERGY POWER (READ) *)
1061. (* -------------------------------------------------------- *)
1062. LD 1
1063. [ PM_COMM_1_MW293 := 16#0106 ]
1064. [ PM_COMM_1_MW294 := 16#0300 ]
1065. [ PM_COMM_1_MW295 := 16#0203 ]
1066. [ PM_COMM_1_MW296 := 3999 ]
1067. [ PM_COMM_1_MW297 := 36 ]
1068. LD [ COMMS_VALUE = 1 ]
1069. AND %MSG2.D
1070. [ EXCH2 PM_COMM_1_MW293:43 ]
1071. [ COMMS_VALUE := 2 ]
1072. LD 1
1073. [ REAL_ENERGY_CONSUMPTION_TEMP := CONCATW(
PM_COMM_1_MW301 ,PM_COMM_1_MW300 ) ]
1074. [ REAL_ENERGY_CONSUMPTION := -1 *
REAL_ENERGY_CONSUMPTION_TEMP ]
1075. [ APPARENT_ENERGY_CONSUMPTION := CONCATW(
PM_COMM_1_MW303 ,PM_COMM_1_MW302 ) ]
1076. [ REACTIVE_ENERGY_CONSUMPTION := CONCATW(
PM_COMM_1_MW305 ,PM_COMM_1_MW304 ) ]
1077. [ TOTAL_REAL_POWER_TEMP := PM_COMM_1_MW306 ]
1078. [ TOTAL_REAL_POWER := -1 * TOTAL_REAL_POWER_TEMP ]
1079. [ TOTAL_APARENT_POWER := PM_COMM_1_MW307 ]
1080. [ TOTAL_REACTIVE_POWER := PM_COMM_1_MW308 ]
1081. [ TOTAL_POWER_FACTOR := PM_COMM_1_MW309 ]
1082. [ PM_READ_MW210 := PM_COMM_1_MW310 ]
1083. [ PM_READ_MW211 := PM_COMM_1_MW311 ]
1084. [ PM_READ_MW212 := PM_COMM_1_MW312 ]
1085. [ FREQUENCY := PM_COMM_1_MW313 ]
1086. [ PM_READ_MW214 := PM_COMM_1_MW314 ]
1087. [ PM_READ_MW215 := PM_COMM_1_MW315 ]
1088. [ PM_READ_MW216 := PM_COMM_1_MW316 ]
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1089. [ PM_READ_MW217 := PM_COMM_1_MW317 ]
1090. [ PM_READ_MW218 := PM_COMM_1_MW318 ]
1091. [ PM_READ_MW219 := PM_COMM_1_MW319 ]
1092. [ CURRENT_INSTANTANEOUS_PHASE_A := PM_COMM_1_MW320 ]
1093. [ PM_READ_MW221 := PM_COMM_1_MW321 ]
1094. [ PM_READ_MW222 := PM_COMM_1_MW322 ]
1095. [ PM_READ_MW223 := PM_COMM_1_MW323 ]
1096. [ CURRENT_PRESENT_PHASE_A := PM_COMM_1_MW324 ]
1097. [ PM_READ_MW225 := PM_COMM_1_MW325 ]
1098. [ PM_READ_MW226 := PM_COMM_1_MW326 ]
1099. [ PM_READ_MW227 := PM_COMM_1_MW327 ]
1100. [ PM_READ_MW228 := PM_COMM_1_MW328 ]
1101. [ PM_READ_MW229 := PM_COMM_1_MW329 ]
1102. [ PM_READ_MW230 := PM_COMM_1_MW330 ]
1103. [ PM_READ_MW231 := PM_COMM_1_MW331 ]
1104. [ PM_READ_MW232 := PM_COMM_1_MW332 ]
1105. [ VOLTAGE_PHASE_A_N := PM_COMM_1_MW333 ]
1106. [ PM_READ_MW234 := PM_COMM_1_MW334 ]
1107. [ PM_READ_MW235 := PM_COMM_1_MW335 ]

