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Περίληψη
Σε αυτή την πτυχιακή εργασία

παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός
συστήματος συλλογής δεδομένων
καθώς και εποπτικού ελέγχου μιας

διαδικασίας με σκοπό την
αυτοματοποίηση της διαδικασίας
μετρήσεων και ελέγχου στο κέντρο

ελέγχου της απόδοσης και λειτουργικής
συμπεριφοράς των εναλλακτών
τηλεθέρμανσης στο ΤΕΙ Δυτ. 

Μακεδονίας.



Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από έναν υπολογιστή
με συσκευές συλλογής δεδομένων και κάνει χρήση των
προγραμμάτων Labview και MatLab. 
Το περιβάλλον επικοινωνίας του χρήστη είναι
προγραμματισμένο σε μορφή εικονικών οργάνων. 
Με το σύστημα αυτό γίνεται μέτρηση, έλεγχος της
εγκατάστασης και υπολογισμός της απόδοσης και
λειτουργικής συμπεριφοράς των εναλλακτών
τηλεθέρμανσης. 
Με την χρησιμοποίηση του συστήματος επιτυγχάνονται
ακριβή αποτελέσματα, είναι εύχρηστο, προσφέρει στο
χρήστη διαφανείς και σαφείς πληροφορίες, και προσθέτει
ευελιξία για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο



Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος
SCADA. 



Φωτογραφίες της εγκατάστασης



Τμήματα του συστήματος

Το σύστημα 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, Διαμόρφωση σήματος. Ενεργοποιητές-
Actuators.
Συσκευές συλλογής δεδομένων.(DAQ)
Λογισμικό.
Διατάξεις αυτοματισμού (Ηλεκτρονόμοι) και διάφορες συσκευές
(τροφοδοτικά).

Η Διεξαγωγή μετρήσεων και η Μεθοδολογία μέτρησης έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Hellenic 
Standard ELOT 349, που καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις δοκιμής προκειμένου να
επαληθευτεί πειραματικά το θερμικό ισοζύγιο στα πρωτεύοντα κυκλώματα νερού ή ατμού, των
εναλλακτών θερμότητας.



Διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου ενός
εναλλάκτη



Διαδικασία μέτρησης θερμοκρασίας



Έλεγχος θέσεως βαλβίδων



Προγράμματα που αναπτύχθηκαν με το
LabVIEW

Οθόνη για το Κύκλωμα ψύξης
Οθόνη για το Πρωτεύον θερμικό Κύκλωμα
Οθόνη για το Κύκλωμα Θερμικής πέδης
Οθόνη Θερμοκρασιών και γραφήματος αυτών

Με το MainMonitor.vi γίνεται η μεταφορά των δεδομένων από τα
αισθητήρια μέσω συσκευών συλλογής δεδομένων και η

εμφάνισης των τιμών στην οθόνη του υπολογιστή ή επεξεργασία
και η αποθήκευσης τους













  

SET POINT 

ACTUAL TEMPERATURE 

ERROR 

CONTROLLER 0-10Volt DC Motor 
Valve 

Το Block διάγραμμα του ελέγχου

Στο πρόγραμμα Control_Valve.vi έχει σχεδιαστεί ένας ελεγκτής κλειστού βρόχου που
αναλαμβάνει, αλλάζοντας κατάλληλα την τάση του κινητήρα της βαλβίδας, να διατηρήσει

την θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή (Set Point).



Front Panel του εικονικού οργάνου (VI προγράμματος) 

Bock Diagram του
εικονικού οργάνου (VI
προγράμματος) 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
από το MatLab

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
από το MatLab



Συμπεράσματα

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. 



Τέλος
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