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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη σύγχρονων περιβαλλόντων 

ανάπτυξης λογισμικού (όπως Labview, Matlab) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

τους, σε συστήματα ελέγχου και καταγραφής ενεργειακών εγκαταστάσεων. 

Η παραγωγή και χρήση ενέργειας είναι η αιτία για το 94% των εκπομπών του 

διοξειδίου του άνθρακα και από το ποσοστό αυτό το μισό τουλάχιστον αναλογεί στον 

κτιριακό τομέα. Εκτός όμως  από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος η αυξημένη 

κατανάλωση ενέργειας επιδρά αρνητικά και στον παράγοντα της ασφάλειας και του 

εφοδιασμού. Αν δεν ληφθούν λοιπόν κατάλληλα μέτρα, η ενεργειακή εξάρτηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να φθάσει το 70% μέχρι το 2030. 

Συνεπώς τίθεται επιτακτικά η ανάπτυξη των συστημάτων, τα οποία θα 

μπορούν να αξιολογούν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την ενεργειακή 

κατανάλωση, ιδίως των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων. 

Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη και η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ ένα Δίκτυο Ελέγχου 

και Αυτοματισμού Ενεργειακών Εγκαταστάσεων. 

Η εργασία θα περιλαμβάνει την βιβλιογραφική μελέτη πηγών που 

αναφέρονται στην κατασκευή δικτύου ελέγχου και αυτοματισμού ενεργειακών 

εγκαταστάσεων και στην πιλοτική ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η υλοποίηση-επέκταση εφαρμογών που 

σχετίζονται με αξιολόγηση/βελτίωση του συστήματος (όπως εφαρμογή προτύπων 

σχεδίασης, εξαγωγή μετρητικών καθώς και υπολογιστικών μεγεθών). 

Απώτερος στόχος είναι η σύγκριση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί σε 

διάφορα ενεργειακά συστήματα. Θα καταγραφούν αποτελέσματα αναφορικά με την 

ευκολία και τον χρόνο υλοποίησης, τις διαθέσιμες δυνατότητες, καθώς και την 

απόδοση αυτών των συστημάτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρωταρχικός στόχος του ανθρώπου ήταν πάντα η όσο το δυνατόν πιο αυτόματη ή 

αυτοματοποιημένη παραγωγή και συνεπώς η ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης 

εργασίας. Με την πάροδο των ετών αναπτύχθηκαν σιγά-σιγά οι "βιομηχανικοί 

αυτοματισμοί" με βασικό στόχο την αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από 

μηχανές. Με τον όρο "μηχανή" εννοούμε κάθε είδους εξοπλισμό μηχανολογικό και 

μη, που μπορεί να αποτελέσει μέρος της παραγωγικής αλυσίδας. Τέτοιες μηχανές 

μπορεί να είναι κάθε είδους κινητήρες, εργαλειομηχανές, αλλά και χημικές μηχανές, 

όπως ένα χημικό αντιδραστήριο. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει τους εξής τρεις 

βασικούς παράγοντες:  

• Τα αισθητήρια όργανα, που συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον 

παραγωγής,  

• τα συστήματα αποφάσεων, που αποφασίζουν, προγραμματίζουν και 

κατευθύνουν τις ενέργειες ελέγχου και  

• τα όργανα ενεργοποίησης, που υλοποιούν τις αποφάσεις ελέγχου.  

 

Η βιομηχανική παραγωγή έχει αλλάξει ριζικά ιδίως τα τελευταία τριάντα χρόνια 

μετά την εισβολή των μικροϋπολογιστών στον χώρο της βιομηχανίας. Οι νέες 

μονάδες ελέγχου έχουν οδηγήσει στην πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η χρησιμότητα των συστημάτων έγκειται στις ισχυρές δυνατότητές 

τους:  

• Ακολουθιακός έλεγχος της βιομηχανικής διαδικασίας (εκκίνηση, στάση, 

παρακολούθηση).  

• Απόκτηση ψηφιακών και αναλογικών σημάτων από τους αισθητήρες για την 

παρακολούθηση της υπό έλεγχο διαδικασίας.  

• Μετάδοση των επιθυμητών σημάτων στους ενεργοποιητές της διεργασίας και 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διακοπτών και ηλεκτρονόμων.  

• Αποκατάσταση επικοινωνίας με άλλα συστήματα ελέγχου ή με άλλους κόμβους 

του δικτύου.  

• Δυνατότητα υλοποίησης ελεγκτών PID, ελεγκτών σερβομηχανισμών και άλλων 

εξειδικευμένων ελεγκτών.  

 



7/85 

Η πιο σημαντική ίσως δυνατότητα των σύγχρονων συστημάτων αυτομάτου 

ελέγχου είναι η δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ τους δημιουργώντας ένα 

βιομηχανικό δίκτυο.  

Τα Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών αποτελούν μία υποκατηγορία των Τοπικών 

Δικτύων Υπολογιστών με συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Ο σκοπός 

των βιομηχανικών δικτύων είναι να αποτελέσουν τη βάση για σύγχρονα, ευέλικτα και 

αποδοτικά συστήματα αυτοματοποίησης. Στα συστήματα αυτά απαιτείται η αξιόπιστη 

διασύνδεση ετερογενών μονάδων, όπως υπολογιστικά συστήματα γενικού ή / και 

ειδικού σκοπού, PLCs, αισθητήρες, ενεργοποιητές κ.τ.λ. Η κύρια λειτουργική 

απαίτηση που πρέπει να ικανοποιούν τα προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης 

είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας απόκρισής τους σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, 

τα βιομηχανικά δίκτυα, που παρέχουν την υποδομή για ανάπτυξη κατανεμημένων 

συστημάτων αυτοματοποίησης, θα πρέπει να εξασφαλίζουν δικτυακή απόκριση σε 

πραγματικό χρόνο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των βιομηχανικών δικτύων, όπως 

τοπολογίες, μέσα μετάδοσης, μέθοδοι διακίνησης δεδομένων και μέθοδοι πρόσβασης, 

δεν διαφέρουν από τις γενικές περιπτώσεις των Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών, 

οπότε και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν. Τα πλεονεκτήματα χρήσης των 

βιομηχανικών δικτύων είναι συνοπτικά τα ακόλουθα.  

• Αισθητή μείωση του κόστους καλωδίωσης.  

• Μείωση του όγκου των ταμπλό χειρισμού λόγω αποκέντρωσης και χρήσης 

οθόνων.  

• Μείωση των επιπρόσθετων εξαρτημάτων διασύνδεσης.  

• Μείωση του κόστους εγκατάστασης.  

• Μείωση του κόστους συντήρησης.  

• Κεντρική επεξεργασία και συγκέντρωση δεδομένων.  

• Μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και παραγωγικότητα.  

• Δυνατότητα εγκατάστασης Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής 

Πληροφοριών (SCADA).  

 

Με χρησιμοποίηση Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών 

(Supervisory Control And Data Acquisition), ολοκληρώνεται το προφίλ της πλήρους 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας με τον άνθρωπο στον ρόλο του επόπτη - συντονιστή.  
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Τα συστήματα SCADA αποτελούν εφαρμογή της βιομηχανικής πληροφορικής για 

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

line παρακολούθηση, συνεχής καταγραφή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των 

κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε 

πραγματικό χρόνο. Ένα σύστημα SCADA περιλαμβάνει απεικόνιση σε μιμικά 

διαγράμματα όλων των διεργασιών παραγωγής, ενδείξεις των τιμών των 

μετρούμενων μεγεθών, διαρκή συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε Η/Υ, 

γνωστοποίηση σφαλμάτων κ.α. Επίσης σημαντική είναι η δυνατότητα 

παρακολούθησης του συστήματος μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων σελίδων του 

διαδικτύου. Οι κυρίες λειτουργίες ενός συστήματος SCADA είναι οι ακόλουθες:  

• Συλλογή δεδομένων από τις Απομακρυσμένες Τερματικές μονάδες (RTU). Όλα 

τα επιθυμητά σήματα μεταδίδονται προς το σύστημα SCADA μέσω του δικτύου 

βιομηχανικού αυτοματισμού.  

• Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδομένων και αναπαράστασή τους 

μέσω γραφημάτων. Οι επιλεγμένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε αυτούσιες 

είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία.  

• Ανάλυση δεδομένων και ειδοποίηση του προσωπικού σε περιπτώσεις 

σφάλματος. Όταν τα δεδομένα πάρουν τιμές μη κανονικές το σύστημα SCADA 

ειδοποιεί με οπτική ή ακουστική σήμανση τους χειριστές, ώστε να αποφευχθούν 

δυσάρεστες επιπτώσεις.  

• Έλεγχος κλειστού βρόχου διεργασιών. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής 

τεχνικών ελέγχου, αυτόματες ή χειροκίνητες.  

• Γραφική απεικόνιση των τμημάτων της διεργασίας σε μιμικά διαγράμματα και 

παρουσιάσεις των δεδομένων σε ενεργά πεδία. Τα μιμικά διαγράμματα 

απεικονίζουν ρεαλιστικά τμήματα της διεργασίας με στόχο την ευκολότερη 

εποπτεία και την κατανόηση των δεδομένων από τους χειριστές του 

συστήματος.  

• Καταγραφή όλων των συμβάντων κανονικών και μη για την δημιουργία 

ιστορικού αρχείου. Σε κάθε βιομηχανία υπάρχει καταγραφή όλων των κρίσιμων 

παραμέτρων. Παλιότερα γινόταν με χειρόγραφη καταγραφή, ενώ σήμερα την 

ευθύνη αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδομένων του συστήματος SCADA.  

• Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήματος με αυτόματη εναλλαγή, αν αυτό 

κρίνεται σκόπιμο βάση της υπό έλεγχο διεργασίας. Σε διεργασίες υψηλής 

επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
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εμφάνιση σφάλματος λόγω βλάβης του εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό τα 

συστήματα SCADA υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό σύστημα που 

αναλαμβάνει σε περίπτωση σφάλματος.  

• Μεταφορά δεδομένων σε άλλα τμήματα του κεντρικού συστήματος 

Πληροφόρησης και Διαχείρισης.  

• Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήματα του συστήματος 

SCADA.  

• Ειδικές εφαρμογές λογισμικού όπως εκτέλεση κώδικα C++ , Matlab ή ανάπτυξη 

ευφυών συστημάτων.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εγκατάσταση, λειτουργία και ανάπτυξη 

εφαρμογής βιομηχανικού δικτύου μετρήσεων και σταθμού εποπτικού ελέγχου. Για 

τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός που περιλάμβανε αισθητήρια, κάρτες 

συλλογής δεδομένων, ενεργοποιητές και έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.  

 

Στην παρούσα πτυχιακή υλοποιήθηκε σταθμός εποπτικού ελέγχου με χρήση του 

λογισμικού πακέτου Labview της National Instruments βασισμένος σε κάρτες 

συλλογής δεδομένων (DAQ) της ίδιας εταιρείας.  

 

Παρουσίαση κεφαλαίων. 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και λειτουργία καθώς και των 

χαρακτηριστικών του κέντρου ελέγχου της απόδοσης και λειτουργικής συμπεριφοράς 

των εναλλακτών τηλεθέρμανσης. 

Περιγράφεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 349 βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η 

μηχανολογική εγκατάσταση, καθώς και των τεστ απόδοσης μεταφοράς θερμότητας 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ. 

Αναφέρονται οι δυνατότητες και οι εφαρμογές των συστημάτων SCADA. 

 

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, τα εργαλεία 

ανάπτυξης του συστήματος SCADA που εφαρμόστηκε. Η επιλογή των αισθητηρίων, 

ενεργοποιητών, καρτών συλλογής δεδομένων, του λογισμικού. Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται μια μικρή παρουσίαση της χρήσης του λογισμικού Labview.  
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Τέλος στο 3ο κεφάλαιο αναπτύσσεται η εφαρμογή που υλοποιήθηκε, δηλαδή τα 

προγράμματα που αναπτύχθηκαν με την βοήθεια του λογισμικού Labview, για την 

υλοποίηση του σταθμού εποπτικού ελέγχου του κέντρου ελέγχου της απόδοσης και 

λειτουργικής συμπεριφοράς των εναλλακτών τηλεθέρμανσης.  

Περιγράφεται επίσης ο κώδικας του προγράμματος Matlab στο οποίο οδηγούνται 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Labview. 

Η τελική επεξεργασία με το Matlab σκοπό έχει να εξαχθεί το τελικό συμπέρασμα 

της κατάστασης των εναλλακτών τηλεθέρμανσης. 
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Κεφάλαιο 1  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το κέντρο ελέγχου εναλλακτών τηλεθέρμανσης είναι ένα συγκρότημα στο οποίο 

μπορεί να προσομοιαστεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, που 

λειτουργούν με εργαζόμενο μέσο υπέρθερμο νερό μέχρι θερμοκρασίας 115 0C και 

πλακοειδείς εναλλάκτες που παρεμβάλλονται μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

κυκλώματος  για την συναλλαγή θερμότητας. 

Μέσω του κέντρου ελέγχου εναλλακτών τηλεθέρμανσης μπορεί να γίνεται ο 

έλεγχος της αποδοτικότητας και της λειτουργικής συμπεριφοράς των εναλλακτών των 

θερμικών υποσταθμών τηλεθέρμανσης των κτιρίων. 

Μετά από δειγματοληπτικές μετρήσεις που έγιναν σε διάφορους εναλλάκτες 

θερμικών υποσταθμών κτιρίων, διαπιστώθηκε ότι τα κυκλώματα των εναλλακτών 

είναι αρκετά επιβαρυμένα από επικαθήσεις σκουριάς και «μούργας» αλλά και άλλων 

επικαθίσεων με αποτέλεσμα να μην είναι σωστή η κυκλοφορία του νερού στα 

κυκλώματα του εναλλάκτη, αλλά και η μετάδοση θερμότητας από το πρωτεύον 

κύκλωμα στο δευτερεύον να είναι πλημμελής. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι μετά τον 

χημικό καθαρισμό που γίνεται από την υπηρεσία τηλεθέρμανσης Κοζάνης ο 

εναλλάκτης έχει μια μειωμένη αποδοτικότητα σε σχέση με την ονομαστική του ισχύ 

που μπορεί να φθάνει μέχρι και 10%. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ένας 

μηχανισμός (και αυτό προσδοκάτε να επιτευχθεί με το συγκεκριμένο κέντρο) για να 

ελέγξει την ποιότητα του χημικού καθαρισμού, έτσι ώστε ο εναλλάκτης να 

ξαναλειτουργήσει στα επίπεδα της ονομαστικής του ισχύος. 

Το κέντρο ελέγχου απόδοσης και λειτουργικής συμπεριφοράς εναλλακτών 

τηλεθέρμανσης αποτελείται από: 

− Ατμοπαραγωγό υπέρθερμο ατμού και ατμοπαραγωγής 450kg/h 

− Ηλεκτρολέβητα προθέρμανσης του εργαζόμενου μέσου ισχύος 12kW 

− Εναλλάκτη τύπου δοχείου αυλών για την μετάδοση θερμότητας από τον 

ατμοπαραγωγό στο εργαζόμενο μέσο 

− Αντλιτικό συγκρότημα κυκλοφορίας και ρύθμισης της παροχής του εργαζόμενου 

μέσου του πρωτεύοντος κυκλώματος του προς μέτρηση εναλλάκτη. 

− Αντλιτικό συγκρότημα κυκλοφορίας και ρύθμισης της παροχής του εργαζόμενου 

μέσου του δευτερεύοντος κυκλώματος του προς μέτρηση εναλλάκτη. 
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− Ψυκτική διάταξη με δυνατότητα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας του νερού 

που οδηγείται στις θερμικές πέδες του κέντρου. 

− Συσκευή αποσκλύρηνσης του νερού  

− Θερμικές πέδες για την απορρόφηση της θερμικής ισχύος και της προσομοίωσης 

της θερμικής απαιτήσεως. 

− Όργανα μέτρησης και ελέγχου των θερμοκρασιών, των πιέσεων και παροχών του 

νερού. 

− Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού του κέντρου εναλλακτών 

− Σύστημα εποπτικού ελέγχου του κέντρου εναλλακτών  

 
 

Περιγραφή λειτουργίας του κέντρου ελέγχου εναλλακτών 

Αρχικά τοποθετείται πάνω στην κατάλληλα διαμορφωμένη κλίνη, ο εναλλάκτης 

που πρόκειται να μετρηθεί. Με κατάλληλους εύκαμπτους σωλήνες και διατομής, 

ανάλογης της διατομής των άκρων του εναλλάκτη, συνδέουμε τα τέσσερα άκρα του 

εναλλάκτη στα δυο κυκλώματα (πρωτεύον-δευτερεύον κύκλωμα) του κέντρου 

ελέγχου εναλλακτών, έτσι ώστε αυτός να λειτουργεί σε καθαρή αντιρροή σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές. 

Στην συνέχεια ανοίγουμε όλες τις απομονωτικές δικλείδες των δυο κυκλωμάτων 

του κέντρου ελέγχου εναλλακτών έτσι ώστε να κλείσουν τα δυο κυκλώματα και 

διαβάζουμε την αρχική πτώση πίεσης του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 

από το διαφορικό μανόμετρο 1 σε mbar (βλ.monitoring 3) και την αρχική πτώση 

πίεσης του δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη από το διαφορικό μανόμετρο 2 

σε mmWS. 

Ακολούθως θέτουμε σε λειτουργία τον ψύκτη της ψυκτικής διάταξης. (monitorig 

2). Ο ψύκτης είναι αερόψυκτος chiller ισχύος 33  kW. Κατά την έναρξη λειτουργίας 
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του ψύκτη τίθεται σε λειτουργία η αντλία 1 (monitoring 1) μέσω κατάλληλου 

εσωτερικού αυτοματισμού του ψύκτη.  

