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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Οη έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θη νη αιιαγέο ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ ηνπίν γεληθφηεξα, 

πξνβάιινπλ φιν θαη πην έληνλε ηελ απαίηεζε γηα κηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Οη απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα ηνλ 

θαζηζηνχλ πιένλ ππεχζπλν γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα ε ιεηηνπξγία ησλ 

θηηξηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εθπνκπή ξχπσλ 

CO2 ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα επηηάζζεη 

ηελ αλεχξεζε λέσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ κε βαζηθνχο άμνλεο ηελ 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνκέα.   

ηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο 

ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ε εθηεηακέλε ρξήζε πζηεκάησλ Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο 

Κηηξίσλ (BEMS) θαη ηδηαίηεξα ε εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Κηηξηαθνχ 

Απηνκαηηζκνχ (BAS) θξίλεηαη πιένλ αλαγθαία. Παξάιιεια ε λέα απηή πξννπηηθή 

επηβάιιεη ηελ  ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε  ρξήζεο ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο επθπνχο 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κνλάδσλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε  ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θηηξηαθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ. Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ 

εξγαιείνπ αλαπηχζζεηαη θαη βειηηζηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ.  

ην πξψην ζηάδην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο γεληθφηεξεο 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ζηελ Διιάδα, κε 

αλαθνξά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ζηνπο βαζηθνχο ελεξγεηαθνχο δείθηεο θαη 

ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ CO2. ηε ζπλέρεηα ε κειέηε εζηηάδεηαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα 

θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ ζαλ ιχζε ζηηο 

απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ. Παξάιιεια, εληνπίδεηαη ε αλάγθε 

γηα βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, κε πξαθηηθέο θαη εξγαιεία 

πνπ εληζρχνπλ  ηελ δηαδξαζηηθφηεηαο ηνπο.  

Με βάζε ηελ αλάγθε απηή, πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

επθπνχο ειέγρνπ ησλ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ. Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζελάξηα ειέγρνπ θαη φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο,  παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ. εκεηψλεηαη φηη ε εξγαζηεξηαθή κνλάδα 

πξνζνκνηψλεη  ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο.  

Σέινο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο  απνδνηηθήο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξννπηηθή γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ γηα ηνλ έιεγρν επηπιένλ 

θνξηίσλ, φπσο θσηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, κέζα απφ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζελαξίσλ ειέγρνπ. 
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ABSTRACT 

 
The intensely increasing tendencies observed during the past few years in the area 

of energy consumption and the changes in the international energy field in general, 

emerge the demand for essential intervention in more and more processes of 

production, transmission and energy consumption. The increasing energy demands 

in the building sector make it responsible for about 40% of the total amount of the 

energy consumption in national and European basis. Μoreover, the function of the 

buildings‟ energy systems contributes significantly to the CO2 emissions in the 

atmosphere. The current situation in the building sector requires the search for new 

methods and technologies based on the axes of a more efficient energy 

management, energy saving and the immediate confrontation of the environmental 

impacts of the sector. 

Within the framework of actions coping with the energy problem in the building 

sector, the extensive use of Building Energy Management Systems (BEMS) 

especially the installation of Building Automation Systems (BAS) is rather 

significant. This new perspective requires the reinforcement of the interactivity of 

building automation systems for more efficient use. 

The main objective of the present thesis is the development of smart control system 

of building automation units for energy saving and efficient energy and 

environmental management in building sector as a whole. By using this software 

tool the operation of building automation systems is developed and optimized. 

The fist part of this thesis presents the overall energy situation in the European 

Union (EU) and Greece, with reference to the energy consumption, the basic energy 

indicators and the CO2 emissions. Following, the study is focused on the building 

sector and presents the building automation systems as a solution to the buildings‟ 

increasing energy demands. At the same time, the need for improved building 

automation systems is identified. It is suggested that the specific improvement could 

be achieved through practices and tools that enhance system's interactivity. 

Based on the particular need, a smart control system for building automation units is 

created. There is a detailed description about the operation of the system, the 

methodology used and the various stages of its creation. Furthermore, the 

application of the controlling system in a laboratory building automation system is 

presented deliberately. The object of this application is to control the proper 

functioning of the software tool. It must be pointed out that the laboratory unit 

simulates in actual building's conditions. 

Finally, the particular thesis leads to specific conclusions concerning the utility of 

efficient energy management nowadays and the necessity for improved building 

automation systems. Of particular interest is the prospect for further development of 
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the smart control system and its application for controlling additional loads, such as 

lighting and heating, through efficient modification of the control scenarios. 

Key Words 

Smart Building, Energy & Environmental Management, Energy Saving, Building 

Automation System, Simulation, Optimization 
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1.1 Ανηικείμενο - κοπόρ 

Ο θηηξηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ θαηαλάισζε απηή δηαθξίλεηαη είηε ζε 

κνξθή ζεξκηθήο (θπξίσο πεηξέιαην), είηε ζε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ξχπνπο, θπξίσο κε δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα (CO2). Σαπηφρξνλα, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, πξνθαιείηαη θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, 

θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Ζ ρξήζε 

ησλ θιηκαηηζηηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

αηρκήο ζηε ρψξα, κε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ 

ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ 

θαζψο θαη κέζσ ηεο πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπίζεο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη ε ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ ε νπνία πξέπεη λα είλαη απνδνηηθή, ζπζηεκαηηθή, ζχγρξνλε 

θαη άθξσο νξγαλσκέλε. 

Κχξηνο ζηφρνο ινηπφλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο επθπνχο 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κνλάδσλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αλαιπζεί ε επηηαθηηθή 

αλάγθε ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε βάζε ηα 

κεγάια πξνβιήκαηα ελεξγεηαθήο επάξθεηαο θαη ηηο νηθνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. ην πιαίζην ησλ κέηξσλ απηψλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ θαη ηδηαίηεξα ηα 

ζπζηήκαηα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ ηεο Dupline. Παξάιιεια ζα αλαδεηρζεί ε 

αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ αλάγθε απηή θαη ζαλ ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επθπνχο ειέγρνπ, ηεο  

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ  ζελαξίσλ  ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ θαη λα θαηαγξάθεη 

ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ φπνπ 

πξνζνκνηψζεθαλ ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε έγθπξε ιεηηνπξγία ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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1.2 Φάζειρ ςλοποίηζηρ 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη 

επηεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ πέληε 

θάζεηο: 

Φάζη 1η : Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο έγηλε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε θαη αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηεο παξνχζα 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζε Διιάδα θαη ΔΔ. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ελδειερήο 

κειέηε βαζηθψλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ (ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά ηνκέα θαη αλά 

θαχζηκν, δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελεξγεηαθή έληαζε, εθπνκπέο ξχπσλ CO2 

θ.α.) εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν,  πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Φάζη 2η : ηελ δεχηεξε θάζε, ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη 

ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Δληνπίζηεθε ην πξφβιεκα ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζηα ειιεληθά θηίξηα θαη αλαδεηήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη 

εθαξκφζηκεο ιχζεηο. ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή επαθή κε ηα 

ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ (BEMS) θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά 

ζηνηρεία. 

Φάζη 3η : ε απηή ηελ θάζε, αθνχ έρεη εληνπηζηεί ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ 

θηηξηαθνχ ηνκέα, παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ (BAS) ζαλ 

ιχζε γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ πνπ 

παξέρεη ε Dupline θαη παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

Φάζη 4η : ηελ ηέηαξηε θάζε αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ησλ σξψλ αηρκήο ζηελ 

θαηαλάισζε ελεξγεηαθή πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα θαη ζπγθεληξψλνληαη ζρεηηθά 

ζηνηρεία, θπξίσο λνκνζεηηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ. Παξάιιεια, κέζσ ηεο ελδειερνχο κειέηεο ηεο εξγαζηεξηαθήο 

κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, εληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

εξγαιείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ πνπ 

ππάξρεη γηα απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπο, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε απηή 

είλαη επηηαθηηθή. 

Φάζη 5η : Καηά ηελ πέκπηε θάζε, έρνληαο εληνπίζεη αθξηβψο ην ζεκείν πνπ 

απαηηείηαη βειηηζηνπνίεζε, αλαπηχζζεηαη ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδσλ 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ κε ζηφρν ηελ  απνδνηηθή ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε. Αλαιχνληαη νη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο 

εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

Φάζη 6η : ηελ έθηε θάζε,  αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ην ζχζηεκα ειέγρνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ 
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εθαξκνγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ θηηξηαθφ απηνκαηηζκφ, κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ νπνίνπ πξνζνκνηψλνληαη ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

Φάζη 7η
 

: ηελ ηειεπηαία θάζε έγηλε ε εμαγσγή νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο απηήο, αιιά θαη 

δηαπίζησζε ησλ πξννπηηθψλ πνπ δηαθαίλνληαη γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ησλ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ θαη ηνπ εξγαιείνπ ειέγρνπ. 

  

1.3 Γομή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ηελ παξαθάησ δνκή: 

Αξρηθά, ππάξρεη ε πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ηα θχξηα ζεκεία ηεο. Ζ πεξίιεςε απηή ππάξρεη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηεο εξγαζίαο. Σέινο, αθνινπζεί ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, πνπ απνηειείηαη απφ 6 θεθάιαηα. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν θάζε θεθαιαίνπ. 

Κεθάλαιο 1: Διζαγυγή 

Πξφθεηηαη γηα ην παξφλ θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο θαη νη θάζεηο εθπφλεζεο ηεο. 

Κεθάλαιο 2:  Σο ενεπγειακό ππόβλημα 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία εηζαγσγή ζην γεληθφηεξν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο θαη αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδνληαη βαζηθνί ελεξγεηαθνί δείθηεο θαη 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά λνκνζεηηθέο δξάζεηο κε άμνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Δπίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Κεθάλαιο 3:  ςζηήμαηα  Δνεπγειακήρ Γιασείπιζηρ  &  Κηιπιακοί Αςηομαηιζμοί 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ 

(BEMS) θαη πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ (BAS) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Dupline. Αλαθέξνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

άλεζεο θαη θπξίσο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Κεθάλαιο 4:  ύζηημα Δπγαζηηπιακού Κηιπιακού Αςηομαηιζμού 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ. Πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νξγάλσλ πνπ δηαζέηεη  



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή        18 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αλαιπηή ελέξγεηαο. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο. 

Κεθάλαιο 5:  Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Μονάδαρ Κηιπιακού Αςηομαηιζμού 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδαο θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή 

θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Αλαθέξνληαη νη βαζηθνί άμνλεο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δπίζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά νη ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηγξάθνληαη φια 

ηα επηκέξνπο ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Κεθάλαιο 6:  ςμπεπάζμαηα & Πποοπηικέρ  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ελψ αλαπηχζζνληαη θαη νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ 

γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο 
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2.1 Διζαγυγή 

Σν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα, καδί κε ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ε επίιπζή ηνπο έρεη γίλεη επηηαθηηθή ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σν ελδηαθέξνλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, εληζρχεηαη απφ ηελ παξάιιειε 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, θαζψο θαη  

ησλ ιεγνκέλσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο δπλάκεη 

παξάγνληεο ελδερφκελεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο (ΔΞΔΝ) ή ε Οξζνινγηθή Φξήζε Δλέξγεηαο (ΟΧΔ) κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ρσξίο λα κεησζεί ην επίπεδν δηαβίσζεο. Οη δπλαηφηεηεο  εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο ζηηο κεηαθνξέο, ηε γεσξγία, 

ηε βηνκεραλία, ζηα θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ ή ηξηηνγελή ηνκέα, ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

(π.ρ. ζηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο) θιπ. Δθκεηαιιεπφκελνη λέα ζπζηήκαηα 

πςειήο ηερλνινγίαο βειηησκέλσλ απνδφζεσλ, ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ, ηνπο απηνκαηηζκνχο θ.α., κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη, δειαδή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο εμ αηηίαο ηεο θαχζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ 

βηνκεραλία, ζηα απηνθίλεηα, ζηα θηίξηα θ.α., έρεη θηάζεη ζε επηθίλδπλα φξηα. Ζ 

ζπλερηδφκελε θαηαλάισζε ή κάιινλ ζπαηάιε ησλ πεξηνξηζκέλσλ απνζεκάησλ ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηα νπνία απαηηνχλ εθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα αλαλεσζνχλ, 

απνηειεί αλεπζπλφηεηα γηα ηελ ηχρε ησλ επεξρνκέλσλ γελεψλ νη νπνίεο αλαγθαζηηθά 

ζα ηα ζηεξεζνχλ. Οη ζπλέπεηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη ην 

πεηξέιαην δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο πεγή ελέξγεηαο, αιιά θαη σο πξψηε χιε ζηελ  

θαξκαθεπηηθή αιιά θαη ηε ρεκηθή βηνκεραλία (παξαζθεπή πιαζηηθψλ θ.α.). Οη 

πξνβιέςεηο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε δηάξθεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ γλσζηψλ 

απνζεκάησλ ή αθφκε θαη κε ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο αλεχξεζεο λέσλ 

θνηηαζκάησλ, δηαθέξνπλ φζν αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιεθηηθψλ 

εκεξνκεληψλ. Δίλαη πάλησο θαηαλνεηφ φηη ε ζπλερήο εθκεηάιιεπζε ρσξίο ηελ 

παξάιιειε αλαλέσζε ησλ θνηηαζκάησλ, δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη ζηελ 

ζηαδηαθή ηνπο εμάληιεζε.                 

πγρξφλσο φκσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη 

ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, παξνπζηάδεηαη παγθνζκίσο κεγάιε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξν πξφβιεκα πξνθαιείηαη απφ ηελ 

κεγάιε αχμεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, εμαηηίαο ηεο 

έληνλεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα βειηηψζνπλ ην ηδηαίηεξα ρακειφ βηνηηθφ ηνπο  επίπεδν.  

Απηφ πξνθαιεί ηελ  αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, αθνχ  

νη  ρψξεο απηέο δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην θφζηνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, νχηε δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

πιηθνηερληθή θαη αλζξψπηλε ππνδνκή. Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θαη έληνλα 
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πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ θαχζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, δεδνκέλνπ 

φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ην θφζηνο ηεο 

εθαξκνγήο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πλεπψο ζα 

απμήζνπλ ηνπο ξπζκνχο θαχζεο πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα, ζα επηηαρχλνπλ ηελ 

απνςίισζε δαζψλ, ή ζα ζηξαθνχλ ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Απνηειεί ζπλεπψο 

επηηαθηηθή αλάγθε ε εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ζα 

είλαη αλεμάληιεηεο, πεξηβαιινληηθά αβιαβείο, θαη δηαζέζηκεο παληνχ. 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηήζεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ απαηηεί ζπλδπαζκέλεο πξνζπάζεηεο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (π.ρ. Ππωηόκολλο ηος Κιόηο). Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ έρνπλ 

ηεθκεξησζεί κε ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ κε ελδερφκελεο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, ηελ θαθή 

πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο γεληθφηεξα ζε κεγάια αζηηθά  

θέληξα.  Γηα  παξάδεηγκα,  ζχκθσλα  κε ηα  δηαζέζηκα ζηνηρεία ηζηνξηθψλ κεηξήζεσλ 

ζεξκνθξαζίαο, ηα 10 πην ζεξκά ρξφληα απφ ην 1880 παξνπζηάζηεθαλ κέζα ζηελ 

ηειεπηαία δεθαπεληαεηία [1]. 

 

2.2 Καηανάλυζη Δνέπγειαρ - Δνεπγειακοί Γείκηερ ζηην EE-27 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 ρσξψλ, νη βαζηθνί ελεξγεηαθνί δείθηεο θαζψο θαη νη 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 αλά ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

παξαζέηνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζηεξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ-27 ζπλ ηελ Κξναηία θαη ηε 

Ννξβεγία: 

 Ζ ODYSSEE data base κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο, ηηο 

ελεξγεηαθέο ηάζεηο, ηηο εθπνκπέο CO2  θαη κε νδεγνχο γηα ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.  

 Ζ MURE database κε ηα πνιηηηθά κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη κε ηηο  επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ απηψλ. 

 

2.2.1 Καηαλάισζε ελέξγεηαο  

Σελ ηειεπηαία 17εηία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ηειηθήο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο θαηά 

έλα πνζνζηφ θνληά ζην 10%. Ζ αχμεζε απηή πξνέθπςε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (απφ 20% ζην 25% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο) ελψ ηαπηφρξνλα ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη 

ππνπξντφλησλ άλζξαθα παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα [2].  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλάισζεο ζηελ Δπξσπατθή δψλε ησλ 27 ρσξψλ θαηέρεη 

ε Γεξκαλία κε έλα πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 20%. Αθνινπζνχλ ζηελ θαηαλάισζε 
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ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία κε πνζνζηφ πάλσ απφ 10%, ελψ ε 

Διιάδα θαηέρεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ζηελ ΔΔ-27.  

Παξφιε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθά ηελ ηειεπηαία 

20εηία , ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 έρνπλ ζαλ βαζηθφ θαχζηκν ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ην πεηξέιαην (σήμα 2.2.1), ην νπνίν θαηέρεη πνζνζηφ 42% ζηαζεξά 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε. Αμηνζεκείσηε πάλησο είλαη ε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ζηηο θαλδηλαβηθέο Υψξεο ε νπνία μεπεξλά ηελ 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ελψ ζεκαληηθή είλαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο (Οιιαλδία, 

ινβαθία θ.α. ) ε θαηαλάισζε αεξίνπ. 
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σήμα 2.2.1: Τειηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά θαύζηκν ζηελ ΔΔ-27 (2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

Απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζηε ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ην σήμα 2.2.2, ε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ βηνκεραλία ππεξθαιχπηεηαη απφ ηε ζπλερψο 

απμαλφκελε θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (πεξίπνπ 100Mtoe απφ ην 1990 

κέρξη ην 2007). ηαζεξή άιια ζε πςειά επίπεδα παξακέλεη ε θαηαλάισζε ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα ελψ φπσο ήηαλ αλακελφκελν πεξηνξίζηεθε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Σέινο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

παξακέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.  
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σήμα 2.2.2: Τειηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηελ ΔΔ-27 (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

2.2.2 Δλεξγεηαθή έληαζε 

Ζ πξωηνγελήο ελεξγεηαθή έληαζε, ε νπνία ζπζρεηίδεη ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο 1  ηεο ρψξαο πξνο ην ΑΔΠ ηεο, κεηξά πφζε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο κνλάδαο ηνπ ΑΔΠ. Ζ δηαθχκαλζε ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

αληαλαθιά ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηηο αιιαγέο ζηε θχζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(νηθνλνκηθή δνκή), ζηε δνκή ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο, ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

(πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πεξηζζφηεξα απηνθηλήησλ), θ.α.. 