1108. (* ************************************************************* *)
1109. (* ENERGY POWER (READ SCALE FACTOR) *)
1110. (* -------------------------------------------------------- *)
1111. LD 1
1112. [ PM_COMM_2_MW340 := 16#0106 ]
1113. [ PM_COMM_2_MW341 := 16#0300 ]
1114. [ PM_COMM_2_MW342 := 16#0203 ]
1115. [ PM_COMM_2_MW343 := 4104 ]
1116. [ PM_COMM_2_MW344 := 4 ]
1117. LD [ COMMS_VALUE = 2 ]
1118. AND %MSG2.D
1119. [ EXCH2 PM_COMM_2_MW340:11 ]
1120. [ COMMS_VALUE := 3 ]
1121. LD 1
1122. [ SCALE_FACTOR_CURRENT := PM_COMM_2_MW347 ]
1123. [ SCALE_FACTOR_VOLTAGE := PM_COMM_2_MW348 ]
1124. [ SCALE_FACTOR_POWER := PM_COMM_2_MW349 ]
1125. [ SCALE_FACTOR_ENERGY := PM_COMM_2_MW350 ]

1126. (* ************************************************************* *)
1127. (* ENERGY POWER (WRITE RESET) *)
1128. (* -------------------------------------------------------- *)
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1129. LD POWER_LOGIC_RESET_HMI
1130. [ PM_FACTOR_RESET := 30078 ]
1131. LD POWER_LOGIC_RESET_HMI
1132. [ PM_COMM_3_MW354 := 16#010A ]
1133. [ PM_COMM_3_MW355 := 16#0007 ]
1134. [ PM_COMM_3_MW356 := 16#0210 ]
1135. [ PM_COMM_3_MW357 := 4125 ]
1136. [ PM_COMM_3_MW358 := 1 ]
1137. [ PM_COMM_3_MW359 := 16#0002 ]
1138. [ PM_COMM_3_MW360 := PM_FACTOR_RESET ]
1139. LD POWER_LOGIC_RESET_HMI
1140. AND [ COMMS_VALUE = 3 ]
1141. AND %MSG2.D
1142. [ EXCH2 PM_COMM_3_MW354:10 ]
1143. [ COMMS_VALUE := 4 ]
1144. R POWER_LOGIC_RESET_HMI
1145. LDN POWER_LOGIC_RESET_HMI
1146. AND [ COMMS_VALUE = 3 ]
1147. [ COMMS_VALUE := 4 ]

1148. (* ************************************************************* *)
1149. (* GSM (SLAVE PLC) (READ) *)
1150. (* -------------------------------------------------------- *)
1151. LD 1
1152. [ GSM_COMM_4_MW366 := 16#0106 ]
1153. [ GSM_COMM_4_MW367 := 16#0300 ]
1154. [ GSM_COMM_4_MW368 := 16#0303 ]
1155. [ GSM_COMM_4_MW369 := 300 ]
1156. [ GSM_COMM_4_MW370 := 2 ]
1157. LD [ COMMS_VALUE = 4 ]
1158. AND %MSG2.D
1159. [ EXCH2 GSM_COMM_4_MW366:9 ]
1160. [ COMMS_VALUE := 5 ]
1161. LD 1
1162. [ GSM_COMMAND := GSM_COMM_4_MW373 ]
1163. [ GSM_XOROS_1_THERMOKR_SP := GSM_COMM_4_MW374 ]