Μέσω της λειτουργίας του ψύκτη και της αντλίας 1 αρχίζει η ψύξη του υδατικού 

διαλύματος (propylenoglygol 70-30) κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες που 

βρίσκεται  στην δεξαμενή Δ1 διαστρωματωμένης λειτουργίας . 

Με τα θερμοστοιχεία Pt3, Pt4 και Pt5 ελέγχουμε την διαστρωμάτωση της 

θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής Δ1. Η λειτουργία του ψύκτη διακόπτεται 

αυτόματα όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού από τον ψύκτη προς την δεξαμενή 

Δ1 είναι 7 0C.      

Ακολούθως θέτουμε σε λειτουργία την αντλία 2 (monitoring 3)  η οποία είναι η 

κύρια αντλία του πρωτεύοντος κυκλώματος. Αυτή είναι μια φυγοκεντρική αντλία 

τύπου inline παροχής Q 20m3/h  και ισχύος 1,1 kW. Διαβάζουμε την παροχή του 

πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη μέσω του παροχομέτρου 1 τύπου πλωτήρα 

(monitoring 3) και αν αυτή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική του εναλλάκτη τότε 

μέσω του ρυθμιστή παροχής 1 (monitoring 3) ρυθμίζουμε την ονομαστική από τις 

προδιαγραφές του εναλλάκτη παροχή. Διαβάζουμε την τελική πτώση πίεσης του 

πρωτεύοντος κυκλώματος του προς μέτρηση εναλλάκτη από το διαφορικό μανόμετρο 

1 και αν αυτή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τότε μειώνουμε ακόμη 

περισσότερο την παροχή μέσω του ρυθμιστή παροχής, έτσι ώστε να πετύχουμε την 

ονομαστική από τις προδιαγραφές πτώση πίεσης του πρωτεύοντος κυκλώματος του 

εναλλάκτη. Η βασική λειτουργία του κέντρου ελέγχου εναλλακτών είναι να 

υπολογίζει την αποδιδόμενη από τον εναλλάκτη ισχύ διατηρώντας την ονομαστική 

από τις προδιαγραφές πτώση πίεσης. 

Στην συνέχεια θέτουμε σε λειτουργία την αντίσταση 1 και 2 του ηλεκτρολέβητα 

(monitoring 3) έτσι ώστε να αρχίσει η προθέρμανση του νερού του πρωτεύοντος 

κυκλώματος του κέντρου ελέγχου εναλλακτών.         

Στη συνέχεια θέτουμε σε λειτουργία την αντλία 3 (monitoring 3)h η οποία είναι η 

κύρια αντλία του δευτερεύοντος κυκλώματος. Και αυτή είναι μια φυγοκεντρική 

αντλία τύπου inline παροχής Q 20 m3/h και ισχύος 1,5 kW. Η έναρξη της λειτουργίας 

της αντλίας 3 γίνεται μέσω ενός inverter τροφοδοτούμενης ισχύος 9 kVA και 

κλάσεως 400V  κατάλληλο για έλεγχο στροφών τριφασικού κινητήρα μέχρι 3.7 kW. 

Μέσω του συγκεκριμένου inverter ρυθμίζουμε την παροχή του δευτερεύοντος 

κυκλώματος του εναλλάκτη. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: 
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Θέτουμε σε λειτουργία την αντλία 3 και διαβάζουμε την παροχή του 

δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη μέσω του παροχόμετρου 2 τύπου 

πλωτήρα (monitoring 3) και αν αυτή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική του 

εναλλάκτη τότε μέσω του inverter μειώνουμε τις στροφές του κινητήρα της αντλίας 3 

έτσι ώστε να πετύχουμε την ονομαστική από τις προδιαγραφές του εναλλάκτη 

παροχή. Διαβάζουμε την τελική πτώση πίεσης του δευτερεύοντος κυκλώματος του 

προς μέτρηση εναλλάκτη από το διαφορικό μανόμετρο 2 και αν αυτή είναι 

μεγαλύτερη από την ονομαστική τότε μειώνουμε ακόμη περισσότερο την παροχή 

μέσω του inverter έτσι ώστε να πετύχουμε την ονομαστική από τις προδιαγραφές 

πτώση πίεσης του δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη. 

Πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η παροχή  εισαγωγής του θερμού νερού του 

πρωτεύοντος, του προς μέτρηση εναλλάκτη, όσο και η παροχή προσαγωγής  του 

δευτερεύοντος του προς μέτρηση εναλλάκτη ελέγχονται από τις ηλεκτροβάνες V1 και 

V2 αντίστοιχα, οι οποίες κατά την εφαρμογή της μέτρησης της απόδοσης του 

εναλλάκτη με σταθερή την πτώση πίεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

κυκλώματος του εναλλάκτη παραμένουν ακίνητες στην πλήρως ανοικτή θέση. 

Ακολούθως, τόσο η είσοδος, όσο και η έξοδος του δευτερεύοντος κυκλώματος 

του προς μέτρηση εναλλάκτη, συνδέονται αντίστοιχα με την είσοδο και την έξοδο του 

πρωτεύοντος κυκλώματος των θερμικών πεδών. (monitoring 3). Οι θερμικές πέδες 

είναι δύο ανεξάρτητοι πλακοειδής εναλλάκτες για την προσομοίωση των θερμικών 

απωλειών των κτιρίων. Συγκεκριμένα η πέδη 1 είναι ένας πλακοειδής εναλλάκτης 

διασταυρούμενης ροής κατάλληλος για την προσομοίωση κατοικιών θερμικών 

απαιτήσεων μέχρι 150000 kcal/h (174 kW). Η πέδη 2 είναι ένας πλακοειδής 

εναλλάκτης καθαρής αντιρροής κατάλληλος για την προσομοίωση κατοικιών 

θερμικών απαιτήσεων μέχρι 250000 kcal /h (290 kW). Η πέδη 1 συνδέεται και 

λειτουργεί για μέτρηση της ισχύος εναλλακτών μέχρι 100000 kcal/h (116kW), ενώ η 

πέδη 2 λειτουργεί για μέτρηση ισχύος εναλλακτών από 150000 kcal/h μέχρι 250000 

kcal /h (174-290 kW). 

Η είσοδος του δευτερεύοντος κυκλώματος των θερμικών πεδών συνδέεται μέσω 

της αντλίας 4 (monitoring 3) και της ηλεκτροβαλβίδας V3 με την δεξαμενή Δ1 

διαστρωματωμένης λειτουργίας. Συγκεκριμένα για την επίτευξη θερμικής ισορροπίας, 

θα πρέπει η παροχή του πρωτεύοντος κυκλώματος της θερμικής πέδης που είναι ίση 

με την παροχή του δευτερεύοντος κυκλώματος του προς μέτρηση εναλλάκτη, να είναι 

ίση με την παροχή του δευτερεύοντος κυκλώματος της πέδης. 
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Θέτουμε σε λειτουργία την αντλία 4 (monitoring 3). Η αντλία 4 είναι μια 

φυγοκεντρική αντλία παροχής Q 2,65 m3/h και ισχύος 2,20 Kw. Η έναρξη της 

λειτουργίας της αντλίας 4 γίνεται μέσω ενός inverter 2 τροφοδοτούμενης ισχύος 9 

kVA και κλάσεως 400V  κατάλληλο για έλεγχο στροφών τριφασικού κινητήρα μέχρι 

3.7 kW. Μέσω του συγκεκριμένου inverter ρυθμίζουμε την παροχή του ψυκτικού 

νερού που εξέρχεται μέσω της δεξαμενής Δ1 διαστρωματωμένης λειτουργίας . Η 

ρύθμιση γίνεται ως εξής: 

Θέτουμε σε λειτουργία την αντλία 4 και διαβάζουμε την παροχή του ψυκτικού 

νερού μέσω του παροχομέτρου 3 τύπου πλωτήρα. Αν η παροχή του ψυκτικού νερού 

είναι μεγαλύτερη από την παροχή του δευτερεύοντος κυκλώματος του προς μέτρηση 

εναλλάκτη τότε μέσω του inverter 2 μειώνουμε τις στροφές του κινητήρα της αντλίας 

4 έτσι ώστε να πετύχουμε την παροχή του ψυκτικού νερού που θα πρέπει να είναι ίση 

με την ονομαστική από τις προδιαγραφές του εναλλάκτη παροχή του δευτερεύοντος 

κυκλώματος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να μετράμε την πτώση πίεσης του 

δευτερεύοντος κυκλώματος των θερμικών πεδών μέσω των διαφορικών μανομέτρων 

3 και 4 έτσι ώστε να ενεργοποιείται η ροή του ψυκτικού από την κατάλληλη βαλβίδα 

V3 αντίστοιχης παροχής και αντίστοιχου συντελεστού ροής kvs. Συγκεκριμένα για 

κάθε μετρούμενο εναλλάκτη έχουμε την ενεργοποίηση της αντίστοιχης βαλβίδας 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Π1  

  ΙΣΧΥΣ 

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

(Mcal/h) 

ΠΑΡΟΧΗ 

m3/h 

ΠΤΩΣΗ 

ΠΙΕΣΗΣ 

Δp 

(kPa) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΡΟΗΣ kvs 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΒΑΝΑΣ 

DN (mm) 

 

40 2,08 15 6,3 20 

60 3,13 15 10 25 

80 4,17 25 10 25 

100 5,21 25 10 25 

150 7,81 20 16 32 

200 10,42 20 25 40 

250 13,02 25 25 40 

   

Πίνακας 1  Χαρακτηριστικά λειτουργίας δίοδος βαλβίδας V3 
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Τέλος η έξοδος του δευτερεύοντος της θερμικής πέδης οδηγείται στην 

δεξαμενή απόρριψης Δ2. Το νερό που συλλέγεται στην δεξαμενή Δ2 αναμειγνύεται 

με νερό από την δεξαμενή διαστρωματωμένης λειτουργίας μέσω της τρίοδος 

βαλβίδας V4 έτσι ώστε το ψυκτικό νερό προσαγωγής στις θερμικές πέδες να 

κυμαίνεται από 10 έως 15 0C. Η κίνηση και η λειτουργία της τρίοδος βαλβίδας V4 e 

εντέλλεται από το θερμοστοιχείο Pt4.  

 Αφού βεβαιωθούμε ότι όλα τα κυκλώματα πρωτεύοντος-δευτερεύοντος 

κυκλώματος του προς μέτρηση εναλλάκτη, το κύκλωμα του ψυκτικού νερού, καθώς 

και το κύκλωμα πρωτεύοντος δευτερεύοντος κυκλώματος της θερμικής πέδης είναι 

σε λειτουργία, προσάγουμε παροχή ατμού από τον ατμοπαραγωγό, στον εναλλάκτη 

τύπου δοχείου αυλών (monitor 3) έτσι ώστε να αρχίσει η θέρμανση του νερού 

εισαγωγής στο πρωτεύων κύκλωμα του προς μέτρηση εναλλάκτη.  

 Η παροχή του προσαγόμενου ατμού στον εναλλάκτη ελέγχεται από την 

βαλβίδα V6. Αυτή ανοιγοκλείνει και συνεπώς ρυθμίζει την προσαγόμενη παροχή 

μέσω του θερμοστοιχείου Pt8 και της αντίστοιχης θερμοκρασίας που θέτουμε από το 

σύστημα monitoring της εγκατάστασης. Η απόδοση του εναλλάκτη μετριέται για 

θερμοκρασίες νερού προσαγωγής από 50 έως 115 0C.      

Η τρίοδο βαλβίδα V5 κατά την εφαρμογή της μέτρησης της απόδοσης του 

εναλλάκτη με σταθερή την πτώση πίεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

κυκλώματος του εναλλάκτη παραμένει ακίνητη και σε θέση 0 ανάμιξης. 
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Πρότυπο Μέτρησης – Διεξαγωγή μετρήσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ELOT 349 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Η ΑΤΜΟΥ  

- ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 
 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις δοκιμής 

προκειμένου να επαληθευτεί πειραματικά το θερμικό ισοζύγιο στα πρωτεύοντα 

κυκλώματα νερού ή ατμού, των εναλλακτών θερμότητας. 

Στο Παράρτημα δίνονται μερικές από τις κατάλληλες διατάξεις δοκιμής. 

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτό το Πρότυπο ισχύει για δοκιμές που πραγματοποιούνται με σταθερές συνθήκες, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα σχετικά Διεθνή Πρότυπα. Σε 

περίπτωση που για ορισμένους τύπους συσκευών χρειάζονται ειδικές διατάξεις, είναι 

δυνατό οι πληροφορίες αυτές να λαμβάνονται επίσης από τα σχετικά Διεθνή 

Πρότυπα. 

3 ΔΟΚΙΜΗ  

3.1 Αρχές 

Η Ενέργεια που παρέχει στον εναλλάκτη θερμότητας το πρωτεύον μέσον μπορεί να 

προσδιοριστεί με μετρήσεις που γίνονται- σύμφωνα με μία από τις δύο παρακάτω 

μεθόδους: 

3.1.1  Μέτρηση της παροχής του πρωτεύοντος μέσου κατά τη ροή του στον εναλλάκτη 

θερμότητας και των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του στην είσοδο και στην 

έξοδο. 

Η ενέργεια που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου, δίνεται με τον τύπο: 

φ = qm (h1 – h2) 

όπου: 
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Φ  είναι η ενέργεια που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου στον εναλλάκτη θερμότητας 

σε βάττ,  

qm είναι η μέση παροχή μάζας του πρωτεύοντος μέσου, σε χιλιόγραμμα ανά 

δευτερόλεπτο, 

h1 και h2 είναι οι ειδικές ενθαλπίες του πρωτεύοντος μέσου αντίστοιχα στην είσοδο 

και στην έξοδο του εναλλάκτη σε τζάουλ ανά χιλιόγραμμο. 

Οι τιμές h1 και h2: προκύπτουν από τις πιέσεις, τις θερμοκρασίες και την κατάσταση 

του πρωτεύοντος μέσου στην είσοδο και στην έξοδο της συσκευής που υποβάλλεται. σε 

έλεγχο σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της: Διεθνούς Επιτροπής για τις 

ιδιότητες του ατμού. 

-Η τιμή qm μετριέται καθόλη την διάρκεια της δοκιμής. 

3.1.2 Μέτρηση της ενέργειας που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου στο πρωτεύον 

κύκλωμα (π.χ. με ηλεκτρικές αντιστάσεις) και αφαίρεση από την τιμή αυτή των 

απωλειών που παρατηρούνται εκτός του εναλλάκτη και που προσδιορίζονται για κάθε 

περίπτωση δοκιμής από πριν. 

Το συνολικό κύκλωμα, που περιλαμβάνει την πηγή θερμότητας τον εναλλάκτη 

θερμότητας, πρέπει να είναι έτσι μονωμένο (εκτός από τον ίδιο τον εναλλάκτη), ώστε οι 

απώλειες της θερμότητας να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. 

Η διαδικασία που υιοθετείται για τον προσδιορισμό των απωλειών πριν από την έναρξη της 

δοκιμής και η επιλογή των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους 

πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής(1). 

Η ενέργεια που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου δίνεται με τον τύπο: 

φ = φc - φP 

όπου: 

φ  είναι η ενέργεια που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου στον εναλλάκτη σε βάττ, 

φc  είναι η ενέργεια που παρέχεται ανά μονάδα χρόνου στο συνολικό κύκλωμα, σε βάττ, 

φP είναι οι απώλειες, σε βάττ, που έχουν υπολογιστεί για ειδικές συνθήκες δοκιμής,. με 

συνδεμένο τον εναλλάκτη θερμότητας. Οι απώλειες αυτές πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

μικρότερες και δεν πρέπει σε καμιά .περίπτωση να ξεπερνούν το 10% της ισχύος του 

εναλλάκτη που υποβάλλεται σε δοκιμή. 
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(1) Οι απώλειες αυτές εξαρτώνται: 

α) από τη θερμοκρασία του πρωτεύοντος μέσου. η οποία επηρεάζεται από το αν ο 

εναλλάκτης είναι ή όχι συνδεδεμένος στην εγκατάσταση δοκιμής οι απώλειες 

αυξάνονται με την πτώση της θερμοκρασίας στον εναλλάκτη. 

β) από τη μέθοδο που υιοθετείται για την ψύξη των διαφόρων μερών του 

πρωτεύοντος κυκλώματος (ατμογεννήτρια. αντλία, σωληνώσεις) αυτή η ψύξη δεν 

ελέγχεται εύκολα και είναι δυνατό να διαφέρει κατά τη διάρκεια του 

προκαθορισμού των απωλειών και της δοκιμής. 

 

3.2 Απαιτήσεις δοκιμής 

3.2.1 Νερό ως πρωτεύον μέσο 
(θερμό νερό, υπέρθερμο νερό) 

Όταν το πρωτεύον μέσο είναι νερό, η παροχή του νερού πρέπεί να είναι τέτοια ώστε 

η πτώση της θερμοκρασίας στον εναλλάκτη να είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται 

από τα Διεθνή Πρότυπα ειδικά για τον τύπο του εναλλάκτη που εξετάζεται.  

Για το σκοπό αυτό πρέπει να μετρηθούν οι θερμοκρασίες και στην περίπτωση του 

υπέρθερμου νερού οι πιέσεις. στην είσοδο και στην έξοδο του εναλλάκτη. 

Εναλλακτικά, η μέτρηση μπορεί να γίνει σε μία θέση και με επιπλέον μέτρηση της 

πτώσης της πίεσης δια μέσου του εναλλάκτη. 