Απφ ην 1993, πξσηνγελήο θαη ηειηθή έληαζε ελέξγεηαο έρνπλ κεησζεί θαηά πεξίπνπ 

1,5% εηεζίσο ζηελ ΔΔ-27. Σν 2007, απηέο νη εληάζεηο ήηαλ 20% θάησ απφ ηηκέο ηνπο 

ην 1992. Αλ ιεθζεί ππφςε ν κέζνο φξνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηφδνπ, απηφ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμάλεηαη ηξεηο 

θνξέο ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Μεηαμχ 1997 θαη 2000, ε κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο έληαζεο ήηαλ ηαρχηεξε, θαη θάπσο πην έληνλε γηα ηελ πξσηνβάζκηα απφ 

φηη γηα ηελ ηειηθή ελεξγεηαθή έληαζε: 2,4% αλά έηνο θαη 2,3% αλά έηνο αληίζηνηρα 

(σήμα 2.2.3). Απφ ην 2000, ππάξρεη κηα επηβξάδπλζε ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο, 

1,3% αλά έηνο θαη 1,5% αλά έηνο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ ηειηθή έληαζε 

ελέξγεηαο, αληίζηνηρα [2]. 

                                                           
1
 Η κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ χϊρασ αντιπροςωπεφει τθν  ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ,  

ονομάηεται επίςθσ και  "ςυνολικόσ πρωτογενισ ενεργειακόσ εφοδιαςμόσ" 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 2: Σν Δλεξγεηαθφ Πξφβιεκα        25 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

1993-1997 1997-2000 2000-2007 1993-2007

%
/έ

το
ς

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΔΛΗΚΖ

 

σήμα 2.2.3: Πξωηνγελήο θαη ηειηθή έληαζε ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ-27 (1993-2007)
2
 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

Ζ πξσηνγελήο ελεξγεηαθή έληαζε έρεη κεησζεί ηαρχηεξα απφ φηη ε ηειηθή ελεξγεηαθή 

έληαζε ζηηο κηζέο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

2.2.3 Δλεξγεηαθή απφδνζε 

Οη ελεξγεηαθέο εληάζεηο αμηνινγνχλ ηελ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή παξαγσγηθφηεηα θαη 

φρη ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ ηερληθή άπνςε. 

Οη ηάζεηο ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο έληαζεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ηάζεσλ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Κάηη ηέηνην ηζρχεη αθφκε θαη αλ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηε δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξάγκαηη, ηξεηο ηχπνη παξαγφλησλ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο ηάζεηο ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο έληαζεο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη δχν 

πξψηνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο: 

 Δμάπισζε ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εμνπιηζκψλ, ησλ 

ηαθηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ. 

                                                           
2
 Υπό κανονικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ  
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 Δλεξγεηαθέο αληηθαηαζηάζεηο ππέξ ησλ θνξέσλ ελέξγεηαο κε πςειή απφδνζε 

θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε (π.ρ. ζέξκαλζε, θπζηθφ αέξην ή ειεθηξηθή ελέξγεηα) 

 Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ δελ απνηππψλνληαη ζηε δνκή ηνπ ΑΔΠ 

φπσο: 

 Αιιαγέο ζην κίγκα κεηαμχ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο π.ρ. ππνθαηάζηαζε ησλ 

απηνθηλήησλ απφ ηα δεκφζηα αζηηθά κέζα κεηαθνξάο (ή ην αληίζηξνθν) ζηελ 

επηβαηηθή θίλεζε ή ππνθαηάζηαζε ησλ νδηθψλ απφ ηηο  ζηδεξνδξνκηθέο  

κεηαθνξέο (ή ην αληίζηξνθν) ζηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

 Αιιαγέο ζην κίγκα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ (π.ρ. αχμεζε ηεο ρξήζεο ράιπβα ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ) 

 Αιιαγέο ζην βηνηηθφ επίπεδν: ε αχμεζε ηεο ηδηνθηεζίαο απηνθηλήησλ, νη 

κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, νη 

κεηαβνιέο ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηνηθηψλ κίαο νηθνγέλεηαο, ηεο  δηάδνζεο  ησλ 

λέσλ ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ (θιηκαηηζηηθά , PC‟s ) 

Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ ζπλήζσο αληηθαηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελεξγεηαθή έληαζε: 

νη πξψηνη δχν παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ηειηθήο έληαζεο ελέξγεηαο 

ζε ζηαζεξέο δνκέο, ελψ ν ηξίηνο ζπρλά ηείλεη λα απμήζεη ηελ έληαζε, φηαλ νη άιινη 

παξάγνληεο παξακείλνπλ ίδηνη. Ζ ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ παξάγνληα είλαη αθφκε 

πην ζεκαληηθή, αλ ε ρψξα είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε (παίδεη ίζσο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε Νφηηα, ηελ Κεληξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε). 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ν ξφινο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη λα 

αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, έρεη αλαπηπρζεί εηδηθφο δείθηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ν 

ιεγφκελνο   «ODEX»
3
. Δίλαη ν δείθηεο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Odyssee-Mure. 

Απνηειεί  έλα ελαιιαθηηθφ θαη απνδνηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηάζεσλ 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε έλα θεληξηθφ επίπεδν (π.ρ. ζπλνιηθή νηθνλνκία, ηε 

βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά, ηηο κεηαθνξέο, ππεξεζίεο) ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

ελεξγεηαθή έληαζε, αθνχ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο, πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα θ.α.) [2]. 

Οη πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη θαη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 

1,2% εηεζίσο θαηά κέζν φξν κεηαμχ 1996 θαη 2007 ζε επίπεδν ηεο  ΔΔ-27 (σήμα 

2.2.4). 

                                                           
3
 ODEX = 90 ςθμαίνει 10% αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
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σήμα 2.2.4:Γείθηεο  Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ζηελ ΔΔ-27 (1990-2007)
4
 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

Ζ βηνκεραλία είλαη ν ηνκέαο ζηνλ έρεη επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο5, κε ζπλερή αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

1,9% εηεζίσο θαηά κέζν φξν κεηαμχ 1996 θαη 2007. Γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηηο 

κεηαθνξέο, είρακε επίζεο  ζπλερή αιιά ρακειφηεξε πξφνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7% θαη 

1% αλά έηνο αληίζηνηρα. Ζ πξφνδνο ζεσξείηαη ζπζηεκαηηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη πςειφηεξε, θνληά ζην 2% εηεζίσο, γηα 

έμη λέεο ρψξεο κέιε: ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Οπγγαξία, ηε 

Κχπξνο θαη ηε ινβελία (σήμα 2.2.5). Γηα 11 ρψξεο, ε βειηίσζε είλαη θνληά ζην 

1% αλά έηνο ελψ ζην 1,2 % αλά έηνο είλαη ε βειηίσζε  γηα ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27. ε 

ηέζζεξηο ρψξεο (Σζερηθή Γεκνθξαηία, Λνπμεκβνχξγν, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία), δελ 

θαηαγξάθεηαη  αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2007.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά θαζψο ε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη. Σα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε πνηφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπνπ κηα δηαηαξαρή ηεο ελεξγεηαθήο 

                                                           
4
 Ο ODEX υπολογίηεται ωσ 3ετισ κινθτόσ μζςοσ όροσ για τθν αποφυγι βραχυπρόκεςμων διακυμάνςεων 

(κλιματικζσ αλλαγζσ ,οικονομικοφσ κφκλουσ). Υπολογίηεται για τα νοικοκυριά, τθ βιομθχανία και τισ μεταφορζσ. 

Οι υπθρεςίεσ  δεν περιλαμβάνονται  λόγω τθσ δυςκολίασ του να ςυλλάβει τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τα 

υπάρχοντα δεδομζνα. 

5
 «Ενεργειακι απόδοςθ »: ο λόγοσ τθσ εκροισ επιδόςεων, υπθρεςιϊν, αγακϊν ι ενζργειασ προσ τθν ειςροι 

ενζργειασ. 
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θαηαλάισζεο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ αλά κέζν κεηαθνξάο (απηνθίλεηα, θνξηεγά θαη 

ειαθξά νρήκαηα, ιεσθνξεία) δελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκε. 
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σήμα 2.2.5: Βειηίωζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλά ρώξα ζηελ ΔΔ-27 (1996-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ππήξμε επηβξάδπλζε ηεο πξνφδνπ ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο απφ ην 2000 κε εμαίξεζε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Κχπξνο, ε 

Οπγγαξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Διιάδα θαη ην Βέιγην. 

Γηα νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, αμηφινγε  

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εκθαλίζηεθε κεηά ην 2000. Γηα ηελ Ηζπαλία, δελ 

ππάξρεη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ ην 1996, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ρακειή απνδνηηθφηεηα.  

Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνέξρεηαη άκεζα απφ ηνλ δείθηε ODEX, 

δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχεη θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 

ηεο  πιαζκαηηθήο  θαηαλάισζεο πνπ ζα είρε ζπκβεί ρσξίο ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Σν 2007, ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηεχρζεθε 

γηα ηελ ΔΔ-27 ήηαλ 160 Mtoe ζε ζρέζε κε ην 1997. Με άιια ιφγηα, ρσξίο ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα ήηαλ 160 Mtoe 

πςειφηεξε ην 2007 απφ απηή ηνπ 1997.  

2.2.4 Δθπνκπέο CO2 

Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ξύπωλ CO2 6  απφ ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ην 2007 ήηαλ θαηά 

5% κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Καηά ηελ πεξίνδν 1990-2007, νη 

                                                           
6
 Το κομμάτι αυτό αςχολείται με τισ εκπομπζσ CO2 από καφςθ για παραγωγι ενζργειασ ςφμφωνα με τθν 

επίςθμθ απογραφι που δθμοςιεφκθκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Περιβάλλοντοσ. Οι δείκτεσ δεν 
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εθπνκπέο CO2 απφ ηε ρξήζε ελέξγεηαο έρνπλ κεησζεί θαηά κέζν φξν 0,3% εηεζίσο 

ελψ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ΑΔΠ) απμήζεθε θαηά 2,3% εηεζίσο. Μεηά ηελ 

αξρηθή πηψζε κέρξη ην 1994 (-1,6% αλά έηνο), νη εθπνκπέο CO2 έρνπλ απμήζεθαλ 

ζηαζεξά (0,4% εηεζίσο θαηά κέζν φξν) κέρξη ην 2003 θαη κεηψζεθαλ εθ λένπ κε 

αξγφ ξπζκφ (0,6% αλά έηνο θαηά κέζν φξν). Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2  αλά 

θάηνηθν κεηψζεθαλ απφ 8,7 ηφλνπο ην 1990 ζε 7,8 ηφλνπο ην 2007, δειαδή κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. 

ρεδφλ ην 40% ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ρξήζε 

θνξέσλ ελέξγεηαο κε ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ. 

Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 αλά κνλάδα ΑΔΠ, ην νπνίν νλνκάδεηαη «Έληαζε 

Δθπνκπώλ CO2» θαηά αλαινγία κε ηελ ελεξγεηαθή έληαζε, κεηψζεθαλ ηαρχηεξα απφ 

ηελ ελεξγεηαθή έληαζε: 2,3% αλά έηνο θαη 11,4% αλά έηνο αληίζηνηρα, θαηά κέζν 

φξν κεηαμχ 1990 θαη 2007. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηε ζηξνθή ζε πεγέο ελέξγεηαο 

κε ρακειφηεξεο εθπνκπέο CO2. Ο κέζνο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 γηα θάζε ΣΗΠ 

πνπ θαηαλαιψλεηαη κεηψζεθε θαηά 12% θαηά ηελ πεξίνδν απηή, απφ 2,35 ζε 2,06 

tCO2/toe. Με άιια ιφγηα, ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηέρεηαη φιν θαη 

ιηγφηεξν άλζξαθα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ «αθαίξεζεο ηνπ άλζξαθα» απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο ΔΔ-27. Απηή ε αιιαγή ζηελ επηινγή ησλ θαπζίκσλ εμεγεί πεξίπνπ ην 

40% ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο έληαζεο εθπνκπψλ CO2, ελψ ην ππφινηπν (60%) 

ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο [2]. 

 

2.2.5 Πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο  ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο  

Σν 2006, ε ΔΔ δεκνζίεπζε έλα Σρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Energy 

Efficiency Action Plan ) [3] κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 

20% έσο ην 2020, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

εθνδηαζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν ηέινο ηνπ 2009 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επξφθεηην λα παξνπζηάζεη έλα λέν ζρέδην δξάζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Χζηφζν, ε ζπδήηεζε γηα ην αλ ζα πξέπεη ή φρη λα απνηειέζεη  

δεζκεπηηθφο ζηφρνο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε 

άιια πνιηηηθά κέζα, φπσο ην  Δπξωπαϊθό ζύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαηωκάηωλ Δθπνκπώλ 

(EU ETS) θαζπζηέξεζε ηε δεκνζίεπζή ηνπ.  

Ζ αλαζεσξεκέλε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε - 

Πξνο κηα πξάζηλε θαη θαηλνηόκα νηθνλνκία γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2010 θαζνξίδεη 

θίλεηξα γηα κηα πην πξάζηλε νηθνλνκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ άξρηζε ην 2008, πνιιά 

ρξεκαηνδνηηθά κέηξα είραλ θαηεχζπλζε πξνο ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ-

                                                                                                                                                                      
εκφράηονται υπό κανονικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ για τθ ςυμμόρφωςθ με τον επίςθμο οριςμό των αποκεμάτων 

CO2. Στισ εκπομπζσ CO2 των τελικϊν καταναλωτϊν περιλαμβάνονται και  οι εκπομπζσ των παραγωγϊν 

αυτοκινιτων. 
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κειψλ. Μέξνο απηήο ηεο ππνζηήξημεο πήγε ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, αλ θαη ππάξρεη θξηηηθή φηη, πνιχ ιίγεο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί πάξζεθαλ γηα λα γίλεη κηα ηζρπξή αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία  κηαο 

πην πξάζηλεο  νηθνλνκίαο.  

Ζ ζεκαληηθή νδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε Τειηθήο Φξήζεο θαη γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο εγθξίζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2005. Ζ νδεγία απαηηεί απφ ηα 

θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ Δζληθά Σρεδίωλ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΔΓΔΑ), γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 9% (ηειηθήο) εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κεηαμχ 2008 θαη 

2016, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ κεηαθνξψλ. Ο ζηφρνο είλαη κφλν 

ελδεηθηηθφο, αιιά ηα Δζληθά ζρέδηα δξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο  πξέπεη λα 

εγθξηζνχλ  απφ ηελ Δπηηξνπή θαη αλαζεσξνχληαη θάζε ηξία ρξφληα. Σν πξψην θχκα 

ησλ ΔΓΔΑ ππνβιήζεθε ην 2007/2008 θαη επαλεμεηάδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Ζ πξνζεζκία γηα ην δεχηεξν γχξν θαηάζεζεο  ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο 

είλαη ε 30ή Ηνπλίνπ 2011 [2].  

 

2.3 Καηανάλυζη Δνέπγειαρ - Δνεπγειακοί Γείκηερ ζηην Δλλάδα 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη βαζηθνί ελεξγεηαθνί δείθηεο θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο 

CO2 αλά ηνκέα ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πξνέξρνληαη απφ έξεπλα ησλ Odyssee-Mure ζε ζπλεξγαζία κε 

ην  Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ- CRES) θαη ηελ Enerdata. 

 

2.3.1 Καηαλάισζε ελέξγεηαο  

Απφ ην 1990, ε θαηαλάιωζε πξωηνγελνύο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 

30%, απφ 22,1 Mtoe ην 1990 ζε 31,6 Mtoe ην 2007. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ε ηειηθή 

θαηαλάιωζε ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 33%, απφ 15,0 Mtoe ην 1990 ζε 22,0 Mtoe ην 

2007. Απηή ε απμαλφκελε ηάζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θαηά 30,1% (απφ 10,2 Mtoe ην 1990 ζε 14,8 Mtoe ην 2007) 

θαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 48% (απφ 

2,45 Mtoe ην 1990 ζε 4,8 Mtoe ην 2007). Σν 1998 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο. Απφ ηφηε ην 

πνζνζηφ ηνπ έρεη απμεζεί πέληε θνξέο θαη απηή ε ηαρέσο απμαλφκελε ηάζε 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαξθήο ζην άκεζν κέιινλ. Δπίζεο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, έρεη  απμεζεί θαηά 24,4% ζηα ηειεπηαία 17 ρξφληα 

φκσο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Χζηφζν ην πνζνζηφ απηφ πνηθίιιεη απφ έηνο ζε 

έηνο, ιφγσ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ κεγάινπο 
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πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Σέινο ε θαηαλάισζε  ελέξγεηαο απφ ηα πξντφληα 

άλζξαθα κεηψζεθε απφ 1,07 Mtoe ην 1990 ζε 0,53 Mtoe ην 2007 (σήμα 2.3.1). 
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σήμα 2.3.1: Τειηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά θαύζηκν ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

ην σήμα 2.3.2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά 

θαχζηκν γηα ην 1990 θαη ην 2007 αληίζηνηρα. Σν κεξίδην ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

έρεη κεησζεί ειαθξά θαηά 1,8% απφ ην 1990. Χζηφζν ην πεηξέιαην-ειεθηξηθφ δίθηπν 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ θπξίαξρε πεγή ελέξγεηαο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ζηελ 

Διιάδα. Σν κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ ην πεηξέιαην έρεη κεησζεί θπξίσο ιφγσ ηεο 

δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα απφ ην 1998 θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 4,9%. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 

ην κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ άλζξαθα παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή ηάζε ζπξξίθλσζεο 

[4]. 
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σήμα 2.3.2: Μεξίδην Τειηθήο Καηαλάιωζεο Δλέξγεηαο αλά θαύζηκν ζηελ Διιάδα 

(1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

2.3.2 Δλεξγεηαθή  έληαζε 

Γχν γεληθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο γεληθέο 

ηάζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη ε θύξηα έληαζε ελέξγεηαο (δειαδή ε αλαινγία 

πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο πξνο ην ΑΔΠ) θαη ε ηειηθή ελεξγεηαθή έληαζε (δείθηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο πξνο ην ΑΔΠ). Ζ πξσηαξρηθή έληαζε παξέρεη αμηνιφγεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ηειηθή έληαζε 

ραξαθηεξίδεη ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγηθφηεηα κφλν ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.  
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σήμα 2.3.3: Πξωηνβάζκηα θαη ηειηθή Δλεξγεηαθή Έληαζε ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

Σν ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1990-1998 ήηαλ ε 

ζπλερψο απμαλφκελε έληαζε ηεο ηειηθήο θαη ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Χζηφζν, 

κεηά ην 1998, ηφζν ε πξσηνβάζκηα φζν θαη ε ηειηθή έληαζε παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή 

κείσζε. Σειηθά ην 2007  νη ηηκέο ήηαλ 0,18 koe/EC00 θαη 0,12 koe/EC00 αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξσηνγελνχο θαη ηεο ηειηθήο έληαζεο 

κεηαμχ 1998-1999 νθεηιφηαλ ζε αιιαγέο ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΔΠ, 

ηνπ ΦΠΑ θαη θάπνησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.   