1164. (* ************************************************************* *)
1165. (* GSM (SLAVE PLC) (WRITE) *)
1166. (* -------------------------------------------------------- *)
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1167. LD 1
1168. [ GSM_COMM_5_MW377 := 16#010C ]
1169. [ GSM_COMM_5_MW378 := 16#0007 ]
1170. [ GSM_COMM_5_MW379 := 16#0310 ]
1171. [ GSM_COMM_5_MW380 := 310 ]
1172. [ GSM_COMM_5_MW381 := 2 ]
1173. [ GSM_COMM_5_MW382 := 16#0004 ]
1174. [ GSM_COMM_5_MW383 := GSM_FEEDBACK ]
1175. [ GSM_COMM_5_MW384 := GSM_XOROS_1_THERMOKR_PV ]
1176. LD [ COMMS_VALUE = 5 ]
1177. AND %MSG2.D
1178. [ EXCH2 GSM_COMM_5_MW377:11 ]
1179. [ COMMS_VALUE := 6 ]

1180. (* ************************************************************* *)
1181. (* END MODBUS COMMUNICATION *)
1182. (* -------------------------------------------------------- *)
1183. LD [ COMMS_VALUE = 6 ]
1184. [ COMMS_VALUE := 1 ]

1185. (* ************************************************************* *)
1186. (* END *)
1187. (* -------------------------------------------------------- *)
1188. END
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7.2 Κώδικας PLC Slave
1.
2.
3.

(* ************************************************************* *)
(* INITIALIZE MODEM *)
(* -------------------------------------------------------- *)

4.
5.
6.
7.

LD %S13
ORR USER_COMMAND_INITIAL_SMS
[ INITIAL_MODEM_START_SMS_MW:17 := 0 ]
[ INITIAL_MODEM_START_SMS_MW:14 :=
INITIAL_MODEM_START_SMS_KW:14 ]
[ RECEPTION_START_SMS_MW:45 := 0 ]
[ RECEPTION_START_SMS_MW:2 := RECEPTION_START_SMS_KW:2 ]
R INITIALIZE_MODEM

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

LDN EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
ANDN EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
ANDN EMISSION_ALARM_SECURITY_M
[ EMISSION_START_SMS_NUMBER_MW:16 := 0 ]
[ EMISSION_START_SMS_NUMBER_MW:16 :=
EMISSION_START_SMS_NUMBER_KW:16 ]
[ EMISSION_1_START_SMS_BODY_MW:40 := 0 ]
[ EMISSION_1_START_SMS_BODY_MW:40 :=
EMISSION_1_START_SMS_BODY_KW:40 ]
[ EMISSION_2_START_SMS_BODY_MW:20 := 0 ]
[ EMISSION_2_START_SMS_BODY_MW:20 :=
EMISSION_2_START_SMS_BODY_KW:20 ]
[ EMISSION_3_START_SMS_BODY_MW:20 := 0 ]
[ EMISSION_3_START_SMS_BODY_MW:20 :=
EMISSION_3_START_SMS_BODY_KW:20 ]

22.
23.
24.

(* ************************************************************* *)
(* INITIALIZE COMMUNICATION ME TO MASTER PLC *)
(* -------------------------------------------------------- *)

25.
26.
27.

(* COMMUNICATION WRITE APO MASTER PLC *)
LD COM_POTISTIKO_SYSTHMA_SET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X0

28.
29.

LD COM_POTISTIKO_SYSTHMA_RESET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X1

30.
31.

LD COM_THERMANSI_SYSTHMA_SET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X2

32.
33.

LD COM_THERMANSI_SYSTHMA_RESET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X3
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34.
35.

LD COM_SECURITY_SET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X4

36.
37.

LD COM_SECURITY_RESET
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X6

38.
39.

LD COM_XOROS_1_CHANGE
ST MASTER_TRANSMIT_COMMAND:X5

40.
41.
42.

(* COMMUNICATION READ APO MASTER PLC *)
LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X0
ST COM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO

43.
44.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X1
ST COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MANUAL

45.
46.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X2
ST COM_POTISTIKO_SYSTHMA_ALARM

47.
48.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X3
ST COM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO

49.
50.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X4
ST COM_THERMANSI_SYSTHMA_MANUAL

51.
52.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X5
ST COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM

53.
54.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X6
ST COM_SECURITY_ALARM

55.
56.
57.