3.2.2 Ατμός ως πρωτεύον μέσο 

Όταν το πρωτεύον μέσο είναι ατμός, πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω 

προφυλάξεις: 

α} Ο ατμός που παρέχεται στην είσοδο του εναλλάκτη πρέπει να είναι   ελαφρά  

(τουλάχιστο  κατά  2°C)  υπέρθερμος,  όχι όμως · περισσότερο από 5οC. 

β) Οι συνθήκες παροχής ατμού και οι διατάξεις της δοκιμής πρέπει vα είναι τέτοιες, 

ώστε ο ατμός να έχει συμπυκνωθεί πλήρως στην έξοδο του εναλλάκτη που 

υποβάλλεται σε δοκιμή με θερμοκρασία εξόδου το πολύ 1°C κάτω από τη 

θερμοκρασία κορεσμού, που αντιστοιχεί στην πίεση του ατμού στην είσοδο του 
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εναλλάκτη. Πρέπει επομένως να μετρηθούν oι θερμοκρασίες και oι πιέσεις του 

ατμού στην είσοδο και στην έξοδο της συσκευής. 

3.2.3 Γενικές απαιτήσεις 

Οι θερμοκρασίες του πρωτεύοντος μέσου που αναφέρονται σε αυτό το Πρότυπο 

αφορούν σε θερμοκρασίες στην είσοδο και έξοδο του εναλλάκτη 

Όταν δεν είναι φυσικώς δυνατό να πραγματοποιηθούν απευθείας αυτές οι 

μετρήσεις στα σημεία αυτά, οι συνδέσεις μεταξύ των σημείων μέτρησης τής 

θερμοκρασίας και του εναλλάκτη πρέπει είναι πολύ καλά μονωμένες ως και πέρα από 

το σημείο μέτρησης ώστε τα σφάλματα να κυμαίνονται μέσα στα όρια που δίνονται 

παρακάτω, 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα σημεία της μέτρησης της θερμοκρασίας δεν πρέπει να 

τοποθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,3μ από την είσοδο και έξοδο του 

εναλλάκτη. ενώ η μόνωση πρέπει επεκταθεί τουλάχιστο κατά την ίδια απόσταση πέρα 

από το σημείο μέτρησης προς το δίκτυο. 

3.2.4 Ακρίβεια των μετρήσεων 

Η ακρίβεια των μετρήσεων πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα στα εξής όρια: 

• παροχή:    ± 0,5% 
• θερμοκρασία:   ± 0,1 °C 
• πίεση (απόλυτη):   ± 1% 
• διαφορά πιέσεως   
• για Δp μεγαλύτερη από  

1 kPa (10 mbar):                         ± 5% 
• για Δp μικρότερη από 

1 kPa (10 mbar):    ± 0,05 kPa 
   (0,5 mbar) 
• ενέργεια που παρέχεται (μέθ. 3.1.2)   ± 0,5% 

3.2.5 Σταθερές συνθήκες 

Οι απαιτήσεις για σταθερές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής θεωρείται ότι 

έχουν ικανοποιηθεί, αν οι αναγνώσεις που πραγματοποιούνται στο διάστημα έξι ίσων 

και διαδοχικών περιόδων αποκλίνουν από τη μέση τιμή περισσότερο από: 

± 2% για την παροχή, 
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± 0,2°C για τη θερμοκρασία 

± 2% για την πίεση, 

± 1% για την ενέργεια που παρέχεται (μέθοδος 3.1,2).  

ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Σταθεροποίηση θερμοκρασίας 

Στην προετοιμασία για τα τεστ απόδοσης μεταφοράς θερμότητας η δοκιμή της 

διαδικασίας του τεστ πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το σχεδιασμό του εξοπλισμού 

που διενεργεί το τεστ για να διευκολύνει και να μειώνει τα δεδομένα στοιχεία για το 

τεστ. Εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας, τη θερμική χωρητικότητα' των 

μεταβλητών εξαρτημάτων στο ξεκίνημα του τεστ και τις θερμικές απώλειες. Είναι 

συχνά αναγκαίο να σταθεροποιούμε για 15 λεπτά το κάθε σημείο της μονάδας 

τεστ, έτσι ώστε να «τακτοποιείται» και να αποκτά καλές συνθήκες ισορροπίας και 

αξιόπιστη επαναληψιμότητα των δεδομένων. 

Ένας ασφαλής τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε ισορροπία είναι να 

παίρνονται οι μετρήσεις κατά διαστήματα από 5 έως 15 λεπτά με σταθερές την παροχή 

και τη θερμοκρασία. Αυτή η διεργασία πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τρεις διαδοχικές 

μετρήσεις δείχνοντας ασήμαντες αλλαγές στις μεταβολές θερμοκρασίας του συστήματος. 

Είναι σημαντικό, ο εξοπλισμός να είναι σχεδιασμένος για να διευκολύνει αυτήν τη 

διευθέτηση της σταθεροποίησης. 

Μέτρηση της ροής 

Μια ποικιλία από παροχόμετρα χρησιμοποιούνται. Τα Venturi χρησιμοποιούνται για 

μετρήσεις ροών υγρών αλλά και αερίων, ιδιαίτερα για μεγαλύτερα μεταβατικά μεγέθη. 

Εάν ο αέρας χρησιμοποιείται σαν ένα ρευστό, το πιο απλό και ακριβές μέσο για τη 

μέτρηση ροής είναι ένα ακροφύσιο που τοποθετείται στον κολπίσκο αέρα του δωματίου. 

Αυτό αποφεύγει τα λάθη που προέρχονται από την αναταραχή και την φτωχή διανομή 

ταχύτητας των κάτω ρευμάτων των κάμψεων και άλλων ανωμαλιών στους σωλήνες και 

τους αγωγούς. Εάν η θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, ο ανεμιστήρας θα πρέπει να 

είναι από την πλευρά εξόδου της μήτρας μεταφοράς θερμότητας για να αποφευχθούν 

συνέπειες που μπορεί να έχουν στην αναταραχή και τη διανομή ταχύτητας στο ρεύμα 

ρευστού που εισέρχεται στη μήτρα μεταφοράς θερμότητας. Σωλήνες Phot ή 
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ηλεκτρονικοί αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι δύσκολο να 

εξασφαλιστεί μια πραγματικά ομοιόμορφη διανομή ταχύτητας κατά μήκος της μήτρας 

μεταφοράς θερμότητας. Ένας όρος αυτού του είδους πρόκειται να αποφευχθεί φυσικά : 

μετατρέπει την μείωση των δεδομένων σε μια πολύ ανιαρή εργασία και εισάγει 

αβεβαιότητες που συνδέονται με τα αποτελέσματα της διανομής ροής και 

θερμοκρασίας. 

Για τη μέτρηση της παροχής χρησιμοποιούνται ποικίλα παροχόμετρα. Ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενα είναι τα ροταμίτερς για τις μετρήσεις παροχής υγρών και αερίων. 

Είναι ιδιαίτερα καλά για μετρήσεις ροής υγρών και για ροές από 1 έως 100 gpm. 

Παροχόμετρα τύπου μπάλας με γυάλινο ή πλαστικό σωλήνα ένδειξης παρουσιάζουν 

μικρότερη πτώση πίεσης από τα ροταμίτερς και δίνουν καλή, γρήγορη και ασφαλή 

μέτρηση. Μπορούν να καλυμπραριστούν εύκολα με νερό, με λήψη βάρους ή 

ογκομετρικών μετρήσεων ροής. Για αυτό το λόγο, εάν το νερό είναι το ρευστό που 

μετράμε, είναι μερικές φορές πιο βολικό να παίρνουμε μετρήσεις ροής βάρους, όπως για 

παράδειγμα σε τεστ μικρών συμπυκνωτών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΤ 

Τα αποτελέσματα των τεστ μπορούν να οργανωθούν και να παρουσιαστούν με 

ποικίλους τρόπους, οι οποίοι εξαρτώνται από την εφαρμογή. Σε μερικές περιπτώσεις 

μπορεί να είναι επιθυμητό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με πολύ γενικούς 

όρους, παραδείγματος χάριν, υπό τη μορφή των καμπύλων του συντελεστή Colburn προς 

τον αριθμό Reynolds. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι καλύτερα απλά να 

παρουσιαστεί το ολικό ποσό θερμότητας που απορρίπτεται σαν λειτουργία της τιμής 

ρευστού - ροής. Μια από τις πιο βολικές μεθόδους παρουσίασης, είναι στη μορφή 

διαγράμματος που επιτρέπει την άμεση επιλογή του κατάλληλου μεγέθους της μήτρας 

μεταφοράς θερμότητας χωρίς να υπάρχει ανάγκη για σύνθετους υπολογισμούς και τον 

κίνδυνο λάθους που μπορεί να προκαλέσουν. 

Θερμικές Ισορροπίες 

Πιθανότατα, το πιο ισχυρό και μοναδικό εργαλείο για την ανάλυση των δεδομένων 

του τεστ μεταφοράς θερμότητας, είναι η θερμική ισορροπία που λαμβάνεται από τη 

σύγκριση της θερμότητας που έχει παραδοθεί από το θερμό ρευστό με τη θερμότητα 
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που έχει απορροφηθεί από το κρύο ρευστό. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δυο ποσοτήτων 

μπορούν να συγκριθούν με τις υπολογισμένες θερμικές απώλειες. Εάν, όπως είναι συχνή 

περίπτωση, οι απώλειες θερμότητας δεν αποτελούν τη διαφορά μεταξύ των δυο, τότε ή 

κάποιο λάθος έχει εμφανιστεί στις μετρήσεις και των δυο ποσοστών ροής ή η 

θερμοκρασία διαφέρει στα ρεύματα των ρευστών. Είναι σε αυτό το σημείο, που η πιο 

γενναιόδωρα οργανωμένη εγκατάσταση δοκιμής γεωτρήσεων είναι συμφέρουσα. 

Διάφορες θερμοκρασίες και θερμοκρασιακές διαφορές μπορούν να συγκριθούν για τις 

συνέπειες. Τα αποτελέσματα των αλλαγών του επιπέδου θερμοκρασίας ή των ποσοστών 

ροής της διαφοράς στην ισορροπία θερμότητας, οι ενδείξεις μπορούν να εξεταστούν 

ως πιθανή πηγή των λαθών. Τα αποτελέσματα του τρόπου κατά τον οποίο οι 

συνθήκες έχουν μεταβληθεί και το σημείο προσέγγισης μπορεί να είναι σημαντικό. 

Δηλαδή, η προσέγγιση ενός δεδομένου σημείου, μπορεί να κάνει τη διαφορά είτε η ροή 

αυξάνεται είτε μειώνεται, είτε η θερμοκρασία αυξάνεται ή χαμηλώνει κτλ. Δεν 

μπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες : μόνο η εμπειρία και η «ακονισμένη» ανίχνευση 

των ασυνεπειών μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που χάνεται στην 

κουραστική βαθμολόγηση των οργάνων και στους επαναλαμβανόμενους ελέγχους του 

εξοπλισμού. 

Δοκιμές Ροής 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός πραγματικού μεγέθους εναλλάκτη θερμότητας 

είναι μερικές φορές επιθυμητό να πραγματοποιηθούν δοκιμές ροής (of header regions) 

ή άλλη σύνθετη γεωμετρία, για να καθορίσει την συνολική διανομή ροής ή την πτώση 

πίεσης. Αυτού του είδους δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλά μοντέλα, 

μιας και Δε χρειάζεται καμία παροχή για την προσθήκη ή εξαγωγή θερμότητας. Σε αυτές 

τις δοκιμές η μοναδική απαίτηση είναι το μοντέλο να είναι γεωμετρικά όμοιο και ο 

αριθμός Reynolds να είναι στο πεδίο ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια οι δοκιμές μπορεί 

να πραγματοποιηθούν με νερό ή αέρα παρά με ρευστά τα οποία θα ήταν και δύσκολα 

στο χειρισμό τους. Ο αέρας ταιριάζει ιδιαίτερα στις δοκιμές αυτού του είδους, επειδή 

τα μοντέλα μπορούν να είναι ανέξοδα στην κατασκευή τους και επειδή οι μικρές ροές 

δε θα δημιουργήσουν ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχει σοβαρός χωρισμός, τα περάσματα 

του Pitot μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν την πορεία του ρευστού 

τόσο καλά όσο η διανομή της ταχύτητας. Εάν υπάρχει σοβαρός διαχωρισμός της ροής, 

η εργασία της απεικόνισης της ροής μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 
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κολλητική ταινία για να ενωθούν οι (tufts = τούφες) του νήματος ή το νήμα με τους 

τοίχους του περάσματος, ή με την ένωση μιας τούφας με έναν έλεγχο καλωδίων που 

μπορεί να περιφέρεται στο πεδίο ροής. Οι ίνες καπνού τείνουν να διασκορπιστούν 

τόσο γρήγορα από την αναταραχή, που η τεχνική ισχύει μόνο για σχετικά μικρούς 

αριθμούς Reynolds και απλή γεωμετρία. Κάποια από αυτές τις δοκιμές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν πιο εύκολα εάν τα μοντέλα είναι φτιαγμένα από ένα διαφανές 

πλαστικό όπως είναι το Lucite. 

Το νερό είναι πιο λειτουργικό ρευστό από τον αέρα για κάποιους τύπους εργασιών 

απεικόνισης της ροής. Εκεί όπου τα τρισδιάστατα αποτελέσματα μπορούν να είναι 

σημαντικά, είναι εύκολο να περιληφθούν μικρές φυσαλίδες αέρα ή μόρια σε αναστολή 

για να δείξουν την πορεία ροής και τη φύση της αναταραχής. Για τη δυσδιάστατη ροή, 

μια πολύ καλή διεισδυτικότητα στην συμπεριφορά του ρευστού μπορεί να ληφθεί με το 

να ψεκαστεί σκόνη αργιλίου στην επιφάνεια του νερού το οποίο ρέει μέσω ενός 

προτύπου καναλιού που βρίσκεται υπό μελέτη. Το πιο απλό είδος εγκατάστασης μπορεί 

να χρησιμεύσει εάν δεν είναι επιθυμητό φωτογραφικό αρχείο. Τα πρότυπα πρέπει να 

είναι αρκετά μεγάλα έτσι ώστε οι δυνάμεις έντασης στην επιφάνεια να μην 

παραμορφώνουν το δείγμα ροής. Αυτό απαιτεί ότι το βάθος στο κανάλι ροής Δε θα 

είναι μικρότερο από 12 χιλιοστά σε οποιοδήποτε σημείο και είναι συνήθως καλύτερα να 

προστεθεί μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό για να επιτευχθεί καλός 

διασκορπισμός της σκόνης αργιλίου. Το δείγμα ροής επίσης θα παραμορφωθεί 

άσχημα από τα κύματα στην επιφάνεια, εάν η ταχύτητα ροής υπερβεί τα 0,3 

μέτρα/δευτερόλεπτο. Κατά συνέπεια είναι δύσκολο να έχουμε αριθμούς Reynolds 

πολύ πάνω από 5000. Άλλα σημεία παρακολούθησης, περιλαμβάνουν τη χρήση μιας 

ακίνητης λίμνης μπροστά από το τμήμα δοκιμής. Ένας μακρύς σάκος υφασμάτων πέρα 

από το σωλήνα των κολπίσκων θα βοηθήσει από αυτή την άποψη. Για καλές 

φωτογραφίες ο πάτος του καναλιού θα πρέπει να καλυφθεί με ένα μαύρο ύφασμα ή 

μαύρο χαρτί το οποίο να μπορεί να μένει ακίνητο από ένα γυάλινο πιάτο. Ο χρόνος 

έκθεσης δε θα πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλος ούτε πολύ μικρός. Μια καλή 

εμπειροτεχνική μέθοδος είναι να χρησιμοποιηθεί ο τύπος θ=D/8V όπου θ είναι ο 

χρόνος έκθεσης σε δευτερόλεπτα, D η εγκάρσια διάσταση της παρεμπόδισης ροής και 

V η ταχύτητα του νερού. 

Είναι μερικές φορές απαραίτητο να ερευνηθούν οι λεπτομέρειες της ροής στο οριακό 

στρώμα. Η τεχνική που μόλις περιγράφηκε, η οποία χρησιμοποιεί σκόνη αργιλίου πάνω 
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στο νερό, απέδειξε αποτελέσματα τα οποία ενίσχυσαν την κατανόηση τη συμπεριφορά 

ενός ρευστού το οποίο ρέει εγκαρσίως κατά μήκος των πτερυγίων. Τα ζεστά σύρματα 

των ανεμόμετρων έχουν αποδειχτεί ισχυρά όργανα για την έρευνα της λεπτής δομής 

της ταραχώδους ροής, αλλά είναι δύσκολες συσκευές στη χρήση τους και ταιριάζουν 

καλύτερα σε μια περίπλοκη έρευνα παρά σε αυτές που σχεδιάζονται-προσωπικά. Η 

έγχυση μιας-χρωστικής ουσίας θα μπορούσε να είναι μια καλή τεχνική για μερικούς 

τύπους προβλημάτων. Μόνο ένα διάλυμα ίχνους ιωδίου μπορεί να επιτραπεί να 

εισχωρήσει σε διάλυμα αμύλου για να δώσει ένα αισθητά καθορισμένο (plume) που 

επεκτείνεται προς το σημείο έγχυσης. Η μεταφορά και το ποσοστό διασποράς του 

(plume) χρωστικών ουσιών δίνουν μια καλή ένδειξη του χαρακτήρα της αναταραχής 

της ένδειξης στην περιοχή. Προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα σόδας (thiosulfate) στο 

αμυλούχο διάλυμα για να αντιδράσει με το ιώδιο, ο αποχρωματισμός μπορεί να 

περιοριστεί στο χρωστικό (plume) και κάποιες εγχύσεις μπορεί να γίνουν χωρίς να 

επηρεάσουν τη διαφάνεια του μαζικού υγρού. 