Σν 2007, ε πξσηνβάζκηα θαη ε ηειηθή έληαζε ελέξγεηαο παξνπζηάζηεθαλ κεησκέλεο  

θαηά 14,7% θαη 15,9% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ην 1990. 

Οη δηάθνξεο αιιαγέο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ εληάζεσλ απφ ην 1990 κέρξη 

ην 2007 γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην ιφγν ηεο ηειηθήο πξνο ηελ πξσηνγελή έληαζε. Ο 

ιφγνο ηεο ηειηθήο πξνο ηελ πξσηνβάζκηα ελεξγεηαθή έληαζε κεηψζεθε θαηά 1,4%,  

απφ 66,1% ην 1990 ζε 65,2% ην 2007, κε ηελ πςειφηεξε αμία ην 1999 (68,3%). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο δελ έρνπλ θαηαλαιψζεη έλα κεξίδην ηεο παξαγφκελεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ ηνκέα κεηαηξνπήο θαη απφ κε 

ελεξγεηαθέο ρξήζεηο [4]. ην Πίνακα 2.3.1 πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη 

κεηαβνιέο ησλ εληάζεσλ αλά έηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990-2007. 
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Πίνακαρ 2.3.1 : Γηαθπκάλζεηο ζηελ πξωηνβάζκηα θαη ηελ ηειηθή ελεξγεηαθή έληαζε 

ζηελ Διιάδα (% αλά έηνο) 

% αλά έηνο 1990-1998 1998-2007 1990-2007 

Πξσηνβάζκηα ελεξγεηαθή 

έληαζε 
8% -20,7% 14,7% 

Σειηθή ελεξγεηαθή 

έληαζε 
11% -23,9% 15,9% 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

2.3.3 Δλεξγεηαθή απφδνζε  

Καηά ηελ πεξίνδν 1990-2004, ν δείθηεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ODEX) γηα φινπο 

ηνπο ηνκείο ζηελ Διιάδα κεηψζεθε ζπζηεκαηηθά θαηά 19,6% (σήμα 2.3.4). Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηα λνηθνθπξηά φπνπ 

παξαηεξείηαη θαη ε κεγαιχηεξε κείσζε. Σαπηφρξνλα ν δείθηεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κεηψζεθε ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν [4].  Δπίζεο ζην 

σήμα 2.3.5 παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (1990-2007) φπνπ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμνηθνλφκεζεο είλαη απνγνεηεπηηθά.  
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σήμα 2.3.4: Γείθηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2007  
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σήμα 2.3.5: Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

2.3.4  Δθπνκπέο CO2 

Καηά ηελ πεξίνδν 1997-2007 νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ξύπωλ CO2, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απμήζεθαλ θαηά 40,9% ζηελ 

Διιάδα. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη εθπνκπέο ξχπσλ CO2  ην 

1990 θαη ην 2007 αλά θαχζηκν.  

Σν 1990, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο, κε πνζνζηφ θνληά 

ζην 45%, εθπνκπέο ξχπσλ CO2  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. εκαληηθέο 

εθπνκπέο CO2  παξνπζηάδεη ε βηνκεραλία κε πνζνζηφ 31,4% θαη ν νηθηαθφο ηνκέαο 

κε πνζνζηφ θνληά ζην 14%. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο κε πνζνζηφ 9% θαη νη ππεξεζίεο κε 

πνζνζηφ ζην 2%, ζπκπιεξψλνπλ ην κίγκα. Σν 2007, ε πην έληνλε  εθπνκπή ξχπσλ 

CO2 παξακέλεη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πιένλ  50,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2. Μεηψζεθαλ νη εθπνκπέο γηα ηελ βηνκεραλία ζην 22,5% 

θαη  γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζην 5,5%. Οη παξαπάλσ κεησκέλα κεξίδηα θαιχθζεθαλ 

απφ ηελ αχμεζε ζηηο εθπνκπέο CO2 ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζην 18,5% θαη ζηηο ππεξεζίεο 

ζην 3,2% [4].  
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31,40%
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ΣΟΜΔΑ

14,20%
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1,60%

2007

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

22,50%

ΟΗΚΗΑΚΟ 

ΣΟΜΔΑ

18,50%

ΜΔΣΑΦΟΡΔ

50,20%

ΑΓΡΟΣΗΚΟ 
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5,50%
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3,20%

 

σήμα 2.3.6: Δθπνκπέο ξύπωλ CO2 αλά ηνκέα ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009  

 

2.3.5  Πνιηηηθέο  βειηίσζε ηεο  ελεξγεηαθήο  απνδνηηθφηεηαο  

Οη πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε Διιάδα ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ δελ είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ νχηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πνζνηηθφ ζηφρν. Σα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί 

θαηά θαηξνχο ήηαλ απνζπαζκαηηθά θαη πξνζσξηλά, κε πνιχ κηθξή ζπκβνιή ζηε 

κείσζε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 
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ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαίλεηαη λα αιιάδνπλ κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ 

επξσπατθψλ νδεγηψλ, φπσο απηέο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, ηελ 

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο , ηηο  αλαλεψζηκεο  πεγέο ελέξγεηαο θ.α.. 

Μεηά ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη ν 

δεχηεξνο άμνλαο ζηνλ νπνίν θηλείηαη  ε πξφζθαηε ειιεληθή ελεξγεηαθήο πνιηηηθή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο ελέξγεηαο. Με κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο  

ελέξγεηαο θαη γηα πην απνδνηηθή ρξήζε ηεο, ζηφρνο ηεο ρψξαο είλαη ην πνζνζηφ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο λα θηάζεη ζην 20%  κέρξη ην 2020. Έλα απφ ηα πξψηα 

κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ είλαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θιηκαηηζηηθψλ απφ 

θαηλνχξγηα  πςειήο ηερλνινγίαο ηα νπνία εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. 

Ο λφκνο 3661/2008 κεηαθέξεη ηελ νδεγία ΔΡΒ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία απφ ηνλ 

Μάην ηνπ 2008. Ο λφκνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θψδηθα 

θηηξηαθψλ θαλνληζκψλ, ν  νπνίνο νλνκάδεηαη θαλνληζκόο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε 

ηωλ Κηηξίωλ (KENAK). 

Σν Μέηξν 2.1 ηνπ Υπνπξόγξακκα 2 ηνπ Δζληθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ Αληαγωληζηηθόηεηα (NOPC) / ΚΠΣ III (2000-2006) ήηαλ αθηεξσκέλν εμ 

νινθιήξνπ ζηελ παξνρή θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε: α)  

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, β) ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη γ) κηθξήο 

θιίκαθαο (<50 MWe) ζπκπαξαγσγή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ 2.1, 

γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 ηνπ Γ' ΚΠ, ήηαλ 1.070 εθαηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ 

νπνίσλ 35,6% ή 382 εθαηνκκχξηα επξψ ήηαλ ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δηαζέζηκε γηα  

ΑΠΔ, ΟΥΔ θαη επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα ζπκπαξαγωγήο (CHP). Πεξίπνπ ηα δχν 

ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ επηδνηήζεσλ (~ 260 εθαηνκκχξηα επξψ), έπξεπε 

λα ρνξεγνχληαη εηδηθά γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ΑΠΔ (θπξίσο αηνιηθά πάξθα). 

Σν ΔΣΠΑ (Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ) 2007-2013 απνηειεί ην έγγξαθν 

αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ 

επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ ΔΠΑ 

2007-2013 σο έγγξαθν πξνγξακκαηηζκνχ, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο , πνιηηηθέο  επηινγέο  ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πνζνηηθά ζηνηρεία 

θαη κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εηζξνή. 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο εμέδσζε πξφζθαηα έλα λέν πξφγξακκα κε ηίηιν 

«ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» γηα δήκνπο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 πνιίηεο. Σν πξφγξακκα 

απηφ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ππνβνιή εξσηήζεσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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Σν πξφγξακκα «Αλλαγή κλιμαηιζηικού» είλαη έλα επίζεο λέν, θαηλνηφκν κέηξν πνπ 

αθνξά ηελ επηδνηνχκελε αληηθαηάζηαζε θαη αλαθχθισζε παιαηψλ ελεξγνβφξσλ 

νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο  Αληαγωληζηηθόηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα. 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο,   δεκηνχξγεζε ηελ  4ε Ηνπιίνπ ηνπ 2009, έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη 10 kWp ζε ζηέγεο θηηξίσλ.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2006/32/ΔC, ην πξψην Δζληθφ ζρέδην 

δξάζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (NEEAP) δεκηνπξγήζεθε θαη ππνβιήζεθε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα κέηξα πνπ επηιέρζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

δπλαηφηεηα  άκεζεο εθαξκνγήο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο,  έρνπλ ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 9% ηεο εηήζηαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην 2016 

θαη καθξνπξφζεζκα ην 20% γηα ην 2020 [4]. 

 

2.4 Σο Κηίπιο & Καηανάλυζη Δνέπγειαρ  

Οη εζσηεξηθνί ρψξνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, 

πγξαζίαο, αεξηζκνχ, επίπεδα θσηηζκνχ, ρξσκάησλ, ζνξχβσλ ή άιισλ ελνριήζεσλ 

θαη πνηφηεηαο αέξα. ηφρνο είλαη ε επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ επηπέδσλ γηα φιεο απηέο 

ηηο παξακέηξνπο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο ησλ ρψξσλ απηψλ λα βξίζθεηαη ζε έλα  

πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή εξγαζίαο, κε 

νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο. 

Ζ θαιή πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θηίξηα πξνζθέξεη πιήξε  άλεζε, 

δειαδή ζεξκηθή άλεζε, νπηηθή άλεζε θαη αθνπζηηθή άλεζε κέζα ζε έλα πγηεηλφ 

πεξηβάιινλ, δειαδή κε ηελ θαηάιιειε 

 Πνηόηεηα γεληθώλ ζπλζεθώλ φπσο απηέο γίλνληαη αηζζεηέο  απφ ηνλ αλζξψπνπ 

κέζσ ηνπ δέξκαηνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, θίλεζε αέξα), ηα κάηηα (επίπεδα 

θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο), ηα απηηά (αηκνζθαηξηθή πίεζε, 

ζφξπβνη) θαη ηε κχηε (ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη πνηφηεηα αέξα). 

 Θεξκηθή Άλεζε. Ζ ζεξκηθή άλεζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (ρεηκψλα, θαινθαίξη) θαη ηνλ έιεγρν ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα 

(θπξίσο χγξαλζε ηνλ ρεηκψλα θαη αθχγξαλζε ην θαινθαίξη). Πξψηα απ‟ φια 

φκσο πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ δηάθνξεο άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, πξηλ θαλείο απιά πξνζπαζήζεη λα 
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αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο ζεξκηθήο άλεζεο κε θάπνην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο ή /θαη δξνζηζκνχ. 

 Οπηηθή Άλεζε. Ο θσηηζκφο άξρηζε επίζεο λα απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ηδηαίηεξα κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ κεγάισλ θηηξίσλ, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο πςειφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα εζσηεξηθνχ 

θσηηζκνχ. Νένπ ηχπνπ ιακπηήξεο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, πςειφηεξεο 

απνδφζεηο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα θσηηζκνχ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ. Ο ζπλδπαζκφο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ 

ηερληθνχ θσηηζκνχ, κπνξεί λα επηηχρεη ηα απαηηνχκελα επίπεδα νπηηθήο άλεζεο. 

 Αθνπζηηθή Άλεζε. Ζ αθνπζηηθή άλεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο, 

ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο, είλαη κηα παξάκεηξνο άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο ή άλεηεο δηαβίσζεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Άιιεο πεγέο 

ζνξχβνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο πεγέο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

κεραλεκάησλ. Τςειά επίπεδα ζνξχβνπ πξνθαινχλ δπζθνξία, κεηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ ή κεηψλνπλ ηελ αλζξψπηλε επεμία ζην ρψξν ηεο 

θαηνηθίαο.  

 Πνηόηεηα Αέξα. Ο αεξηζκφο ησλ θηηξίσλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο ηνπ αέξα, είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Σν ζχλδξνκν ησλ  

«άξξσζησλ  θηηξίσλ», απνηειεί έλα ζέκα  πνιχ κεγάιεο  ζεκαζίαο,  ηδηαίηεξα  

ιφγσ ησλ  λέσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα 

ζηνλ άλζξσπν, ηελ ρξήζε λέσλ πιηθψλ θαη νπζηψλ πνπ απνηεινχλ πεγέο ξχπσλ, 

ηελ επηβαξεκέλε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο αζηηθέο 

πφιεηο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λέσλ “ζθξαγηζκέλσλ” θηηξίσλ. 

Οη επηπηψζεηο ηνπ αθαηάιιεινπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θηηξίσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαη γεληθφηεξα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ κέζα ζηα θηίξηα, κπνξεί λα 

είλαη ζνβαξέο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ πηζαλψο λα εκθαληζηνχλ αξρίδνπλ απφ κείσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο κέρξη ζνβαξέο αζζέλεηεο [1]. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Σν 50% φισλ ησλ αζζελεηψλ πξνθαινχληαη ή παξνπζηάδνπλ ππνηξνπή ιφγσ ηνπ 

κνιπζκέλνπ εζσηεξηθνχ αέξα [5]. 

 Ο εζσηεξηθφο αέξαο κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 70% πην κνιπζκέλνο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ αέξα [6]. 

Ζ ΓΔΖ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ηελ πεξίνδν ηνπ  θαινθαηξηνχ  γηα λα   

θαιχςεη ηηο  αλάγθεο ζε  ειεθηξηθή ελέξγεηα, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ. Σν θνξηίν αηρκήο, πνιιέο θνξέο, πιεζηάδεη ζε απαγνξεπηηθά πςειά 

επίπεδα πνπ ε ΓΔΖ αλαγθάδεηαη λα εηζάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ γεηηνληθέο θαη 

Δπξσπατθέο ρψξεο, αιιά κεξηθέο θνξέο λα παξνπζηάδεηαη αθφκε θαη ν θίλδπλνο 

blackout. 
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Παξάιιεια, πςειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ εμαζθαιίδεη ηελ θαιή πνηφηεηα 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα θηίξηα κπνξνχλ θαη απηά λα «λνζήζνπλ» θαη πνιιέο 

θνξέο ε θαηάζηαζε είλαη ηφζν ζνβαξή πνπ, κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ 

«γηαηξνχ», κπνξεί λα απαηηεζεί πνιχπινθε θαη πηζαλψλ πνιπέμνδε ζεξαπεία. 

Ζ νξνινγία «ζύλδξνκν ηωλ άξξωζηωλ θηηξίωλ» ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έλαο αξηζκφο ζπκπησκάησλ πγείαο παξαηεξείηαη ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ελνίθσλ. Σν πξφβιεκα αλαθέξεηαη θαη σο «ζχλδξνκν ησλ ζθξαγηζκέλσλ θηηξίσλ» 

θαη έρεη πξνβιεζεί αθφκε θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ νλνκαζία απηή 

εζηηάδεη ζε έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ θηηξίσλ πνπ είλαη ηα 

κηθξά πνζνζηά ελαιιαγψλ θξέζθνπ (λσπνχ) αέξα κε θπζηθφ ή κεραληθφ αεξηζκφ, αλ 

θαη δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιιεο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα. 

Σα θηίξηα έρνπλ άκεζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε 

 ρξήζε πξσηνγελψλ πιηθψλ (θαηαζθεπή, επηζθεπέο) 

 θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ (λεξφ, θαχζηκα)  

 παξαγσγή ξχπσλ θαη νηθηαθψλ απνβιήησλ 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα  θηίξηα  αληηπξνζσπεχεη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ ην 34%   

ηεο  παξαγφκελεο ελέξγεηαο ην 2007. Ζ θαχζε πγξψλ θαπζίκσλ, φπσο ην πεηξέιαην, 

ζε θεληξηθέο κνλάδεο ζέξκαλζεο, ε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (κηθξά θαη απηφλνκα θιηκαηηζηηθά) θαη ηνλ 

θσηηζκφ, επηδεηλψλνπλ ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα θαη επηβαξχλνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε. Σν 40% ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ απειεπζεξψλεηαη 

ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηα θηίξηα. 

Σα θηίξηα απνηεινχλ ζεκαληηθή θαηαβφζξα ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηηκάηαη ζε 

πεξίπνπ 40%. Σα πνζνζηά είλαη παξφκνηα γηα Δπξψπε θαη Ακεξηθή. 

ηελ Δπξψπε, ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα εκθαλίδεηαη ζηηο 

ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν θηηξηαθφ απφζεκα (Γεξκαλία, Γαιιία, Αγγιία, Ηηαιία θαη 

Ηζπαλία). Σν πνζνζηφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα πξνο ηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 60%. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε εθαξκνγή 

ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο ζηα λέα θηίξηα, αιιά ηδηαίηεξα ζην ππάξρνλ θηηξηαθφ 

απφζεκα. 