LD MASTER_RECEIVE_FEEDBACK:X7
ST COM_ACTIVE_GSM
ST %Q0.6

58.
59.

(* CONVERT TO AUTO, MANUAL, ALARM, OFF SE ASCII *)
SR3

60.
61.
62.

(* ************************************************************* *)
(* MODEM STARTUP *)
(* -------------------------------------------------------- *)

63.
64.
65.

LD %S13
OR( USER_COMMAND_INITIAL_SMS
ANDN INITIALIZE_MODEM
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66.
67.
68.
69.
70.

)
AND %MSG2.D
[ EXCH2 INITIAL_MODEM_START_SMS_MW:17 ]
S INITIALIZE_MODEM
R USER_COMMAND_INITIAL_SMS

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

(* ************************************************************* *)
(* RECEPTION *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LDN EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
ANDN EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
ANDN EMISSION_ALARM_SECURITY_M
ANDN EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND %MSG2.D
[ EXCH2 RECEPTION_START_SMS_MW:45 ]

82.
83.
84.
85.
86.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

(* ************************************************************* *)
(* RECEPTION POTISTIKO SYSTHMA SET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* POTISTIKO SYSTHMA ON *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_POTISTIKO_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_POTISTIKO_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_POTISTIKO_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_POTISTIKO_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_POTISTIKO_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_POTISTIKO_ON_1_KW ]
AND [ %MW52 = RECEPTION_POTISTIKO_ON_2_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_POTISTIKO_SYSTHMA_SET

97.
98.
99.
100.

LD
IN
LD
ST

87.
88.

COM_POTISTIKO_SYSTHMA_SET
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_S_TM
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_S_TM.Q
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MS

101. (* ************************************************************* *)
102. (* RECEPTION POTISTIKO SYSTHMA RESET *)
103. (* -------------------------------------------------------- *)
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104. (* POTISTIKO SYSTHMA OFF *)
105. LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
106. AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
107. AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_POTISTIKO_1_KW ]
108. AND [ %MW47 = RECEPTION_POTISTIKO_2_KW ]
109. AND [ %MW48 = RECEPTION_POTISTIKO_3_KW ]
110. AND [ %MW49 = RECEPTION_POTISTIKO_4_KW ]
111. AND [ %MW50 = RECEPTION_POTISTIKO_5_KW ]
112. AND [ %MW51 = RECEPTION_POTISTIKO_OFF_1_KW ]
113. AND [ %MW52 = RECEPTION_POTISTIKO_OFF_2_KW ]
114. AND COM_ACTIVE_GSM
115. ST COM_POTISTIKO_SYSTHMA_RESET
116.
117.
118.
119.

LD
IN
LD
ST

120.
121.
122.
123.
124.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

(* ************************************************************* *)
(* RECEPTION THERMANSI SYSTHMA SET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* THERMANSI SYSTHMA ON *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_THERMANSI_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_THERMANSI_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_THERMANSI_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_THERMANSI_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_THERMANSI_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_THERMANSI_ON_1_KW ]
AND [ %MW52 = RECEPTION_THERMANSI_ON_2_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_THERMANSI_SYSTHMA_SET

135.
136.
137.
138.

LD
IN
LD
ST

125.
126.

COM_POTISTIKO_SYSTHMA_RESET
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_R_TM
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_R_TM.Q
COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MR

COM_THERMANSI_SYSTHMA_SET
COM_THERMANSI_SYSTHMA_S_TM
COM_THERMANSI_SYSTHMA_S_TM.Q
COM_THERMANSI_SYSTHMA_MS

139. (* ************************************************************* *)
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140.
141.
142.
143.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

(* RECEPTION THERMANSI SYSTHMA RESET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* THERMANSI SYSTHMA OFF *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_THERMANSI_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_THERMANSI_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_THERMANSI_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_THERMANSI_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_THERMANSI_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_THERMANSI_OFF_1_KW ]
AND [ %MW52 = RECEPTION_THERMANSI_OFF_2_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_THERMANSI_SYSTHMA_RESET

154.
155.
156.
157.