Μια άλλη τεχνική απεικόνισης της ροής η οποία αποδείχτηκε χρήσιμη για την 

έρευνα της λεπτής δομής της ροής πέρα από τις συσκευές και διαστήματα σωλήνων 

θέλει να σκεπάζει την επιφάνεια με μια χρωστική ουσία φθορισμού που διαλύεται σε 

πετρέλαιο μηχανής μεσαίου βάρους. Η χρωστική ουσία συγκεντρώνεται στις ζώνες 

στασιμότητας και εμφανίζεται καθαρά όταν εξετάζεται σε υπεριώδες φως. 

Μια ενδιαφέρουσα τεχνική η οποία χρησιμοποιεί τις ιδιότητες διπλής διάθλασης 

ορισμένων διαλυμάτων χρωστικών ουσιών, έχει εφαρμοστεί στη μελέτη της 

ελασματικής ροής. Μέσα από τη χρήση του πολωμένου φωτός είναι δυνατό να 

ληφθούν σχέδια περιθωρίου παρέμβασης παρόμοια με εκείνα που λαμβάνονται στην 

ανάλυση φωτοελαστικής πίεσης. Τα σχέδια ροής μπορούν να καθοριστούν από αυτά, με 

μαθηματική ανάλυση. 
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Περιγραφή των  συστημάτων SCADA 

Γενικά για τα συστήματα SCADA 
. 

Η ονομασία "εποπτικός έλεγχος και συλλογή δεδομένων" αποτελεί μετάφραση 

του Αγγλικού όρου "Supervisory Control And Data Acquisition". Για συντομία 

συνήθως χρησιμοποιούνται τα αρχικά "SCADA". Ένας δεύτερος όρος που 

περιγράφει αντίστοιχες εφαρμογές είναι "συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού", 

που αποτελεί και αυτός μετάφραση του αντίστοιχου Αγγλικού "Telemetry and 

remote-control systems". 

Τα συστήματα SCADA προσφέρουν εποπτική παρακολούθηση της λειτουργίας μιας 

αυτοματοποιημένης εγκατάστασης από ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου. Παράλληλα 

γίνεται συλλογή και καταγραφή των λειτουργικών παραμέτρων, έτσι ώστε να μπορούν 

να ανακαλεστούν ή να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία 

εμφανίζονται σε μορφή διαγραμμάτων ή συγκεντρωτικών αναφορών.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία ελέγχου απέχουν από τις υπό έλεγχο 

εγκαταστάσεις, οπότε προκειμένου να μεταφερθούν τα δεδομένα προκύπτει η ανάγκη 

τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης. Για το λόγο αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

πρόκειται για ένα συνδυασμό αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιών. 

Πεδία εφαρμογής για τα συστήματα SCADA 
Τα συστήματα SCADA εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που είναι 

διάσπαρτες σε μια περιοχή και υπάρχει ανάγκη να αυτοματοποιηθούν. Ο όρος 

"περιοχή" έχει μια αρκετά ασαφή έννοια, ειδικά με τις σημερινές τηλεπικοινωνιακές 

δυνατότητες. Μπορεί να αναφέρεται στην περιοχή ενός εργοστασίου, μέχρι σε όλο 

τον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Οι πιο σημαντικές κατηγορίες 

εφαρμογών είναι: 

δίκτυα μεταφοράς νερού και λυμάτων 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων 

δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, καυσίμων και χημικών 

συστήματα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (Building Management Systems - 

BMS) 
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μονάδες παραγωγής (συμβατικές, αιολικές, φωτοβολταϊκές) και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

σήμανση και αυτοματοποίηση οδικών αρτηριών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, 

tunnel, μετρό 

βιομηχανία 

παρακολούθηση κλιματικών συνθηκών σε ψυγεία - φούρνους και στο ύπαιθρο 

(μετεωρολογικοί σταθμοί) 

αγροτικός αυτοματισμός σε θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες και αρδευτικά 

συστήματα 

παρακολούθηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ενσύρματων, GSM, 

DCS, ασύρματων ζεύξεων, κα). 

Λειτουργίες Των συστημάτων SCADA 

Ένα σύστημα SCADA είναι σε θέση να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

Να διασυνδέει τηλεπικοινωνιακά τους κατά τόπους σταθμούς αυτοματισμού, 

ανταλλάσσοντας λειτουργικά δεδομένα μεταξύ αυτών. 

Να εκτελεί λειτουργίες αυτομάτου ελέγχου σε κάθε έναν από τους σταθμούς 

σύμφωνα με μια ενιαία λογική, που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση και άλλων 

σταθμών ελέγχου. 

Παράδειγμα: μια δεξαμενή μπορεί να ζητήσει από ένα απομακρυσμένο αντλιοστάσιο 

να ενεργοποιήσει μια αντλία, όταν η στάθμη του νερού φτάσει σε ένα 

προκαθορισμένο σημείο. Σε περίπτωση που το νερό δεν επαρκεί μπορεί να δώσει 

εντολή σε άλλο αντλιοστάσιο. 

 Να παρουσιάζει σε σημείο κεντρικού ελέγχου τη λειτουργική κατάσταση όλων 

των συσκευών του αυτοματοποιημένου συστήματος. Ο χειριστής του συστήματος 

που βρίσκεται εκεί, έχει πλήρη γνώση για το τι συμβαίνει σε κάθε έναν από τους 

σταθμούς, όσο μακριά και να βρίσκονται αυτοί. 

 Να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του κέντρου ελέγχου να τηλεχειρίζεται τις 

συσκευές του αυτοματοποιημένου συστήματος. 

 Να καταγράφει τα λειτουργικά στοιχεία της εγκατάστασης σε ηλεκτρονικά 

αρχεία και στη συνέχεια να κάνει απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία αυτών. 

 Να απεικονίζει και να καταγράφει τις βλάβες που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε 

σημείο του συστήματος στο σημείο κεντρικού ελέγχου. 
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 Να προσφέρει δυνατότητες τηλεειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης. Με 

αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή σε συσκευή 

τηλεειδοποίησης (pager), μπορεί να υπάρξει άμεση ειδοποίηση του υπεύθυνου 

μηχανικού, συντηρητή και οποιουδήποτε άλλου είναι επιθυμητό. 

Μέρη ενός συστήματος SCADA 

Τυπικά ένα σύστημα SCADA αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 

τον κεντρικό σταθμό ελέγχου 

το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

τους περιφερειακούς σταθμούς ελέγχου 

Συνήθως, σε ένα σύστημα SCADA υπάρχει η ανάγκη να συγκεντρωθούν οι 

πληροφορίες από όλους τους απομακρυσμένους σταθμούς σε ένα κεντρικό κομβικό 

σημείο. Από τη θέση αυτή μπορεί να παρακολουθείται η λειτουργία όλων των 

εγκαταστάσεων και παράλληλα από το χειριστή του συστήματος να στέλνονται 

εντολές προς τις επιμέρους μονάδες. 

• Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου υπάρχει η Κεντρική Τερματική Μονάδα 

(Master Terminal Unit - MTU). Υπομονάδες αυτής είναι: 

• η συσκευή (ή οι συσκευές) modem που αναλαμβάνουν τη διασύνδεση με το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο  

• ένας ελεγκτής επικοινωνιών (communications processor) που κάνει τη 

διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων  

• ένας ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που επιτρέπουν στους χειριστές 

του αυτοματοποιημένου συστήματος να το παρακολουθούν και να το 

χειρίζονται. Το λογισμικό που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό ονομάζεται 

"διασύνδεση του ανθρώπου με τις μηχανές" (Human Machine Interface - HMI).  

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατό οι διάφορες συσκευές modem να είναι 

συνδεμένες κατευθείαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η διαχείριση των συνδέσεων 

να γίνεται με ειδικό λογισμικό (communication drivers). Στην περίπτωση αυτή δεν 

υπάρχει ξεχωριστός ελεγκτής επικοινωνιών. 

Πολλές φορές συμβαίνει στη θέση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου να υπάρχει και 

το πρόγραμμα που θα φροντίζει για την αυτόματη λειτουργία του συνολικού 

συστήματος αυτοματισμού. Υπάρχει η δυνατότητα το πρόγραμμα αυτό να βρίσκεται 
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σε ξεχωριστή συσκευή, που συνήθως ονομάζεται Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (Master 

Control Unit) και προσαρμόζεται επάνω στον ελεγκτή επικοινωνιών (ή είναι ένα 

ενιαίο σύστημα). Εάν το πρόγραμμα βρίσκεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

αποτελεί κομμάτι του λογισμικού SCADA/HMI, τότε ονομάζεται Soft Logic. 

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

Προκειμένου να γίνει η μεταφορά των λειτουργικών δεδομένων μεταξύ των τοπικών 

σταθμών και του κεντρικού σταθμού αναπτύσσεται ξεχωριστό τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο ή μισθώνονται υποδομές που προσφέρονται από τηλεπικοινωνιακές εταιρίες 

(ΟΤΕ, Panafon, Internet Services Providers κτλ). Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα 

της ανάμιξης των δυο λύσεων, δηλαδή κάποιο κομμάτι του τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου να αναπτυχθεί, ενώ κάποιο άλλο να μισθωθεί. Για την ανάπτυξη του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου θα χρησιμοποιηθεί ένας ή περισσότεροι από τους 

παρακάτω τρόπους. 

Ενσύρματες επικοινωνίες: 

• βιομηχανικό δίκτυο twisted-pair RS-485  

• μισθωμένες γραμμές (leased-lines)  

• δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο αναλογικής τεχνολογίας (Public Switched Telephone 

Network-PSTN)  

• δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο τεχνολογίας ISDN - ADSL 

• οπτικές ίνες  

 Ασύρματες επικοινωνίες: 

• ραδιοδίκτυο narrow band στις περιοχές VHF - UHF  

• ραδιοδίκτυο spread spectrum στα 2,4 GHz  

• ραδιοδίκτυο TETRA  

• δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM  

• δορυφορικό δίκτυο  
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Περιφερειακοί σταθμοί ελέγχου 

Σε κάθε θέση του συστήματος αυτοματισμού που πρέπει να συλλέγονται δεδομένα 

και να δίνονται εντολές εγκαθίσταται Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου. Καρδιά κάθε 

τέτοιου σταθμού είναι η Περιφερειακή Τερματική Μονάδα (Remote Terminal Unit - 

RTU). 

Κάθε τέτοια μονάδα περιλαμβάνει: 

· Μικροϋπολογιστή, όπου υπάρχουν ο μικροεπεξεργαστής (CPU), η μνήμη 

αποθήκευσης του προγράμματος (ROM) και η μνήμη αποθήκευσης δεδομένων 

(RAM). 

· Ρολόι πραγματικού χρόνου (Real Time Clock - RTC). Χρησιμοποιείται κυρίως 

για την καταγραφή του χρόνου που λαμβάνεται κάθε μέτρηση (time stamping). 

· Ψηφιακές εισόδους (Digital Inputs). Κάθε είσοδος μπορεί να δεχτεί δυο μόνο 

καταστάσεις (πατημένος διακόπτης - μη πατημένος διακόπτης, ορθή λειτουργία 

αντλίας - βλάβη, κανονική τάση ΔΕΗ - βλάβη ΔΕΗ κτλ). 

· Ψηφιακές εξόδους (Digital Outputs). Μπορούν να εξομοιώσουν τη λειτουργία 

ενός διακόπτη δυο θέσεων (αναμένη λάμπα - σβηστή λάμπα, εκκίνηση αντλίας - 

στάση αντλίας κτλ). 

· Αναλογικές εισόδους (Analog Inputs). Μπορούν να δεχθούν τη μέτρηση ενός 

αναλογικού μεγέθους με συνεχείς τιμές μεταξύ κάποιων ορίων (μέτρηση πίεσης 

νερού για τιμές από 0 μέχρι 25 bar, μέτρηση στάθμης στη δεξαμενή 0-10m κτλ). Η 

μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων αισθητηρίων που μετατρέπουν τα φυσικά 

μεγέθη σε ηλεκτρικό ρεύμα (συνήθως σύμφωνα με το πρότυπο των 4-20mA) και 

τροφοδοτούν τις αναλογικές εισόδους. 

· Αναλογικές Εξόδους (Analog Ouputs). Μπορούν να ρυθμίσουν τη τιμή σε μια 

παράμετρο που παίρνει συνεχείς τιμές σε ένα ορισμένο διάστημα (ρύθμιση στροφών 

σε ένα κινητήρα κτλ). 

· Μονάδες επικοινωνίας (Communication Ports & Modems). Φροντίζουν για την 

επικοινωνιακή διασύνδεση ώστε να εξασφαλίζεται ανταλλαγή δεδομένων με PLCs ή 

με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.  
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· Μονάδα Τροφοδοσίας (Power Supply Unit). Φροντίζει για την τροφοδοσία των 

κυκλωμάτων με κατάλληλη ηλεκτρική τάση. Συνήθως έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

τάση ακόμη και όταν διακοπεί η τάση δικτύου, ώστε να εξακολουθήσει η λειτουργία 

της συσκευής. 

Σκοπός κάθε Περιφερειακής Τερματικής Μονάδας είναι: 

• να διαβάζει τις εισόδους της μονάδας  

• να μεταβάλει τις εξόδους σύμφωνα με την κατάσταση των εισόδων και το 

αποθηκευμένο στη μονάδα πρόγραμμα  

• να αποθηκεύει στη μνήμη τις λαμβανόμενες μετρήσεις  

• να επικοινωνεί με την Κεντρική Τερματική Μονάδα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μεταφέροντας τις αποθηκεμένες μετρήσεις και λαμβάνοντας από 

αυτήν τις σχετικές εντολές. 
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Το σύστημα SCADA που αναπτύχθηκε για την υπάρχουσα εγκατάσταση. 
 
Για τον εκσυγχρονισμού της διαδικασίας διεξαγωγής εργαστηριακών μετρήσεων, 

είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας 

ελέγχου και λήψης μετρήσεων. Το σύστημα αυτό που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή 

δεδομένων και για τον εποπτικό έλεγχο της εκτέλεσης της διαδικασίας αποτελείται 

από τα εξής επιμέρους τμήματα: 

• Προσωπικός υπολογιστής. 

• Αισθητήρες/ Μετρητικές διατάξεις, Ενεργοποιητές-Actuators. 

• Διαμόρφωση σήματος. 

• Κάρτα-ες συλλογής δεδομένων. 

• Λογισμικό. 

• Διατάξεις αυτοματισμού (Ηλεκτρονόμοι) και διάφορες συσκευές 

(τροφοδοτικά). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σύντομα και ξεχωριστά τα έξι βασικά τμήματα ενός 

συστήματος συλλογής δεδομένων και εποπτικού ελέγχου. 

 

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Το πιο βασικό στοιχείο ενός συστήματος συλλογής δεδομένων που ουσιαστικά 

αποτελεί το μέσο ελέγχου και το συνδετικό κρίκο μεταξύ ατόμου και υλικού είναι ο 

προσωπικός υπολογιστής. Σε αυτόν τον υπολογιστή είναι ή εγκατεστημένες ή 

συνδεδεμένες οι κάρτες συλλογής δεδομένων καθώς και το λογισμικό το οποίο είναι 

και ο συντονιστής του υλικού. 

Για την χρήση των εγκατεστημένων καρτών, γίνεται με εκμετάλλευση των ήδη 

υπαρχόντων θυρών USB  του Υπολογιστή. Μέσα από την οθόνη ο χρήστης μπορεί να 

παρατηρεί της αλλαγές που πραγματοποιούνται, να λαμβάνει μετρήσεις και γενικά να 

επικοινωνεί. με το σύστημα. Ο υπολογιστής αυτός μπορεί να λειτουργεί και ως 

διαδικτυακός εξυπηρετητής (WΕΒ SERVER) για την πρόσβαση από μακριά μέσω 

του διαδικτύου (Internet). 
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2) ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ/ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι αισθητήρες ουσιαστικά αποτελούν το πρώτο στάδιο λήψης μετρήσεων, αφού 

μετασχηματίζουν ένα φυσικό φαινόμενο σε ηλεκτρικό σήμα. Οι αισθητήρες αυτοί 

μπορεί να είναι διατάξεις μέτρησης τάσεων και ρευμάτων, ροόμετρα, μετρητές 

στροφών και μετρητές θερμοκρασίας. 

 

3) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Τα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από τις μετρητικές διατάξεις για να 

διαβιβαστούν στην κάρτα συλλογής δεδομένων πρέπει να υποστούν μία επεξεργασία. 

Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την απομόνωση και την προσαρμογή των 

μετρούμενων σημάτων στις απαιτήσεις της κάρτας συλλογής δεδομένων.  

Βέβαια είναι απαραίτητη και η ενίσχυση των σημάτων (ψηφιακών ή αναλογικών) από 

την κάρτα προς άλλες συσκευές που ελέγχει. 

 

4) ΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Η κάρτα συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει θύρες εισόδου και εξόδου ώστε να είναι 

δυνατή η αποστολή και η λήψη σημάτων.  

Ο αριθμός, το είδος και η ακρίβεια των θυρών αυτών χαρακτηρίζουν την εκάστοτε 

κάρτα συλλογής δεδομένων. Βέβαια μία κάρτα τέτοιου είδους περιλαμβάνει και 

άλλες μονάδες όπως απαριθμητές.  

Οι θύρες εισόδου και εξόδου μπορεί να είναι είτε ψηφιακές (DIO) είτε αναλογικές 

(AIO). 

Από τα αναλογικά κανάλια εισόδου μία κάρτα δέχεται αναλογικές τάσεις, οι οποίες 

εκφράζουν τα υπό μέτρηση μεγέθη.  

