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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την αναβάθμιση ενός 

μηχανοστασίου σε ρυμουλκό πλοίο.Με τρόπο ποιηστοποιημένο από 

νηογνώμονα. Ο στόχος ήταν να γίνει ο έλεγχος του μηχανοστασίου 

χωρίς την ανάγκη και τη συνεχή εποπτεία Β’ μηχανικού. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται μικρή εισαγωγή πάνω στον αυτοματισμό και στην 

αναγκαιότητα του πάνω κομμάτι της ναυτιλίας. Στο δεύτερο μέρος 

αναγράφονται οι διεθνείς κανόνες που διέπουν τη Ναυτιλία πάνω στο 

κομμάτι της αυτόματης εποπτικής του μηχανοστασίου. Στο τρίτο 

κεφάλαιο αναφέρονται η αρχική προσέγγιση πάνω στο σχεδιασμό του 

εγχειρήματος.Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται 

πλήρως ο τρόπος της επίτευξης των ζητούμενων, ώστε το έργο να 

λειτουργήσει με βάση τους διεθνείς κανόνες. Δίνοντας έμφαση στο 

κυρίως στο κομμάτι, της επιλογής  του PLC και της οθόνης, που  

αποτελεί την καρδιά του εγχειρήματος. Στη συνέχεια, στο πέμπτο 

κεφάλαιο γίνεται πλήρης ανάλυση των περιφερικών του συστήματος  

και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα το κομμάτι των αισθητηρίων που θα 

γίνουν είσοδοι στο PLC. Τέλος στο  έκτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο 

που κάνει την ένωση μεταξύ PLC  οθόνης και αισθητηρίων.Αναφέρει το 

manual την παράδοση και συντήρηση του σύστηματος.Δινόντας την 

τελική εικόνα. 
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ABSTRACT 

This study dealt with upgrading a machine room of ships.That has to be certified  by 

classification society. The objective was to retrofit the engine room and be controled  

without the need for constant supervision by a  second engineer. The first chapter is brief 

introduction on the automation and the need for further decelopment of marine 

applications. The second part lists the international rules that apply to shipping regarding 

automatic supervisory of machinery. The third chapter presents the initial approach and the 

scope that takes for design.Then the fourth chapter presents fully the way of achieving the 

requested parameter,  in order the  project to be  prepared  basis the international rules. 

Focusing mainly on , the selection of the PLC and the screen, which is the heart of the 

operation system. Then, in the fifth chapter is a complete analysis of the sensors  regarding 

and their data,  will be later inputs to the PLC. Finally the sixth chapter is the chapter that 

makes the union between screen and PLC aisthitirion.Anaferei the manual delivery and 

maintenance of system .Giving  the final result . 

SCIENTIFIC ARE : 

Key word : Automation control system, machinery UMS. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

PLC=Programmable Logic Controller 

Σ.Α.Ε.= Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» ή συντομογραφικά 

UMS= Unmanned machinery space 

HMI =human machine interface 

LED= Light Emitting Diode 

DCS=Distributed Control System  

GPS = global positioning system 

SOLAS =Safety of Life at Sea 

MARPOL=  marine pollution 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή  

 

Ο αυτοματισμός σαν έννοια έχει ρίζες που ξεπερνούν τη συμβατική ιστορία και 

ξεκινάει από τη μυθολογία. Είναι γνωστό από τον Τάλο, το ρομπότ στην Κρήτη, τις 

αυτόματες πύλες στον ουρανό, που ανοίγουν και κλείνουν μόνες τους. Όμως και 

στη Ναυτιλία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά από τον Όμηρο στην Οδύσσεια σχετικά με 

την αυτόματα πλοία των Φαιάκων. 

Σήμερα όμως η έμπνευση του αυτοματισμού και του απομακρυσμένου ελέγχου έχει 

φύγει από τη σφαίρα της φαντασίας. Η μετάβαση του ανθρώπου στη βιομηχανική 

επανάσταση έφερε το πρώτο άλμα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έπειτα, στον 20ο 

αιώνα η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών άνοιξε το δρόμο για αλλαγές. 

Ο άνθρωπος πλέον δεν χρειάζεται να συμμετέχει ενεργά σε επιρροές για το σώμα 

και την υγεία του. Έδωσε στις μηχανές ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής εργασίας 

που αποτέλεσε κορμό για γρήγορη και αλματώδη ανάπτυξη, καθώς οι απαιτήσεις 

σε τυποποίηση, ακρίβεια, μαζικότητα και χαμηλό κόστος εξέλιξαν τον κλασικό 

αυτοματισμό μέσω ηλεκτρονικών. Σε μεγαλύτερα συστήματα μάλιστα υπάρχει κι η 

δυνατότητα άμεσης και πολλαπλής δυνατότητας λήψης αποφάσεων. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Παρ’όλες τις αλλαγές, το δομικό στοιχείο του αυτοματισμού παραμένει το ίδιο στη 

βάση του. Ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου ονομάζεται σύστημα με δυνατότητα 

αυτοδιόρθωσης. Με λίγα λόγια κάτι που ισχύει από το μικρότερο και απλούστερο 

σύστημα μέχρι τα πολυπλοκότερα DCS. 

Συστήματα αυτόματου ελέγχου έχουμε όταν η έξοδος που μας δίνει ένα 

οποιοδήποτε σύστημα που θέλουμε να το διαμορφώσουμε σε αυτόματο μπορεί 

κάθε φορά να επηρεάσει την έξοδό του.  Το κλειστό ΣΑΕ λοιπόν είναι το αιτούμενο 

σύστημα, αλλά και ο τρόπος προγραμματισμού και σκέψης. 

Το παράδειγμα που ακολουθεί επακριβώς την ανάγκη της μετάβασης από ανοικτού 

βρόγχου σύστημα σε κλειστό ΣΑΕ. Μέσα στη μηχανή ενός καραβιού, όπου αποτελεί 

την κινητήριο δύναμή του, χωρίς την ανάγκη του πλοίου για κουπιά, υπάρχουν 

τοπικά θερμόμετρα που δείχνουν τη θερμοκρασία του λαδιού που λιπαίνει αυτή τη 

μηχανή. Έτσι πριν την εφαρμογή νέων μεθόδων ελέγχου, τα τοπικά θερμόμετρα 

αποτελούν την ένδειξη. Έτσι λοιπόν, ο μηχανικός έπρεπε να κοιτάει το θερμόμετρο 

ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κι έπειτα αν το εντοπίσει, να 

δράσει προς την επίλυσή του. 

Πλέον τα σύγχρονα σκάφη έχουν ανάγκη για μεγαλύτερο και ακριβέστερο έλεγχο 

από ένα ανθρώπινο μάτι. Κι αυτός είναι ο λόγος που θα εξηγήσω αναλυτικά στα 

κεφάλαια που ακολουθούν στη δημιουργία κλειστών ΣΑΕ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεφάλαιο 2ο Η αναγκαιότητα του 
αυτοματισμού στη σύγχρονη Ναυτιλία  

Ο αυτοματισμός πρακτικά είναι η εφαρμογή και δημιουργία μηχανισμών, όπου 

μέσα από την ανάδραση που μας δίνουν με απόλυτο και αυστηρό τρόπο οδηγεί στη 

δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένων συσκευών και τεχνολογικών προϊόντων, 

όπου τμηματικά ή ολοκληρωμένα μπορούν να δημιουργήσουν ασφαλή και 

διαβλητό έλεγχο αποφάσεων. 

Η εισαγωγή αυτόματων συστημάτων βρίσκουν έδαφος εφαρμογής στους παρακάτω 

τομείς στη Ναυτιλία. 

1. Απομάκρυνση του ανθρώπου από σημεία επικινδυνότητας. 

2. Τυποποίηση του ελέγχου με ακριβέστερο σφάλμα, ώστε να επιτευχθεί η 

ακριβέστερη γνώση ενός σφάλματος. 

3. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ναυτικών μέσα στο καράβι. 

Περισσότερες ώρες ανάπαυσης, μικρότερες ανάγκες για κάλυψη σε βάρδιες. 

Άρα αύξηση της παραγωγής και του ανθρώπινου παράγοντα. 

4. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πάνω στο πλοίο, καθώς και ανάγκες για 

προσωπικό δεν σταματούν. Οι θέσεις βελτιώνονται και γίνονται λιγότερο 

χειρονακτικές.  

5. Μείωση του άμεσου κόστους για τον πλοιοκτήτη, καθώς οι διαρκείς ανάγκες 

ενός μειώνονται. 

6. Αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας από το προσωπικό, καθώς οι σημαντικές 

αποφάσεις φεύγουν από τον ανθρώπινο παράγοντα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1. Ιστορική αναδρομή 

Πάνω στο πλοίο υπάρχουν πολλές φορές ήδη εγκατεστημένοι οι παρακάτω 

αυτοματισμοί είτε κλειστού είτε ανοικτού βρόγχου : 

- Ο φωτισμός του πλοίου είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά 

- Αυτόματες κυλιόμενες σκάλες 

- Πόρτες ασφαλείας με δυνατότητα τηλεχειρισμού 

- Ο εξαερισμός και η θέρμανση 

- Πυρόσβεση στο μηχανοστάσιο και πυρανιχνεύσεις 

- Αυτόματος πιλότος μέσω GPS 

- Το σύστημα φόρτωσης και ξεφόρτωσης στα φορτηγά πλοία 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 σύστημα φόρτωσης εκφόρτωση Πηγή internet 



 

 

 

2.2. Οι διεθνείς κανόνες που ακολουθούνται στη Ναυτιλία. 

Όπως και στη βιομηχανία, έτσι και στη Ναυτιλία, υπάρχουν οργανισμοί που 

δίνουν δομή και υπόσταση. Θέτουν τους κανόνες και τους περιορισμούς 

καθώς συστήνουν το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος ο 

οποίος θα διασφαλίσει το εμπόριο, το περιβάλλον, τους κανόνες 

ανταγωνισμού, την προστασία των εργαζομένων, καθώς το διεθνές δίκαιο 

της θάλασσας έχει σκοπό να διαφυλάξει τη ναυσιπλοΐα, που παραμένει 

κυρίαρχο μέσο μεταφοράς αγαθών. 