LD
IN
LD
ST

158.
159.
160.
161.
162.

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

(* ************************************************************* *)
(* RECEPTION SECURITY SET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* SECURITY ON *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_SECURITY_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_SECURITY_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_SECURITY_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_SECURITY_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_SECURITY_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_SECURITY_ON_1_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_SECURITY_SET

172.
173.
174.
175.

LD
IN
LD
ST

144.
145.

163.
164.

COM_THERMANSI_SYSTHMA_RESET
COM_THERMANSI_SYSTHMA_R_TM
COM_THERMANSI_SYSTHMA_R_TM.Q
COM_THERMANSI_SYSTHMA_MR

COM_SECURITY_SET
COM_SECURITY_S_TM
COM_SECURITY_S_TM.Q
COM_SECURITY_MS
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176.
177.
178.
179.
180.

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

(* ************************************************************* *)
(* RECEPTION SECURITY RESET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* SECURITY OFF *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_SECURITY_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_SECURITY_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_SECURITY_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_SECURITY_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_SECURITY_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_SECURITY_OFF_1_KW ]
AND [ %MW52 = RECEPTION_SECURITY_OFF_2_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_SECURITY_RESET

191.
192.
193.
194.

LD
IN
LD
ST

195.
196.
197.
198.
199.

202.
203.
204.
205.
206.
207.

(* ************************************************************* *)
(* TEMPERATURE XOROS 1 CHANGE *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* TEMPERATURE XOROS 1 CHANGE *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_XOROS_1_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_XOROS_1_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_XOROS_1_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_XOROS_1_4_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_XOROS_1_CHANGE
SR2

208.
209.
210.
211.

LD
IN
LD
ST

181.
182.

200.
201.

COM_SECURITY_RESET
COM_SECURITY_R_TM
COM_SECURITY_R_TM.Q
COM_SECURITY_MR

COM_XOROS_1_CHANGE
COM_XOROS_1_TM
COM_XOROS_1_TM.Q
COM_XOROS_1_M
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212.
213.
214.
215.
216.

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

(* ************************************************************* *)
(* KATASTASH SPITIOU ? *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* KATASTASH SPITIOU *)
LD [ RECEPTION_END_NUMBER_1_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_1_KW ]
AND [ RECEPTION_END_NUMBER_2_MW =
RECEPTION_END_NUMBER_2_KW ]
AND [ RECEPTION_START_BODY_MW =
RECEPTION_STATUS_HOME_1_KW ]
AND [ %MW47 = RECEPTION_STATUS_HOME_2_KW ]
AND [ %MW48 = RECEPTION_STATUS_HOME_3_KW ]
AND [ %MW49 = RECEPTION_STATUS_HOME_4_KW ]
AND [ %MW50 = RECEPTION_STATUS_HOME_5_KW ]
AND [ %MW51 = RECEPTION_STATUS_HOME_6_KW ]
AND [ %MW52 = RECEPTION_STATUS_HOME_7_KW ]
AND [ %MW53 = RECEPTION_STATUS_HOME_8_KW ]
AND [ %MW54 = RECEPTION_STATUS_HOME_9_KW ]
AND [ %MW55 = RECEPTION_STATUS_HOME_10_KW ]
AND COM_ACTIVE_GSM
ST COM_KATASTAS_SPITIOU_M
SR0

231.
232.
233.
234.

LD COM_KATASTAS_SPITIOU_M
IN GSM_KATASTAS_SPITIOU_TM
LD GSM_KATASTAS_SPITIOU_TM.Q
ST COM_KATASTAS_SPITIOU_ON

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

(* ************************************************************* *)
(* DELETE SMS *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LD USER_COMMAND_DELETE_SMS
OR COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MS
OR COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MR
OR COM_THERMANSI_SYSTHMA_MS
OR COM_THERMANSI_SYSTHMA_MR
OR COM_SECURITY_MS
OR COM_SECURITY_MR
OR COM_XOROS_1_M
OR COM_KATASTAS_SPITIOU_ON
ORN COM_ACTIVE_GSM
[ %MW22:43 := 0 ]

217.
218.