Ο θαηάιιεινο (βηνθιηκαηηθφο) ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θνξηίσλ θιηκαηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ άξα θαη 

ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λέα πιηθά θαη 

ελεξγεηαθά απνδνηηθά ειεθηξνκεραλνινγηθά (Ζ/Μ) ζπζηήκαηα, ηνλ ζσζηφ έιεγρν 
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γηα ηελ ηήξεζε ησλ επεξρφκελσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ θ.ι.π. ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο άλεζεο θαη πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ αέξα. 

Ζ ζηνηρεηψδεο ζεξκηθή ζσξάθηζε ησλ θηηξίσλ είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο. Δδψ θαη 

δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη εθηηκεζεί ην ζεκαληηθφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, απφ ηε ζσζηή ζεξκνκφλσζε ησλ θηηξίσλ. Απφ κηα κειέηε πνπ έθαλε ε ΔΔ. 

Πξηλ απφ πεξίπνπ 20 ρξφληα, εθηηκήζεθε ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε εθαξκφδνληαο ηνλ ηφηε ηζρχνληα θαλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο ζηε Γαλία ζε 

φια ηα Δπξσπατθά θηίξηα. 

Οη παιηάο ηερλνινγίαο θαη θαθνζπληεξεκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο δελ θαιχπηνπλ  

ηηο αλάγθεο ησλ ελνίθσλ, ή ζηελ πεξίπησζε ησλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε ζεξκηθή-ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

θαηλνχξγηεο. Παξάιιεια ε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ  

ρξεζηψλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θηίξηά, έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Ζ αμία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 50% ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, ζπλεπψο ην κέγεζνο θαη ε εμέιημε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξψπε έρεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή 

θαη ηερληθή ζεκαζία. 

Σν ππάξρνλ θηηξηαθφ απφζεκα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξθαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ζηα θηίξηα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα ππάξρνληα θηίξηα. Οη δηαζέζηκεο  

πιεξνθνξίεο  γηα  ην  θηηξηαθφ  απφζεκα  ηνπ ηξηηνγελή  ηνκέα  είλαη  πεξηνξηζκέλεο. 

Πεξίπνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία ηεο 

Δπξψπεο θαηαλαιψλεηαη ζηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ. 

Μεξηθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηε βφξεηα Δπξψπε έρνπλ εθαξκφζεη ήδε δηάθνξα 

κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απζηεξφηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

θαλνληζκψλ ζεξκνκφλσζεο, ειάρηζησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ, αθφκε θαη 

θνξνιφγεζεο ή θαηάιιεισλ επηρνξεγήζεσλ, θαη έρνπλ θαηνξζψζεη κε επηηπρία λα 

κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. Σα λέα Δπξσπατθά θηίξηα είλαη 

ελεξγεηαθά πην απνδνηηθά. Παξαδείγκαηα απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Γαλία  

ηεθκεξηψλνπλ φηη  είλαη  εθηθηφ  λα  κεησζεί ζεκαληηθά ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα, κε ηελ ήδε ππάξρνπζα ηερλνγλσζία θαη Ζ/Μ ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

[1]. 

 

2.4.1 Κηηξηαθφ απφζεκα ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (ΔΥΔ) γηα ηα 

ειιεληθά θηίξηα θαη ηελ  νηθνδνκηθή  δξαζηεξηφηεηα ην 2006, ην 71% ησλ ειιεληθψλ 
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θηηξίσλ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ ην 1980, εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Καλνληζκνχ 

Θεξκνκφλσζεο θαη είλαη ζεξκηθά εληειψο απξνζηάηεπηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

παξνπζηάδνπλ ρακειή ελεξγεηαθή απφδνζε, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ 

θαη παιηέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο. Σν 77% ησλ ειιεληθψλ θηηξίσλ αληηζηνηρεί ζε θηίξηα 

θαηνηθηψλ θαη ην 23% ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ( γξαθεία, μελνδνρεία, ζρνιεία, 

λνζνθνκεία θ.α.). 

ΔΤΔ 2006

Άλλερ σπήζειρ 

17,92%

Καηοικίερ

76,97%

Νοζοκομεία

0,06%

σολεία

0,46%

Ξενοδοσεία

0,82%

Γπαθεία & 

Καηαζηήμαηα

2,70%

 

σήμα 2.4.1: Καηαλνκή ειιεληθώλ θηηξίωλ 

Πηγή: ΔΣΥΔ, 2006 

χκθσλα επίζεο κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηελ ΔΣΥΔ γηα ηνλ φγθν λέσλ 

νηθνδνκψλ αλά πεξηνρή ηεο Διιάδνο ηελ πεξίνδν 1964-1996, παξαηεξείηαη κηα 

έληνλε πεξηνδηθή δηαθχκαλζε ζηνλ φγθν λέσλ νηθνδνκψλ αλά έηνο, πνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο θηηξίσλ. Ο κέζνο εηήζην φγθνο λέσλ νηθνδνκψλ γηα ηελ πεξίνδν 

1964-1996 εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 46.870.000 m
3
. Σν 47% ησλ νηθνδνκψλ βξίζθεηαη 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ην 17% ζε εκηαζηηθέο θαη ην 36% ζε αγξνηηθέο. 

Απφ ηελ κειέηε ηνπ ΔΑΑ γηα ην Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη  

Γεκνζίσλ έξγσλ (ΔΑΑ- ΤΠΔΥΩΓΔ 2003)  «Γηεξεύλεζε ππνζηεξηθηηθώλ πνιηηηθώλ 

γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ κέηξωλ πνιηηηθήο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ζρεηηθά κε κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ CO2 ζηνλ Οηθηαθό - Τξηηνγελή ηνκέα» έγηλε: 

 Δθηίκεζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θηηξηαθνχ 

απνζέκαηνο. 

 Τπνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηηξίσλ. 
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 Τπνινγηζκφο ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα κε ηελ  

εθαξκνγή θαηάιιεισλ Μέηξωλ Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο (ΜΔΔ). 

 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ΜΔΔ, κε βάζε ην ηδησηηθφ θαη εμσηεξηθφ θφζηνο. 

 Πνζνηηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πνιηηηθψλ, άκεζεο 

(επηδνηήζεηο) ή έκκεζεο (επηβνιή θφξσλ ελέξγεηαο). Πξνηεξαηφηεηεο ΜΔΔ. 

 Πνιηηηθέο Γξάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ εθιπφκελσλ ξχπσλ απφ ηα θηίξηα.  

 Γηα άιιε κηα θνξά αλαδείρζεθε ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ  ηελ 

έιιεηςε δεδνκέλσλ γηα ηα θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα εθείλα 

ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 

 

2.4.2 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα Διιεληθά θηίξηα 

Ζ αλάπηπμε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 

δπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ ζπαηάιε ελέξγεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

γίλεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο αχμεζεο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηειηθψλ ρξήζεσλ. 

ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ην 2007 θαηαλαιψζεθαλ 5,3 Mtoe απφ 3,1 Mtoe ην 1990. 

Γειαδή θαηά 72% ζπλνιηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη θαηά 3,1% αχμεζε ζην κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο  ελέξγεηαο. Μεηαμχ 

1990 θαη 2007, ν δείθηεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα κεηψζεθε 

ζεκαληηθά θαηά 23,8%, πνπ ζεκαίλεη κηα αμηνζεκείσηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο [4]. Απηή ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

ζπλερή αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ θηηξίσλ κε λεφηεξεο θαηνηθίεο πνπ ππαθνχνπλ 

ζηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα θαιχηεξε κφλσζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ο πην ζεκαληηθφο 

θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο απφ πιεπξάο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα έρεη ζρεδφλ 

δηπιαζηαζηεί απφ ην 1990. 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηίξηα απνηειεί πεξίπνπ ην 34% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2007. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 28% γηα ην 

1990, δειαδή κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 6% [4]. Οη 

αιιαγέο ζην κεξίδην θαηαλάισζεο αλά ηνκέα εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζηα 

ελεξγεηαθά ηζνδχγηα γηα ην 1990 θαη ην 2007 (σήμα 2.4.2). Παξάιιεια, πεξίπνπ ην 

40% ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηα θηίξηα. 
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Ενεργεικό Ισοζύγιο 1990

Μεηαθοπέρ

41%

Οικιακόρ Σομέαρ

21%

Βιομησανία

27%

Σπιηογενήρ Σομέαρ

4%

Αγποηικόρ Σομέαρ

7%

 

Ενεργειακό Ισοζύγιο 2007

Μεηαθοπέρ

40%

Οικιακόρ Σομέαρ

24%

Βιομησανία

21%

Αγποηικόρ Σομέαρ

5%Σπιηογενήρ Σομέαρ

10%

 

σήμα 2.4.2: Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην 1990-2007 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ ζηελ 

εηήζηα έθζεζε 2007 γηα ηελ πξφβιεςε εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ ν 

θηηξηαθφο ηνκέαο έρεη ηελ πςειφηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαλνκή ξχπσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά , κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν θηηξηαθφο ηνκέαο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% θαηά κέζν φξν ησλ εθπνκπψλ CO2  ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

ελψ νη πξνβιέςεηο είλαη δπζνίσλεο θάηη πνπ θάλεη ηελ αλάγθε γηα παξέκβαζε 

επηηαθηηθή. 
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Πίνακαρ 2.4.1 : Καηαλνκή εθπνκπώλ CO2 

Καηαλνκή ξχπσλ CO2 (%) 

Σειηθή ρξήζε 1990 1995 2000 2005 2010 * 2015 * 2020 * 

Κηηξηαθφο 

ηνκέαο 
34% 37% 41% 44% 42% 43% 44% 

Μεηαθνξέο 19% 21% 20% 21% 20% 21% 22% 

Βηνκεραλία 39% 34% 31% 28% 31% 29% 27% 

Λνηπέο 

ρξήζεηο 

8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 

Πηγή: Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, 2007 

Γηα γίλεη ζχγθξηζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θηηξίσλ, ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλάγεηαη αλά κνλάδα επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ (kWh/ m
2
). Οη 

ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην σήμα 2.4.3 είλαη ν κέζνο φξνο πξαγκαηηθψλ 

ζπλνιηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο ζε Διιεληθά θηίξηα, κε δηαθνξεηηθή ηειηθή 

ρξήζε. Ζ ζχγθξηζε αλαδεηθλχεη ηα πιένλ ελεξγνβφξα θηίξηα. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη 

γηα πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ εξκελεία ησλ 

ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία δελ είλαη απαξαίηεην φηη απνηεινχλ ηα 

θαιχηεξα ελεξγεηαθά θηίξηα, γηαηί πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 

θαη νη ππφινηπεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

πνηφηεηα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δειαδή νη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηα θηίξηα [1]. 
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σήμα 2.4.3: Μέζε εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά κνλάδα επηθαλείαο 

δαπέδνπ, ζε Διιεληθά θηίξηα 

Πηγή: Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2007 
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Έλα θηίξην κπνξεί λα έρεη αθφκε θαη κεδέλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο εάλ δελ 

ζεξκαίλεηαη, δελ θιηκαηίδεηαη, δελ θσηίδεηαη κε ηερλεηφ θσηηζκφ θαη δελ ιεηηνπξγνχλ 

νπνηεζδήπνηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σν αθξαίν απηφ παξάδεηγκα απιψο καο 

ππελζπκίδεη φηη ε ζχγθξηζε ηεο θαιήο ή θαθήο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θηηξίσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ 

άλεζεο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ζπζηαζηνχλ νη πςειέο  

ζπλζήθεο άλεζεο. Έλα θηίξην πνπ δελ έρεη θιηκαηηζκφ πξνθαλψο ζα έρεη κηθξφηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αιιά κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο 

ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ θαηαλνκή ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζηα θηίξηα  

ηνπ νηθηαθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα αλαδεηθλχεη φηη ε ζέξκαλζε αληηπξνζσπεχεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Παξάιιεια,  κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ απμαλφκελε 

ρξήζε ηνπ θιηκαηηζκνχ, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη κε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ην 1990 ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα, ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο είλαη ην πεηξέιαην κε πνζνζηφ 48%, ε ειεθηξηθή 

θαηά 25%, ηα ππνπξντφληα άλζξαθα θαη ην αέξην  θαηά 2% θαη νη άιιεο πεγέο θαηά 

25%. Σν 2007, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεγψλ αιιάδεί κε ην πεηξέιαην λα ζπλερίδεη λα 

έρεη κεξίδην θνληά ζην 50%, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απμήζεθε ζεκαληηθά θαη έθηαζε 

ην 30%, ην αέξην έρεη πνζνζηφ 3,5% θαη νη άιιεο πεγέο 16,5%. ην σήμα 2.4.4 

παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ηα κεξίδηα ηειηθήο θαηαλάισζεο αλά θαχζηκν. Ζ ζέξκαλζε 

ρψξσλ αληηπξνζσπεχεη, ην 2007, 70% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα, ην καγείξεκα ην 6,5%, ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ην 6,5% θαη 

νη ππφινηπεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ην 17%.Σν πεηξέιαην απνηειεί ηελ βαζηθή πεγή 

ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε αληηπξνζσπεχνληαο ην 33%, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ην 29%, ν 

άλζξαθαο ην 24%, ην πγξαέξην ην 4% θαη νη δεπηεξεχνπζεο πεγέο ην 10% [4]. 

1990

Πεηπέλαιο

48%

Ζλεκηπική Δνέπγεια

25%

Τπόλοιπερ Πηγέρ

25%

Φςζικό Αέπιο

2%

2007

Πεηπέλαιο

51%

Ζλεκηπική Δνέπγεια

30%

Τπόλοιπερ Πηγέρ

18%

Φςζικό Αέπιο

1%

 

σήμα 2.4.4: Μεξίδην ηειηθήο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο αλά θαύζηκν ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

ζηελ Διιάδα (1990-2007) 

Πηγή: Odyssee- Mure, 2009 
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Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή (θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο), ην κέγεζνο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη ηηο επηζπκεηέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο. Σα 

Διιεληθά θηίξηα ππεξθαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε, αθνχ δελ είλαη ζσζηά 

ζεξκνκνλσκέλα. 

Ο  Διιεληθόο Καλνληζκόο Θεξκνκόλωζεο Κηηξίωλ (ΚΘΚ) ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1979, 

αληηγξάθνληαο ηνλ πξψην Γεξκαληθφ Καλνληζκφ, θαζνξίδνληαο ηα κέγηζηα φξηα γηα 

ηε ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ (ηνίρνη, νξνθή, παξάζπξα) θαη ηνπ 

θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ. αλ απνηέιεζκα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ δελ έρνπλ 

ζεξκνκφλσζε, παξά ην γεγνλφο φηη νη βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο μεπεξλνχλ ηηο 2600 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο  

εθαξκνγήο ηνπ ΚΘΚ (1980-1990), ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ δελ είραλ πιήξε 

ζεξκνκφλσζε θαη κφλν νη πξφζθαηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζεξκνκφλσζε ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ γηα ηελ απνθπγή ησλ ζεξκνγεθπξψλ. 

Ζ ηππηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε ζε θηίξηα θαηνηθηψλ πξηλ ην 1980 

είλαη πεξίπνπ 140 kWh/m
2
 ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 96 kWh/m

2
 ζε πνιπθαηνηθίεο, ελψ 

γηα ηα λεφηεξα θηίξηα ππνινγίδεηαη ζε 92-123 kWh/m
2
 θαη 75-94 kWh/m

2
, αληίζηνηρα 

[1]. 

Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ Διιεληθνχ θηηξηαθνχ 

απνζέκαηνο έγηλε γηα ηνλ νηθηαθφ φζν θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, κε ζηφρν λα αμηνινγεζεί ην δπλακηθφ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ. 

Δθηηκήζεθε ν αξηζκφο ησλ θηηξίσλ αλά ηειηθή ρξήζε (θαηνηθίεο, γξαθεία-

θαηαζηήκαηα, λνζνθνκεία, μελνδνρεία θαη ζρνιεία), γηα ηξεηο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο 

θαη γηα 4 θιηκαηηθέο δψλεο (ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ηφηε γλσζηνχ Καλνληζκνχ 

Οξζνινγηθήο Υξήζεο & Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, αιιά θαη κε ην ζρέδην ηνπ λένπ 

πιένλ Κανονιζμού Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Κηιπίων –ΚΔΝΑΚ), ν θαζνξηζκφο ησλ 

νπνίσλ έγηλε κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. Δπηπξφζζεηα, έγηλε εθηίκεζε ηεο 

κέζεο εηήζηαο εηδηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν 

θηηξίνπ, θιηκαηηθή δψλε θαη γηα ηξεηο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο (πξν-1980, έσο 2001, 

θαη έσο 2010). Αθνινπζεί ν Πίνακαρ 2.4.2 κε ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο  έξεπλαο 

απηήο. 
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Πίνακαρ 2.4.2 : Μέζε εηήζηα εηδηθή θαηαλάιωζε ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηα 

(kWh/ m
2
.έηνο) γηα ηα ειιεληθά θηίξηα 

Μέζη εηήζια ειδική καηανάλυζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (kWhe/ m
2
.a) 

 Γπαθεία - 

Καηαζηήμαηα 

Ξενοδοσεία σολικά κηίπια Νοζοκομεία 

Κλιμαηική 

Εώνη 

1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 

Δλλάδα 

ζύνολο 
42 56 71 70 110 130 20 20 21 90 99 107 

Εώνη Α 48 67 88 77 122 145 23 23 24 102 124 139 

Εώνη Β 43 57 72 66 104 123 21 21 22 92 97 102 

Εώνη Γ 39 51 64 54 86 102 18 19 20 82 94 104 

Εώνη Γ 36 48 63 46 73 87 17 17 18 77 84 91 

Μέζη εηήζια ειδική καηανάλυζη θεπμικήρ ενέπγειαρ (kWhth/ m
2
.a) 

 Γπαθεία - 

Καηαζηήμαηα 

Ξενοδοσεία σολικά κηίπια Νοζοκομεία 

Κλιμαηική 

Εώνη 
1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 

Δλλάδα 

ζύνολο 
93 75 70 90 80 75 32 31 31 145 134 129 

Εώνη Γ 67 52 48 71 62 58 24 23 23 96 75 69 

Εώνη Γ 85 69 65 90 78 73 29 29 28 136 129 126 

Εώνη Γ 107 89 83 113 99 92 37 36 36 188 168 160 

Εώνη Γ 134 110 103 142 124 115 46 46 45 252 237 231 

 Μέζη εηήζια ειδική καηανάλυζη 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (kWhe/ m
2
.a) 

Μέζη εηήζια ειδική καηανάλυζη 

θεπμικήρ ενέπγειαρ (kWhth/ m
2
.a) 

 Μνλνθαηνηθίεο Γηακεξίζκαηα Μνλνθαηνηθίεο Γηακεξίζκαηα 

Κλιμαηική 

Εώνη 

1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 1980 2001 2010 

Δλλάδα 

ζύνολο 
27.6 38.7 37.5 28.1 40.6 39.2 140 123 92 96 95 75 

Εώνη Α 22.5 29.6 27.3 24.6 31.2 28.5 94 89 67 65 62 52 

Εώνη Β 28.3 42.3 41.7 31.5 46.8 45.8 134 115 88 94 91 71 

Εώνη Γ 24.1 35.0 33.7 25.8 37.0 35.4 159 145 108 111 109 90 

Εώνη Γ 25.4 34.6 32.6 28.1 36.6 34.2 187 176 129 130 125 115 

Πηγή: Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, 2007
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3.1 Διζαγυγή 

Ζ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζεσξείηαη πιένλ  

επηηαθηηθή. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ, ππάξρνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. 