Είναι ένας διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει τη σωστή 

και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και έχει 

έδρα τη Γενεύη. 

Σημαντικές δραστηριότητες 

1. Καλύπτει τους τομείς ασφάλειας στα πλοία. 

2. Επιβλέπει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

3. Θέτει κανόνες και περιορισμούς   

              Είναι χωρισμένος στους παρακάτω κλάδους 

 Συνθήκες Ασφάλειας Ζωής στη θάλασσας (SOLAS) 

 Συνθήκες Περιορισμού Θαλάσσιας Ρύπανσης (MARPOL) 

 Κανόνες Διεθνείς Ισάλου Γραμμές 

 Κανόνες Ασφαλείας πλοίων και λιμένος 

Πηγές[ 

 "Σύγχρονο Ναυτιλιακό Λεξικό" Interbooks Αθήναι 1977 σ.55 

 Α. Ζιμπουλάκη "Διεθνές Δίκαιο" - Αθήνα 1979 σ.136 

 



 

 

 

2.2.2. Τί είναι ο Νηογνώμονας και ποιός ο ρόλος του 

Ο Νηογνώμονας είναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που καταρτίζει κανονισμούς 

ασφαλείας, τόσο στη ναυπήγηση των πλοίων όσο κι επί του εξοπλισμού. 

Ο έλεγχος γίνεται με ειδικούς επιθεωρητές που τα παρακολουθούν τόσο περιοδικά 

όσο και σε έκτακτους ελέγχους. 

Επίσης, εκδίδουν τα παρακάτω πιστοποιητικά : 

 πιστοποιητικά καταμέτρησης χωρητικότητας 

 πιστοποιητικά γραμμές φόρτωσης 

 πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 

 πιστοποιητικό ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων 

 πιστοποιητικό παρακολούθησης βλαβών 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως ο νηογνώμονας αναλαμβάνει το κομμάτι 

του ελέγχου και τις πιστοποιήσεις ενός πλοίου. Το πόσο σημαντικό είναι η 

συμμόρφωση των εταιρειών αξίζει να αναφερθεί, διότι χωρίς την έγκριση του ότι το 

πλοίο τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του, δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου καθώς 

επίσης επηρεάζει και τα ασφάλιστρά του και την αξία μεταπώλησης τους σκάφους. 

 

Τέλος, παρακάτω αναφέρονται οι έγκυροι Νηογνώμονες αναγνωρισμένοι από την 

ελληνική νομοθεσία: 

Σήμερα οι εγκυρότεροι Νηογνώμονες - αναγνωρισμένοι από την ελληνική 
νομοθεσία και αρχές, κατά σειρά έτους ίδρυσής των είναι: 

 Ο Βρετανικός, "Lloyd's Register of Shipping", ιδρύθηκε το 1760, έδρα: Λονδίνο, 
ο αρχαιότερος, σύντμηση τίτλου: L.R. 

 Ο γαλλικός, "Bureau Veritas", ιδρύθηκε το 1828, έδρα: Παρίσι, σύντμηση 
τίτλου: B.V. 

 Ο Αμερικανικός, "American Bureau of Shipping", ιδρύθηκε το 1862 και 
αναδιοργανώθηκε το 1898, Νέα Υόρκη, σύντμηση τίτλου: A.B.S. ή A.B. 

 Ο Νορβηγικός, "Det Norske Veritas", ιδρύθηκε το 1864, έδρα: Όσλο, σύντμηση 
τίτλου: D.N.V. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF


 Ο Ιταλικός, "Registro Italiano Navale ", ιδρύθηκε το 1865 και ανασυστήθηκε το 
1920, έδρα: Γένοβα, σύντμηση τίτλου: RINA R.I. 

 Ο Γερμανικός, "Germanischer Lloyd", ιδρύθηκε το 1867, έδρα: Αμβούργο, 
σύντμηση τίτλου: G.L. 

 Ο Ελληνικός, "Veritas Hellenique", ιδρύθηκε το 1870 και επανασυστήθηκε το 
1919 ως "Ελληνικός Νηογνώμων" "Hellenic Register of Shipping" ανώνυμη 
εταιρία, έδρα: Πειραιάς, σύντμηση τίτλου: ΕΝ ή αγγλ. H.R. 

 Ο Ιαπωνικός, "Nippon Kaiji Kyokai ("Imperial Japanese Marine Corporation") 
"Teikoku Kaiji Kyokai", ιδρύθηκε το 1899, έδρα: Τόκιο, σύντμηση τίτλου: N.K. J.R. 

 Ο Ρωσικός, "Morskoi Registr Rusia" πρώην "Morskoi Registr SSSR", έτος ίδρυσης 
1913, σύντμηση τίτλου: R.R. 

 Ο Ολλανδικός, "Nederlandsche Vereenigener van Assuradensen", σύντμηση 
τίτλου: N.V. 

 

Πηγή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%

CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82  

 

2.3. Ναυτική τεχνολογία  και αυτοματισμός σήμερα. 

  Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ήταν ραγδαία, όμως η βιομηχανική ανάπτυξη έδωσε 

ώθηση μέσα από την εξέλιξη και την αυτοματοποίηση της παραγωγής, με 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη προσφορά ποιοτικών προϊόντων. Να κινήσει τη σειρά 

και τη Ναυτιλία καθώς λοιπόν μειώθηκε ο χρόνος παραγωγής αλλά και με την 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών μέσων. Όλα αυτά οδήγησαν στην ανάγκη 

εκσυγχρονισμού των πλοίων καθώς μεταφέρουν και τις πρώτες ύλες, αλλά και τα 

τελικά προϊόντα.  

Αποτέλεσμα, νέα πλοία που θα διαθέτουν μεγαλύτερους αυτοματισμούς με 

κριτήριο τη γρήγορη φόρτωση-εκφόρτωση. Δεύτερον, ασφαλέστερα πλοία καθώς 

τα προϊόντα ήταν προϊόντα στα οποία είχαν γίνει τεχνολογικές επενδύσεις και τα 

πλοία που θα τα μετέφεραν έπρεπε να πληρούν προδιαγραφές, ώστε να 

ναυλωθούν. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82


 

Εικόνα 2 πλοίο τύπου tanker 

Πηγή internet  

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Παραδείγματα εισαγωγής αυτοματοποιημένου συστήματος 

Αυτοματοποιημένη φόρτωση εκφόρτωση προϊόντων 

Αυτοματοποιημένο σύστημα πλοήγησης και απομακρυσμένου ελέγχου θέσης 

Αυτόματο μηχανοστάσιο για μεγαλύτερη εποπτεία μηχανών 

Αυτόματο σύστημα πυρασφάλειας 

Αυτόματο σύστημα ballast water (διαχείρισης νερού έρµατος) 

Αυτοματοποίηση στις προδιαγραφές ελέγχουν ποιότητας του πλοίου 

Αυτοματοποίηση σε σύστημα ελέγχου για την προστασία του περιβάλλοντος 



 

Σχήμα 1  ανοικτό και κλειστό ΣΑΕ 

 

Σχήμα γραφικής απεικόνισης κλειστού και ανοιχτού βρόχου 

Πηγή Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Δ. Καλλιγερόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Πλεονεκτήματα προς την κατεύθυνση αυτοματοποιημένων συστημάτων σε πλοία 

 



 Μεγαλύτερη ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή 

 Μικρότερος χρόνος για την εκ νέου ναύλωση του πλοίου 

 Μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος 

 Μεγαλύτερα ναύλα για τα αυτόματα πλοία 

 Μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης των πλοίων 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ειδικοτήτων  

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το πλήρωμα 

 Ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων μέσω λειτουργικών συστημάτων όπου 

πλέον δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου εξόδων  ανταλλακτικών και 

λειτουργίας (spαre και operator cost) 

 περιορίζει τις δαπάνες συντήρησης, λόγω επιλογής καλύτερων υλικών και 

εξοπλισμού 

 περιορίζει τις δαπάνες μισθοδοσίας, λόγω του υψηλού βαθμού 

αυτοματοποίησης  

 επιτυγχάνει τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και προστίμων, λόγω του 

περιορισμού των ατυχημάτων, ρυπάνσεων και ζημιών  

 ενισχύει τη διεισδυτικότητα στην αγορά καλύτερων ναύλων και 

πληρωμάτων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεφάλαιο 3ο  Εισαγωγή στην έννοια του 
UMS (Unmanned Machinery Space) 

 

To UMS (Unmanned Machinery Space) αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα επιτήρησης, 

καταγραφής και ελέγχου που σκοπό έχει, αφενός την αδιάλειπτη απεικόνιση και 

καταγραφή των σημάτων του μηχανοστασίου και αφετέρου την έγκαιρη ειδοποίηση 

και την ασφαλή λειτουργία των συσκευών του μηχανοστασίου σε περίπτωση 

ανάγκης 

 Σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα επιτήρησης του πλοίου, λόγω την κρισιμότητας της 

αποστολής του. Για τη δημιουργία και την υλοποίηση του η Κλάση έχει ορίσει 

συγκεκριμένους κανόνες και απαιτήσεις ώστε να μπορεί το μηχανοστασίου, που έχει αυτή 

τη δυνατότητα , μπορεί να ονομαστεί UMS, το οποίο αποτελεί  προϊόν πιστοποίησης για 

να ονομαστεί σύστημα UMS. 

Πλέον αποτελεί κανόνα για ένα σύγχρονο πλοίο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης του μηχανοστασίου με πιστοποίηση. Ο μηχανικός πλέον μπορεί να 

κατέβει για επιτόπιο έλεγχο κάθε 24 ώρες και να μην απαιτείται συνεχής παρουσία του στο 

μηχανοστάσιο. 

Επειδή πολλά καράβια δεν έχουν πάντα από την ναυπήγηση τους το σύστημα έτοιμο. 

Υπάρχει η δυνατότητα αν ο πλοιοκτήτης επιθυμεί προκειμένου να επωφεληθεί των 

δυνατοτήτων που προσφέρει το UMS, να προχωρήσει σε μετασκευή και σε μεταγενέστερο 

χρόνο από τη ναυπήγηση. 