Για να διαβαστεί το αναλογικό μέγεθος από τον υπολογιστή μετατρέπεται σε 

ψηφιακό σήμα από ένα μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (ADC), ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από τον αριθμό καναλιών, τον αριθμό δειγματοληψίας, το εύρος 

τάσεως και την ανάλυση. Τα αναλογικά κανάλια εξόδου είναι απαραίτητα για την 

παροχή σημάτων αναφοράς μεταβλητού πλάτους ή για τον έλεγχο περιφερειακών 

συσκευών όπως βαλβίδων. 

Οι ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι χρησιμοποιούνται για έλεγχο – ενεργοποίηση 

διαδικασιών, για την παραγωγή συνθηκών δοκιμής και για επικοινωνία με άλλα 

περιφερειακά συστήματα. 
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5) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ο ρόλος του λογισμικού είναι διττός, ο ένας ρόλος του είναι για τον προγραμματισμό 

των καρτών συλλογής δεδομένων, τη λήψη, άμεση καταγραφή, επεξεργασία και 

ανάλυση των μετρήσεων και ο άλλος η γραφική παρουσίαση αυτών και τον αυτόματο 

έλεγχο των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης .  

Επίσης μέσω του λογισμικού γίνεται δυνατή και η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου. 

Οι απαιτήσεις από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό είναι: 

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς το χρήστη. 

• Πρόγραμμα άμεσης καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρήσεων. 

• Δυνατότητες γραφικής παρουσίασης και εκτύπωσης των μετρήσεων. 

• Ύπαρξη βιβλιοθήκης οργάνων μέτρησης. 

• Δυνατότητα σχεδιασμού της συνδεσμολογίας της διάταξης ελέγχου στην 

οθόνη του υπολογιστή.  

• Συμβατότητα με κάρτες συλλογής δεδομένων. 

• Δυνατότητα εκτέλεσης μέσω διαδικτύου. 

• Δυνατότητα χρήσης των περιφερειακών του υπολογιστή (θύρες USB) από το 

ίδιο λογισμικό. 

 

6) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 

Περιφερειακές διατάξεις, όπως βοηθητικά ρελέ ή ρελέ ισχύος, για την υλοποίηση 

διαφόρων συνδεσμολογιών, κινητήρες αντλιών–βαλβίδων και τροφοδοτικά 

απαραίτητα για την τροφοδοσία των βοηθητικών διατάξεων. 
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Κεφάλαιο 2 

Μέθοδος – Εργαλεία ανάπτυξης του συστήματος 
 

 
 
Στο Σχήμα  παρουσιάζεται το γενικό διάγραμμα της διάταξης που αναπτύχθηκε και 
κατασκευάσθηκε. 
 
Για την αναβάθμιση της διαδικασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής PC και τρεις κάρτες συλλογής δεδομένων (DAQ) της National 

Instruments (USB-6080), αισθητήρια θερμοκρασίας, καθώς και ειδικές κατασκευές οι  

οποίες προσαρμόζουν τα σήματα από και προς τις κάρτες συλλογής δεδομένων 

(DAQ) στις απαιτήσεις των καρτών.  

Ο υπολογιστής επικοινωνεί με την εγκατάσταση μέσω των τριών καρτών που του 

παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται.  

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας τοποθετήθηκαν σε θέσεις κοντινές με εκείνες των 

συμβατικών οργάνων που υπήρχαν στην εγκατάσταση 

Η επικοινωνία είναι αμφίπλευρη, τα αισθητήρια μέσω καρτών συλλογής δεδομένων 

(DAQ) ενημερώνουν τον υπολογιστή για την τρέχουσες τιμές των θερμοκρασιών της 

εγκατάστασης, ενώ ο υπολογιστής παρέχει εντολές στους ενεργοποιητές απαραίτητες 

για την διεξαγωγή των μετρήσεων.  
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Το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να είναι συνδεμένο στο διαδίκτυο και μέσω ενός 

διαδικτυακού εξυπηρετητή μπορεί να προσπελαστεί από παντού, οι διαδικτυακές 

παροχές-δυνατότητες  είναι μόνο για παρακολούθηση της διαδικασίας που εκτελείται. 

 

Τα μετρούμενα μεγέθη έπειτα από την απαιτούμενη προσαρμογή οδηγούνται στις 

αναλογικές εισόδους της κάρτας συλλογής δεδομένων.  

Τέλος η κάθε κάρτα συλλογής δεδομένων διαθέτει αναλογικές εξόδους οι οποίες 

έπειτα από κατάλληλη ενίσχυση ελέγχουν μέσω ενεργοποιητών τις βάνες.  

1. Επιλογή του απαραίτητου Hardware   

Για την αναβάθμιση της εγκατάστασης μέτρησης της κατάστασης των εναλλακτών 

θερμότητας, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν κάποια υλικά-συσκευές που με 

την βοήθεια τους θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

1.1. Αισθητήρια Sensors RTD Pt100  

Οι θερμοκρασίες που είναι απαραίτητες να μετρηθούν κατά την διαδικασία 

διεξαγωγής του ελέγχου κατάστασης των εναλλακτών θερμότητας μετρούνται με την 

χρήση  θερμοαντιστάσεων (RTDs Resistance Temperature Detectors), τα RTDs είναι 

φτιαγμένα από πλατίνα Pt100. 

Το Pt100 είναι ο πιο δημοφιλής αισθητήρας για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές για 

μετρήσεις από -200°C σε 600°C.  

 
Η αρχή λειτουργίας του Pt100 είναι η μέτρηση της ωμικής τιμής της πλατίνας από 

την οποία είναι κατασκευασμένο. Το Pt100 παρουσιάζει ωμική αντίσταση ίση με 

100(Ω) σε θερμοκρασία 0
ο
C, ενώ στους 100

ο
C παρουσιάζει αντίσταση 138.4Ω. Η 
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σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και της αντιστάσεως που παρουσιάζει το Pt100 είναι 

σχεδόν γραμμική, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικρές περιοχές θερμοκρασιών. Η 

μαθηματική σχέση που ακολουθεί (1), περιγράφει την παραπάνω σχέση:  

 

RT = R0 [ 1 + aT + bT2 +cT3 (T - 100) ] 
 
Όπου:  

Rt= Η ωμική τιμή του Pt100 στην επιθυμητή θερμοκρασία t, σε (Ω).  

R0= Η ωμική τιμή του Pt100 στην θερμοκρασία 0(
ο
C), σε (Ω).  

t= Η θερμοκρασία σε βαθμούς (
ο
C) στην οποία θέλουμε να προσδιορίσουμε την 

αντίσταση Rt.  

Α= 3,9083 10
-3 

 

B= -5,775 10
-7 

 

C= -4,183 10
-12 
για τιμές κάτω από 0(

ο
C) και C=0 για τιμές πάνω από 0(

ο
C).  

Πίνακας Callendar-Van Dusen συντελεστών για  RTDs 
Standard Temperature 

Coefficient (a) 
A B C 

DIN 43760 0.003850    
American 0.003911    
ITS-90 0.003926    
* για θερμοκρασίες κάτω από 0 °C  το C = 0.0 
 

1.2. Μεταδότες- Transmitters 

Οι αντιστάσεις περιέχονται σε μια συσκευασία που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί 

στα επιθυμητά σημεία της εγκατάστασης, έχουν ενσωματωμένο μεταδότη 

(Transmitter) 4-20mA  

Ο μεταδότης θερμοκρασίας  επεξεργάζεται τις μεταβολές της αντίστασης λόγω 

θερμοκρασίας και τις μετατρέπει σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ 4-20 mΑ για να 

μπορέσει να μεταδοθεί σαν αναλογικό ρεύμα ή τάση προς τις κάρτες συλλογής 

δεδομένων, στην έξοδο λοιπόν του μεταδότη έχουμε μια γραμμική συσχέτιση του 

φυσικού μεγέθους (θερμοκρασία) και του ρεύματος εξόδου.  
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Οι μεταδότες ρεύματος 4-20mA χρησιμοποιούνται για μακρινές αποστάσεις 

μετάδοσης (πάνω από 10 μέτρα), διότι ο αγωγός χαμηλού ρεύματος είναι λιγότερο 

ευαίσθητος σε επιδράσεις ηλεκτρικών πεδίων. 

Οι κάρτες συλλογής δεδομένων όμως μπορούν να δεχτούν στις εισόδους τους τάσεις, 

άρα κρίνεται απαραίτητο να μετατραπούν τα 4-20mA σε ανάλογη τάση με την 

βοήθεια μιας ωμικής αντίστασης ακριβείας κοντά στο σημείο που είναι 

εγκατεστημένες οι κάρτες συλλογής δεδομένων.  

Η μετατροπή των τιμών της τάσης σε τιμές θερμοκρασίας μπορεί έπειτα να 

καθοριστεί στον υπολογιστή από τη γραμμική σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

ηλεκτρικού ρεύματος που δίνει ο μεταδότης και της θερμοκρασίας.  

Για την λειτουργία του μεταδότη, χρειάζεται μια ΣΥΝΕΧΗ τάση 24V.     

Οι τύποι των Pt100 που χρησιμοποιούνται είναι δύο, ο ένας είναι περιοχής μέτρησης 

από 0-120οC και ο άλλος για μέτρηση θερμοκρασιών από 0-70οC. 

Ολόκληρη η εγκατάσταση περιλαμβάνει 12 σημεία μέτρησης της θερμοκρασίας, άρα 

έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα Pt100 που περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο 

μεταδότη. Από αυτά τα 12 σημεία κάποια συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου, 

κάποια γίνεται μόνο παρακολούθηση των τιμών και κάποια γίνεται καταγραφή και 

αποθήκευση των μετρούμενων τιμών σε αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία, 

documentation, εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

1.3. Ενεργοποιητές (actuators).  

Για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν 

βάνες που για να επιτευχθεί άμεσα το άνοιγμα, το κλείσιμο, ή ρύθμιση μιας βαλβίδας 

σε έναν σημείο του διαγράμματος ροής μιας παραγωγικής διαδικασίας. μπορούμε να 

το πετύχουμε με την κατάλληλη οδήγηση του ηλ.κινητήρα που ελέγχει την θέση της 

βαλβίδας. 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το «υδραυλικό στοιχείο» που είναι η καθεαυτή 

βαλβίδα και το «ηλεκτρομηχανικό στοιχείο» που είναι ο ενεργοποιητής (actuator).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σαν ενεργοποιητές ειδικοί 

κινητήρες, οι οποίοι τηλεχειρίζονται και τηλεελέγχονται και είναι αυτοί που 

επιτυγχάνουν το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση των βανών. Τότε έχουμε τις 

λεγόμενες MOV (motor operated valves). Στις βάνες αυτές ο ενεργοποιητής 

τροφοδοτείται με τάση 24 VAC δεδομένου ότι ο ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός 
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ανοίγματος, κλεισίματος, ή ρύθμισης της βαλβίδας δεν απαιτεί σημαντικό μηχανικό 

έργο για να λειτουργήσει.  

Ο τύπος βαλβίδας που χρησιμοποιούμε στην εγκατάσταση εκτός της τροφοδοσίας 

που είναι απαραίτητη, χρειάζεται και μία τάση ελέγχου 0-10V DC για να μπορέσουμε 

να την τηλεχειριστούμε. 

 

1.4. Συσκευές λήψης δεδομένων USB (DAQ) 

Η επικοινωνία των εξαρτημάτων (αισθητηρίων-ενεργοποιητών) με τον υπολογιστή 

έγινε με 3 συσκευές συλλογής δεδομένων που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή 

μέσω αντίστοιχων θυρών USB. Οι κάρτες που είναι συμβατές με το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε (LabVIEW) είναι και τα δυο της εταιρείας National Instruments. 

 

Οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν αναλογικές, ψηφιακές εισόδους- εξόδους, για να 

διαβάζουν τα αναλογικά σήματα που έρχονται από αντίστοιχα αισθητήρια-μεταδότες, 

καθώς επίσης και να στέλνουν το κατάλληλα διαμορφωμένο αναλογικό σήμα προς 

τους ενεργοποιητές των βανών.  

Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιήθηκαν γιατί πλεονεκτούν ως προς τον τρόπο 

εγκατάστασης-ρύθμισης τους, καθώς επίσης γιατί δεν είναι απαραίτητο να 

εγκατασταθούν εντός του υπολογιστή, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία κατά τις 

δοκιμές που έγιναν κατά την περίοδο των δοκιμών-πειραμάτων. Επίσης μπορεί 

εύκολα να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αναβάθμιση του υλικού ή του λογισμικού 

του υπολογιστή. 

Χαρακτηριστικά των συσκευών DAQ συλλογής δεδομένων. (USB-6080) 

 

• Οκτώ  Αναλογικές είσοδοι 12-
bit, 12 DIO ψηφιακές 
είσοδοι/έξοδοι, 2 αναλογικές 
εξόδους, 1 μετρητή. 

• Driver software for Windows, 
Mac OS X, Linux, Pocket PC 
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2. Το απαραίτητο λογισμικό (Software)  

2.1. Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού 

Λόγω των απαιτήσεων της εγκατάστασης που αναβαθμίστηκε, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό SCADA (LabVIEW). Με την βοήθεια του έγινε  ανάπτυξη προγραμμάτων 

κατάλληλων για τις μετρήσεις, τον έλεγχο, την παρουσίαση και την αποθήκευση 

μετρήσεων καθώς και το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη όλης της 

εφαρμογής. 

Ειδικότερα το LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 

είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης που βασίζεται στον γραφικό προγραμματισμό της 

γλώσσας G. Το LabVIEW έχει δυνατότητα επικοινωνίας με hardware όπως GPIB, 

VXI, PXI, RS-232, RS485, καθώς επίσης και με κάρτες συλλογής δεδομένων 

τεχνολογίας (plug-in). Διαθέτει επίσης και βιβλιοθήκες (Libraries) για χρήση των 

TCP/IP networking, ActiveX. 

Χρησιμοποιώντας το LabVIEW μπορούμε να δημιουργήσουμε 32bit προγράμματα 

που προσφέρουν γρήγορες εκτελέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για data 

acquisition, test, μετρήσεις. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτόνομες 

εκτελέσεις, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή του LabVIEW. Για την χρήση του 

LabVIEW χρειάζεται μια μικρή γνώση προγραμματισμού, γιατί χρησιμοποιεί 

ορολογία, εικονίδια (icons) και ιδέες φιλικές-γνωστές στους τεχνικούς και στους 

μηχανικούς και βασίζεται πάνω σε γραφικά σύμβολα τα οποία είναι σύμφωνα προς 

την περιγραφή της ενέργειας που θέλουμε να προγραμματίσουμε. 

Τα προγράμματα στο LabVIEW μπορεί να είναι από πολύ απλά έως και πάρα πολύ 

ισχυρά. 

Το LabVIEW περιέχει βιβλιοθήκες πολύ περιεκτικές για συλλογή δεδομένων, 

ανάλυση, παρουσίαση και αποθήκευση αυτών. Περιλαμβάνει επίσης και 

παραδοσιακά προγράμματα ανάπτυξης. Μπορούμε να τοποθετήσουμε σημεία 

διακοπής (breakpoints), να παρακολουθήσουμε με προγράμματα κίνησης την πορεία 

εκτέλεσης του προγράμματος, βηματική εκτέλεση του προγράμματος για τον 

εντοπισμό σφαλμάτων για πιο εύκολο προγραμματισμό. 

Οι εφαρμογές-προγράμματα που δημιουργούμε με το LabVIEW ονομάζονται 

εικονικά όργανα Virtual Instrumenets (VI). Δηλαδή ο χρήστης χτίζει εικονικά όργανα 

για να συλλέξει δεδομένα από κάρτες και προγραμματιζόμενα όργανα και μετά το 
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LABVIEW αναλύει τα δεδομένα και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μέσω ενός 

γραφικού περιβάλλοντος στον χρήστη. 

 Σύντομη περιγραφή του τόπου χρήσης του προγράμματος LabVIEW της 

National Instruments 

Πως εργαζόμαστε με το LabVIEW. 

Όλα τα προγράμματα του LabVIEW, λέγονται αλλιώς και VIs (Virtual Instrument), 

αποτελούνται από το Front Panel και Block diagram. Οι παλέτες (palettes) που έχει 

το LabVIEW περιέχουν τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

δημιουργήσετε και να μεταβάλετε τα VI. Θα αναφερθούμε παρακάτω στο Front 

Panel και Block diagram και τις παλέτες (palettes), καθώς επίσης και με το 

διάγραμμα ροής (πορεία) που ακολουθεί το LabVIEW κατά την εκτέλεση ενός 

προγράμματος. 

 

Front Panel 

Είναι το γραφικό interface μεταξύ του χρήστη και του LabVIEW VI. Αυτό συλλέγει 

τις επιλογές-εισόδους του χρήστη και εμφανίζει τις εξόδους του προγράμματος. Το 

Front Panel μπορεί να περιέχει κουμπιά περιστρεφόμενα (Knobs), πλήκτρα πίεσης 

(push button) και άλλους ελέγχους (controls) και ενδεικτικά (indicators). 

 
 

1. Ένας έλεγχος-ελεγκτής (control). Input-είσοδος. 

2. Ένα ενδεικτικό (indicator). Output-έξοδος 

 

2 

1 
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Block diagram 

Το μπλοκ διάγραμμα περιέχει τον γραφικό κώδικα από το (VI) εικονικό όργανο που 

έχετε δημιουργήσει, στο μπλοκ διάγραμμα προγραμματίζετε στο VI τους ελέγχους 

και την αναπαράσταση των λειτουργιών των εισόδων και εξόδων που έχετε φτιάξει 

στο front panel. 