ε επξσπατθφ επίπεδν πξνσζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο νδεγίεο ζρεηηθέο κε 

ηα θηίξηα, κε πην βαζηθή απηή ηεο «Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο ηωλ Κηηξίωλ» 

(2002/91/ΔΚ, Νόμορ 3661/08 EPBD) αιιά θαη απηή γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Απόδνζε 

θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Υπεξεζίεο» (2006/32/ΔΚ – Energy 

Services), γηα ηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ 

ελέξγεηα (2005/32/ΔΚ Eco—design, EuP), γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγωγήο 

ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο (2004/8/ΔΚΗΘ), γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θ.α.. Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο κε ηηο νδεγίεο απηέο.  

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θηηξίωλ εθαξκφδνληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε κεγάια 

θηίξηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εχξπζκε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο. Σα ζπζηήκαηα 

απηά έρνπλ αλαιάβεη ηελ αθή θαη ζβέζε ηνπ θσηηζκνχ, ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θιηκαηηζκνχ, ηεο δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ, ησλ αληιηνζηαζίσλ, παξαθνινπζνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνγελλεηξηψλ, αλειθπζηήξσλ, ππξφζβεζεο, 

αζθαιείαο θ.α.. Ζ εμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ δείρλεη φηη ε ελεξγεηαθή 

παξάκεηξνο δελ έρεη ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ. Δπηπιένλ νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ ζπάληα 

θαηαγξάθνληαη γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζπαληφηεξα αμηνπνηνχληαη. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη αλαγθαία ε κεηάβαζε απφ ηα ζπλήζε Σπζηήκαηα 

Διέγρνπ Κηηξίωλ (BMS) ζε Σπζηήκαηα Δλεξγεηαθνύ Διέγρνπ Κηηξίωλ (BEMS). 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο BMS, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αιιά δελ νδεγεί θαη‟ 

αλάγθε, ζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε πεξίπησζε αλεπηηπρψλ ξπζκίζεσλ 

(π.ρ. αθή θσηηζκνχ πνιχ πξηλ ηελ έιεπζε εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο), ε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ BMS νδεγεί ζε ππεξθαηαλάισζε ελέξγεηαο. Πηινηηθά έξγα ηα νπνία 

έγηλαλ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην Green Light ή ην Green 

Building [6], έδεημαλ φηη νη επεκβάζεηο ζε θηίξηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξχζκηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ BMS έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειφ ρξφλν απφζβεζεο (ιίγσλ κελψλ) 

θαη εζσηεξηθφ βαζκφ απφδνζεο (IRR) πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη ην 400%. Σα 

ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πνιχηηκν εξγαιείν, ηφζν πξνο ηελ 

επίηεπμε βέιηηζησλ ζπλζεθψλ άλεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 

ζπζθεπέο φζν θαη πξνο ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα γίλεη ν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο πξηλ ηελ θαηαζθεπή, ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή – έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαθνινπζείηαη, λα 

αμηνινγείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη λα γίλνληαη νη 
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απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Σα ζπζηήκαηα BMS κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ είηε ηνπηθά ζε κεκνλσκέλα κεγάια θηίξηα είηε, κέζσ ηειεθσληθήο ή 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, ζε απνκαθξπζκέλα θηίξηα θαη ζε νκάδεο θηηξίσλ [7]. 

 

3.2 Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ & Δνεπγειακή Γιασείπιζη  ζηον 

κηιπιακό ηομέα 

Ο θηηξηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ θαηαλάισζε απηή, είηε 

ζε κνξθή ζεξκηθήο (θπξίσο πεηξέιαην) είηε ζε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη σο 

απνηέιεζκα, εθηφο ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ξχπνπο, θπξίσο 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.   

ηελ Διιάδα νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 70% 

ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο ηνπο θαηαλάισζεο. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο 

νηθηαθέο ζπζθεπέο, ην θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ αλέξρεηαη ζην 18% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Οη θαηνηθίεο κε θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν απνθιεηζηηθά ην πεηξέιαην αληηζηνηρνχλ ζην 35,5% 

ηνπ ζπλφινπ. Σν ππφινηπν 64% είλαη απηφλνκα ζεξκαηλφκελεο θαηνηθίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνζνζηφ 25% πεηξέιαην, 12% ειεθηξηζκφ θαη 18% θαπζφμπια 

[7].  

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Ζ ρξήζε ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

αηρκήο ζηε ρψξα, κε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ 

θαηαλαισηή. Δπηπιένλ ηα θιηκαηηζηηθά επηδεηλψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο δπζκελείο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ην θαινθαίξη.  

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην εμαζθαιίδεηαη ελ κέξεη κε ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπζηεκάησλ θαη ελ κέξεη κέζσ ηεο πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ 

πνπ ηνλ πξνδηαγξάθνπλ.  

Άιινο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη ε ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, κία ζπζηεκαηηθή, νξγαλσκέλε θαη ζπλερήο δξαζηεξηφηεηα 

πνπ απνηειείηαη απφ έλα πξνγξακκαηηζκέλν ζχλνιν δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ.  

Οη επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην κπνξεί λα αθνξνχλ: 
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 Σν θηηξηαθφ θέιπθνο (π.ρ. ζεξκνκφλσζε, θαηάιιεια ζπζηήκαηα αλνηγκάησλ,    

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα) 

 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ρξήζε βιάζηεζεο) 

 Σηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ, δεζηνχ λεξνχ θαη ηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο 

 Σελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, θπζηθφο αεξηζκφο, αμηνπνίεζε ηεο 

ζεξκηθήο κάδαο) 

 

3.2.1  Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε θηηξίσλ 

Ζ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ελφο θηηξίνπ θαη δηαδξακαηίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ επηπέδνπ άλεζεο 

ησλ ελνίθσλ. Ζ Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, είλαη κηα ζπζηεκαηηθή, 

νξγαλσκέλε θαη ζπλερήο δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ έλα πξνγξακκαηηζκέλν 

ζχλνιν δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ θαη ππεξεζηψλ ηέηνησλ πνπ λα θάλνπλ ηελ παξακνλή ησλ 

ελνίθσλ ζηα θηίξηα επράξηζηε κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, θαη 

ζπλεηή ρξήζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ.  

Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ σο θξηηήξηα : 

 Σελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο θηηξίσλ απφ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 Σελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηα θηίξηα 

 Σελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Σνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη φρη απιά ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο θαπζίκσλ 

ην δνκηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζην σήμα 3.2.1, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνία ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή νδεγεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα. 
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σήμα 3.2.1: Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε Κηηξίωλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

αιιεινεμαξηψκελα ζηάδηα, ζπγθεθξηκέλα ηε ζθέςε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ θαηακέηξεζε. Βαζηθά εξγαιεία ζηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο απνηεινχλ ε 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ε ελεξγεηαθή παξαθνινχζεζε, ε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη [7]. 

 

3.2.2  Πξφγξακκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο  

Έλα δνκεκέλν Πξφγξακκα Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο ελφο θηηξίνπ ή ζπγθξνηήκαηνο 

θηηξίσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

 Δθηεηακέλνπο ειέγρνπο, θαηαγξαθέο θαη κεηξήζεηο ζην θέιπθνο θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. πνπ απνζθνπνχλ ζηε γλψζε ηνπ πνζνχ, 

ησλ πεξηνρψλ θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη 

θαηαιήγνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δφθηκσλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 Πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ ζηφρσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Μειέηεο 

ηερλννηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπνπ ζα δηεξεπλάηαη ε επηινγή λέσλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ (π.ρ. ζπκπαξαγσγή κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, θεληξηθά ζπζηήκαηα 

απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο 

δπλακηθνχ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θ.α.).  

 Γεκηνπξγία αξρείνπ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπ. 
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 χληαμε ελεξγεηαθψλ εθζέζεσλ-αλαθνξψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνο 

ηνλ θνξέα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο.  

 Γηαδηθαζίεο εμεχξεζεο ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηαθψλ έξγσλ. 

 Έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ θηηξηαθψλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ζέξκαλζεο, 

θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο) θαη ζπζθεπψλ.  

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηνπ θηηξίνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Γ. θαη ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ.  

 Δθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ.  

 Δπίβιεςε θαηαζθεπήο ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο κεηά ηελ θαηαζθεπή κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο σθειηκφηεηάο 

ηνπο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε νιφθιεξσλ ζπζηεκάησλ είλαη ε πην δαπαλεξή δξάζε θαη ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη (εθηφο εάλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε), θαζψο πέξα απφ ην θφζηνο 

πνπ ζπλεπάγεηαη, κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα [7]. 

 

3.2.3 Μέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Ζ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε κπνξεί λα επηηεπρζεί ηερληθά θαη‟ αξρήλ κέζσ επεκβάζεωλ 

ιεηηνπξγηθνύ εμνξζνινγηζκνύ κέζσ: 

 ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ εθθηλήζεσλ θαη ησλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, 

 ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ρακειήο 

δήηεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ρακειήο απφδνζεο, 

 ηεο θιηκαθσηήο εθθίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αηρκέο, 

 ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε άιια ζηνηρεία 

(ρξνλνδηάγξακκα, απαζρφιεζε, εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία), 

 ηεο κείσζεο ησλ αηρκψλ θαηαλάισζεο κε ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ ζε πεξηφδνπο πνπ ππεξβαίλεηαη ην κέγηζην επίπεδν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα ζηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο θαη ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ επελδχζεσλ. 

Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο επεκβάζεσλ ζην θέιπθνο θαη ζηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ελφο θηηξίνπ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ κπνξεί 
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λα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Μπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 

ηφζν ρακεινχ ή θαη κεδεληθνχ θφζηνπο κέηξα φζν θαη κέηξα κε θάπνην ζεκαληηθφ 

θφζηνο επέλδπζεο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε πιεξέζηεξε νηθνλνκηθή αλάιπζή ηνπο 

πξηλ εθαξκνζζνχλ.  Δλδεηθηηθά: 

Μέηπα σαμηλού ή μηδενικού απσικού κόζηοςρ  

 

Δλέξγεηεο λνηθνθπξέκαηνο ρσξίο εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε ή επέλδπζε θεθαιαίνπ. Σα 

κέηξα απηά, εθαξκφδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη εληάζζνληαη ζηε ζπλήζε ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη έρνπλ ζπρλά ζρέζε κε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο  επεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο νη νπνίεο απνηεινχλ 

εθάπαμ επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ ππάξρνληα εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ. Σν θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ 

απνπιεξψλεηαη ζπρλά εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο ρξνληάο θαη ζπλήζσο ζε 

ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ φηαλ δελ 

είλαη απαξαίηεηα. 

 Κηλεηνπνίεζε ησλ ελνίθσλ γηα απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο (απηφ κπνξεί λα 

απαηηεί εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο ηνπο). 

 

Μέηπα πος πεπιλαμβάνοςν κάποιο επίπεδο απσικήρ επένδςζηρ 

 

Δπεκβάζεηο αλαθαηαζθεπήο. Δθάπαμ επεκβάζεηο έληαζεο θεθαιαίνπ ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθνχ αξρηθνχ θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηεο κέζεο ή καθξάο 

πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ηνπο. Οη επεκβάζεηο απηέο πξνυπνζέηνπλ ζπρλά εηδηθή 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε αμηνιφγεζεο : 

 Δηζαγσγή ζπζηεκάησλ ειέγρνπ – θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ζχζηεκα 

θεληξηθήο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.  

 Βειηηψζεηο ζην θηίξην ή ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θάπνηνπ λένπ θηηξίνπ. 

 Βειηηψζεηο ζην θσηηζκφ. 

 Υξήζε ζπζηεκάησλ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο. 

 Βειηίσζε ζηνλ θιηκαηηζκφ / εμαεξηζκφ 

 Δηζαγσγή ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

Όηαλ εμεηάδνληαη κέηξα απηνχ ηνπ είδνπο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

αθφινπζνη παξάγνληεο: 

 Σα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ ζα επηηεπρζνχλ. 

 Ζ επέλδπζε θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη θαη ν ρξφλνο γηα λα απνζβεζζεί. 
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 Σν επίπεδν ελφριεζεο πνπ ζα πξνζθιεζεί αξρηθά θαη ηα ζέκαηα ζπληήξεζεο. 

 Σν απαηηνχκελν επίπεδν ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ. 

Όηαλ εληνπηζζνχλ πηζαλέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα 

θαηαζηξσζεί θαη λα δξνκνινγεζεί έλα θαηάιιειν ζρέδην δξάζεο. Απηφ επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ θαη δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα μεραζηνχλ θάπνηεο απφ 

απηέο ζηελ πνξεία, ελψ δηεπθνιχλεη θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ εθηίκεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ νθειψλ πνπ επηηεχρζεθαλ ράξε ζηελ θάζε δξάζε μερσξηζηά.  

 

3.2.4 Δλεξγεηαθή παξαθνινχζεζε & ζέζπηζε ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ 

(Monitoring & Targeting) 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θηηξίσλ 

απνηειεί νπζηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Με ηελ 

ελεξγεηαθή παξαθνινχζεζε νξγαλψλεηαη, θαηαγξάθεηαη θαη εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο ζε νιφθιεξν ην θηίξην, ρσξίδνληαο ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα αλάινγα κε 

ηελ ρξήζε θαη ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο. 

Δπίζεο επηηξέπεη ην δηαξθή έιεγρν ηνπ πφζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη πνχ θαη γηα 

πνην ζθνπφ, θαη βνεζά ηνλ ελεξγεηαθφ δηαρεηξηζηή λα γλσξίδεη δηαξθψο ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη δείθηεο, π.ρ. ν ιφγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε 

έλα θηίξην πξνο ηνλ φγθν ή ηελ επηθάλεηά ηνπ ν νπνίνο πέξα απφ ηελ ελεξγεηαθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ θαηάηαμε. 

Ζ Δλεξγεηαθή Παξαθνινχζεζε (monitoring) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ή 

ηαθηηθήο, ρξνληθά δνκεκέλεο θαηακέηξεζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

θηηξίνπ ή ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ πξηλ θαη θπξίσο κεηά ηελ εθαξκνγή κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θέιπθνο θαη ζηηο 

ελεξγεηαθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. πλεπψο απνηειεί ην κέζν εθηίκεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπγθξίλνληαο 

ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο , κε εθείλε πνπ 

είρε απηφ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Ζ Θέζπηζε Δλεξγεηαθψλ ηφρσλ (targeting) απνηειεί επέθηαζε ηεο Δλεξγεηαθήο 

Παξαθνινχζεζεο. Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ αθνξά α) ζηελ επηζηακέλε εμέηαζε ηεο 

παξαθνινπζνχκελεο ρξήζεο ελέξγεηαο αλά πεξίνδν (εκέξα, εβδνκάδα, κήλα) θαη β) 

ζηε βειηηζηνπνίεζε απηήο ηεο ρξήζεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θίλεηξν, γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

θηηξίνπ, λα εθαξκφζνπλ κέηξα λνηθνθπξέκαηνο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο [7]. 
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3.3 ςζηήμαηορ Δνεπγειακήρ Γιασείπιζηρ Κηιπίυν (Building Energy 

Management System – BEMS) 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίωλ (Building Energy 

Management System – BEMS) έρεη ζθνπφ ηελ επηηήξεζε ή θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν 

ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελφο θηηξίνπ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ξχζκηζε παξακέηξσλ θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απφ έλα ζηαζκφ ειέγρνπ. Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αξρείνπ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Έλα ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί 

θαη λα θαηαγξάςεη ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ παξαθάησ θηηξηαθψλ εμνπιηζκψλ, κε ζθνπφ 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: 

 Θέξκαλζε 

 Φχμε – Κιηκαηηζκφο 

 Πνηφηεηα αέξα – πγξαζία 

 Δμαεξηζκφ 

 Φσηηζκφ 

 Ζρνξχπαλζε 

 Δλαιιαγή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

 Γηαρείξηζε Τδάησλ 

 Αζθάιεηα 

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα Κεληξηθφ ηαζκφ Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, 

ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο εθηέιεζεο εληνιψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλδεηήξηεο 

θαισδηψζεηο. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

θεληξηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ. ε νξηζκέλνπο ηνκείο, ε ιεηηνπξγία θαη ε επηινγή 

δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη κέζσ επηκέξνπο ρεηξηζηεξίσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

επηινγείο θαηαζηάζεσλ.  

ε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  ελέξγεηαο. Μεξηθά απφ ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα ζπζηήκαηα EIB, BatiBUS, EHS, Dupline πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηελ Δπξψπε, ηα ζπζηήκαηα X-10, CEBus (Consumer Electronics Bus), 

Lon Talk, SMART HOUSE πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ην ζχζηεκα 

HBS (Home Bus System) ηεο Ηαπσλίαο, ην ζχζηεκα Cbus ζηελ Απζηξαιία, ην 
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Bluetooth consortium θαη ην Home Radio Frequency Working Group (γηα ηηο 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο), θ.α.[7].  