Για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα , πρέπει να γίνει με την σύμπραξη ενός 

φορέα που θα υπογράψει το πιστοποιητικό. Για το παράδειγμα που θα ακολουθήσει θα 

πάρουμε τις απαιτήσεις του Ελληνικού νηογνώμονα Hellenic register of shipping. Οι 

απαιτήσεις του είναι αναρτημένες στο site του 

http://www.hrs.gr/library/downloads/Docs/documents/RULES/HRS%20RULES.pdf Από εκεί 

μπορούμε να αντλήσουμε εύκολα τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Βέβαια απαιτείται να 

γίνει επίσημο αίτημα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς χρειάζεται 

καθοδήγηση για τα διαδικαστικά θέματα και συνεργασία μεταξύ ναυπηγού και 

νηογνώμονα. 

 

 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1AFAB_enGR448GR461&espv=2&biw=1120&bih=581&q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD+%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF+%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+ums&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXx8DakrXRAhWpAsAKHch4DZIQvwUIFSgA
https://www.google.gr/search?rlz=1C1AFAB_enGR448GR461&espv=2&biw=1120&bih=581&q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD+%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF+%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+ums&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXx8DakrXRAhWpAsAKHch4DZIQvwUIFSgA
http://www.hrs.gr/library/downloads/Docs/documents/RULES/HRS%20RULES.pdf


3.1Σχεδιασμός ενός UMS και απαιτήσεις 

Ο υπεύθυνος ναυπηγός είναι ο επικεφαλής του έργου και θα πρέπει να συντονίσει τις 

παρακάτω ομάδες εργασίας. Όμως πριν προχωρήσει στον επιμέρους σχεδιασμό πρέπει να 

λάβει υπόψη τις απαιτήσεις της Κλάσης. Για χάρη του παραδείγματος, θα πάρουμε από το 

νηογνώμονα τις απαιτήσεις που έχει για μια αργόστροφη diesel engine. 

Ο πίνακας που δείχνουμε παρακάτω είναι η πυξίδα, που δείχνει ποιές θέσεις πάνω στο 

μηχανοστάσιο πρέπει πλέον να μπορούν να παρακολουθούνται απομακρυσμένα. Αναφέρει 

μια σειρά από ενδείξεις της μηχανής που πλέον θέλουμε να τις βλέπουμε απομακρυσμένα. 

Οι απατήσεις αυτές είναι οι ελάχιστες. 

Το παρακάτω σχήμα εξηγεί συνοπτικά το μετασχηματισμό που θέλουμε να κάνουμε στο 

μηχανοστάσιο. Ουσιαστικά είναι η αντικατάσταση ενός μηχανικού με ένα PLC-Οθόνη, αλλά 

και η αυτόματη αντίδραση του χειριστή, που  σε κάποια κομμάτια η απόφαση θα γίνει από 

το PLC. 

 

Σχήμα 2 παράδειγμα μετατροπής ανοικτού σε κλειστό ΣΑΕ 

Τοπική ένδειξη 

Θερμοκρασία 
καυσαερίων 

• Αισθητήριο 
θερμοκρασίας

Μηχανικός 
επιβλέπων

• PLC-Oθόνη

Ειδοποίηση 
χειριστή 

• Ειδοποίηση 
χειριστή



 

Πίνακας 1 με δεδομένων για UMS 

Παράμετροι 

Ή είσοδοι 

του PLC 

Alarm ή 

σήματα 

εξόδου 



 



 

Εικόνα Απαιτήσεων ενός UMS  
Πηγή: Ελληνικός νηογνώμονας  

3.1.1 Οι ομάδες που  πρέπει να εργαστούν για την υλοποίηση 

 

 Το συνεργείο που θα κάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και θα εντοπίσει τις 

θέσεις που θα μπουν τα αισθητήρια κι οι καλωδιώσεις. 

Να δώσει στην εταιρεία αυτοματισμού αφού μελετήσει τις απαιτήσεις της κλάσης. Τα 

στοιχεία εισόδων αναλογικές και ψηφιακές 

Να ενημερώσει το τμήμα προμηθειών για τις ενέργειές του, ώστε να μπορέσουν να 

δεχτούν οικονομικές προσφορές, από τις εταιρείες αυτοματισμού 

Να δώσει στο τεχνικό τμήμα του ναυπηγείου εντολή συντονισμού με το συνεργείο 

εγκατάστασης, ώστε να ετοιμάσουν τεχνικές προδιαγραφές για τα όργανα που θα 

χρειαστούν αισθητήρια και μηχανολογικές προσαρμογές που απαιτεί η Κλάση  

 

Σχήμα 3 Διάταξης καθικόντων 

 

Ναυπηγός

Συνεργείο 
εγκατάστασης

Τμήμα 
προμηθειών 
ναυπηγείου

Τεχνικό τμήμα 
ναυπηγείου

Εταιρεία 
Αυτοματισμού



Σχήμα διάταξης καθηκόντων  

 

 

3.2 Η ανάληψη καθηκόντων και η δημιουργία πλάνου 

Το συνεργείο εγκατάστασης είναι υπεύθυνο να βρει μέσα στο καράβι τα σημεία 

ενδιαφέροντος που έχει υποδείξει ο ναυπηγός και να γίνει καταμέτρηση με βάση τις ανάγκες 

του πλοίου. Το συνεργείο μαζί με το ναυπηγείο θα πρέπει να βρουν τα σημεία που θα 

τοποθετηθούν τα τέσσερα κρίσιμα υλικά. 

Α) Δύο οθόνες αφής όπου θα γίνεται   

Εικόνα 3 οθόνη ΗΜΙ 

 

 

Β) Ο ηλεκτρολογικός πίνακας που έχει μέσα το PLC της αναλογικές και ψηφιακές κάρτες, έχει 

μέσα τις μπαταρίες τους μετατροπείς  

Εικόνα 4πίνκας ηλεκτρολογικός UMS 

Γ) Να υπολογίσουν τον τρόπο επικοινωνίας πίνακα με οθόνες (καλώδια σύνδεσης αναμονές) 

Δ) Καταμετρήσεις των αισθητηρίων που υπόκεινται στου κανονισμούς HRL, πόσα αισθητήρια 

πίεσης, πόσα αισθητήρια θερμοκρασίας θα πρέπει αντικαταστήσουν τα τοπικά ενδεικτικά 

μανόμετρα, θερμόμετρα  



 

Εικόνα 5 μανόμετρο 

 

Εικόνα 6 θερμόμετρο 

 

Το Τεχνικό τμήμα αφού ενημερωθεί από το ναυπηγείο για τις λεπτομέρειες του 

έργου, σήματα εισόδου,alarm,σήματα εξόδου (control), ετοιμάζει ένα πίνακα όπου 

θα περιγράφει τις απαιτήσεις του PIC σε αναλογική σημεία, ψηφιακά σήματα 

εισόδου, καθώς και τις εξόδους. Αυτά είναι αναγκαία ώστε να υπολογιστούν τεχνικά 

οι προδιαγραφές που θα καθορίσουν το κόστος. 

Kαθορίζει τις απαιτήσεις σε πιστοποιητικά marine type και ATEX, όπως επίσης και τις 

ενδεικτικές διαστάσεις της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, αφού καθοριστούν σαφώς οι απαιτήσεις του UMS,ετοιμάζει την 

έκθεση του και την στέλνει στο τμήμα προμηθειών του Ναυπηγείου. 

 

Παράδειγμα με πίνακα 

Πίνακας 2 δεδομένα και ζητούμενα του PLC 

Είδος 

μέτρησης 

Αριθμός 

σημάτων 

Είδος σήματος 

εξόδου 

οργάνου 

Ανάγκη για 

μετατροπή 

Σήμα 

είσοδος 

PLC 

Σήμα 

εξόδου 

PLC 

Θερμοκρασία 34 Pt100 and TC ΝΑΙ 4-20mA alarm 

Πίεση 10 4-20mA ΟΧΙ 4-20mA alarm 



Στάθμη 8 0-1Volt and 4-

20mA 

ΟΧΙ 4-20mA 

Ή 0-1Volt 

alarm 

Στροφές 

μηχανής 

1 KHz ΝΑΙ 4-20mA alarm 

Αντλίες 6 0-1Volt ΟΧΙ Volt alarm 

Μπαταρίες 5 Volt ΟΧΙ Volt alarm 

 

 

 

 

 

 

 

Το τμήμα προμηθειών του Ναυπηγείου είναι υπεύθυνο να στείλει την έκθεση-ζήτηση 

στις τεχνικές εταιρείες αυτοματισμού, ώστε να μπορέσει είτε από έναν προμηθευτή 

είτε από πολλούς προμηθευτές να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης.  Τα σύγχρονα 

τμήματα προμηθειών πλέον έχουν μέσα και μηχανικό προμηθειών, ώστε να 

μπορέσει να στείλει τη ζήτηση στις κατάλληλες εταιρείες που μπορούν να 

προσφέρουν την κάλυψη της ανάγκης, καθώς επίσημα καλείται να επιλέξει σε 

συνδυασμό με το τεχνικό τμήμα του τρεις προσφορές που θα καλύπτουν όλες τις 

ανάγκες έργου. 

Το τμήμα προμηθειών είναι υπεύθυνο επίσης για τη διαπραγμάτευση- αξιολόγηση: 

Α) του κόστους 

Β) του χρόνου παράδοσης 

Γ) του τρόπου πληρωμής 

Δ) του τόπου παράδοσης 

 



 

Σχήμα 4 καθίκοντα τμήματος προμηθειών 

Σχήμα καθηκόντων ενός τμήματος προμηθειών  

 

 

 

 

Οι τεχνικές εταιρείες αυτοματισμού 

Οι τεχνικές εταιρείας αυτοματισμού, αφού λάβουν υπόψη τις ανάγκες του έργου, 

συντάσσουν την οικονομική αλλά και την τεχνική προσφορά του. Είναι υπεύθυνες για 

την πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών που έχουν λάβει, καθώς επίσης για τον 

προγραμματισμό του PIC και για την  προμήθεια του πίνακα και των αισθητηρίων. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι σαφής, αλλά και να έχει σωστό υπολογισμό 

κόστους, καθώς οποιοδήποτε λάθος μετά την αποδοχή της δεν μπορεί να αλλάξει. 