249. (* ************************************************************* *)
250. (* EMISSION START *)
251. (* -------------------------------------------------------- *)
118

252. (* LDR USER_COMMAND_SEND_SMS *)
253. (* S EMISSION_SMS *)

254. LDR COM_KATASTAS_SPITIOU_M
255. S EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_SR
256.
257.
258.
259.

LD EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_SR
ANDN EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
ANDN EMISSION_ALARM_SECURITY_M
ST EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M

260. LDR COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM
261. S EMISSION_ALARM_THERMANSI_SR
262.
263.
264.
265.

LDN EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
AND EMISSION_ALARM_THERMANSI_SR
ANDN EMISSION_ALARM_SECURITY_M
ST EMISSION_ALARM_THERMANSI_M

266. LDR COM_SECURITY_ALARM
267. S EMISSION_ALARM_SECURITY_SR
268.
269.
270.
271.

LDN EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
ANDN EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
AND EMISSION_ALARM_SECURITY_SR
ST EMISSION_ALARM_SECURITY_M

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

(* ************************************************************* *)
(* EMISSION NUMBER *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LD COM_ACTIVE_GSM
AND( EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
OR EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
OR EMISSION_ALARM_SECURITY_M
)
ANDN EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND %MSG2.D
[ EXCH2 EMISSION_START_SMS_NUMBER_MW:16 ]
S EMISSION_NUMBER_COMPLETE

286. (* ************************************************************* *)
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287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

(* EMISSION MESSAGE 1 *)
(* -------------------------------------------------------- *)
(* EMISSION METATROPI TO NOUMERO SE ASCII *)
LD COM_ACTIVE_GSM
AND EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
AND EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND [ EMISSION_END_SMS_NUMBER_MW = 16#3E20 ]
SR0

297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

LD COM_ACTIVE_GSM
AND EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_M
AND EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND [ EMISSION_END_SMS_NUMBER_MW = 16#3E20 ]
AND %MSG2.D
[ EXCH2 EMISSION_1_START_SMS_BODY_MW:40 ]
R EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_SR
ST %Q0.2

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

(* ************************************************************* *)
(* EMISSION MESSAGE 2 *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LD COM_ACTIVE_GSM
AND EMISSION_ALARM_THERMANSI_M
AND EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND [ EMISSION_END_SMS_NUMBER_MW = 16#3E20 ]
AND %MSG2.D
[ EXCH2 EMISSION_2_START_SMS_BODY_MW:20 ]
R EMISSION_ALARM_THERMANSI_SR
ST %Q0.3

320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

(* ************************************************************* *)
(* EMISSION MESSAGE 3 *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LD COM_ACTIVE_GSM
AND EMISSION_ALARM_SECURITY_M
AND EMISSION_NUMBER_COMPLETE
ANDN USER_COMMAND_INITIAL_SMS
AND INITIALIZE_MODEM
AND [ EMISSION_END_SMS_NUMBER_MW = 16#3E20 ]
AND %MSG2.D
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330. [ EXCH2 EMISSION_3_START_SMS_BODY_MW:20 ]
331. R EMISSION_ALARM_SECURITY_SR
332. ST %Q0.4

333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

(* ************************************************************* *)
(* EMISSION MESSAGE RESET *)
(* -------------------------------------------------------- *)
LDF EMISSION_KATASTAS_SPITIOU_SR
ORF EMISSION_ALARM_THERMANSI_SR
ORF EMISSION_ALARM_SECURITY_SR
R EMISSION_NUMBER_COMPLETE

340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.