Το μπλοκ διάγραμμα μπορεί να περιέχει συναρτήσεις και δομές (functions and 

stuctures) από τις βιβλιοθήκες του labVIEW VI. Επίσης μπορεί να περιέχει και 

τερματικά (terminals) τα οποία είναι συσχετισμένα με ελεγκτές (controls) και 

ενδεικτικά (indicators) που έχουν φτιαχτεί στο front panel. 

 
1. A Function. Μια συνάρτηση 

2. A structure. Μια δομή 

3. Terminal που αντιστοιχεί με έναν ελεγκτή στο Front Panel 

Palettes Παλέτες. 

Οι παλέτες του LabVIEW δίνουν την δυνατότητα για την δημιουργία και την 

επεξεργασία του Front panel και block diagram. 

Tools pallete 
Αυτή η παλέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Front panel και στο 

Block diagram. Η παλέτα περιέχει εργαλεία που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία και έλεγχο σφαλμάτων στα 

αντικείμενα του front panel και block diagram. 

1 
3 

3 2 
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Controls palette 

Χρησιμοποιείται στο Front panel. Περιέχει τα control και  

indicator που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσετε το δικό 

σας interface. 

 

 

 

 

 

 

Function pallete 
Χρησιμοποιείται στο block diagram. 

Περιέχει εργαλεία που βοηθάνε στον προγραμματισμό των 

εικονικών οργάνων VI, όπως όργανα εισόδου εξόδου (Ι/Ο) 

αρχεία Ι/Ο και λειτουργίες για συλλογή δεδομένων (data 

acquicition). 

 

 

 

 

 

Dataflow 
Σε ένα εικονικό όργανο (VI) ακολουθείται ένα μοντέλο ροής δεδομένων κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. 

Το block diagram αποτελείται από κόμβους (Nodes), structures και terminals 

αντίστοιχα από το front panel. 

Οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι με καλώδια, τα οποία καθορίζουν την ροή των 

δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα. 

Η εκτέλεση σε έναν κόμβο συμβαίνει όταν όλες οι είσοδοι είναι διαθέσιμοι. Όταν 

τελειώσει η εκτέλεση του προγράμματος σε ένα κόμβο, τότε οδηγούνται τα 

αποτελέσματα των εξόδων στον επόμενο κόμβο από την διαδρομή που ακολουθούν 

τα δεδομένα. 
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Δημιουργία ενός εικονικού οργάνου  

 

Ένα εικονικό όργανο VI αποτελείται από τρία μέρη:  

1. Front Panel.  
2. Block Diagram.  
3. Icon/connector.  

 

Μετάβαση από το Front Panel στο Block Diagram με CTRL+E 

Κατακόρυφη παράθεση του Front Panel & Block Diagram με CTRL+Τ 

 

Controls - Indicators - Terminals 

Το Front Panel ενός VI διαμορφώνεται από συνδυασμούς ελέγχων (controls) και 

ενδεικτικών (indicators). Με τους ελέγχους (controls) τροφοδοτούμε με δεδομένα το 

εικονικό όργανο. Στα ενδεικτικά (indicators) εμφανίζονται τα δεδομένα που παράγει 

το εικονικό όργανο. Υπάρχουν αρκετοί τύποι από ελέγχους και ενδεικτικά, 

τοποθετούνται πολύ εύκολα από την παλέτα Controls.  

Τα δυο πιο συνηθισμένα είναι  τα Digital control και digital indicator. Για τυχόν 

αλλαγές των δεδομένων σε ένα digital control κάνουμε κλικ στα αντίστοιχα πλήκτρα 

που υπάρχουν.  

 

Κάθε φορά που τοποθετούμε έναν νέο έλεγχο (control) ή ένα ενδεικτικό (indicator) 

στο Front panel το labview δημιουργεί αντίστοιχα στο Block diagram ένα τερματικό 

(terminal).   

Τα αντικείμενα λοιπόν που τοποθετούμε στον Front Panel εμφανίζονται σαν terminals 

στο Block diagram. Κάνοντας διπλό κλίκ σε ένα  terminal στο block diagram μας 

μεταφέρει στο αντίστοιχο control ή indicator στο Front panel. Δεν μπορείτε να 

διαγράψετε ένα terminal από το Block diagram παρά μόνο από το Front panel. Tα 

terminals έχουν εισόδους και εξόδους με τις οποίες ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ 

τους, το Block diagram και το Front panel, δηλαδή δεδομένα που εισάγονται στο  

Front panel σε κάποια controls περνούν στο Block diagram μέσω terminals και 

αντίστροφα τα δεδομένα εξόδου εμφανίζονται σε κάποιο indicator στο Front panel.  

• Terminal είναι οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να συνδεθεί ένα «καλώδιο» 

• Ένα control  ξεχωρίζει από ένα indicator γιατί έχει πιο παχύ περίγραμμα. 
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• Front panel έχουμε τα (control-indicator)  

• Block diagram έχουμε τα (terminals) 

  

 

Ο συμβολισμός του τερματικού (terminal) φανερώνει τον τύπο των δεδομένων του 

ελέγχου (control) ή του ενδεικτικού (indicator). Για παράδειγμα  

 

DBL: δηλώνει έναν δεκαδικό αριθμό διπλής ακρίβειας,  

TF:αναπαριστά  μια  ψηφιακή τιμή 1 ή 0  

Ι16: αναπαριστά έναν ακέραιο αριθμό 16bit.  

ABC:αναπαριστά μια σειρά συμβόλων (αλαφαριθμητικό).  

 

Αντικείμενα στο Block Diagram 

Ένα Block Diagram περιέχει τα εξής: terminals, nodes, και functions. Ένα block 

diagrams γίνεται με την συνδεσμολογία των παραπάνω αντικειμένων με «καλώδια». 

• Terminal είναι οποιοδήποτε σημείο μπορεί να συνδεθεί ένα «καλώδιο» 

 

Σταθερές Constants 

Είναι terminal στο Block diagram που τροφοδοτούν με σταθερές τιμές στο block 

diagram. Γενικές σταθερές είναι π.χ. το π=3,14 ή το άπειρο ∞, ενώ σταθερές 

καθοριζόμενες από τον χρήστη είναι οι σταθερές εκείνες που καθορίζονται και 

επεξεργάζονται πριν εκτελεστεί ένα VI. 

Γενικές σταθερές Universal constants: 

Universal numeric constants, Functions»Numeric»Additional Numeric Constants 

palette. 

Universal string constants Functions»String palette. 

Universal file constants Functions»File I/O»File Constants palette. 

Για την δημιουργία μιας σταθεράς αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ με το ποντίκι σε 

κάποιο ακροδέκτη εισόδου ή εξόδου ενός VI και από τα μενού να επιλέξουμε Great 

constant αμέσως μετά μπορούμε να εισάγουμε την τιμή που επιθυμούμε στην 

σταθερά. Η τιμή σε μια σταθερά δεν αλλάζει όταν το VI εκτελείται (τρέχει). 
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Block Diagram Nodes 

Nodes  είναι αντικείμενα στο  block diagram τα οποία έχουν εισόδους ή και εξόδους 

και εκτελούν λειτουργίες όταν ένα VI εκτελείται. Το LabVIEW περιλαμβάνει τους 

παρακάτω τύπους nodes: 

• Functions 
• SubVIs 
• Structures 
• Formula Nodes 
• Property Nodes 
• Invoke Nodes  
 

Functions 
Είναι βασικό στοιχείο στην λειτουργία του Labview, έχουν κίτρινο χρώμα και δεν 

εμφανίζονται  στο Front Panel παρά μόνο στο Bock diagram και μπορούν να 

συνδεθούν με καλώδια με άλλα terminals. Οι συναρτήσεις Functions περιέχονται 

στην παλέτα Functions palette στην οποία περιέχονται επίσης και κάποια εικονικά 

όργανα VI τα οποία όμως ξεχωρίζουν γιατί έχουν άσπρο χρώμα. Η παλέτα περιέχει τα 

εξής Functions: 

Numeric, Boolean, String, Array, Cluster, Comparison, Time and Dialog, File I/O, 

Application Control, Advanced 

 

Wires  

Ένα καλώδιο είναι μια διαδρομή δεδομένων μεταξύ των κόμβων (nodes). Τα καλώδια 

είναι έγχρωμα ανάλογα με το τι είδος δεδομένων μεταφέρουν: 

Μπλέ καλώδια μεταφέρουν ακέραιο αριθμό (I16). 

Πορτοκαλί καλώδια μεταφέρουν ένα δεκαδικό αριθμό (DBL). 

Πράσινα καλώδια μεταφέρουν μια ψηφιακή τιμή (TF). 

Ροζ καλώδια μεταφέρουν μια σειρά συμβόλων (ABC) 

 

 Για να γίνει η σύνδεση δύο τερματικών μεταξύ τους ακολουθούμε την εξής 

διαδικασία: από την παλέτα-εργαλειοθήκη Tools (αν δεν εμφανίζεται κάνουμε 

Shift+δεξί κλικ) κατόπιν κλικ στο εργαλείο wiring, κάνουμε με το εργαλείο wiring 

tool κλικ στο τερματικό που θέλουμε, κατόπιν μετακινούμαστε στο άλλο τερματικό 

που επιθυμούμε να συνδέσουμε και κάνουμε πάλι κλικ. Αν κάνουνε κλικ κατά την 

διάρκεια της μετακίνησης από το ένα τερματικό στο άλλο τότε κάνουμε αλλαγή 

κατεύθυνσης στη διαδρομή του καλωδίου.  
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Για την διαγραφή ενός καλωδίου αφού το επιλέξουμε (με μονό κλικ ένα τμήμα, διπλό 

κλικ έναν κλάδο, ή τριπλό κλικ ολόκληρο) μετά  πατάμε το DEL. 

Αν ένα καλώδιο εμφανίζεται με συνεχόμενες παύλες ------- τότε είναι μια κακή 

σύνδεση και πρέπει να την σβήσουμε.  Σβήνει μια κακή σύνδεση με το πλήκτρο DEL 

αφού πρώτα την επιλέξουμε. Όλες οι κακές συνδέσεις απομακρύνονται πατώντας 

CTRL+B  

Ένα ενδεικτικό μπορεί να δημιουργηθεί και να καλωδιωθεί σε μια έξοδο από ένα 

τερματικό, με δεξί κλικ πάνω στο τερματικό και επιλογή κατόπιν του Creat Indicator   

Εξουδετέρωση σφαλμάτων στο LabVIEW 

Εύρεση λαθών. 

 Όταν ένα εικονικό όργανο δεν εκτελείται, δεν δουλεύει απλά, τότε στη 

θέση του πλήκτρου εκτέλεσης RUN BUTTON το βέλος εμφανίζεται 

σπασμένο. Για να δούμε την λίστα με τα λάθη κάνουμε κλικ στο 

σπασμένο βέλος, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάνουμε κλικ σε 

κάποιο από τα λάθη που φαίνονται στην λίστα, με διπλό κλικ εντοπίζεται 

αμέσως το αντικείμενο που υπάρχει το λάθος. 

 Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε την διαδικασία εκτέλεσης ενός 

προγράμματος στο block diagram αν έχετε προηγουμένως πατήσει το 

πλήκτρο Highlighting execution. 

 

 Loop and Case Structures 

Οι δομές (structures) χρησιμοποιούνται στο block diagram για να γίνει επανάληψη 

τμήματος του κώδικα ή εκτέλεση του κώδικα συνεχώς ή με κάποια καθορισμένη 

σειρά. Όπως όλοι οι κόμβοι (nodes) έτσι και οι δομές (structures) έχουν ακροδέκτες 

που τους συνδέουμε με άλλους κόμβους στο block diagram, εκτελούνται αυτόματα 

όταν δέχονται δεδομένα και τροφοδοτούν με δεδομένα την έξοδο τους όταν 

ολοκληρωθεί η εκτέλεση του. 

Κάθε δομή έχει χαρακτηριστικό περίγραμμα που αλλάζει διαστάσεις  για να μπορέσει 

να περικλείσει το τμήμα εκείνο του block diagram που επιθυμούμε να εκτελείται 

σύμφωνα με τους κανόνες της δομής. Το τμήμα από το block diagram που περιέχεται 

στο περίγραμμα της δομής λέγεται subdiagram. Οι ακροδέκτες που τροφοδοτούν ή 

παίρνουν δεδομένα από τη δομή λέγονται tunnel.  

Tunnel είναι το σημείο σύνδεσης και βρίσκονται στο περίγραμμα μιας δομής. 
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Υπάρχουν 5 βρόγχοι: The For Loop, the While Loop, the Case structure, the Sequence 

structure, and the Formula Node. Οι δύο πρώτοι είναι οι πιο σημαντικοί. 

• For Loop—εκτελεί ένα subdiagram όσες φορές επιθυμούμε. 

• While Loop— εκτελεί ένα subdiagram έως ότου οι συνθήκες είναι κατάλληλες. 

• Case structure—Περιέχει πολλά subdiagrams, μόνο ένα από αυτά εκτελείται κάθε 

φορά και είναι εξαρτώμενο από τιμή της εισόδου που θα περάσει στην δομή. 

• Sequence structure— Περιέχει ένα η περισσότερα subdiagrams, που εκτελούνται 

με μια σειρά. 

• FormulaNode—Εκτελεί μαθηματικές λειτουργίες οι οποίες βασίζονται σε 

αριθμητικές εισόδους.  

For Loop 

 

Το εικονίδιο του For Loop φαίνεται δίπλα και εκτελεί ένα 

subdiagram όσες φορές επιθυμούμε. 

 

Η τιμή στο terminal (input terminal), μας δείχνει πόσες φορές θα 

επαναληφθεί το subdiagram. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή έξω 

από τον βρόγχο και μετά να το συνδέσετε με ένα καλώδιο. 

 

 

Το iteration terminal (output terminal), εμφανίζει τον αριθμό τον 

επαναλήψεων που έχουν ολοκληρωθεί. Η μέτρηση των 

επαναλήψεων ξεκινάει πάντα από το 0. 

 

While Loops (Βρόγχος για όσο χρόνο). 

Ένας βρόγχος While Loop είναι μια δομή ή ένας τρόπος να επαναλαμβάνεται ένα 

μέρος του προγράμματος για όσο χρόνο οι συνθήκες είναι κατάλληλες. 

Ο βρόγχος While Loop εμφανίζεται σαν ένα ορθογώνιο που μπορεί να αλλάξει 

διαστάσεις, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εκτελείται το διάγραμμα που 

περιέχεται μέσα του, μέχρι η λογική τιμή που δίνεται στο condition terminal γίνει 0 ή 

ψευδές (false). Το VI ελέγχει σε τι κατάσταση βρίσκεται το condition terminal στο 

τέλος κάθε επανάληψης, επομένως ο βρόγχος εκτελείται τουλάχιστον μια φορά. 
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Ο ακροδέκτης iteration terminal είναι μια αριθμητική έξοδος η οποία εμφανίζει έναν 

αριθμό του πόσες φορές εκτελέστηκε ο βρόγχος. Πάντα η αρίθμηση ξεκινά από το 0, 

έτσι αν ο βρόγχος εκτελεστεί μια φορά ο ακροδέκτης iteration terminal εξάγει το 0. 

 
Ο βρόγχος While Loop είναι ισοδύναμος με τον παρακάτω κώδικα: 

Εκτέλεσε το περιεχόμενο του βρόγχου. 

Για όσο χρόνο η συνθήκη είναι αληθής. 

 

Shift Registers in Loops 

Με την χρήση των shift registers σε ένα For Loops and While Loops μεταφέρονται 

τιμές από έναν επαναλαμβανόμενο βρόγχο στον επόμενο. 

 Ένα  shift register δημιουργείτε με δεξί κλικ στο αριστερό ή δεξιό 

περίγραμμα από ένα loop και κάνοντας κλικ στο Add Shift Register από 

το μενού. 

 

Case structure 

 

Περιέχει πολλά subdiagrams, μόνο ένα από αυτά εκτελείται κάθε 

φορά και η τιμή της εισόδου καθορίζει ποιο subdiagrams θα 

εκτελείται. 

 
Ο επιλογέας συνθήκης βρίσκεται στο πάνω μέρος, με τα βελάκια 

που υπάρχουν μπορούμε να επιλέξουμε όποια συνθήκη επιθυμούμε. 

 

Συνδέοντας μια τιμή εισόδου στο selector terminal, που φαίνεται 

δίπλα, καθορίζουμε ποια συνθήκη (case) εκτελείται. Πρέπει να 

συνδέσουμε μια ακέραια (integer) τιμή, λογική (Boolean), σειρά 

χαρακτήρων (string), ή μετρήσιμη τιμή (enumerated) στον selector 

terminal.  

Μπορείτε να τοποθετήσετε το selector terminal οπουδήποτε στο 

αριστερό περιθώριο της Case structure. 
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Sequence Structures 

 

Η διαδοχική δομή Sequence περιέχει ένα η περισσότερα 

subdiagrams, ή frames που εκτελούνται με μια σειρά. Πρώτα το 

frame 0 μετά frame 1 μετά το frame 2, μέχρι να εκτελεστεί και το 

τελευταίο frame. Η δομή δεν ολοκληρώνει την εκτέλεση και δεν 

εμφανίζει κάποιο δεδομένο αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί 

και το τελευταίο frame. 

 
sequence local 

terminal 

Τα tunnels στην Sequence structures μπορεί να έχει μόνο μια πηγή 

δεδομένων, αντίθετα με την Case structures. Η έξοδος μπορεί να 

παρθεί από οποιοδήποτε frame, αλλά τα δεδομένα φεύγουν από την 

Sequence structure μόνο όταν σε όλα τα frames ολοκληρωθεί η 

εκτέλεση, και όχι μόλις ολοκληρωθεί ένα frame. Στην Case 

structures, τα δεδομένα εισόδου είναι διαθέσιμα σε όλα τα frames. 