Η τεχνική προσφορά έχει την  ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να λάβει υπόψη το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο επίλυσης, καθώς η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, διότι μια τεχνική 

προσφορά χωρίς ρεαλιστικό κόστος είναι χαμένος χρόνος για την εταιρεία. Ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι και ο υπολογισμός του χρόνου παραμονής στο έργο, 

καθώς θα πρέπει να υπολογιστεί στην οικονομική προσφορά. 

Τέλος, το τμήμα προμηθειών του Ναυπηγείου, αφού εξετάσει τις προσφορές, 

οικονομικά και τεχνικά, προχωράει στην ανάθεση του έργου. 

Τμήμα 
προμηθειών 
ναυπηγείου

Χρόνος 
παράδοσης

Τρόπος 
πληρωμής

Τόπος 
παράδοσης

Συνολικό κόστος



 

Αφού λάβει την ανάθεση έργου, η εταιρεία αυτοματισμού για την καλύτερη εκτέλεση 

πρέπει να χωρίσει το έργο σε 3 κομμάτια : 

Α) Υπεύθυνος προγραμματισμός PIC και οθόνης 

Β) Υπεύθυνος αισθητηρίων 

Γ) Υπεύθυνος αγοραστής παρελκόμενων του πίνακα 

Δ) Υπεύθυνος  επόπτης του έργου project manager   

 

 

3.3.1 Ο ρόλος του μηχανικού αυτοματισμού 

 

 

Σχήμα 5 με τον ρόλο του μηχανικού αυτοματισμού 

Σχήμα απεικόνισης ευθυνών ενός μηχανικού αυτοματισμού 

Βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα τις θέσεις όπου μια εταιρεία έχει ανάγκη να 

καλύψει σε όλες τις παραπάνω θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις 

που έχει ο κάθε αυτοματιστής, καθώς αυτά τα κομμάτια είναι πολύ μεγάλα και δεν 

γίνεται να καλυφθούν με επιτυχία από ένα και μόνο άτομο. 

Υπεύθυνος προγραμματισμός PLC και οθόνης.  

Υπεύθυνος 
προγραμματισμός 

PLC και οθόνης

Υπεύθυνος 
αισθητηρίων

Υπεύθυνος 
αγοραστής 

παρελκομένων του 
πίνακα

Υπεύθυνος  
επόπτης του έργου 

project manager  



Για την κάλυψη αυτής της θέσης απαιτείται γνώση προγραμματισμού σε τουλάχιστον 

μια γλώσσα. Όμως, εκτός από τη γλώσσα προγραμματισμού, πολλές φορές θα 

ζητηθούν και γνώσεις φυσικής και μαθηματικών, καθώς οι πολύπλοκες εφαρμογές 

απαιτούν καλή γνώση και αντίληψη. Επίσης, εκτός του προγραμματισμού του PLC, 

αποτελείται και από μια σειρά περιφερικών που έχουν να κάνουν με πρωτόκολλα 

επικοινωνίας 

Υπεύθυνος αισθητηρίων  

Τα αισθητήρια μπορούν πολλές φορές να γίνουν ο εφιάλτης μια εφαρμογής, καθώς 

δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό αν το PLC δείχνει λάθος ενδείξεις ή αν το 

αισθητήριο δεν μετράει καλά. Φυσικά σε κρίσιμες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα 

ΑΤΕΧ εφαρμογές, που σημαίνει αντιεκρηκτικής προστασίας, το ζήτημα των 

αισθητήρων αλλά και η γνώση των κανονισμών κάνουν την θέση αρκετά πολύπλοκη. 

 

Υπεύθυνος αγοραστής παρελκόμενων του πίνακα. 

Εδώ μιλάμε για μια θέση που μπορεί να δίνει άμεσα πόρους σε μια εταιρεία. Όμως 

μπορεί να προσφέρει μείωση του κόστους και φυσικά η γνώση μια αγοράς μπορεί 

να δώσει το σωστό αντικείμενο στη σωστή εφαρμογή. Απαιτεί δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης και καλή γνώση των υλικών καθώς και γνώση ανταγωνισμού 

μεταξύ των επιλογών. 

Υπεύθυνος  επόπτης του έργου project manager  είναι μια θέση που μπορεί να την 

αποκτήσει ύστερα από χρόνια εμπειρίας όλων των παραπάνω θέσεων. Το να  είσαι 

υπεύθυνος σε ένα έργο απαιτεί μια σειρά από προσόντα που έχουν όλες οι 

παραπάνω θέσεις. Διαπραγμάτευση, εμπειρία μηχανικού, καταξίωση σε μια αγορά 

που στην Ελλάδα είναι μικρή. Η τελική τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί από τον 

ίδιο και η επιτυχία στο να γίνει η προσφορά παραγγελία εξαρτάται από αυτόν, 

καθώς για την υλοποίηση μιας πρότασης θα δαπανηθεί αρκετός  χρόνος. Όμως η 

εμπειρία εδώ μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα, πρέπει να συντονίσει και τις 

εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές διεργασίες. 

 

 

3.3.2. Τα σημεία που αφορούν τον αυτοματιστή 

Σε ένα UMS project καθώς αποτελείται από πολλά κομμάτια αρκετά συνοπτικά 

αναφέρω βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο αυτοματιστής που θέλει να 

αναλάβει ένα τέτοιο έργο. 



 

 

Σχήμα 6 προσόντα αυτοματιστή για την ανάγκη του project 

 

 

 

3.4 Κόστος εξοπλισμού και απόσβεση 

Το κόστος είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που θα κάνει ένα έργο να τεθεί σε 

υλοποίηση ή θα απορριφθεί. Το κόστος πολλές φορές σε έργο είναι κάτι αρκετά 

σχετικό, καθώς το ναυπηγείο μπορεί να λάβει προσφορές που να έχουν μικρές 

διαφορές. Όμως το κόστος μιας προσφοράς πρέπει να έχει σαφήνεια στα υλικά και 

στο τί περιλαμβάνεται στην τιμή και τί όχι. Ένας λάθος υπολογισμός μπορεί να 

προκαλέσει ζημία και στο ναυπηγείο, αλλά και στην τεχνική εταιρεία. Αυτός είναι 

κάτι που μόνο μέσα από την εμπειρία μπορεί αποφευχθεί.    

Παρακάτω αναφέρω ένα ενδεικτικό ποσό που περιλαμβάνει μια οικονομοτεχνική 

προσφορά. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η απαίτηση για πιστοποιημένα υλικά 

με type approval αυξάνει σημαντικά το κόστος, καθώς δίνει τη δυνατότητα της 

εξάλειψης μια θέσης μηχανικού. 

Το συνολικό κόστος για μικρό καράβι μπορεί να είναι περίπου στα 25 χιλιάδες 

ευρώ. Το κόστος μόνο του εξοπλισμού και ο προγραμματισμός του συστήματος και 

όχι το κόστος εγκατάστασης και νέες καλωδιώσεις. 

Ζητούμενα  σημεία

Εμπειρία από καράβι 

Γνώση κόστους

Δυνατότητα κατανόησης 
πιστοποιήσεων

Δυνατότητα επικοινώνιας 
με τον πελάτη 



Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται μέσα σε δώδεκα μήνες, καθώς ο μισθός ενός 

μηχανικού χωρίς τις κρατήσεις είναι περίπου 2,500 ευρώ. Αυτό είναι ένα  

πλεονέκτημα που κάνει την εγκατάσταση ενός UMS προσιτή στον πλοιοκτήτη. 

 

Σχήμα 7 συν και πλή του project 

Κεφάλαιο 4ο  Κύρια μέρη του συστήματος 

4.1 PLC  Ελεγκτής  

Το PLC είναι υπολογιστής ψηφιακού χαρακτήρα με δυνατότητα εφαρμογής στην 

αυτοματοποίηση των ηλεκτρολογικών και μηχανικών διεργασιών. Σε αντίθεση με τους 
απλούς συνηθισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το PLC έχει σχεδιαστεί για πολλές 
και ρυθμιζόμενες εισόδους και εξόδους, να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, 
ηλεκτρικούς θορύβους, αλλά και κραδασμούς . Πριν εμφανιστούν τα PLC τον έλεγχο της 
διαδικασίας κατασκευής τον είχαν οι χρονοδιακόπτες. Τα εξαρτήματα αυτά ήταν 
χιλιάδες για τις διαδικασίες αυτές και το κόστος αναβάθμισης και συντήρησης πολύ 
μεγάλο και πολύ χρονοβόρο. 
 Στις ναυτιλιακές εφαρμογές έχουν βρεί θέση βασικό κορμό ή  αυτοματοποιημένο 
έλεγχο έχοντα  διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη  ναυσιπλοΐας, εξοπλίζοντας μια 
σειρά από εφαρμογές : 
 
 

 Το μηχανοστάσιο 

 Της γεννήτριες ρεύματος 

 Τη διαχείριση ενέργεια 

 Τους λέβητες 

 Συστήματα συναγερμού 

 Συστήματα υποβολής εκθέσεων ( report) 

 Συστήματα που κάνουν PID control  
 
 
 
 
 



 
Εικόνα 7 PLC 

 

Εικόνα ενο PLC 
Πηγή : 
 
 

4.1.1 Ο ρόλος του PLC στην εφαρμογή 

 To PLC στην εφαρμογή ενός UMS είναι να λάβει τα σήματα των αισθητηρίων και 
των άλλων οργάνων που απαιτεί η Κλάση μέσα από τις αναλογικές και ψηφιακές 
εισόδους. Παράληλλα, έχει τη δυνατότητα μέσα από τις ψηφιακές εξόδους να κάνει 
έλεγχο και Alarm. Μέσα από το κομμάτι του προγραμματισμού δίνει μια σειρά από 
δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες της εφαρμογής. 
Έπειτα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας  μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας να 
δώσει οπτική απεικόνιση  στις οθόνες. 
 