Σεσνική πεπιγπαθή ςζηήμαηορ Κηιπιακού Αςηομαηιζμού 

 

Σν ζχζηεκα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Υεηξηζκφο ησλ θαηαλαιψζεσλ απφ ζεκεία ειέγρνπ (κπνπηνληέξεο) κε ρξήζε 

ρακειήο ηάζεσο (<12Vdc). 

 Οπηηθή έλδεημε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ειεγρφκελσλ θνξηίσλ κε 

ιακπηήξεο ρακειήο ηάζεο (12 ή 24Vdc). 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ ξνιψλ κε ζηηγκηαίν πάηεκα ησλ δηαθφπηε αλφδνπ /θαζφδνπ 

θαη κε ξπζκηδφκελνπο ρξφλνπο θχιηζεο γηα επηπιένλ αζθάιεηα ζε πεξίπησζε 

κεραληθήο βιάβεο ησλ νξηαθψλ δηαθνπηψλ ξνιψλ. 

 Δθηέιεζε ζελαξίσλ κε ην πάηεκα ελφο δηαθφπηε: 

 Δίζνδνο ζην θηίξην: ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε θαηαλαιψζεσλ κε ξπζκηδφκελα 

λεθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα απνθπγή ειεθηξηθήο θαηαπνλήζεσο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 Έμνδνο απφ ην θηίξην: απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ειεγρφκελσλ θνξηίσλ θαη 

θαηέβαζκα φισλ ησλ ξνιψλ (πιελ θεληξηθήο εηζφδνπ). 

 Οκαδηθφο έιεγρνο ξνιψλ: ηαπηφρξνλν αλέβαζκα ή θαηέβαζκα ξνιψλ κε έλα 

δηαθφπηε. 

 χλδεζε κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ππξαλίρλεπζεο γηα απνζηνιή γξαπηψλ 

κελπκάησλ sms ζε πξνεπηιεγκέλνπο αξηζκνχο (ζχζηεκα δηπιήο εηδνπνίεζεο γηα 

πξφζζεηε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο). 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ Ζ/Τ 

ή  δηαδηθηχνπ θαη ππνζηήξημε θάκεξαο. 

 Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα. 

 Απηφκαηνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο – απαγσγήο αέξα. 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο κε θξίζηκσλ ελεξγνβφξσλ κεραλεκάησλ ζε ψξεο αηρκήο ηεο 

ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο. 

 Απηφκαηε απελεξγνπνίεζε αλεκηζηήξσλ – θιηκαηηζηηθψλ ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο ππξθαγηάο 

 Απηφκαηε ιεηηνπξγία ελεξγνβφξσλ κεραλεκάησλ κε ρξήζε ηνπ λπρηεξηλνχ 

ηηκνινγίνπ. 
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 Απηφκαηε, ρεηξνθίλεηε ή κέζσ ηειερεηξηζκνχ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππξφζβεζεο. 

 Έιεγρνο παξνπζίαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε απελεξγνπνίεζε ή κείσζε ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ (dimming ιακπηήξσλ ππξάθησζεο ή θζνξηζκνχ). 

 Έιεγρνο παξνπζίαο θαη θαηάζηαζεο αλνηγκάησλ (πφξηεο – παξάζπξα) γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ειεγρφκελνπ ρψξνπ. 

 Απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ησλ επίζεκσλ αξγηψλ. 

 Άκεζε αλίρλεπζε ζεκάησλ alarm θαη γξήγνξνο εληνπηζκφο ηνπ ρψξνπ 

εθδήισζεο απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο (π.ρ. ππξθαγηά, δηαξξνή λεξνχ, 

δηαξξνή αεξίνπ, ζθάικαηα κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ζε πίλαθεο ή control rooms, ζηάζκεο πγξψλ θιπ). 

Ζ παξάιιειε θαισδίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ (ή αιιηψο 

ηνπνινγία αζηέξα) είλαη ζπρλά δαπαλεξή θαη πεξίπινθή. Κάζε αηζζεηήξαο θαη θάζε 

έμνδνο ρξεηάδεηαη ηελ δηθή ηνπ θαισδίσζε, ε νπνία θάλεη ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε 

λα έρεη πςειφ θφζηνο . Ζ επέθηαζε απνηειεί επίζεο έλα πξφβιεκα ελψ νη δηαξθείο 

δαπάλεο ζπληήξεζεο είλαη πςειέο. Δπνκέλσο, ε ζεηξηαθή ηερλνινγία ηχπνπ bus-

δηαχινπ έρεη γίλεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αξρψλ ζηηο ζχγρξνλεο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα θηίξηα, βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απηφ 

άιισζηε απνδεηθλχεη ηελ απμεκέλε δήηεζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνο 

βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο θαη απφδνζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο bus, ην 

νπνίν ζηελ νπζία ππνθαζηζηά κηα δέζκε παξάιιεισλ θαισδίσλ κε έλα εληαίν 

2ζχξκαην θαιψδην. Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε κεηψλεη ην θφζηνο εξγαζίαο 

ζεκαληηθά, ελψ ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ππάξρνπζα θαισδίσζε, θαζηζηά εχθνιε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα δηαχινπ-bus ηέινο  παξέρνπλ νηθνλνκηθψο 

απνδνηηθή πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζεκάησλ. 

 

3.4 ςζηήμαηα Κηιπιακού Αςηομαηιζμού Carlo Gavazzi-Dupline 

Οη θηηξηαθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζήκεξα ζε έλα κεηαβαηηθφ 

ζηάδην. Οη ζπκβαηηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ πνιινχο 

ζηφρνπο, αιιά φηαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη βαζκηαία φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο, θαη φζν νη απαηηήζεηο γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο 

απμάλεηαη, γίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε κηα δηαθνξεηηθή ηερλνινγία εγθαηαζηάζεσλ.  
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3.4.1 Smart house & Κηηξηαθφο απηνκαηηζκφο  

Σν Fieldbus Dupline απνηειεί κηα ιχζε. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ Dupline, είλαη 

ην αξραηφηεξν bus ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, κε πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 

εγθαηαζηάζεηο παγθνζκίσο. Λφγσ ηεο αξρηθήο ηνπ ζρεδίαζεο γηα ρξήζε ζε 

βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ, θαζίζηαηαη ζήκεξα  κηα αμηφπηζηε θαη ζηαζεξή ιχζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Απνηειεί  έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

θσηηζκνχ, ησλ ξνιψλ, ηεο ζέξκαλζεο, ηνπ θιηκαηηζκνχ κε ηελ αζθάιεηα. Σν Dupline 

δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο άλεζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αζθάιεηαο ζην 

θηίξην. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε απινπνηνχληαη κε ηελ πιήξε επηζθφπεζε ησλ 

ζεκάησλ νπνηεδήπνηε θαη απφ νπνπδήπνηε [8].  

 

Κηιπιακόρ Αςηομαηιζμόρ ( εξυηεπικοί σώποι ) 

 

 
Δικόνα 3.4.1: Δμωηεξηθόο ρώξνο θαηνηθίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζύζηεκα θηηξηαθνύ 

απηνκαηηζκνύ Dupline 

 

ςναγεπμόρ Πςπκαγιάρ : Οη αληρλεπηέο θαπλνχ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

θηηξίνπ είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο. Μπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε άιιεο ιεηηνπξγίεο, π.ρ. θψηα κπνξνχλ λα αλάβνπλ θαη λα ζβήλνπλ 

αλεκηζηήξεο  ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 

Γιαηάξειρ καηάζβεζηρ πςπκαγίαρ : ν  έιεγρν θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο  

δηάηαμεο θαηάζβεζεο ππξθαγίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ρξήζε ελφο θαη 

βξαδχθαπζηνπ θαισδίνπ. Σνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμφδνπ ηνπ αέξα 

θαη ησλ νκάδσλ παξνρήο αέξα. 
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Έλεγσορ θυηιζμού : Σνπηθφο ή θεληξηθφο έιεγρνο θσηηζκνχ ζε ζελάξηα κε 

βάζε ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, δηαθφπηεο θσηηζκνχ, αληρλεπηέο  θίλεζεο, 

αηζζεηήξεο έληαζεο θσηεηλφηεηαο ή ηειερεηξηζκφο. Λεηηνπξγία dimming φισλ ησλ 

εηδψλ θσηηζκνχ, πξνγξακκαηηζκφο ζελαξίσλ ή πξνθαζνξηζκέλσλ ζθελψλ θσηηζκνχ. 

 

Έλεγσορ ζηα πολά: Έιεγρνο ηεο ζέζεο ησλ ξνιψλ ηνπηθά ή θεληξηθά κέζσ 

κπνπηφλ ή ηειερεηξηζηεξίνπ. Έιεγρνο πνιιψλ ηαπηφρξνλα ξνιψλ, απηφκαηνο 

έιεγρνο ηεο ηαρχηεηαο ή ηεο έληαζε θσηεηλφηεηαο. 

 

Θέπμανζη: Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε δσκάηην αλάινγα κε ηελ 

παξνπζία πξνζψπσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ επαθψλ παξαζχξσλ. 

Καζνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκείσλ θαη επηηήξεζε ζεξκνθξαζίαο απφ έλαλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή. Σνπηθφο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζεκείσλ. 

 

Παπάθςπα και πόπηερ : Παξαθνινχζεζε ζηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα κέζσ 

καγλεηηθψλ επαθψλ ή αληρλεπηψλ ζξαχζεο γπαιηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ηνλ έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ γηα ηελ απηφκαηε δηαθνπή ηεο 

ζέξκαλζεο ή ηεο ςχμεο φηαλ ην παξάζπξν είλαη αλνηρηφ.  

 

Δπιηήπηζη ενέπγειαρ : Δπηηήξεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ,πγξψλ θαη 

αεξίσλ ζε πνιιά ζεκεία ηαπηφρξνλα εληφο θηηξίνπ κέζσ κνλάδσλ πνπ 

κεηξνχλ παικνχο.  Γπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ ηηκψλ ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζε 

απφκαθξε ζέζε κέζσ GSM modem, auto-dial modem ή δηαδίθηπν. 

 

Έλεγσορ και παπακολούθηζη μέζυ GSM : Σα θαζνξηζκέλα απφ ην ρξήζηε 

κελχκαηα sms κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε έλα ε πεξηζζφηεξα θηλεηά ηειέθσλα 

ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα δεηεζεί λα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία 

κέζσ κελπκάησλ sms ή λα δηαθνπνχλ νπνηεζδήπνηε έμνδνη-θνξηία. 

 

HMI’s: H θαηάζηαζε ησλ εηζφδσλ-εμφδσλ ζηελ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

νπηηθνπνηεζεί θαη λα ειεγρζεί απφ δηάθνξα ζεκεία κε ηελ βνήζεηα ησλ 

νζνλψλ επαθήο, text displays ή LED κε κηκηθά panels. Σν web server πξφγξακκα ηνπ 

Dupline επηηξέπεη απηφλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπηθά ε κέζσ internet.  

 

Δνεπγειακή διασείπιζη κηιπίυν : Κάζε Dupline ππνδίθηπν πνπ ειέγρεη έλα 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ ,επηθνηλσλεί κε ηα ππφινηπα κέζσ ελφο αλνηθηνχ 

πξσηνθφιινπ, ψζηε φιν ην δίθηπν λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ. 

 

Ζ ζεηξά πξντφλησλ Dupline & Smart-house πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ θηηξηαθήο απηνκαηνπνίεζεο, φπσο νη επθπείο δηαθφπηεο 

θσηηζκνχ, νη αληρλεπηέο θίλεζεο, νη αηζζεηήξεο έληαζεο θσηεηλφηεηαο, νη ξπζκηζηέο 

έληαζεο θσηηζκνχ, ηα relay , νη ζεξκνζηάηεο θ.α. . Όιεο νη κνλάδεο ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο θνηλνχ δεχγνπο θαισδίσλ κε ηελ θχξηα γελλήηξηα παξαγσγήο 

ζήκαηνο Dupline, ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ εθαξκνγή επθπψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

επεμεξγάδεηαη ζήκαηα απφ ηα δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα bus. ε ζρέζε κε κηα 

παξαδνζηαθή εγθαηάζηαζε, ε θαισδίσζε ελφο ζπζηήκαηνο Dupline είλαη πνιχ 
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απινχζηεξε θαη ε επειημία γηα αιιαγέο θαη επεθηάζεηο απμάλεηαη ζεκαληηθά. ηα 

κεγαιχηεξα θηίξηα, πνιιέο ηαπηφρξνλα γελλήηξηεο ζήκαηνο Dupline κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κέζσ RS485 ή Ethernet γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, παξέρνληαο έηζη 

έλα αζθαιέο ζχζηεκα, φπνπ νπνηνδήπνηε ζθάικα θαισδίσλ, έρεη επηπηψζεηο κφλν 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο bus Dupline εηζάγεη λέν ηξφπν εγθαηάζηαζεο ηεο 

θαισδίσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο θηηξηαθήο απηνκαηνπνίεζεο. Σν 

ζχζηεκα είλαη εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ θαη απινπνηεί 

ηηο εθαξκνγέο κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. Ζ δηεπζπλζηνδφηεζε θαη ε δηακφξθσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απιή, ηα εξγαιεία είλαη ιίγα θαη εχρξεζηα θαη ε ηνπνινγία 

θαισδίσζεο είλαη ειεχζεξε. Λφγσ ηεο πςειήο αληνρήο έλαληη ζνξχβνπ ηνπ Dupline 

δελ απαηηείηαη θαλέλα εηδηθφ θαιψδην θαη ην δεχγνο-bus κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

παξάιιειε φδεπζε θαισδίσζεο κε ηα ηζρπξά ξεχκαηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θέξεη θαη ίδηα κφλσζε, κπνξεί αθφκε λα απνηειεί θαη δεχγνο αγσγψλ εληφο ηνπ ίδηνπ 

πνιχ-πνιηθνχ θαισδίνπ [9]. 

 

Κηιπιακόρ αςηομαηιζμόρ  ( εζυηεπικοί σώποι ) 

 

 

Δικόνα 3.4.2: Δζωηεξηθόο ρώξνο θαηνηθίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζύζηεκα θηηξηαθνύ 

απηνκαηηζκνύ Dupline 
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     Γηαθφπηεο Λακπηήξα 

 

     Λακπηήξαο 

 

     Πξίδα 

 

     Απνθεληξσηηθά ξειέ 

 

     Αηζζεηήξαο 

 

     2-ζχξκαην Installation bus 

 

     Γηαθφπηεο-ζχξκα(S1,S2,.)       

 

     Οπδέηεξνο (Ν) 

                     

 

 

σήμα 3.4.1:Σπλδεζκνινγία ζπζηήκαηνο 

πλεπαθφινπζα ε επηθνηλσλία θαη ηξνθνδνζία πνπ απαηηνχλ νη αηζζεηήξεο θαη νη 

έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο θηηξηαθήο απηνκαηνπνίεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζε νιφθιεξε 

ηελ εγθαηάζηαζε. Με ηελ ρξήζε ησλ επθπψλ κνλάδσλ Dupline φπσο νη δηαθφπηεο 

θσηηζκνχ, αληρλεπηέο θίλεζεο, αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα απνκαθξπζκέλα 

relay, θαζηζηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε εχθνιε θαη επέιηθηε, επεηδή απινπνηείηαη πιένλ ε 

αλάγθε λα πεξαζηνχλ φια ηα θαιψδηα ζην θέληξν ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ θχξηα 

γελλήηξηα παξαγσγήο ζήκαηνο Dupline πξνζθέξεη δπλαηφηεηα επηηήξεζεο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζνχλ.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κία ιεηηνπξγία ζελαξίνπ επηηξέπεη ζε κηα είζνδν λα 

πξνθαιέζεη ηε κεηαηξνπή ησλ πνιιψλ απνηειεζκάησλ ηαπηφρξνλα, θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, νη έμνδνη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα λα 

αλάβνπλ ή λα ζβήλνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο ηεο εκέξαο ή θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα φισλ ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο. Οη πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο εληφο 

ηνπ θχξηνπ κελνχ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ν έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, ν έιεγρνο ησλ  

ξνιψλ, ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ηα ζελάξηα θσηηζκνχ θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν Dupline είλαη έλα πεδίν - εγθαηάζηαζε-bus (δίαπινο απηνκαηηζκνχ) ην νπνίν 

πξνζθέξεη κνλαδηθέο ιχζεηο ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ θηηξίσλ, δηαλνκήο χδαηνο, δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζπζηεκάησλ 

ζηδεξνδξφκσλ θαη πνιιψλ άιισλ εθαξκνγψλ.  
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Dupline είλαη  ηα εμήο: 

 Απφζηαζε κεηάδνζεο έσο 10 km 

ρσξίο αλακεηαδφηεο 

 Δχθνινο ρεηξηζκφο 

 Δμαηξεηηθή ζσξάθηζε απφ ζφξπβν 

 Διεχζεξε ηνπνινγία 

 Δπέιηθην 

 Κακία εηδηθή απαίηεζε θαισδίσλ 

 Σν ππάξρνλ θαιψδην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

 Γηαζέζηκεο bus-ηξνθνδνηνχκελεο ζπζθεπέο 

 Δπιχγηζηε δηαζχλδεζε κε PLC θαη PC 

 Μεηάδνζε κέζσ modem, GSM ή radio θαη ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ 

 Απνδεδεηγκέλε απφδνζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 εγθαηαζηάζεηο 

 Οηθνλνκηθά απνδνηηθφ 

Σν Dupline είλαη ην εζληθφ πξντφλ ηεο Γαλίαο. Αλ θαη αλήθεη πιένλ ζηνλ δηεζλή 

φκηιν Carlo Gavazzi, ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζηε Γαλία. Δίλαη δε 

ραξαθηεξηζηηθφ λα ηνληζηεί εδψ, φηη ζηε Γαλία πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα ν ελεξγεηαθφο 

παξάδεηζνο ηνπ θφζκνπ, ην Dupline έρεη μεπεξάζεη ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην 

12% ηεο ρψξαο. Άιινη γλσζηνί θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη απηνκαηηζκνχ, πνπ πηνζεηνχλ 

ην Dupline Bus ζηνλ θφζκν είλαη ε γλσζηή ζηελ Διιάδα ELKO Ννξβεγίαο θαη ε 

DOEPKE Γεξκαλίαο. Πνιχ κεγάια έξγα κε Dupline έρεη νινθιεξψζεη ζηελ 

Απζηξαιία θαη ηελ Ννηηαλαηνιηθή Αζία ε γλσζηή δηεζλψο γηα ηα ελεξγεηαθά ηεο 

έξγα εηαηξεία ALSTOM. 