Εδώ για να περάσουν δεδομένα από ένα frame σε οποιοδήποτε 

frame, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα sequence local terminal. Ένα 

βέλος εξερχόμενο εμφανίζεται στη sequence local terminal του 

frame που περιέχει την πηγή των δεδομένων. Το terminal στο frame 

που ακολουθεί περιέχει ένα εισερχόμενο βέλος, το  οποίο φανερώνει 

ότι το terminal είναι πηγή εισόδου για αυτό το frame. Δεν μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε το  sequence local terminal σε  frames που 

προηγούνται του πρώτου frame στο οποίο έχετε συνδέσει το 

sequence local. 

 

 

Ομαδοποίηση δεδομένων με την χρήση  Strings, Arrays, and Clusters 

Χρησιμοποιώντας strings, arrays, και clusters γίνεται ομαδοποίηση δεδομένων. Με τα 

Strings γίνεται ομαδοποίηση συνεχόμενων χαρακτήρων ASCII. Με τα Arrays γίνεται 

ομαδοποίηση δεδομένων που είναι ιδίου τύπου. Με τα Clusters γίνεται ομαδοποίηση 

διαφορετικών τύπων δεδομένων. 
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Δημιουργία ενός εικονικού οργάνου VI 

Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε  ένα VI.  

Φανταστείτε ότι έχετε τους αισθητήρες που διαβάζουν τις τιμές της θερμοκρασίας και 

όγκου και τις μετατρέπουν σε τάση. Θα χρησιμοποιήσετε ένα VI του κατάλογου 

LabVIEW\Activity για να μιμηθείτε τις μετρήσεις θερμοκρασίας και όγκου σε βολτ. 

Θα γράψετε ένα VI θα βαθμονομήσετε αυτές τις μετρήσεις σε βαθμούς fahrenheit και 

τα λίτρα, αντίστοιχα.  

Front panel (Κεντρικός πίνακας επιλογών)  

1. Ανοίξτε έναν νέο Front panel με την επιλογή File»New. Εάν έχετε κλείσει όλα 

τα VIs, επιλέξτε New VI από το πλαίσιο διαλόγου LabVIEW.  

Σημείωση, εάν το controls Palette (παλέτα ελέγχων) δεν είναι ορατό, επιλέξτε 

Windows»Show controls Palette για να εμφανιστεί η παλέτα. Μπορείτε επίσης να 

έχετε πρόσβαση στην παλέτα ελέγχων με δεξί κλικ επάνω σε μια ανοικτή περιοχή 

του Front panel.  

2. Επιλέξτε τη δεξαμενή (Tank) από Controls»Numeric, και το τοποθετήστε στο 

Front panel.  

3. Δακτυλογραφήστε Volume (Όγκο) στο παράθυρο κειμένου ετικετών και 

κάντε κλικ οπουδήποτε στο Front panel. Σημειώστε εάν κάντε κλικ έξω από 

το παράθυρο κειμένου χωρίς εισαγωγή κειμένου, η ετικέτα εξαφανίζεται. Για 

να παρουσιαστεί η ετικέτα πάλι, κάντε δεξί κλικ  επάνω στον έλεγχο και 

επιλέξτε Show»Label.  

4. Επαναβαθμονομήστε  την ένδειξη της δεξαμενής για να δείχνει τον όγκο της 

δεξαμενής μεταξύ 0,0 και 1000.0. α. Με την χρησιμοποίηση του εργαλείου 

Labeling, (για να εμφανιστεί η παλέτα Tools πατείστε Shift+ δεξί κλικ) κάντε 

κλικ δύο φορές στο 10,0 στην κλίμακα της δεξαμενής. β. Γράψτε 1000 στην 

κλίμακα και κάντε κλικ το κουμπί του ποντικιού οπουδήποτε στον κεντρικό 

πίνακα επιλογών. Οι ενδιάμεσες τιμές τοποθετούνται αυτόματα.  

5. Τοποθετήστε ένα θερμόμετρο από Controls»Numeric στον κεντρικό πίνακα 

επιλογών. Ονομάστε το Temp και βαθμονομήστε το έτσι ώστε να να είναι 

μεταξύ 0 και 100  

6. Το Front Panel σας πρέπει να μοιάσει με την ακόλουθη εικόνα. 
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Block Διάγραμμα 

7. Ανοίξτε το Block Διάγραμμα με την επιλογή του Windows»Show Diagram ή  

CTRL+E. Επιλέξτε τα αντικείμενα που απαριθμούνται κατωτέρω από την παλέτα 

λειτουργιών (Functions palette)  και τοποθετήστε τα στο Block διάγραμμα. 

Σημείωση εάν η παλέτα λειτουργιών δεν είναι ορατή, επιλέξτε το Windows»Show 

Functions palette για να εμφανιστεί η παλέτα. Μπορείτε επίσης να έχετε 

πρόσβαση στην παλέτα λειτουργιών (Functions palette) με δεξί κλικ του 

ποντικιού επάνω σε μια ανοικτή περιοχή του Block diagram.  

8. Τοποθετήστε κάθε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα στο Block διάγραμμα.  

 

Επιλέξτε το Process Monitor από Functions»Select a VI και μετά από το 

LabVIEW\Activity directory)—Αυτό προσομοιώνει μια θερμοκρασία-όγκο από έναν 

αισθητήρα ή έναν μετατροπέα.  

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιο αντίστοιχο subvi με την γεννήτρια τυχαίου 

αριθμού (Ζάρι) 

 

• Τυχαία γεννήτρια αριθμού (Functions»Numeric»Generates a number between 

0 and 1) ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1.  

• Λειτουργία πολλαπλασιασμού (Functions»Numeric—Multiplies) δύο 

αριθμών και επιστροφή το αποτέλεσμα τους. Σε αυτήν την δραστηριότητα, 



53/85 

χρειάζεστε δύο από αυτούς. Πάρτε το ένα από την παλέτα και αντίγραφο του με 

την αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste).  

 Αριθμητική σταθερά (Functions»Numeric)—θα χρειαστείτε δύο. Πάρετε το ένα 

από την παλέτα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο μαρκαρίσματος, αλλάξτε την τιμή του 

σε 10.00 και αντίγραφο του με την αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste).  

9 Για να δείτε  βοήθεια για τις εισόδους και τις εξόδους μιας Functions, κάντε κλικ  

στο show Help από το Help menu και κατόπιν τοποθετείστε το δρομέα πάνω σε κάθε 

Functions που θέλετε βοήθεια. (Ctrl+H) 

10. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο  καλωδίωσης, συνδέστε με καλώδιο τα 

αντικείμενα όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.  

 
Σημείωση για να μετακινήσετε αντικείμενα στο Block διάγραμμα, 

κάντε κλικ  Positioning tool  στην Tools palette. 

 

11. Επιλέξτε File»Save και σώστε το VI ως temp & Vol.vi στον κατάλογο που 

επιθυμείτε.  

12. Από Front Panel (τον κεντρικό πίνακα επιλογών), τρέξτε το VI με κλικ στο 

κουμπί τρεξίματος . Παρατηρήστε τις τιμές για τον όγκο και η θερμοκρασία που 

φαίνονται στο Front Panel.  

13. Κλείστε το VI με την επιλογή File»Close. 
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Κεφάλαιο 3 

Προγράμματα που αναπτύχθηκαν με το LabVIEW 

Με την βοήθεια του LabVIEW αναπτύχθηκαν προγράμματα (Εικονικά όργανα-

VIs και υποόργανα-SubVI) που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση-

παρακολούθηση των μετρήσεων και για τον έλεγχο της εγκατάστασης. 

Πρώτα θα αναλυθούν τα προγράμματα που σκοπό έχουν την συλλογή και την 

εμφάνιση δεδομένων και κατόπιν τα προγράμματα που σκοπός τους είναι να 

ελέγχουν κάποια τμήματα τις εγκατάστασης. 

Για να γίνει η μεταφορά των δεδομένων από τα αισθητήρια μέσω καρτών 

συλλογής δεδομένων και η εμφάνισης των στην οθόνη του υπολογιστή ή επεξεργασία 

και η αποθήκευσης τους, δημιουργήθηκαν προγράμματα στο LabVIEW, τα οποία 

περιέχονται-καλούνται από το βασικό πρόγραμμα.  
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1. Προγράμματα συλλογής και εμφάνισης δεδομένων 

Τα προγράμματα αυτά όπως και όλα τα προγράμματα του Labview ονομάζονται VI 

(Virtual Instruments) είναι αρχεία που γενική τους μορφή  Όνομα Αρχείου.VI.  

Στο παρακάτω μπλοκ διάγραμμα φαίνεται η διαδικασία συλλογής δεδομένων. 

 

Το κάθε VI έχει αναπτυχθεί αυτόνομα και είναι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αλλά 

έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αποτελούν ένα σύνολο. 

Τα προγράμματα και η συσχέτιση τους φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, παρακάτω 

αναφέρονται τα ονόματα τους: 

• Main monitor.vi 

• Config.VI  

• Read.VI 

• SaveTOFile.VI  

 

1.1. Main monitor.vi 

Το βασικό-κεντρικό εικονικό όργανο VI το οποίο κατά κάποια έννοια αποτελεί και 

την αρχική οθόνη της όλης εφαρμογής, είναι χωρισμένο σε υποοθόνες σύμφωνα με τα 

μέρη-τμήματα της όλης εγκατάστασης. 

 

• Οθόνη για το Κύκλωμα ψύξης 

• Οθόνη για το Κύκλωμα Θερμικής πέδης 

• Οθόνη για το Πρωτεύον θερμικό Κύκλωμα 

• Οθόνη Θερμοκρασιών και γραφήματος αυτών 
 

 
 

ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 
 

TRANSMITTER 

 

 

4-20mA 1-5Volt 

  
 

PT-100 

0-120OC DAQ CARD PC-Labview 
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Monitor 1: Οθόνη για το Κύκλωμα ψύξης 

   

 

Monitor 2: Οθόνη για το Πρωτεύον θερμικό Κύκλωμα 

  
Monitor 3: Οθόνη για το Κύκλωμα Θερμικής πέδης 
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Monitor 4: Οθόνη Θερμοκρασιών και γραφήματος αυτών 

 
 

 

Η μετάβαση χειριστή από την μια οθόνη-μόνιτορ σε άλλο γίνεται με την δυνατότητα 

που προσφέρει το πρόγραμμα να έχουμε υποοθόνες σε παράθεση με την μορφή 

καρτέλων (tabs). Με την χρήση αυτών υπάρχει η δυνατότητα να φέρνουμε στο 
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προσκήνιο την επιθυμητή κάνοντας κλικ με το ποντίκι στην ετικέτα της αντίστοιχης 

καρτέλας-υποοθόνης. 

 
Το εικονικό όργανο πάνω στο οποίο είναι σχεδιασμένη η κεντρική οθόνη του 

προγράμματος περιλαμβάνει μόνο την δυνατότητα παρακολούθησης των 

θερμοκρασιών από τα αντίστοιχα αισθητήρια θερμοκρασίας, με δυνατότητα 

αποθήκευσης των τιμών σε αρχείο κάθε 10 δευτερόλεπτα.  

Από την οθόνη του χρήστη υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του χρόνου ανάγνωσης και 

αποθήκευσης των δεδομένων, εδώ θερμοκρασιών, ορισμός του αρχείου που θα 

αποθηκεύονται οι θερμοκρασίες από τα αντίστοιχα αισθητήρια καθώς και ο χρόνος 

που έγιναν οι μετρήσεις. 

Υπάρχει επίσης μια οθόνη που είναι συγκεντρωμένα όλα τα ενδεικτικά των 

θερμοκρασιών από τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης καθώς και ένα γράφημα 

που εμφανίζει την πορεία των θερμοκρασιών στο χρόνο. 

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε μια οθόνη-παράθυρο φιλική-λειτουργική 

προς τον χρήστη και που στο Labview ονομάζεται Front Panel.  

Αυτή η οθόνη είναι ορατή και εύκολα προσβάσιμη από τον απλό χρήστη και με την 

οποία υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη με την εγκατάσταση.  

Κάθε οθόνη-Front Panel όμως έχει και ένα αντίστοιχο παράθυρο που ονομάζεται 

Block diagram, σε αυτό το παράθυρο σχεδιάζεται από τον προγραμματιστή η 

διαδικασία μέτρησης και καταγραφής του συγκεκριμένου και επίσης καθορίζεται και 

το τι θα βλέπει ο χρήστης στο Front Panel-οθόνη του υπολογιστή. 
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Block diagram 

 
 

 

1.2. Config.VI  

 
Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται η αρχική ρύθμιση του προγράμματος ώστε να 

διαβάζει από την συγκεκριμένη κάρτα συλλογής δεδομένων (Device 1 ή Device 2 ή 

Device 3) καθώς και ορισμός των αντίστοιχων καναλιών (ai - αναλογικών εισόδων) 

της κάρτας που ορίσαμε προηγούμενα. 

Αυτά ορίζονται με την βοήθεια μιας αλφαριθμητικής σταθεράς στο block diagram του 

εικονικού οργάνου VI. (Dev1/ai0:7  àδιάβασε από την πρώτη κάρτα τις 8 

αναλογικές εισόδους 0-7). 
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Αφού έγινε ρύθμιση της κάρτας συλλογής δεδομένων, τα δεδομένα-τάσεις από τις 8 

αναλογικές εισόδους της κάρτας, οδηγούνται σε έναν βρόγχο While ο οποίος 

εκτελείται από την στιγμή που θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας μέχρι ο χειριστής να 

πατήσει το πλήκτρο τερματισμού που υπάρχει στην κεντρική οθόνη. Ο βρόγχος 

While εκτελείται ανά 10 δευτερόλεπτα, που είναι η προεπιλεγμένη τιμή, βέβαια 

παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξει με αντίστοιχο κουμπί που υπάρχει στην αρχική 

οθόνη. 

 

1.3. Read.VI 

 

Μετατροπή των τάσεων 1-5 volt  σε θερμοκρασίες 0-120ο C  
   

 
Επειδή όπως φαίνεται και στο σχήμα τα δεδομένα όλων των αναλογικών εισόδων-

καναλιών μεταφέρονται με ένα καλώδιο και είναι της μορφής 1-5 volt, απαιτείται 
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πρώτα να γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός, κατόπιν να γίνει μετατροπή των τάσεων 

1-5 volt  σε θερμοκρασίες 0-120ο C και έπειτα οδήγηση σε αντίστοιχα ενδεικτικά. 

      
 

Με την βοήθεια της Formula 
Node του Labview και της 
γραμμικής σχέσης που 
υπάρχει μεταξύ του 
ηλεκτρικού ρεύματος που 
δίνει ο μεταδότης της θερ-
μοκρασίας, συντάχθηκε η 
συνα-ρτηση που μετατρέπει 

τα 1-5volt σε 0-120οC.  
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή και επειδή αυτό πρέπει να 

γίνει 8 φορές για τα αντίστοιχα κανάλια εισόδου αναπτύχθηκε αυτό το SubVI, που 

περιέχεται στο βασικό VI. 

 

1.4. SaveTOFile.VI  

 
Το προηγούμενο βήμα μας έδωσε τις τιμές των θερμοκρασιών τα οποίων τα 

ενδεικτικά όργανα τοποθετήθηκαν και εμφανίζονται στις 3 οθόνες, όπως ακριβώς 

φαίνεται στο λειτουργικό σχέδιο της εγκατάστασης. 
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Επειδή είναι ανάγκη οι τιμές των θερμοκρασιών να αποθηκευτούν σε αρχείο, 

σχεδιάστηκε η διαδικασία που θα μεταφέρει τις τιμές σε αρχείο με όνομα που θα δίνει 

ο χρήστης (κατά προτίμηση ο σειριακός αριθμός του εναλλάκτη), στο αρχείο 

αποθηκεύεται  και ο χρόνος που έγιναν οι μετρήσεις. Το Path του αρχείου έχει οριστεί 

να είναι ο βασικός φάκελος του σκληρού δίσκου C:\ και  σε EXCEL format. 
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1.5. Control_Valve.VI 

Έλεγχος Βαλβίδας Ατμού 
Στο μπλοκ διάγραμμα φαίνεται η διαδικασία ελέγχου της βαλβίδας. 

 
Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
αναπτύχθηκε το παρακάτω πρόγραμμα στο Labview.  
 

Front Panel του προγράμματος. 

 

Bock Diagram του προγράμματος. 

 

  
  

0-5Volt 

AMPLIFIER DAQ CARD PC-Labview MOTOR VALVE 
CARD 

0-10Volt 
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Το πρόγραμμα που έχει γραφτεί για τον έλεγχο της βαλβίδας είναι ένας ελεγκτής που 

ο κώδικας που περιέχει είναι παρόμοιος με έναν αντίστοιχο βιομηχανικό ελεγκτή.  

 

 

 

 

 

 

Ο ελεγκτής είναι κλειστού βρόχου και αναλαμβάνει, αλλάζοντας κατάλληλα την τάση 

του κινητήρα της βαλβίδας, να διατηρήσει την θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή 

(SET POINT). 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα πετυχαίνουμε την σταθερή θερμοκρασία που πρέπει 

να έχει το νερό καθώς εισέρχεται στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον έλεγχο, όπως φαίνεται και στο κύκλωμα, της βαλβίδα V6 και  

συγκεκριμένα η θέση της (ανοικτή-κλειστή ή σε ενδιάμεση θέση) πρέπει να ελέγχεται 

έτσι ώστε να κρατά το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία.  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο χρήστης να επιλέγει την επιθυμητή τιμή 

θερμοκρασίας (SET POINT), να γίνεται με την βοήθεια του αισθητηρίου Pt100 (Pt8) 

μέτρησης της θερμοκρασίας. 