 



 
 
 
Σχήμα 8 συνοπτική διάταξη UMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ΗMI οθόνη απεικόνιση   

 
The Human Machine Interface (HMI) περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά απαιτούνται για 
την επισήμανση και τον έλεγχο της κατάστασης του βιομηχανικού εξοπλισμού 
αυτοματοποίησης. Αυτά τα προϊόντα διασύνδεσης μπορεί να κυμαίνονται από μια 
βασική ένδειξη κατάστασης LED σε μια οθόνη TFT 20 ιντσών με οθόνη αφής. 
Εφαρμογές HMI απαιτούν μηχανική αντοχή και αντοχή στο νερό, τη σκόνη, την 
υγρασία, ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, και σε ορισμένα περιβάλλοντα, ασφαλή 
επικοινωνία. Θα πρέπει να παρέχουν Βαθμό Προστασίας (ΙΡ), Βαθμολογίες έως 
IP65, IP67 και IP68. 
 
 

Έισοδοι                  
Θερμοκρασίας                     

Πίεση             
Στάθμη        

κλπ

PLC
Alarm 

μεταφορά 
δεδομένων



 
 
 
 

4.2.1 Ο ρόλος της HMI οθόνη στην εφαρμογή 

 
Το HMI πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη και θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες, 
επαρκείς πληροφορίες στο χειριστή, ώστε να μπορούν να ληφθούν οι σωστές 
αποφάσεις  
 
 

 
Εικόνα 8 απο πρόγραμμα HMI οθόηςΕικόνα 9 μετρήση πίεσης σε δεξαμενή 

 
Εικόνα από πρόγραμμα ΗΜΙ οθόνης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.3 Datasheet και πιστοποίηση υλικών 

 
Πίνακας 3 πιστοποιημένα κύρια μέρη UMS 

Νο Product name Model name  Type approval  

1 Main PLC Unit FX3U-32MR/DS YES 

2 Extension Block FX2N-16EX-ES/UL YES 

3 Extension Block FX2N-8EX-ES/UL YES 

4 Analog FX2N-8AD YES 

5 Communication FX3U-ENET-ADP YES 

6 Expansion Board FX3U-ENET-ADP YES 

7 Memory Cassete FX3U-FLROM-64 YES 

8 Extension cable to 
extenstion block 

FX0N-65EC YES 

9 Mounting adapter FX2N-CNV-BC YES 

10 Power Supply 
230VAC/24VDC, 20A 

NRD-480 YES 

11 Ethernet Switch MOXA EDS 205A YES 

12 UPS DC/DC 24V 40A DR-UPD40 YES 

13 Battaries 12VDC SB12-99Ah No requirement  

14 Master HMI Οθόνη GT2512-STBD YES 

15 Slave ΗΜΙ Οθόνη GT2508-VTBD YES 

 
Πίνακας πιστοποιημένων υλικών PLC και HMI  
Πηγή 
 
Στα παρακατω link υπάρχουν τa πιστοποιητικά, τα οποία είναι απαραίητα για να 
γίνουν δεκτά από τον νηογνώμονα  
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/technews/plc_fx/hime-t-p-
0024-e/hime-tp-0024b_e.pdf  
 
 
https://us.mitsubishielectric.com/fa/en/support/technical-support/knowledge-
base/getdocument/?docid=3E26SJWH3ZZR-41-12945  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/technews/plc_fx/hime-t-p-0024-e/hime-tp-0024b_e.pdf
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/technews/plc_fx/hime-t-p-0024-e/hime-tp-0024b_e.pdf
https://us.mitsubishielectric.com/fa/en/support/technical-support/knowledge-base/getdocument/?docid=3E26SJWH3ZZR-41-12945
https://us.mitsubishielectric.com/fa/en/support/technical-support/knowledge-base/getdocument/?docid=3E26SJWH3ZZR-41-12945


Κεφάλαιο 5ο Περιφερικά μέρη του 
συστήματος  

5.1 Ο ρόλος των αισθητηρίων  

Τα αισθητήρια θα αντικαταστήσουν τις τοπικές ενδείξεις από τα σημεία 
ενδιαφέροντος και θα τις μεταφέρουν στο PLC, όπου μέσω αυτού θα γίνει η 
απεικόνιση των δεδομένων. 
Φυσικά, για τις ανάγκες του UMS θα πρέπει και αυτά με τη σειρά τους να είναι 
πιστοποιημένα με marine type approval. 
 Πλέον χωρίς την παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού που υπήρχε στο 
μηχανοστάσιο, η αξιοπιστία τόσο των μετρήσεων όσο και της μεταφοράς του 
σήματος αποτελεί κρίσιμο κομμάτι για την αξιοπλοΐα του σκάφους. 
 Γι αυτό το λόγο όλοι οι παρακάτω αισθητήρες, όπως και τα κύρια μέρη του 
συστήματος διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Τα αισθητήρια και πού θα τοποθετηθούν  

 

Την τοποθέτηση των αισθητηρίων την αναλαμβάνει το συνεργείο εγκατάστασης του 
ναυπηγείου. Όμως την επιλογή και τις προδιαγραφές τις δίνει το τεχνικό τμήμα.  
Το εύρος των μετρήσεων το δίνει ο πίνακας του HSR, όπου έχει οριστεί με σαφήνεια 
και για ποιά εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν. 
 
 
 
 

5.2.1 Αισθητήρες θερμοκρασίας  

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας θα αντικαταστήσουν τα τοπικά θερμόμετρα όπου 
υπάρχουν και όπου δεν υπάρχουν και απαιτείται η μέτρηση της θερμοκρασίας για 
να γίνει μελέτη σε συνδυασμό με τον ναυπηγό και το τεχνικό τμήμα. 
 



Η μέτρηση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ένα από τα συνηθέστερα 
προβλήματα αυτοματισμού. Μέσα στο μηχανοστάσιο πρέπει να μετρήσουμε 
θερμοκρασίες νερού λαδιών επιφάνειας, αλλά και καυσαερίων. 
 
Απαιτείται η τιμή της θερμοκρασίας να είναι μέσα σε κάποια όρια. Έτσι η μέτρηση 
της θερμοκρασίας ήταν μία από τις κυριότερες εφαρμογές της μετρολογίας. 
Σχεδιάστηκαν ένα πλήθος από αισθητήρια, τα οποία μετατρέπουν τη θερμοκρασία 
σε ηλεκτρικό σήμα. Η μετατροπή αυτή γίνεται με την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων 
που παρουσιάζουν διάφορα υλικά, καθώς η θερμοκρασία τους αλλάζει. 
 

 
Σχήμα 9 κύκλωμα ελέγχου θερμοκρασίας 

 
 
Για τις χαμηλές θερμοκρασίες -50…+260C, θα επιλέξουμε αισθητήρια PT100. Το 

PT100 είναι μια θερμοαντίσταση που ανάλογα με τη μεταβολή θερμοκρασίας 

μεταβάλλεται και η αντίσταση του αισθητηρίου σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 

60751. Τα αισθητήρια αντίστασης (resistance temperature detectors - RTD).  

       Ο τρόπος που θα επιλέξουμε είναι ένας αλγόριθμος 

 



 

Σχήμα 10 επιλογής αισθητηρίων θερμοκρασίας 

                     

 

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε τη μορφή που θα έχει ο αισθητήρας είναι ο παρακάτω  

 εφαρμογή  μέτρηση αέρος  

                          μέτρηση υγρού 

                          μέτρηση επιφάνειας 

 

Κάθε αισθητήρας θερμοκρασίας θα έχει σαν έξοδο PT100 ανεξάρτητα την επιλογή 

της εφαρμογής, όμως για να πάρει σωστή και ακριβή μέτρηση πρέπει να επιλεχθεί η 

σωστή μορφή. 

 θερμοκρασιακό εύρος  

Αυτό  απαιτεί τη γνώση της μέγιστης θερμοκρασίας , ώστε να μπορεί ο αισθητήρας 

που θα επιλέξουμε να έχει συνεχή δυνατότητα λειτουργίας. 

 Μήκος αισθητήρα θερμοκρασίας 

Κάθε εφαρμογή απαιτεί και διαφορετικό μήκος, επειδή υπάρχει περιορισμός χώρου, 

αλλά έντονους κραδασμούς (vibration). Το σωστό μήκος είναι μια συνάρτηση της 

εφαρμογής, αλλά για να αυξήσουμε το χρόνο ζωής πρέπει να επιλέγουμε τόσο όσο 

χρειάζεται. 

Εφαρμογή

Θερμοκρασιακό εύρος

Μήκος αισθητήρα

Διάμετρος 
αισθητηρίου

Σπείρωμα ή τρόπος 
στήριξης

Έξοδος αισθητηρίου



  Η διάμετρος του αισθητηρίου  

Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι η επιλογή της διαμέτρου. Και εκεί ακριβώς πρέπει 

να βρούμε την καλύτερη δυνατή, καθώς μικρή διάμετρος σημαίνει χρόνος 

απόκρισης. Μεγάλη διάμετρος σημαίνει πιο αργή μετάδοση. Όμως, οι μικρές 

διάμετροι είναι πιο ευαίσθητες μηχανικά και έχουνε μικρό χρόνο ζωής. 

 Το σπείρωμα. 

Συνήθως υπάρχουν  στάνταρ  σπειρώματα από τους κατασκευαστές των 

αισθητηρίων. Όμως, όταν κάνεις ένα retrofit (ανακατασκευή), πρέπει πολλές φορές 

να ενημερώσεις τους κατασκευαστές ποιό είναι το σπείρωμα που είχε το τοπικό 

θερμόμετρο.  

 

Παράδειγμα μέσα από τον πίνακα HRS 

Σαν παράδειγμα θα δώσω τη μέτρηση θερμοκρασίας εισαγωγής νερού (water inlet). 

Επιλέγω  ένα αισθητήριο θερμοκρασίας κι από την UTECO επιλέγω τη σειρά UCON. 

Πηγαίνω στο datasheet του κατασκευαστή http: //www.uteco.gr/el/product-

categories-vmenu-el/product/1155-series-ucon-temperature-probe-with-plug-

connector-straight-thermometer-with-or-without-extension-

length/category_pathway-361.html   

Συνοψίζοντας με τον ίδιο τρόπο, προχωράμε και στην επιλογή των υπόλοιπων 

αισθητηρίων θερμοκρασίας για χαμηλό range. 

  

Για υψηλές θερμοκρασίες 0…800C θα επιλέξουμε αισθητήρες NiCr-Ni. Όπου είναι 

ένα θερμοζεύγος Nicr-Ni    

όπου ανάλογα με τη μεταβολή θερμοκρασίας αλλάζει η διαφορά δυναμικού 

ανάμεσα στα δύο μέταλλα DIN EN 60584. 