 

3.4.2 Λεηηνπξγία ηνπ  Dupline online 

Σν Dupline online είλαη κηα έλλνηα βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν απνκαθξπζκέλσλ ή ηνπηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο water works, 

βηνκεραλίεο ζηαζκνχο ελέξγεηαο, θηίξηα κε δηακεξίζκαηα, super markets, ζηαζκνχο 

θαπζίκσλ, αληιηνζηάζηα θαη ζηαζκνχο ηξέλσλ. 
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Ζ έλλνηα Dupline online απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Απνκαθξπζκέλα ή ηνπηθά δίθηπα θαζέλα απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί θαηαρσξηηή 

δεδνκέλσλ / G3800X036 ζαλ γελλήηξηα δηεπζχλζεσλ. 

 Σνλ θεληξηθφ server Dupline online πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Carlo Cavazzi. 

 Οπνηνζδήπνηε Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

Σν δίθηπν Dupline ζπιιέγεη θαη ειέγρεη φινπο ηνπο επηζπκεηνχο ηνκείο δεδνκέλσλ 

φπσο ελέξγεηα, θαηαλάισζε λεξνχ θαη αεξίνπ, ζπλαγεξκνχο, θσηηζκφο, αληιίεο, 

αληρλεπηέο θίλεζεο, ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πίεζεο, επίπεδα πγξψλ θ.α.. O 

θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ (γεννήηπια καναλιών G3800X036) κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί λα απνζεθεχεη θάζε ζπλδπαζκφ ςεθηαθνχ, αλαινγηθνχ θαη 

απαξηζκεκέλνπ ζήκαηνο βαζηζκέλα ζε γεγνλφηα ή ρξφλν θαη λα ηα ζηέιλεη ζηνλ 

θεληξηθφ Dupline online server κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηνπ δηθηχνπ GSM 

(πξναηξεηηθφ). Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα γίλεηαη κεηαγσγή ςεθηαθψλ ζεκάησλ Dupline 

απφ ηνλ θεληξηθφ Dupline online server, κα κφλν φηαλ ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Αθνχ πξνγξακκαηηζηεί ν θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ, ζα 

πξέπεη λα εγγξαθεί ζηελ ηζηνζειίδα  www.dupline-online.com/. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ν θεληξηθφο Dupline online server ιακβάλεη ην κνλαδηθφ ID θσδηθφ ηνπ θαηαρσξεηή 

θαη παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηγξαθέο θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαρσξεηή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηνπ δηθηχνπ GSM. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα φλνκα θαη έλα θσδηθφ ρξήζηε 

(εθηφο θαη αλ ν θαηαρσξεηήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε ππάξρσλ φλνκα ρξήζηε). Ζ 

ζπλδξνκή Dupline online είλαη έγθπξε  γηα 12 κήλεο νπφηε θαη πξέπεη λα αλαλεσζεί. 

Κάζε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζηέιλεηαη ζηνλ θεληξηθφ Dupline online server απφ ηνλ 

θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ Dupline πεξηέρεη ην κνλαδηθφ ID θσδηθφ απφ ηνλ 

θαηαρσξεηή πνπ ην έζηεηιε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ server λα απνζεθεχεη ηα 

δεδνκέλα ππφ ην ζσζηφ φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηεο ζπζθεπήο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Ο θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ Dupline ζα ζπλερίζεη λα ζηέιλεη ηα 

θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα κέρξη λα ηα αλαγλσξίζεη ν θεληξηθφο Dupline online 

server.Σα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζηαηεχνληαη απφ  

απφθξπςε θαη ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ GSM 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο κεηαθνξάο. 

Αθνχ εγγξαθεί ν θαηαρσξεηήο δεδνκέλσλ Dupline, ν ρξήζηεο ιακβάλεη άδεηα 

εηζφδνπ ζηα απνζεθεπκέλα αξρεία θαη γεγνλφηα ηνπ θεληξηθνχ Dupline online server 

εηζάγνληαο φλνκα θαη θσδηθφ ρξήζηε. Όια ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο 

θαη κνλάδεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία απνηππσκέλε. 

 

 

http://www.dupline-online.com/
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Σν κελνχ ηνπ ρξήζηε πξαγκαηνπνηεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Πίλαθεο κε ηηο ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο γηα ηηο ςεθηαθήο ή αλαινγηθέο θαη ηηκέο 

θαηαλάισζεο. Ζ θαηάζηαζε ησλ ςεθηαθψλ ζεκάησλ πξνβάιιεηαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, δηφηη ε απνζήθεπζε ηνπο βαζίδεηαη ζηα γεγνλφηα. 

 Πίλαθεο κε ηζηνξηθφ γηα ζπγθεθξηκέλν ζήκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

 Πίλαθεο κε ηζηνξηθφ γηα φια ηα ζήκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκνχ, κνλάδα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο φισλ ησλ 

γεγνλφησλ ζηηο δηεπζχλζεηο Dupline πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ηνλ ρξήζηε (κφλν 

ςεθηαθφ θαη αλαινγηθφ ζεκείν αλαθνξάο κπνξεί λα επηιερζεί). Σν ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

επίζεο ζηε κνλάδα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία 

απνηππσκέλε. 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ κέζσ κελπκάησλ sms ή email.  

 Σα απνζεθεπκέλα αλαινγηθά ζήκαηα κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζαλ γξαθήκαηα κε 

δπλαηφηεηα ρξνληθήο αλάιπζεο θαη εζηίαζεο ζε κέξε ηνπ γξαθήκαηνο. 

 Γεδνκέλα θαηαλάισζεο (π.ρ. ελέξγεηα, λεξφ, αέξην) κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζε 

ηζηνγξάκκαηα θαη θακπχιεο. 

 Όια ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ  λα εμαρζνχλ ζε κνξθή Excel. 

 Σα ςεθηαθά ζήκαηα Dupline κπνξνχλ λα κεηαρζνχλ απφ ην κελνχ ρξήζηε 

Dupline online. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη δηαζέζηκε αλ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αλ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ρξήζηε.  

 

Ο Dupline online server δεκηνπξγεί θαζεκεξηλά αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ απνζεθεχηεθαλ. Σα αληίγξαθα απηά δηαηεξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

πεξίνδν 3 εηψλ. Μηα ζπλδξνκή Dupline online πεξηιακβάλεη ρσξεηηθφηεηα γηα 

500.000 απνζεθεχζεηο, φπνπ κηα απνζήθεπζε κπνξεί λα είλαη έλα ςεθηαθφ γεγνλφο, 

έλαο ζπλαγεξκφο ηχπνπ analink alarm, κηα αλαινγηθή ηηκή ή κηα ηηκή κέηξεζεο. Ζ 

ζπλδξνκή επίζεο πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηνλ θεληξηθφ Dupline online server 

λα ζηείιεη 50 πξνεηδνπνηεηηθά sms θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα αγνξάο κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Dupline online, νη αξρέο 

πνπ ην δηέπνπλ θαη νιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ. 
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Δικόνα 3.4.3 : Αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Dupline online 

 

3.4.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Dupline-bus 

Γηα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην ηη ζεκαίλεη θαιψδην bus θαληαζηείηε ην πψο ιεηηνπξγεί ν 

νπδέηεξνο ζε κηα θνηλή ζπκβαηηθή εγθαηάζηαζε (είλαη θνηλφο ζε φιε ηελ 

εγθαηάζηαζε). Σψξα θέξηε ζην κπαιφ ζαο, φηη ν θάζε αλεμάξηεηνο πφινο ηνπ bus 

είλαη έλαο πξνζηαηεπκέλνο θαη αλεμάξηεηνο νπδέηεξνο, θαη φηη αληί γηα ξεχκα ηάζεσο 

220V, κεηαθέξεη πιεξνθνξία κέζσ κίαο κφληκα θνξηηζκέλεο ζηάζκεο κηθξφηεξεο 

ησλ 12V. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη δπν αλεμάξηεηνη πφινη ηνπ bus + θαη – είλαη 

κεηαμχ ηνπο ζπλεζηξακκέλνη θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν δεχγνο bus. Σν δεχγνο bus ή 

απιψο bus πεξηβάιιεη φιε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαλέλα ηεο ζεκείν δελ πξέπεη λα 

βξαρπθπθιψλνληαη κεηαμχ ηνπο νη αλεμάξηεηνη πφινη ηνπ. 

Έλα θαιψδην ζε ηνπνινγία bus πεξηβάιιεη ζε αλεμάξηεηε ζσιήλα θαη θηηία φινπο 

ηνπο πεξηκεηξηθνχο αιιά θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ. Όπνπ ε φδεπζε ζα 

είλαη παξάιιειε κε ηα ηζρπξά ξεχκαηα, θαζψο θαη κε ηα voice–data, επηβάιιεηαη 

απφζηαζε > 5 cm απφ απηά. 

Όιεο νη κνλάδεο πνπ κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κέζσ ηεο ιεσθφξνπ-Bus, 

ζπλδένληαη κε απηφ ην δεχγνο θαη κεηαθέξνπλ κέζα απφ απηφ (κε ρξνληθψο 

δηαθξηηνχο παικνχο πνπ βπζίδνπλ ηε ζηάζκε ησλ 8V) ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη . Ζ θαηάζηαζε απηή ησλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζην bus πξνζδηνξίδεηαη 

είηε απφ ην θάπνην εξέζηζκα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, θίλεζε, 

θσηεηλφηεηα, κέηξεζε ελέξγεηαο, ζηάζκε λεξνχ, πίεζε, πάηεκα ελφο δηαθφπηε θ.α.), 
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είηε απφ ρξνληθή δηάζεζε, είηε απφ κία ινγηθή πξάμε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

εθηειείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. 

Οη θεληξηθέο κνλάδεο είλαη απηέο πνπ αλαιακβάλνπλ πεξηνδηθά ηε δξνκνιφγεζε ησλ 

παξαπάλσ κεηαβνιψλ θαηαζηάζεσλ ή αιιηψο δηεπζχλζεσλ. Ηδηαίηεξα ζην Dupline –

bus, αλά θεληξηθή κνλάδα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 128 δηεπζχλζεσλ (16 νκάδεο 

απφ A έσο P, φπνπ ε θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ 8 θαλάιηα). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη δηθηπαθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα κπνπλ 32 ζε ζεηξά θαη λα αληαιιάζζνπλ 

κεηαμχ ηνπο δεδνκέλα κέζα απφ ην ίδην δεχγνο ηνπ bus. Ζ δξνκνιφγεζε απηψλ ησλ 

κεηαβνιψλ θαηάζηαζεο ησλ δηεπζχλζεσλ γίλεηαη σο εμήο: 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζπιιέγεη πεξηνδηθά φιεο ηηο κεηαβνιέο θαηάζηαζεο ησλ 128 

δηεπζχλζεσλ απφ ηηο : 

 Μνλάδεο - Δληνιείο 

 Μνλάδεο - Δηζφδνπ θαη ελαξίσλ 

 Μνλάδεο - Μεηαζρεκαηηζκνχ εκάησλ 

 Μνλάδεο - Μεηξεηέο  

 Μνλάδεο - Υεηξηζκνχ 

Δλεξγνπνηεί κφλν ηηο: 

 Μνλάδεο - Διεγθηέο    

 Μνλάδεο - Δμφδνπ 

 Μνλάδεο - Μεηαζρεκαηηζκνχ εκάησλ 

 Μνλάδεο - Έλδεημεο  

 Μνλάδεο - Μεηξεηέο 

Πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε. 

Σν δίθηπν κεηαθνξάο ζεκάησλ Dupline αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδξνκή κε ηα θαιψδηα 

ηζρχνο ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο πνιιέο ζπκβαηηθέο 

θαισδηψζεηο γίλνληαη πεξηηηέο κε ηε ρξήζε απνθεληξσκέλσλ ζπζθεπψλ Dupline. Ζ 

εγθαηάζηαζε είλαη απιή θαη γξήγνξε ελψ αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ εχθνια. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απαηηεί εηδηθέο θαισδηψζεηο. Καιψδηα φπσο απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπκβαηηθή ειεθηξηθή θαισδίσζε ή απιφ ηειεθσληθφ 

θαιψδην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο πξφβιεκα 
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3.4.4 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο  ηνπ ζπζηήκαηνο Dupline 

Πνιιά είλαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηνλ επηινγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαχινπ απηνκαηηζκνχ fieldbus. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζηαζε 

κεηάδνζεο, ηελ εχθνιε ιεηηνπξγία, ηελ αληνρή έλαληη ζνξχβνπ, ηελ ηνπνινγία θαη 

ηνλ ρξφλν απφθξηζεο. Καη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θπζηθά είλαη πάληα 

έλαο παξάγνληαο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο 

εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο bus ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.  

Ζ δχλακε ηνπ Dupline βξίζθεηαη ζε έλα κνλαδηθφ ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ πνπ επηηξέπνπλ θνκςέο, επιχγηζηεο θαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθέο ιχζεηο 

γηα έλα επξχ θάζκα ησλ εθαξκνγψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο time 

division πνιππιεμία θαη δηαθφξηζε ρξφλνπ. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξσηνθφιινπ 

νθείιεηαη ζην φηη κηα ρακειή θέξνπζα ζπρλφηεηα 1 kHz, παξέρεη κεγάιε απφζηαζε 

κεηάδνζεο θαη ηελ αλψηεξε δπλαηή αληνρή έλαληη ζνξχβνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

Dupline είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη πνιιαπιά ςεθηαθά θαη αλαινγηθά ζήκαηα ζε 

απνζηάζεηο έσο 10 km, κέζσ ελφο κε-ζσξαθηζκέλνπ, κε-ζπλεζηξακκέλνπ 

2ζχξκαηνπ θαισδίνπ, ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλακεηαδνηψλ.  

Απηά ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Dupline παξέρνπλ ηδηαίηεξε 

κείσζε θφζηνπο ζε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο, εηδηθά φηαλ απαηηείηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα θαιψδηα. Έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Dupline είλαη εχθνινο ρεηξηζκφο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

 
 

Δικόνα 3.4.4 : Παξάδεηγκα ρξήζεο Dupline  ζαλ καθξηλέο κνλάδεο Η/Ο γηα PLC 
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Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ Dupline είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Γνθηκαζκέλν πξντφλ εδψ θαη 25 ρξφληα κε πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 εθαξκνγέο 

παγθνζκίσο, απνηειεί ηζηνξηθψο ην αξραηφηεξν ζχζηεκα δηαχινπ απηνκαηηζκνχ 

ζηνλ θφζκν θαη είλαη Δπξσπατθήο πξνειεχζεσο (ρψξα πξνέιεπζεο: Γαλία). 

 Αλνηθηφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ζχλδεζε κε ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ ηνπ εκπνξίνπ (PLC, SCADA, BMS, OPC Server θ.α.). 

 Τπνζηήξημε ησλ γλσζηφηεξσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο (Modbus RTU, 

Modbus TCP, Profibus-DP, Lonworks, Ethernet, θιπ). 

 Τπνζηήξημε αζχξκαησλ (RF – IR – GSM) θαη δηθηπαθψλ ιχζεσλ (LAN, 

Internet).  

 Δπειημία θαη επεθηαζηκφηεηα γηαηί νη ςεθηαθνί κεηαηξνπείο εηζφδσλ ηνπ 

ηαηξηάδνπλ ζε νπνηνδήπνηε θνπηί ηεο Διιεληθήο αγνξάο δηαθνπηηθνχ πιηθνχ θαη 

είλαη ηχπνπ Universal. 

 Μνλαδηθή δπλαηφηεηα πιήξνπο αλνζίαο ζηνλ ειεθηξηθφ ζφξπβν. Χο εθ ηνχηνπ 

δηαζέηεη πιηθά θαη εμαξηήκαηα εηζφδσλ – εμφδσλ πνπ ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ θαη έρνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα εγθαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε θπθιψκαηα δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ 

[9]. 

 Αμηφπηζηε κεηάδνζε ζεκάησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (έσο 10Km ρσξίο ρξήζε 

αλακεηαδνηψλ). 

 Διεχζεξε ηνπνινγία θαισδίσζεο (αθφκα θαη βξφγρνπ). 

 Μεγάιε πνηθηιία κνλάδσλ I/O γηα ζχλδεζε κε νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθφ πιηθφ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη κε νπνηνδήπνηε ηππνπνηεκέλν ζήκα εηζφδσλ – εμφδσλ. 

 Οη έμνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζέηνπλ δηαγλσζηηθφ led σο έλδεημε γηα ηελ νκαιή ή 

φρη ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε λα γίλεηαη εχθνινο ν εληνπηζκφο βιαβψλ. 

 Δχθνιε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε απινχ ζηε ρξήζε 

εξγαιείνπ ρεηξφο (tester), ρσξίο ππνρξεσηηθά ηελ απαίηεζε ρξήζεο Ζ/Τ. 

 πληήξεζε θαη επέθηαζε πνπ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εμνπιηζκφ. 

 Διάρηζηεο θαισδηαθέο απαηηήζεηο δηαζέηνληαο ηε κνλαδηθή ηαπηφρξνλε 

κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο bus κέζσ: 

 Με ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο (αθφκε θαη NYA – NYM) 

 Οπνηνπδήπνηε ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο δηαηνκήο ≥ 0,4 mm2 

 Οπηηθήο Ίλαο 
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 Leased line γξακκήο 

 Απιφ θαη θηιηθφ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

 ηαζεξή πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

 Αληαγσληζηηθφ θφζηνο πιηθψλ. 

 πλερήο αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη πξσηνπνξηαθψλ εθαξκνγψλ. 

 Γηαζέηεη web-server πξφγξακκα γηα νπηηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

είηε εμ απνζηάζεσο κέζσ δηαδηθηχνπ, είηε κέζσ PDA, είηε απεπζείαο κέζσ Ζ/Τ. 

 Γηαζέηεη driver ActiveX γηα ρεηξηζκφ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο θαη πξσηνθφιινπ 

Modbus. 

 Γηαζέηεη driver γηα EXCEL ψζηε λα κεηαθέξεη ακθίδξνκα απφ θαη πξνο ηνλ Ζ/Τ 

ηηο θαηαζηάζεηο ησλ I/O ζε θειηά ηνπ EXCEL. 