(* ************************************************************* *)
(* ERROR EMISSION-RECEPTION *)
(* -------------------------------------------------------- *)
BLK %MSG2
LD USER_COMMAND_RESET_ERROR
R
OUT_BLK
LD D
ST COMMUNICATION_OK
LD E
ST COMMUNICATION_PROBLEM
ST %Q0.7
END_BLK

353.
354.
355.
356.

(* ************************************************************* *)
(* END *)
(* -------------------------------------------------------- *)
END

357.
358.
359.
360.

(* ************************************************************* *)
(* ************************************************************* *)
(* ************************************************************* *)
(* METATROPI APO INTEGER SE ASCII GIA EMISSION MESSAGE 1
*)
361. (* -------------------------------------------------------- *)
362.
363.
364.
365.
366.
367.

SR0:
LD 1
[ %MW220 := ITB( MASTER_RECEIVE_XOROS_1 ) ]
[ %MW222 := %MW220 ]
[ %MW223 := SHL( %MW222, 8 ) ]
[ %MW224 := SHR( %MW223, 12 ) ]
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368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

[ %MW225 := %MW220 ]
[ %MW226 := SHL( %MW225, 12 ) ]
[ %MW227 := SHR( %MW226, 8 ) ]
[ %MW228 := %MW224 OR %MW227 ]
[ %MW229 := BTI( %MW228 ) ]
[ %MW124:4 := INT_TO_ASCII( %MW229 ) ]
RET

375. (* ************************************************************* *)
376. (* METATROPI APO ASCII SE INTEGER APO RECEPTION *)
377. (* -------------------------------------------------------- *)
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.

SR2:
LD 1
[ %MW241 := %MW50 ]
[ %MW242 := ASCII_TO_INT( %MW241 ) ]
[ %MW243 := ITB( %MW242 ) ]
[ %MW244 := %MW243 ]
[ %MW245 := SHL( %MW244, 8 ) ]
[ %MW246 := SHR( %MW245, 12 ) ]
[ %MW247 := %MW243 ]
[ %MW248 := SHL( %MW247, 12 ) ]
[ %MW249 := SHR( %MW248, 8 ) ]
[ %MW250 := %MW246 OR %MW249 ]
[ MASTER_TRANSMIT_XOROS_1 := BTI( %MW250 ) ]
RET

392. (* ************************************************************* *)
393. (* CONVERT TO AUTO, MANUAL, ALARM, OFF SE ASCII *)
394. (* -------------------------------------------------------- *)
395.
396.
397.
398.
399.
400.

SR3:
(* POTISTIKO SYSTHMA *)
LD COM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_ALARM
[ %MW107:3 := %KW225:3 ]

401.
402.
403.
404.

LDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO
AND COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_ALARM
[ %MW107:3 := %KW228:3 ]

405.
406.
407.
408.

LDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MANUAL
AND COM_POTISTIKO_SYSTHMA_ALARM
[ %MW107:3 := %KW231:3 ]
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409.
410.
411.
412.

LDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_POTISTIKO_SYSTHMA_ALARM
[ %MW107:3 := %KW234:3 ]

413.
414.
415.
416.
417.

(* THERMANSI SYSTHMA *)
LD COM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM
[ %MW116:3 := %KW225:3 ]

418.
419.
420.
421.

LDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO
AND COM_THERMANSI_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM
[ %MW116:3 := %KW228:3 ]

422.
423.
424.
425.

LDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_MANUAL
AND COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM
[ %MW116:3 := %KW231:3 ]

426.
427.
428.
429.

LDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_AUTO
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_MANUAL
ANDN COM_THERMANSI_SYSTHMA_ALARM
[ %MW116:3 := %KW234:3 ]

430. (* SECURITY SYSTHMA *)
431. LDN COM_SECURITY_ALARM
432. [ %MW131:3 := %KW234:3 ]
433. LD COM_SECURITY_ALARM
434. [ %MW110:3 := %KW231:3 ]
435. RET
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