Υψηλές θερμοκρασίες σε ένα UMS συναντάμε στη μέτρηση θερμοκρασίας των 

καυσαερίων  μιας μηχανής που είναι από τις πιο δύσκολες μετρήσεις, καθώς 

υπάρχουνε υψηλοί κραδασμοί, που σε συνδυασμό με τiς θερμοκρασίες προκαλούν 

φθορά.      

Το θερμοζεύγος τύπου Nicr-NI έχει μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς και 

θερμοκρασία, καθώς έχουν διαφορετικό τρόπο κατασκευής από τα PT100. 

 



Όμως επειδή έχουν έξοδο με mV θέλουν ειδικό καλώδιο αντισταθμίσεως και όχι 

κοινό καλώδιο που αυξάνει το κόστος. Όμως, επίσης και μπλενταρισμένο καλώδιο 

για να μην έχουν παρεμβολές. Επίσης, πρέπει στην κατασκευή τους να είναι καλά 

γειωμένο καθώς θα προκαλέσουν παρεμβολές στο PLC. 

Αισθητήριο θερμοκρασίας   

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε τη μορφή του αισθητήρα, επειδή ξέρουμε την 

εφαρμογή μέτρησης θερμοκρασίας καυσαερίων, μας απαντάει αμέσως στα 

παρακάτω: 

>εφαρμογή 

>εύρος  

Επομένως επιλέγουμε τη μορφή από http://www.uteco.gr/el/product-categories-

vmenu-el/product/1156-series-ucbwr-angle-temperature-probe-with-cable-and-

solid-drilled-protection-tube/category_pathway-361.html  

UCBWR, κατάλληλο για την εφαρμογή  

Το μήκος,  
τη διάμετρο  
το σπείρωμα  
από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο θερμόμετρο μπορούμε να υπολογίζουμε τη 
βοήθεια του κατασκευαστή 
 
 
 
 
 

Τα παρελκόμενα των αισθητηρίων θερμοκρασίας. 

Παρελκόμενα είναι τα υλικά που πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα χρειαστούν για τα 

αισθητήρια και είναι τα  

Α) Καλώδιο μέχρι τον πίνακα 

Β) Φωλιές που προστατεύουν τα αισθητήρια από την άμεση επαφή με το υλικό και 

κάνουν εύκολη την αντικατάστασή του. 

Γ) Ειδικά αντικραδασμικά φις, ώστε τα αισθητήρια να είναι μονοκόμματα  στον 

πίνακα. 

Παράδειγμα σύνδεση αισθητηρίων θερμοκρασίας στον πίνακα 



 

Σχήμα 11 ηλεκτρολογικής σύνδεσης αισθητηρίων θερμοκρασίας 

Πηγή UTECO ABBE 

 

5.2.2 Αισθητήρια πίεσης  

Πάντα ακλουθώντας τον πίνακα  του HSR  με την απαίτηση κλάσης. Υπάρχουν αρκετά σημεία, 

όπου θέλουμε να μετρήσουμε πίεση. Για παράδειγμα πίεση νερού λαδιού  

Ο τρόπος κατά τον οποίο επιλέγουμε το κατάλληλο αισθητήριο είναι ο παρακάτω και είναι 

σαφής πιο εύκολος από τα αισθητήρια θερμοκρασίας. Τα σήματα εξόδου ενός pressure 

transmitter είναι τυποποιημένα και έτσι μπορεί απευθείας να πάει στο PIC χωρίς την 

ανάλογη μετατροπή 

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε είναι πάλι με βάση την εφαρμογή καθώς αυτά που πρέπει να 

γνωρίζουμε είναι τα παρακάτω: 



 

Σχήμα 12 επιλογή αισθητήρων πίεσης 

Σχήμα βοηθητικής επιλογής αισθητηρίων πίεσης  

 
Παράδειγμα μέσα από τον πίνακα HRS Cylinder water. Inlet pressure 

Πηγαίνω στο datasheet ενός κατασκευαστή αισθητηρίων πίεσης και επιλέγω με βάση τα 

δεδομένα που ζητάει η εφαρμογή 

 0…4 bar --> το βρίσκουμε με βάση την οδηγία του τεχνικού τμήματος 

  -40…+100C ---->δεν πάει παραπάνω 

 10-35 VDC στάνταρ 

 ¼ βλέπω την υποδοχή 

 > 4-20mA 

 Non ATEX 

Παράδειγμα σύνδεσης στον πίνακα του PLC 

 
Σχήμα Ηλεκτρολογικής σύνδεσης αισθητηρίων πίεσης  

Πηγή UTECO ABBE 

Eύρος

Mέγιστη θερμοκρασία

Tροφοδοσία     

Σπείρωμα

Έξοδος

Εκρηκτικό υλικό ή όχι   



 
Σχήμα 13 ηλεκτρολογική σύνδεση αισθητηρίων πίεσης 

5.2.3 Αισθητήρια στάθμης   

 
Ο πίνακας της κλάσης έχει απαίτηση να κάνουν έλεγχο και σε διάφορες στάθμες 

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε το αισθητήριο στάθμης ή διακόπτη στάθμης, 

καθορίζεται από την εφαρμογή. Όταν θέλουμε συνεχόμενη μέτρηση, τότε θέλουμε 

αισθητήριο στάθμης. Αν θέλουμε high ή low, τότε μπορούμε με διακόπτη τύπου 

φλοτέρ. 

Στάθμη Εφαρμογή Έξοδος Είδος μέτρησης 

Αισθητήριο στάθμης 4-20mA Συνεχόμενη  

Φλοτέρ 0-1 Volt Πάνω κάτω όριο 

 

 

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε αισθητήριο στάθμης δεν είναι πάντα τόσο εύκολος 

καθώς υπάρχουν αρκετοί δρόμοι. 

Στη Ναυτιλία λόγω της κυμάτωσης υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή κλασικών 

τρόπων για παράδειγμα με υπέρηχους. Γι’ αυτό, τις περισσότερες φορές ο 

υπολογισμός της στάθμης γίνεται με την υδροστατική πίεση. 

Υδροστατική πίεση ονομάζεται η πίεση που ασκεί ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται 
σε ισορροπία σε αντικείμενο ή επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. 
Η πίεση αυτή οφείλεται στην εξωτερική δύναμη της βαρύτητας και μόνο, δηλαδή 
στο βάρος του ρευστού που βρίσκεται υπεράνω του αντικειμένου ή της επιφάνειας. 

Pυδρ =ρhg 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


 

Παράδειγμα μέτρησης στάθμης καυσίμου. 

Τοποθετούμε στον πάτο της δεξαμενής level of fuel oil in daily tank. Έτσι λοιπόν με 

ένα αισθητήριο πίεσης και με πρόγραμμα στο PLC μπορούμε να έχουμε συνεχόμενη 

ένδειξη της στάθμης. 

 

 

Εικόνα 10 μέτρηση πίεσης σε δεξαμενή 

Εικόνα μέτρησης στάθμης με αισθητήριο πίεσης  

Πηγή UTECO ABBE 

 

Διακόπτης στάθμης 

Οι διακόπτες στάθμης λειτουργούν σαν διακόπτες και έχουν δύο καταστάσεις on-οff 

ή 0-1. 



Η επιλογή τους πάλι εξαρτάται από την εφαρμογή που έχουμε. Επειδή υπάρχουν 

πολλοί θα δούμε ένα παράδειγμα από τον πίνακα. Eπομένως θέλουμε το ύψος της 

δεξαμενής, το σημείο που θα βάλουμε το φλοτέρ και το σπείρωμα που θα 

χρησιμοποιηήσουμε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 11 μέτρηση στάθμης σε δεξαμενή 



Πηγή UTECO ABBE 

 

 

5.2.4 Αισθητήρια προσέγγισης 

  

Αρχή της λειτουργίας 
 Οι επαγωγικοί αισθητήρες  είναι διακόπτες θέση, που μπορούν να λειτουργούν 
χωρίς επαφή.Δεν περιέχουν  μηχανικά μέρη που υπόκεινται σε περιορισμούς. 
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας,  
ακρίβια στις μεταβολές, μεγάλη διάρκεια ζωής, αριθμός μεταγωγής ταχύτητα στη 
λειτουργίας, και ούτω καθεξής. 
 Οι επαγωγικοί αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν μεταλλικούς στόχους από 
απόσταση, σήμερα προσφέρουν σε σύγκριση με μηχανικούς διακόπτες, πάρα 
πολλά πλεονεκτήματα για χρήση σε βιομηχανικές και Ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι 
ανθεκτικοί σε δονήσεις, σκόνη, υγρασία, λάδια και νερά. Προσφέρουν  ακρίβεια 
ενεργοποίησης, λειτουργία χωρίς μηχανικές φθορές καθώς και υψηλή συχνότητα 
 Η εφαρμογή του σε ένα συστήμα UMS ,ποικίλει.Καθώς μπορεί να γίνου διακόπτες 
σε πολλά σημεία οπου θέλουμε να ξέρουμε ένα μεταλλίκο μέρος σε ποία θέση είναι 
ON-OFF  
 
 Όμως η πιο σημαντική εφαμοργή είναι η μέτρηση στρφών της μηχανής.Το γρανάζι 
που μετράμε στην περιστροφή του έχει 8 βίδες.Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζοντας 
τον διακόπτη κάθε φορα που ανιχνεύει μια βίδα να δίνει ένα σήμα.Και όταν μας 
δίνει 8 σήματα τότε έχουμε μια πλήρη περιστροφή.Μέσα από αυτό μπορούμε να 
βρούμε με ακρίβια τις περιστροφές της μηχανής 
 

 
Εικόνα 12 επαγωγικός αισθητήρας 

Model-No.: 3RG4013-0JB00-PF 

Εικόνα επαγωγωγικού αισθητήρα 

Πηγή UTECO ABBE  

5.3Μετατροπείς σημάτων 

 



 Οι μετατροπεις σημάτων έχουν την δυνατότητα να μετατέψουν τα σήματα που 
λαμβάνουν σαν είσοδο, σε τυποποιημένα σήματα ώστε να μπορεί το PLC να τα 
διαβάσει.Τα PLC που διαβάζουν και μη τυποιημένα σήματα μπορεί να μην έχουν 
ανάγκη μετραπέων όμως αυξάνει σημαντικά το κόστος.Και δευτέρον το σύστημα 
χάνει μια εφεδρικότητα.Δίοτι σε περίπτωση σφάλματος ο έλεγχος καθώς και η 
ρύθμιση γινεται ακόμα πιο δύσκολα, αυξάνοντας τον χρόνο προγραμματισμού. 
 Στην εφαρμογή του UMS έχουν να μετρήσουμε μια σειρά από θερμοκρασίες.Καθώς 
η έξοδος των αισθητηρίων θερμοκρασίας λόγω περιορισμού στην κατασκευή δεν 
μπορεί απ ευθείας τυποιημένο σήματα.Έχουν ανάγκη από μετατρόπη ή αλλιώς 
ενισχυτή. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή JUMO Datasheet 707015  
Σχήμα 14 διάταξη μετατροπέα σημάτων 

 

Κεφάλαιο 6ο 



6.1 Οπτική απεικόνιση σημάτων του συστήματος 

 
 

Το εγκατεστημένο σύστημα απεικόνισης και ειδοποίησης αποτελεί ένα σύγχρονο 

σύστημα επιτήρησης, που σκοπό έχει την αδιάληπτη και ασφαλή επιτήρηση και 

καταγραφή των ενδείξεων του μηχανοστασίου.  