Η σύγκριση των δυο αυτών τιμών έχει σαν συνέπεια, αν υπάρχει διαφορά το 

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγεί μέσω της κάρτας του υπολογιστή και 

συγκεκριμένα της αναλογικής εξόδου, τάση κατάλληλη (0…10Volt) για άνοιγμα ή 

κλείσιμο της βαλβίδας V6. (0Volt κλειστή, 10Volt ανοικτή) 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χειριστήρια για την τοποθέτηση της επιθυμητής τιμής, 

ενδεικτικά για την ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού και την θέση της βαλβίδας. 

Για λόγους ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί κουμπιά που δίνουν εντολή άμεσα την 

βαλβίδα να κλείσει, καθώς οπτική ειδοποίηση, ενδεικτικό, όταν η θερμοκρασία γίνει 

100οC και ηχητική προειδοποίηση  όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 110οC.

 

SET POINT 

ACTUAL TEMPERATURE 

ERROR 

CONTROLLER 0-10Volt DC Motor 
Valve 
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Περιγραφή διαδικασίας εκτέλεσης μετρήσεων σε εναλλάκτη. 

 
Η διαδικασία ελέγχου ενός εναλλάκτη (Λεπτομερώς περιγράφεται στην αρχή της 

εργασίας) και εφαρμόζοντας τις οδηγίες του πρότυπου HELLENIC STANDARD 

ELOT 349, διαρκεί αρκετό χρόνο. Οι αρχικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα 

προγράμματα του Labview εξαρτώνται  από τα χαρακτηριστικά του κάθε εναλλάκτη.  

Αφού έχουν γίνει οι συνδέσεις του εναλλάκτη (πρωτεύον-δευτερεύον κύκλωμα) 

με το κέντρο ελέγχου εναλλακτών, το πρώτο βήμα που κάνει ο χειριστής, αφού 

ξεκινήσει το εικονικό όργανο MainMonitor.VI, είναι να εισάγει σε κατάλληλο 

πλαίσιο που υπάρχει στην κεντρική οθόνη, τον σειριακό αριθμό του εναλλάκτη ο 

οποίος θα υποβληθεί σε έλεγχο. Με όνομα τον σειριακό αυτόν αριθμό του εναλλάκτη 

θα δημιουργηθεί αρχείο (π.χ 12345678.xls) στο αρχείο αυτό αποθηκεύονται οι τιμές 

των θερμοκρασιών που θα ληφθούν από επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης κατά 

την διάρκεια του ελέγχου. 

Η όλη διαδικασία απαιτεί το νερό πρωτεύοντος του εναλλάκτη να είναι 

συγκεκριμένης τιμής (50-80-100οC). Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια του 

εικονικού οργάνου Control_Valve.VI, ρυθμίζοντας το περιστρεφόμενο κουμπί που 

υπάρχει στην κεντρική του οθόνη, την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας. 

Με το τέλος της διαδικασίας έχουν αποθηκευτεί σε αρχείο οι τιμές των 

θερμοκρασιών που πάρθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου, εδώ τελειώνει ο ρόλος 

του Labview.  

Κατόπιν τα δεδομένα εισάγονται σε πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στο Matlab 

για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. 

 

 
Από τα Γραφήματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων από το 

Matlab προκύπτουν ασφαλή και ακριβή συμπεράσματα της κατάστασης του 

εναλλάκτη, ο οποίος θα οδηγηθεί είτε για τον χημικό του καθαρισμό είτε για την 

εγκατάσταση του. 
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Συμπεράσματα 

Ο έλεγχος όλων των βιομηχανικών συστημάτων με χρήση ελεγκτών είναι το 

απαραίτητο συστατικό για να είναι μια σημερινή βιομηχανία βιώσιμη και 

ανταγωνιστική. Η διασύνδεση των ελεγκτών σε ένα βιομηχανικού τύπου δίκτυο 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και παραγωγικότητα. Επιπλέον 

παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών εποπτικού ελέγχου και αξιοποίησης 

όλων των προτερημάτων που αυτοί παρέχουν.  

Στην εφαρμογή μας, αν και σε εργαστηριακό περιβάλλον, ήρθαμε σε επαφή με τον 

βιομηχανικό κόσμο, καθώς ο όλος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιείται 

και σε μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα. Το λογισμικό πακέτο Labview είναι πολύ 

δυνατό εργαλείο με πλειάδα εφαρμογών παγκοσμίως, στον βιομηχανικό χώρο, στην 

έρευνα καθώς και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Αυτή η ερευνητική εργασία αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να συνδυαστεί το λογισμικό 

LabVIEW και MatLab για να αναπτυχτεί ένα σύστημα μέτρησης και ελέγχου του 

κέντρου ελέγχου της απόδοσης και λειτουργικής συμπεριφοράς των εναλλακτών 

τηλεθέρμανσης που υπάρχει στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 

Από τις δοκιμές του συστήματος παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση του χρόνου 

διεξαγωγής του ελέγχου. Οι μετρήσεις-έλεγχος εκτελούνται µε μειωμένη επιτήρηση 

αφού το ρόλο αυτό τον έχει επωμιστεί ο υπολογιστής 

Επίσης λόγω των δικλίδων ασφαλείας τόσο στο λογισμικό όσο και στο υλικό 

προστατεύεται καλύτερα ο εξοπλισμός και ο ίδιος ο χειριστής καθώς δεν υπάρχει ο 

οποιοσδήποτε κίνδυνος για ατύχημα, αφού ο εσφαλμένος χειρισμός είναι σχεδόν 

αδύνατος. 

Το σύστημα διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό και κατανοητό περιβάλλον για τον χρήστη 

που δίνει δυνατότητα εύκολης λήψης μετρήσεων ακριβείας και σε συνδυασμό με την 

χρήση του MatLab έχουμε εξαγωγή ακριβή συμπερασμάτων καθώς επίσης τα 

συµπεράσµατα είναι περισσότερα και πιο ολοκληρωμένα. 

 

Αν η εφαρμογή ενταχθεί μελλοντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΕΙ, ο 

απόλυτος έλεγχος της διάταξης, οι λεπτομερείς μετρήσεις και η δυνατότητα 

διεξαγωγής της άσκησης από παντού, συνθέτουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό σύνολο και 

προσφέρουν µία υψηλού επιπέδου εμπειρία στους μελλοντικούς μηχανικούς. 
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Οι φοιτητές θα έρχονται σε επαφή µε συσχετιζόµενα αντικείμενα όπως ηλεκτρονικά 

ισχύος, έλεγχος, μετρήσεις και πληροφοριακά συστήματα αποκτώντας πολύτιμη 

εμπειρία στο πως αυτά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.  

∆ηµιουργούνται νέοι τομείς έρευνας για πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. 

∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών και μεταφοράς πειραματικών 

αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, µε χρήση του διαδικτύου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Κώδικας-προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο MatLab. 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική συμπεριφορά εναλλακτών θερμότητας 
disp('ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ') 
disp(' SN 39701207408520') 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 100 ΜCAL/H') 
t=now 
datestr(t) 
%1η ΜΕΤΡΗΣΗ 50 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp('1η ΜΕΤΡΗΣΗ 50 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=51; 
t2=50; 
t3=50; 
thi1=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ, ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15, thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=35; 
t5=35; 
t6=34; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=31; 
t8=31; 
t9=30; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=19; 
t11=19; 
t12=19; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Είναι ο κώδικας που υπολογίζει την ειδική θερμότητα του νερού 
%Μονάδες [βαθμοί Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273  4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 305 4178 310 

4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 340 4188 345 4191 350 4195 
355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 373 4217 375 4220 380 4226 
385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
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disp('ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ LT/h') 
v1=2100 
disp(‘ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ LT/h') 
v2=3060 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q1=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q1=Q1/1.16 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΣ ΣΕ WATT') 
Q2=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q2=Q2/1.16 
%2η ΜΕΤΡΗΣΗ 60 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp('2η ΜΕΤΡΗΣΗ 60 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=60; 
t2=60; 
t3=60; 
thi2=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=40; 
t5=40; 
t6=40; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=36; 
t8=36; 
t9=36; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=22; 
t11=22; 
t12=22; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273 4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 

305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 
340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
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373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q3=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q3=Q3/1.16 
format bank 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q4=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q4=Q4/1.16 
%3η ΜΕΤΡΗΣΗ 70 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp(‘3η ΜΕΤΡΗΣΗ 70 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=70; 
t2=70; 
t3=70; 
thi3=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=46; 
t5=47; 
t6=48; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=41; 
t8=42; 
t9=42; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=25; 
t11=25; 
t12=26; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
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disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273  4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 

305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 
340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q5=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q5=Q5/1.16 
format bank 
disp(‘ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q6=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q6=Q6/1.16 
%4η ΜΕΤΡΗΣΗ 80 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp(‘4η ΜΕΤΡΗΣΗ 80 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=80; 
t2=80; 
t3=80; 
thi4=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=54; 
t5=55; 
t6=55; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=49; 
t8=49; 
t9=49; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥ_ΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
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Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=30; 
t11=30; 
t12=30; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273 4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 

305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 
340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q7=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q7=Q7/1.16 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q8=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q8=Q8/1.16 
%5η ΜΕΤΡΗΣΗ 90 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp('5η ΜΕΤΡΗΣΗ 90 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=90; 
t2=90; 
t3=91; 
thi5=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=62; 
t5=62; 
t6=63; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
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%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=56; 
t8=56; 
t9=57; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=34; 
t11=34; 
t12=35; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273  4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 
     305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 

340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q9=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q9=Q9/1.16 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q10=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q10=Q10/1.16 
%6η ΜΕΤΡΗΣΗ 100 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp('6η ΜΕΤΡΗΣΗ 100 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=100; 
t2=100; 
t3=100; 
thi6=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp(‘ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
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t4=70; 
t5=70; 
t6=70; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=63; 
t8=63; 
t9=64; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥ_ΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=40; 
t11=40; 
t12=40; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273 4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 

305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 
340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q11=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q11=Q11/1.16 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q12=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
q12=Q12/1.16 
%7η ΜΕΤΡΗΣΗ 115 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Τahi)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
disp('7η ΜΕΤΡΗΣΗ 115 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ') 
t1=114; 
t2=114; 
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t3=114; 
thi7=(t1+t2+t3)/3; 
thi=(t1+t2+t3)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tahi=  thi+273.15,thi 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (Taho)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t4=78; 
t5=79; 
t6=79; 
tho=(t4+t5+t6)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Taho=tho+273.15,tho 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbci)ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t7=72; 
t8=72; 
t9=73; 
tci=(t7+t8+t9)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbci=tci+273.15,tci 
%ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (Tbco) ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 
t10=45; 
t11=45; 
t12=46; 
tco=(t10+t11+t12)/3; 
disp('ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥ_ΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ') 
Tbco=tco+273.15,tco 
%Ειναι ο κωδικας που υπολογιζει την ειδικη θερμοτητα του νερου 
%Μοναδες [βαθμοι Κελβιν, J/Kg.K] 
ch=[ 273 4217 275 4211 280 4198 285 4189 290 4184 295 4181 300 4179 

305 4178 310 4178 315 4179 320 4180 325 4182 330 4184 335 4186 
340 4188 345 4191 350 4195 355 4199 360 4203 365 4209 370 4214 
373 4217 375 4220 380 4226 385 4232 390 4239 400 4256 410 4278 
420 4302 430 4331]; 

format bank 
table1(ch,Tahi); 
table1(ch,Taho); 
table1(ch,Tbci); 
table1(ch,Tbco); 
%O κώδικας αυτός υπολογίζει την παροχή όγκου Πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
%κυκλώματος του εναλλάκτη lt/s 
v1=2100; 
v2=3060; 
V1=v1/3600; 
V2=v2/3600; 
%Ο κώδικας αυτός υπολογίζει την θερμική ισχύ του πρωτεύοντος και 
%δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q13=V1*(table1(ch,Tahi)+table1(ch,Taho))/2*(Tahi-Taho) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Κcal/h') 
q13=Q13/1.16 
format bank 
disp('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT') 
Q14=V2*(table1(ch,Tbci)+table1(ch,Tbco))/2*(Tbci-Tbco) 
disp ('ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h') 
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q14=Q14/1.16 
x=[thi1,thi2,thi3,thi4,thi5,thi6,thi7]; 
y=[Q1,Q3,Q5,Q7,Q9,Q11,Q13]; 
yi=[Q2,Q4,Q6,Q8,Q10,Q12,Q14]; 
c3=polyfit(x,y,3) 
d3=polyfit(x,yi,3) 
format bank 
xi=thi1:thi7; 
yyi=polyval(c3,xi); 
zi=polyval(d3,xi); 
plot(x,y,xi,yyi,'b*-',x,yi,xi,zi,'ro-'),grid 
title('THERMAL POWER HEAT EXCHANGER SN 39701207408520 POWER 100 
MCAL/H') 
xlabel('TEMPERATURE, DEGREES CELSIUS') 
ylabel('HEAT POWER, KW') 
legend('primary circuit','secondary circuit') 
X=[thi1,thi2,thi3,thi4,thi5,thi6,thi7]; 
Y=[q1,q3,q5,q7,q9,q11,q13]; 
Yi=[q2,q4,q6,q8,q10,q12,q14]; 
C3=polyfit(X,Y,3) 
D3=polyfit(X,Yi,3) 
format bank 
xi=thi1:thi7; 
yi=polyval(C3,xi); 
zi=polyval(D3,xi); 
plot(X,Y,xi,yi,'b*-',X,Yi,xi,zi,'ro--'),grid 
title('THERMAL POWER HEAT EXCHANGER SN 39701207408520 POWER 100 
MCAL/H') 
Xlabel('TEMPERATURE, DEGREES CELSIUS') 
Ylabel('HEAT POWER,kcal/h') 
legend ('primary circuit(o)','secondary circuit(*)') 
disp ('ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ') 
[thi1,Q1,q1,Q2,q2 
 thi2,Q3,q3,Q4,q4 
 thi3,Q5,q5,Q6,q6 
 thi4,Q7,q7,Q8,q8 
 thi5,Q9,q9,Q10,q10 
 thi6,Q11,q11,Q12,q12 
 thi7,Q13,q13,Q14,q14] 
'end' 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ MatLab ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  

SN 10081539 
ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 100 ΜCAL/H 

 
05-Sep-2007 19:07:10 

 
1η ΜΕΤΡΗΣΗ 50 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ, ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =323.15 
thi = 50.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =311.48 
tho = 38.33 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =       301.15 
tci = 28.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =291.48 
 tco = 18.33 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ LT/h 

v1 =      2100.00 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ LT/h 

v2 =       2280.00 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q1 =      28445.71 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q1 =      24522.17 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΣ ΣΕ WATT 

Q2 =      25596.64 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q2 =      22066.07 
 
2η ΜΕΤΡΗΣΗ 60 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =333.15 
thi = 60.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =319.48 
tho = 46.33 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =305.15 
tci = 32.00 

 



80/85 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 
Tbco =293.15 
tco = 20.00 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q3 =      33344.44 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q3 =      28745.21 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q4 =      31768.42 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q4 =      27386.57 
 
3η ΜΕΤΡΗΣΗ 70 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =343.15 
thi = 70.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =326.82 
tho = 53.67 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =309.15 
tci = 36.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =294.48 
tco = 21.33 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q5 =      39886.22 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q5 =      34384.67 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q6 =      38824.35 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q6 =      33469.27 
 
4η ΜΕΤΡΗΣΗ 80 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =353.15 
thi = 80.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =333.48 
tho = 60.33 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 
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Tbci =313.15 
tci = 40.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =296.48 
tco = 23.33 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q7 =48085.32 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q7 = 41452.86 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q8 =44117.14 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q8 = 38032.02 
 
5η ΜΕΤΡΗΣΗ 90 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =363.15 
thi = 90.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =340.48 
tho = 67.33 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =317.15 
tci = 44.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =298.48 
tco = 25.33 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q9 =55500.74 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q9 = 47845.47 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q10 =49411.19 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q10 = 42595.86 
 
6η ΜΕΤΡΗΣΗ 100 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =373.48 
thi =100.33 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =348.48 
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tho = 75.33 
 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =323.15 
tci = 50.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =301.15 
tco = 28.00 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q11 =61333.94 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q11 = 52874.09 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q12 =58241.54 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q12 = 50208.23 
 
7η ΜΕΤΡΗΣΗ 115 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tahi =388.15 
thi =115.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Taho =359.15 
tho = 86.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbci =329.15 
tci = 56.00 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΒΙΝ,ΚΕΛΣΙΟΥ 

Tbco =303.48 
tco = 30.33 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q13 =71377.59 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Κcal/h 

q13 = 61532.41 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ WATT 

Q14 =67964.18 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΕ Kcal/h 

q14 = 58589.81 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
ans = 
 
 50.00      28445.71      24522.17      25596.64      22066.07 
 60.00      33344.44      28745.21      31768.42      27386.57 
 70.00      39886.22      34384.67      38824.35      33469.27 
 80.00      48085.32      41452.86      44117.14      38032.02 
 90.00      55500.74      47845.47      49411.19      42595.86 
100.33      61333.94      52874.09      58241.54      50208.23 
115.00      71377.59      61532.41      67964.18      58589.81 
 
>> 
 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Φωτογραφίες εγκατάστασης 
 

 
Γενική άποψη του κέντρου ελέγχου εναλλακτών τηλεθέρμανσης 

 
Συνδέσεις & αισθητήρια Pt100 στον εναλλάκτη που ελέγχεται 
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Ηλεκτροκίνητη Βαλβίδα ελέγχου ροής ατμού 

 

 
Λεπτομέρεια συνδέσεων σε αισθητήριο θερμοκρασίας Pt100. 