  

Το σύστημα αποτελείται από τα σήματα πεδίου, τον κεντρικό πίνακα αυτοματισμού 

και από τις οθόνες απεικόνισης.  

  

Στον κεντρικό πίνακα καταλήγουν όλα τα σήματα πεδίου από τις κύριες μηχανές του 

πλοίου, τις γεννήτριες, καθώς και περιφερειακές ενδείξεις από Valves, Tanks, κλπ.  

που είναι απαραίτητες για την επίβλεψή του μηχανοστασίου. Εκεί γίνεται η 

ψηφιοποίηση των σημάτων, ο έλεγχος των alarm και η επικοινωνία με τις οθόνες.  

  

Η απεικόνιση των ενδείξεων γίνεται με οθόνες touch screen (HMI), οι οποίες 

βρίσκονται εγκατεστημένες σε 2 σημεία ελέγχου τα οποία:  

  

• Mess Room (Slave panel)  

• Bridge Control Room (Main Panel)  

  

Για λόγους σαφήνειας η ομαδοποίηση των σημάτων απεικόνισης στην οθόνη (HMI) 

γίνεται σύμφωνα με την προέλευση του σήματος. Κάθε κατηγορία σημάτων έχει τη 

δική της σελίδα, η πλοήγηση στις διαφορετικές σελίδες σημάτων μπορεί να γίνει 

πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.1.Κύρια σελίδα (Home page) 

 

Πλοήγηση στις σελίδες 

•  Home page. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα όπου ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί σε οποιαδήποτε σελίδα πατώντας το αντίστοιχο γραφικό. 

 
Εικόνα 13 απο πρόγραμμα HMI κύρια σελίδα 

Εικόνα από προγραμμα HMI  

Πηγη UTECO ABBE  

6.1.2 Κύρια μηχανή (Main engine) 

 

 : Main Engine. Σε αυτή τη μάσκα φαίνονται όλα τα σήματα που 

αφορούν την κύρια μηχανή του πλοίου (Main Engine), τον μειωτήρα (reduction 

Gear), την προπέλα (pits propeller). Η μάσκα χωρίζεται σε 2 οθόνες την Main 

engine1/2 και την Main Engine 2/2. 



1. Main Engine 1/2, εδώ απεικονίζεται η κατάσταση της μηχανής (run/stop), 

οι στροφές καθώς και όλα τα ψηφιακά σήματα που υπάρχουν στην κύρια 

μηχανή. 
Εικόνα 14 κύρια μηχανή ενδείξεις 

Εικόνα από προγραμμα HMI κύριας μηχανής   

Πηγη UTECO ABBE  

 

Τα αναλογικά σήματα που υπάρχουν μπορούν να απεικονιστούν γραφικά 

επιλέγοντας το κατάλληλό πεδίο από την οθόνη

 
Επιλέγοντας να εμφανίζονται οι αντίστοιχες οθόνες: 



 
Εικόνα 15 κύρια μηχανή  ρυθμίσεις 

Εικόνα από πρόγραμμα HMI κύριας μηχανής   

Πηγή UTECO ABBE  

 

 
Εικόνα 16 κύρια μηχανή θερμοκρασίες 



 
Εικόνα 17 κύρια μηχανή θερμοκρασίες νερού 

Εικόνα από προγραμμα HMI γενήτριας   

Πηγη UTECO ABBE  

 

 

2.  Main Engine 2/2.Πατώντας στο πεδίο  μεταβαίνουμε στην 

παρακάτω σελιδα, εδώ φαίνονται όλα τα σήματα που αφορούν το 

μειωτήρα και την προπέλα. 



 
Εικόνα 18 έδρανα της μηχανής ενδείξεις 

 

Εικόνα από προγραμμα HMI γενήτριας   

Πηγη UTECO ABBE  

 

6.1.3 Γεννήτριες (generators) 

 

• Generator Set. Σε αυτή τη μάσκα φαίνονται όλα τα σήματα που αφορούν τις 

γεννήτριες, επιλέγοντας το πεδίο  μεταβαίνουμε στην σελίδα: 



 
Εικόνα 19 σήματα απο γενήτριες 

   

Εικόνα από πρόγραμμα HMI γεννήτριας   

Πηγή UTECO ABBE  

 

6.1.4 Βάνες ( Valves) 

Valves. Σε αυτή τη σελίδα φαίνονται τα σήματα που αφορούν τις βάνες και τις 

βαλβίδες. Επιλέγοντας  μεταβαίνουμε στην Μάσκα: 



 
Εικόνα 20 σήματα απο βαλβίδες 

 

Εικόνα από προγραμμα HMI βαλβίδες  

Πηγή UTECO ABBE  

 

 

  

 

6.1.5 Δεξαμές και αντλίες (Pumps/ Tanks) 

Pumps/ Tanks. Σε αυτή τη σελίδα φαίνονται όλα τα σήματα που αφορούν όλες τις 

δεξαμενές καθώς και τις αντλίες. Πατώντας  μεταβαίνουμε στην παρακάτω 

μάσκα. 



 
Εικόνα 21 σήματα απο δεξαμενές 

 

Εικόνα από προγραμμα HMI αντλίες δεξαμενές 

6.1.6  Στάθμης στα ύφαλα του πλοίου και έλικα πηδαλιουχίας Bilge Wells/ Bow Thrusters 

 

Bilge Wells/ Bow Thrusters. Σε αυτή τη μάσκα φαίνονται όλα τα σήματα που αφορούν τους 

αισθητήρες στάθμης στα ύφαλα του πλοίου καθώς και τα σήματα που αφορούν την έλικα 

πηδαλιουχίας. Πατώντας  μεταβαίνουμε στη σελίδα: 



 
Εικόνα 22 απο σήματα στάθμης 

  

Εικόνα από προγραμμα HMI αισθητήρες στάθμης στα ύφαλα του πλοίου καθώς και  έλικα 

 

  

 

6.1.7 Διάφορα άλλα σήματα (Miscellaneous) 

Miscellaneous. Σε αυτήν τη μάσκα φαίνονται τα σήματα που δεν ανήκουν σε κάποια από 

τις προηγούμενες κατηγορίες. Πατώντας   μεταβαινουμε στη σελιδα: 



 
Εικόνα 23 υπόλοιπα σήματα UMS 

Εικόνα από προγραμμα HMI από διάφορα σημεία 

6.1.8.Τρέχοντες ειδοποιήσεις (current alarm ) 

Current Alarms. Σε αυτή τη σελίδα φαίνονται τα τρέχοντα alarm.  

 
Εικόνα 24 εικόνες απο τρέχοντες ειδοποιήσεις 



Εικόνα από πρόγραμμα HMI θερμοκαρισιών  

6.1.9 Ιστορικό ειδοποιήσεων (Alarm History)  

Alarm History. Σε αυτή τη σελίδα φαίνεται το ιστορικό των alarm. Πατώντας 

μεταβαίνουμε στη σελίδα:  

 
Εικόνα 25 ιστορικό ειδοποιήσεων 

  Εικόνα από πρόγραμμα HMI ειδοποιήσεων  

Πηγη UTECO ABBE  

 

Όπως φαίνεται και παραπάνω σε κάθε κύρια σελίδα υπάρχει απεικόνιση του 

σήματος “Un-manned ER” για να είναι σε θέση πάντα οι χειριστές να λάβουν γνώση 

για το εάν υπάρχει άνθρωπος στο μηχανοστάσιο.  

  

  Όταν υπάρχει άτομο στο μηχανοστάσιο η ένδειξη του σήματος “Manned ER” στις 

οθόνες είναι:  

  
  

 Ενώ όταν δεν υπάρχει άτομο στο μηχανοστάσιο η ένδειξη του σήματος “Unmanned 

ER” στις οθόνες είναι:  

  
 



Επίσης για να ελεγχθεί το πότε ένα αναλογικό σήμα θα δίνει ηχητική ειδοποίηση, 

στην ένδειξη όλων των αναλογικών σημάτων, υπάρχει δίπλα ακόμα μια ένδειξη, η οποία 

αναφέρεται στο Set Point. 

 

Αναλόγως, εάν είναι σήμα πίεσης ή θερμοκρασίας, το Set point λειτουργεί σαν Low 

Alarm ή High alarm, δηλαδή εάν ξεπεραστεί το SP (προς τα κάτω εάν μιλάμε για πίεση ή 

προς τα πάνω εάν μιλάμε για θερμοκρασία) ενεργοποιείται ηχητικό μήνυμα που ειδοποιεί 

το πλήρωμα για το μετρούμενο σφάλμα. 

Τα Set Point είναι παραμετροποίηση μόνο από την Main Screen και με τη χρήση του 

κωδικού «UTECO». Συνιστάται να παραμετροποιούνται από κάποιον που έχει την πλήρη 

γνώση για τις συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Χειρισμός ειδοποιήσεων  (Alarm Handling)  

    
 

Στο υπάρχον σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας, όταν ενεργοποιηθεί /ούν κάποιο 

ή κάποια alarm, τότε ενεργοποιούνται τα Buzzers (Σειρήνες) τα οποία βρίσκονται 

δίπλα από τις οθόνες.  

  

 Επίσης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση στον πίνακα της οθόνης Alarm History 

καθώς και στον πίνακα της οθόνης Current  Alarm.   

  

Τα Alarm που ενεργοποιούνται χωρίς να έχουν γίνει “acknowledge” εμφανίζονται 

στον πίνακα της οθόνης Current  Alarm με κόκκινο.  



  

 Για να απενεργοποιηθεί η σειρήνα πρέπει να πατήσει ο χειριστής το κουμπί Acknowledge 

ώστε να δηλώσουμε ότι λάβαμε υπόψη μας το (ή τα) alarm που εμφανίστηκαν.  

  

 Όταν πατηθεί το κουμπί acknowledge η σειρήνα σταματάει και η ένδειξη του alarm στον 

πίνακα της οθόνης Current Alarm εμφανίζεται με Κίτρινο.   

  

Για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποια alarm είναι ακόμα ενεργά πρέπει να πατήσουμε 

το κουμπί “Reset” το οποίο επαναφέρει το σύστημα στην αρχική κατάσταση.  

  

Όταν πατηθεί το κουμπί “Reset” τότε όλες οι καταχωρήσεις από τον πίνακα της οθόνης 

Current Alarm σβήνονται. Εάν υπάρχουν ενεργά σφάλματα καταχωρούνται από την αρχή 

στον πίνακα της σελίδας Current Alarm με κόκκινο χρώμα μέχρι να πατηθεί, εκ νέου, το 

κουμπί “Reset”.  

  

Οι καταχωρήσεις στη σελίδα Alarm Histoy δεν διαγράφονται με το πάτημα του κουμπιού 

“Reset”. Κάθε νέο alarm καταχωρείται στο πάνω μέρος της σελίδας.  

  

Σημείωση: Τα εκάστοτε alarm που ενεργοποιούνται διακρίνονται στο κάτω μέρος της 

οθόνης οποιασδήποτε σελίδας, το οποίο επιλέγοντάς το μεταβαίνουμε στην σελίδα Current 

Alarm.  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος PLC:  

  

To PLC δεν ενσωματώνει αναλώσιμα μέρη που αποτελούν παράγοντες στη μείωση 

της διάρκειας ζωής.  

Ωστόσο, οι μπαταρίες και ρελέ εξόδου (σημεία επαφής) έχουν περιορισμένο 

προσδόκιμο επιβίωσης.  

  

Περιοδικός έλεγχος - διάρκεια ζωής της μπαταρίας (FX3U-32BL ).  Η μπαταριά του 

PLC χρησιμεύει για να αποθηκεύει το πρόγραμμα καθώς και τις τιμές που θέλουμε 



να συνεχίσουν να υπάρχουν στην μνήμη του PLC. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 

είναι 5 χρόνια.  

Εδώ σημειώνεται ότι για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας λόγω 

τελειωμένης μπαταρίας έχει ενσωματωθεί στο σύστημα FL-ROM, η οποία είναι μια 

κάρτα που επιτρέπει στο σύστημα να κρατάει στη μνήμη της το πρόγραμμα του PLC 

χωρίς την χρήση μπαταρίας.  

  

PLC είναι 

ενεργοποιημένη, το LED "BATT" στον πίνακα είναι αναμμένο με κόκκινο χρώμα.  

Η μνήμη μπορεί να διατηρηθεί για περίπου ένα μήνα αφότου το LED "BATT"  

ενεργοποιηθεί. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνεις πότε είναι 

αναμμένο το LED της μπαταρίας. Ετοιμάστε μια νέα μπαταρία αμέσως, και 

αντικαταστήστε την μπαταρία με νέα.  

  

 

6.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων με LEDs  
  Όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα, ελέγξτε τις λυχνίες LED στο PLC, ώστε να 

εντοπίσει το πρόβλημα μέσα στο PLC.  

 POWER LED [on/flashing/off]  
  

State of  

LED  

State of PLC  Remedies  

ON  To PLC τροφοδοτείται σωστά   Η παροχή ρεύματος είναι κανονική.  

Flashing  Ένα από τα ακόλουθα 

προβλήματα μπορεί να έχουν 

συμβεί.  

• Ισχύς της καθορισμένης 

τάσης και ρεύμα δεν 

τροφοδοτείται  

προς το τερματικό 
παροχής  

ηλεκτρικού ρεύματος.  

• Εξωτερική καλωδίωση 

είναι λανθασμένη.  

• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.  

• Μετά την αποσύνδεση των καλωδίων, 

εκτός από το καλώδιο τροφοδοσίας, εφαρμόστε 

ξανά τάση στο PLC, και ελέγξτε για τις αλλαγές της  

κατάστασης. Αν το πρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε με τον  

τοπικό σας εκπρόσωπο της Mitsubishi Electric  



 • Εσωτερικό σφάλμα του PLC   

OFF  Ένα από τα ακόλουθα 

προβλήματα μπορεί να έχουν 

συμβεί.  

• Η παροχή ρεύματος είναι 

απενεργοποιημένη.  

• Εξωτερική καλωδίωση 

είναι λανθασμένη.  

• Η Ισχύς  της 

καθορισμένης τάσης είναι δεν 

τροφοδοτεί την ισχύ του 

τερματικού τροφοδοσίας.  

• Το καλώδιο τροφοδοσίας 

είναι σπασμένο.  

• Εάν η ισχύς δεν είναι off, ελέγξτε την 

τροφοδοσία και η τροφοδοσία διαδρομή 

τροφοδοσίας.  

Εάν η τροφοδοσία παρέχεται σωστά, 

συμβουλευτείτε τον τοπικό σας  

Mitsubishi Electric εκπρόσωπος.  

• Μετά την αποσύνδεση των 

καλωδίων, εκτός από το καλώδιο 

τροφοδοσίας, εφαρμόστε ξανά τάση στο PLC, 

και ελέγξτε για τις αλλαγές της  

κατάστασης. Αν το πρόβλημα παραμένει,  

επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπος της 

Mitsubishi Electric  

  

  
  
   

BATT LED [on/ off]  

State of LED  State of PLC  Remedies  

ON  Η τάση της μπαταρίας είναι 

χαμηλή  

Αμέσως αντικαταστήστε την μπαταρία.  

OFF  Η τάση της μπαταρίας είναι 

ψηλότερη από ό,τι η τιμή που 

έχει οριστεί με την D8006.  

Κανονική λειτουργία   

   

ERROR LED [on/ flashing/ 

off]  

State of LED  State of PLC  Remedies  



ON  Ένα σφάλμα στο “Watchdog 

Timer” μπορεί να έχει συμβεί ή 

το υλικό του PLC μπορεί να είναι 

κατεστραμμένο.  

1)Σταματήστε το PLC και ξανά εφαρμόστε τροφοδοσία.  

Αν το LED ERROR σβήσει, ένα σφάλμα χρονοδιακόπτη 
φύλακα μπορεί να έχει συμβεί.  

Πάρτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα.  

- Επανεξέταση του προγράμματος. Η μέγιστη 

τιμή (D8012) του χρόνου σάρωσης δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τη ρύθμιση (D8000) του χρονοδιακόπτη 

φύλακα.  

- Ελέγξτε ότι η είσοδος χρησιμοποιείται για τη 

διακοπή ή ανίχνευση παλμών δεν ενεργοποιούνται και 

απενεργοποιούνται σε μία σάρωση.  

- Ελέγξτε ότι η συχνότητα του παλμού εισόδου 

των μετρητών υψηλής ταχύτητας δεν υπερβαίνει το 

καθορισμένο εύρος.  

- Προσθέστε τις οδηγίες WDT.  

Προσθέστε μερικές οδηγίες WDT στο πρόγραμμα, και 

επαναφέρετε τον  

χρονοδιακόπτη φύλακα αρκετές φορές σε μία σάρωση.  

- Αλλάξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη 

φύλακα στο πρόγραμμα έτσι ώστε η ρύθμιση να είναι 

μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή του χρόνου σάρωσης 

(D8012).  

2) Αποσυνδέστε το PLC και επανασυνδέστε την ισχύ σε 

αυτό από μια άλλη πυγή. Αν η λυχνία ERROR σβήνει, ο 

θόρυβος μπορεί να επηρεάζει το PLC. Λάβετε τα 

ακόλουθα μέτρα.  

- Ελέγξτε την καλωδίωση της γείωσης, και 

επανεξετάστε τη διαδρομή καλωδίων και τη θέση 

εγκατάστασης.  

- Τοποθετήστε ένα φίλτρο θορύβου πάνω στην 

γραμμή παροχής ρεύματος.  

Flashing  Ένα από τα ακόλουθα 

σφάλματα έχει συμβεί στο 

PLC.  

• Σφάλμα παραμέτρων  

• Συντακτικό λάθος  

• Σφάλμα Ladder  

Εκτελέστε τη διάγνωση PLC και ελέγξετε το 

πρόγραμμα με το εργαλείο προγραμματισμού.  

Για τις διορθωτικά μέτρα, ανατρέξτε στην Ενότητα 

14.6  του Manual  

OFF  Κανένα σφάλμα που σταματά 

το PLC δεν έχει συμβεί.  

Εάν οι λειτουργεία του PLC είναι μη κανονική, 

εκτελέστε διάγνωση PLC και προγράμματος 

ελέγχου με το εργαλείο προγραμματισμού.  

Πηγή UTECO ABBE  

6.5 Τελικός Έλεγχος  εν πλω  

 Με την παράδοση του συστήματος από την εταιρεια αυτοματισμού δεν τελειώνει η 

διαδικασία.Καθώς η παράδοση του συστήματος απαιτητεί και δοκιμαστικό ταξιδι 



ώστε να διορθωθουν και ρυθμιστούν επι τόπου οι τελευταίες λεπτομέριες.Τέλος 

γίνεται παράδοση των τεχνικών εγράφων και του προγράμματος του PLC και της 

οθόνης. 
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