 πιιέγεη δεδνκέλα ζε κνξθή ASCII ή EXCEL. 

 Μπνξεί λα αληαιιάζζεη κέζσ ειεχζεξνπ θψδηθα ζε Visual Basic δεδνκέλα απφ 

θαη πξνο ηνλ Ζ/Τ (Δικόνα 3.4.3) 

 Μπνξεί είηε κφλν ηνπ, είηε ζε ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε PLC λα ειέγμεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

ηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα ζπκπιεξψλεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ πεξί 

ελεξγεηαθψλ κεηξήζεσλ ηνπ ΔΛΟΣ θαη λα θαζίζηαηαη έλα απνδνηηθφ εξγαιείν 

παξαθνινχζεζεο θαη ζχγθξηζεο ζεξκηδηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαλνκή δαπαλψλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ [10]. 

 Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλψηεξεο επθπΐαο . 

 πλδέεηαη άκεζα κε κεηξεηέο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη αεξίνπ ηεο Carlo Gavazzi θαη 

δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηηο κεηξήζεηο είηε ην alarm κέζσ δηαδηθηχνπ είηε κέζσ 

GSM modem ζε απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο θέληξν 

ιήςεο ελεξγεηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζεκάησλ 

 Γηαζέηεη manual θαη configuration πξφγξακκα ζηα ειιεληθά. 

 Δίλαη ην κνλαδηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ δηαχινπ πνπ βξίζθεηαη ζε έηνηκε 

βηβιηνζήθε ζην Διιεληθφ πξφγξακκα FINE 9 ηεο 4Μ γηα κειεηεηέο Μεραληθνχο 

[11]. 

Αθνινπζεί ε Δικόνα 3.4.5 πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηελ 

θεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη θηλεηέο ζπζθεπέο. 
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Δικόνα 3.4.3 : Μεηαθνξά δεδνκέλωλ από ηελ κνλάδα Dupline Master Generator 
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4.1  Διζαγυγή 

Ζ ππεξθφξηηζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο θνξηίνπ 

ζε ώξεο αηρκήο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλάγεηαη ζε θξίζηκν παξάγνληα ηεο εχξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο κε απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νδεγεί ζηελ αλάγθε 

ηεο άκεζεο θαηαλάισζεο ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε δήηεζε, ελ γέλεη 

ζηελ πξάμε, δίρσο πξνηεξαηφηεηεο. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίηεπμε 

απηνχ νδεγεί ζε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Οη πεξηπηψζεηο αδπλακίαο αθφκα θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ελφο δηθηχνπ, λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο θαηαλάισζεο 

είλαη φιν θαη πην ζπρλέο, θαη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα –θαη ηνπιάρηζηνλ- ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. λεζησηηθή Διιάδα) θαη ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

εθηεηακέλεο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο (blackouts) ζε ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο 

ζπλαληψληαη πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πηζηή 

παξαθνινχζεζε ηεο δήηεζεο απφ ηελ παξαγσγή, κε απνηέιεζκα επίζεο ηελ 

ειάηησζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ νη ΑΠΔ έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη δεηείηαη κε απνηέιεζκα λα 

κελ αμηνπνηείηαη ε ππεξβάιινπζα απηή ελέξγεηα.  

Ζ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε απνζχλδεζε απφ ην θχθισκα ελφο ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, 

αθήλνληαο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζπλδένληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα δηαλνκήο 

δίρσο ηελ παξνρή ξεχκαηνο, ή ζε κηθξφηεξεο δηαηαξαρέο, αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν ηεο 

πξφθιεζεο εθηεηακέλεο δηαθνπήο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ βιάβε ή θαη 

θαηαζηξνθή ζπζθεπψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

4.2  Ηζηοπικά ζηοισεία εξέλιξηρ θοπηίος 

Έλα ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

είλαη ην αζχλεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνξχθσζεο ηεο δήηεζεο ηα κεζεκέξηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ πνπ ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα ηνλ Ηνχιην. Ζ κεηαηφπηζε πξνο ηελ ζεξηλή 

απηή δήηεζε αηρκήο ζπλέβε ην 1992, θαη ε αλάπηπμε έρεη έθηνηε γίλεη πην έληνλε, κε 

κία απμαλφκελε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δήηεζεο αηρκήο θαη ηεο βαζηθήο δήηεζεο. Ζ 

αχμεζε ζηελ δήηεζε αηρκήο νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηελ πξνζθνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεγάινπ κπιάθ-άνπη ζηελ πεξηνρή 

ησλ Αζελψλ ην 2004. 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δήηεζε ελέξγεηαο κηαο κέζεο εκέξαο (γχξσ ζηα 7.000 MW) 

θαη ηελ αλψηαηε δήηεζε κηαο θαινθαηξηλήο κέξαο (γχξσ ζηα 10.500 MW) είλαη πάξα 
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πνιχ κεγάιε θαη ε δηαθνξά ζα γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε φζν απμάλεηαη ε επεκεξία 

καο θαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα πξέπεη 

λα ζπληεξνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο παλάθξηβεο κνλάδεο κφλν θαη κφλν γηα 

εθείλεο ηηο ιίγεο ψξεο πνπ ζα ρξεηαζηεί ην ξεχκα ηνπο. Απηφ είλαη φρη κφλν 

αληηνηθνλνκηθφ αιιά θαη αληηνηθνινγηθφ. Αθφκα ρεηξφηεξα, θάπνηεο κέξεο νχηε θαλ 

νη εθεδξείεο καο θαη νη καδηθέο εηζαγσγέο (ηεο ηάμεο ησλ 2000 MW) δελ θηάλνπλ, 

νπφηε αλαγθαζηηθά θφβεηαη ην ξεχκα ζε πνιινχο πνιίηεο [12].  

ηνλ Πίνακα 4.2.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο εηήζηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Πίνακαρ 4.2.1: Δμέιημε ηεο Δηήζηαο Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζην 

Γηαζπλδεδεκέλν Σύζηεκα 

Έηνο 
Φνξηίν Εήηεζεο – 

ΤΣ
7

 

(MWh) 

Eηήζηα 

πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

Ηζνδχλακε εηήζηα κεηαβνιή 

10-εηία 

1998-2007 
5-εηία 

2003-2007 
3-εηία 

2005-2007 

1997 38 066 842   

 

 

1998 39 861 786 4.72% 

3.7% 

1999 41 060 463 3.01% 

2000 44 108 220 7.42% 

2001 45 914 430 4.09% 

2002 46 973 998 2.31% 

2003 49 732 133 5.87% 

2.7% 

2004 50 953 871 2.46% 

2005 52 552 887 3.14% 

2.5% 2006 53 597 044 1.99% 

2007 55 253 426 3.09% 

Πηγή: Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2008 

πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Πίνακα 4.2.1 παξαηεξείηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαίλεη κεηνχκελνο θαζψο: 

 Καηά ηελ  δεθαεηία (1998-2007), ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3.7% 

                                                           
7
 Θεωρείται θ ηιτθςθ ςτθν Υψθλι Τάςθ (Υ.Τ.) χωρίσ το φορτίο άντλθςθσ 
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 Καηά ηελ πεληαεηία (2003-2007), ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.7% 

 Καηά ηελ ηξηεηία (2005-2007), ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.5% 

Απφ ην 1993 θαη κεηά νη εηήζηεο αηρκέο εκθαλίδνληαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη 

θπξίσο ηνλ Ηνχιην, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε 

θιηκαηηζηηθψλ. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ην 2005 θαη ην 2006, φπνπ ε εηήζηα αηρκή 

θαηαγξάθεθε ηνλ Αχγνπζην, εμαηηίαο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα απηνχ. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ην κήλα Αχγνπζην 

ζεκεηψλεηαη κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε εκθάληζε ηεο 

αηρκήο θαηά ην κήλα απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ θαη 

εθηφο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Πίνακαρ 4.2.2: Δμέιημε ηεο Δηήζηαο Αηρκήο Φνξηίνπ ζην Γηαζπλδεδεκέλν Σύζηεκα 

Έηνο 
Δηήζηα 

αηρκή
8

 

(MW) 

Γηαθνξά απφ 

πξνεγνχκελν 

έηνο 

Ηζνδχλακε εηήζηα κεηαβνιή 

10-εηία 

1998-2007 
5-εηία 

2003-2007 

3-εηία 

2005-

2007 

1997 6703   

 

 

1998 7370 9.95 

4.7% 

1999 7364 -0.08 

2000 8529 15.82 

2001 8598 0.81 

2002 
8924 

9100
9 

5.84 

2003 
9042 

9112
3 

0.13 

5.1% 2004 
9370

10
 

9600
11 

5.36 

2005 
9635 

9800
3 

2.08 6.5% 

                                                           
8
 Συμπεριλαμβάνονται οι απϊλειεσ Μεταφοράσ 

9
 Ζγιναν ςυμφωνθμζνεσ μειϊςεισ φορτίου καταναλωτϊν Μ.Τ. και Υ.Τ. (150 MW το 2002, 70 MW το 2003, 165 

MW το 2005 και 500 MW το 2007) 

10
 Αναφζρεται ςτθν ϊρα του Black-Out τθσ 12/7/2004, 12:39 μμ 

11
 Εκτίμθςθ ΔΕΣΜΗΕ για τθν αιχμι του 2004 (αν δεν ςυνζβαινε το Black-Out) 
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2006 9961 1.64 

2007 
10610 

11110
3 

11.53 

Πηγή: Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2008 

ηνλ Πίνακα 4.2.2 θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο εηήζηαο αηρκήο θνξηίνπ ζην χζηεκα θαηά 

ηελ 10-εηία 1997-2007.Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίνακα 4.2.2 δηαπηζηψλνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 Καηά ηελ δεθαεηία (1998-2007), ε εηήζηα αηρκή απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 4.7% 

 Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2003-2007), ε εηήζηα αηρκή απμήζεθε κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5.1% 

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2005-2007), ε εηήζηα αηρκή απμήζεθε κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6.5% 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο 

παξνπζηάδεη ζηαζεξή ηάζε θαη θαλνληθφηεηα, ελψ ε δηαθχκαλζε ηεο αηρκήο 

ηπραηφηεηα ιφγσ ηεο έληνλεο εμάξηεζεο απφ ηε ζεξκνθξαζία. 
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σήμα 4.2.1: Δμέιημε ηεο εηήζηαο αηρκήο θνξηίνπ ηεο Αηηηθήο (1990-2007) 

Πηγή: Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2008 

Ζ Αηηηθή θαη ε Θεζζαινλίθε απνηεινχλ θξίζηκεο πεξηνρέο ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο 

ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ηεο ρψξαο (θαηά ην έηνο 

2007 ζπγθέληξσζαλ ην 45% ηεο ζπλνιηθήο αηρκήο ηνπ ζπζηήκαηνο), ελψ εκθαλίδνπλ 

ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο (ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ θιηκαηηζηηθψλ). ην 
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σήμα 4.2.1 παξνπζηάδεηαη ε ζπλερψο απμαλφκελε εηήζηα αηρκή θνξηίνπ ζηελ 

Αηηηθή ηελ πεξίνδν 1990-2007.   

εκεηψλεηαη φηη θαηά ην  έηνο 2007 ε εηήζηα αηρκή ηεο Αηηηθήο εκθαλίζηεθε θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν, γεγνλφο πνπ είρε ζπκβεί κφλν κία θνξά ζην παξειζφλ (ην έηνο 2000),  

ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ. 

 

4.3  Γιασείπιζη Εήηηζηρ και Μέηπα Δξοικονόμηζηρ 

Ζ εμππεξέηεζε ησλ ζεξηλψλ αηρκψλ απνηειεί κφληκε κέξηκλα γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή (ΓΔΜΖΔ, Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ 

(ΓΔΖ/Γ.Γ.Γ) θαη ΓΔΖ Α.Δ.). Σα Σπζηήκαηα Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ζρεδηάδνληαη 

ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΓΔΜΖΔ θαη Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, έηζη ψζηε λα είλαη επαξθή 

γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο. Παξάιιεια, ιακβάλνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ θαη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε δηαζεζηκφηεηα εθεδξείαο θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζπλνπηηθά ηα θχξηα λνκνζεηηθά κέηξα, κηα ζεηξά δξάζεσλ   

θαη άιιεο  παξεκβάζεηο απφ ην 2005 ζηνπο ηνκείο Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο θαη 

Γηαλνκήο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο 

θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 

 

4.3.1  Ννκνζεηηθά κέηξα 

 Μέηξα κείσζεο άεξγνπ ηζρχνο ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ θηεξίσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα. 

1. ΚΤΑ Γ5/ΖΛ/Β/Φ1Αα/9021/17-05-2005 (ΦΔΚ 689/Β/23-05-2005) 

2. ΚΤΑ Γ5/ΖΛ/Β/νηθ.16954/13-09-2005 (ΦΔΚ 1343/Β/29-09-2005) 

 χλδεζε θηεξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα κε Φπζηθφ Αέξην. 

1. ΚΤΑ Γ5/ΖΛ/Β/νηθ.16954/13-09-2005 (ΦΔΚ 1343/Β/29-09-2005) 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ψξεο αηρκήο θαηά ηελ 

πεξίνδν Ηνπλίνπ– Απγνχζηνπ.  

1. Απφθαζε Α.Π. 10715/08-06-2005 

2. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/13200/22-06-2006 

3. Δγθχθιηνο Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1.10/13356/19-06-2007 
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 Οηθνλνκηθά θίλεηξα ζε θαηαλαισηέο γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ηζρχνο ηνλ κήλα  

Ηνχιην. Με ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηνλ Ηνχιην,  ε ΓΔΖ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα παξέρεη κέζσ 

ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηζρχνπλ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα πξνο θαηαλαισηέο πνπ είλαη πειάηεο ηεο γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζήο ηνπο 

θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν.  

1. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/11060/14-06-2005 (ΦΔΚ 825/Β/16-6-2005)  

2. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/11947/06-06-2006 (ΦΔΚ 827/Β/05-07-2006)  

3. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/715/8076/03-05-2007 (ΦΔΚ 742/Β/10-05-

2007) 

4. Απφθαζε  Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ.1Β/1545/νηθ.15422/24-06-2008 

 Μείσζε ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη πεξηνξηζκφο ηνπ θσηηζκνχ 

ησλ θηεξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα κε Δγθχθιην ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο θαη 

ΤΠΔΓΑ. Οη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη ζηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα (ηδηφθηεηα ή 

κηζζσκέλα), ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, θαηά 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ειάρηζηε ξχζκηζε ηνπο 

ζηνπο 25º C απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

θαζ΄ εκέξα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πεξηνξηζκνχ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. Δπίζεο ππνρξενχληαη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θσηηζκνχ ησλ θηηξίσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, θαηά ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν θαη απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα εμαζθαιίδεηαη ην απνιχησο ιεηηνπξγηθφ αλαγθαίν επίπεδν θσηηζκνχ γηα ην 

πξνζσπηθφ. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε απνθπγή θσηηζκνχ ρψξσλ κε 

απαξαηηήησλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ ιακβαλνκέλεο  εδψ 

ππφςε θαη ηε κεησκέλε  παξνπζία ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ησλ 

ζεξηλψλ αδεηψλ. 

1. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1.Β/13320/23-06-2006 

2. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1.Β/13540/20-06-2007 

3. Δγθχθιηνο  Γ5/ΖΛ/Β/νηθ.14 

 Απφθαζε Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

άεξγνπ ηζρχνο πνπ θαηαλαιίζθεηαη απφ θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα θαη άιιεο 

κεραλέο. 

1. Απφθαζε Γ5/ΖΛ/Φ1.Β/11132/26-05-2006 (ΦΔΚ 694/Β/05-06-2006). 

πγθξφηεζε επηηξνπήο. 

2. Tξνπνπνίεζε Απφθαζεο Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1.Β/16294 (ΦΔΚ 1256/Β). 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε επηηξνπήο. 
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 Αλαζεψξεζε ηξφπσλ ρξέσζεο ηεο θαηαλάισζεο άεξγνπ ελέξγεηαο απφ ηε ΓΔΖ 

Α.Δ.. Σξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ηηκνιφγεζεο απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. ηεο θαηαλάισζεο 

άεξγνπ ηζρχνο απφ πειάηεο ηεο πνπ ζπλδένληαη ζηε κέζε ηάζε θαη έρνπλ 

ηηκνιφγην Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β θαη Β15Β θαη Β25Β θαη Γ22 θαη Γ22Β κε 

κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο άεξγνπ ελέξγεηαο. 

1. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/6638/26-03-2007 (ΦΔΚ 440/Β/30-03-2007) 

 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θσηηζκνχ ζηα θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

1. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/νηθ 20168/09-10-2006 (ΦΔΚ 1554/Β/24-10-

2006) 

 πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξκνληθψλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ 

δηλνξεπκάησλ ζην ζχζηεκα Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, ηεο κειέηεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ηε κειέηε ησλ κέηξσλ θαη 

επεκβάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ζηηο γξακκέο Τςειήο, Μέζεο θαη 

Υακειήο Σάζεσο. 

1. Απφθαζε Α.Π. Γ5/ΖΛ/Β/Φ40/1928/31-01-2005 

 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο ππ‟ αξηζ. Οηθ. Φ9.2/29362/1957/09-12-2005 

(Β΄1797) Κνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: Γηελέξγεηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζηηο 

θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ, ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ Α.Δ. ζηα πιαίζηα κέηξσλ Δμνηθνλφκεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

1. Αξηζκφο Απφθαζεο Α΄7625/378 (ΦΔΚ 651/Β/27-04-2007) 

2. Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ ππ. αξηζ. Α΄7625/378 ΚΤΑ (ΦΔΚ 733/Β/09-

05-2007). Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο ηελ θιηκαηηζηηθψλ δηνξζψλεηαη ζηνλ 

νξηζκφ απφ κεγαιχηεξε ίζε ησλ 12 kW ζε κεγαιχηεξε ίζε ησλ 2 kW. 

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο θαηαλαισηψλ Τςειήο 

Σάζεο (Τ.Σ.) θαηά 100-150 MW (γηα 1 ψξα). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα κέηξα δηαρείξηζεο θνξηίνπ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο αλακέλεηαη λα 

έρνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 πκθσλεκέλεο κεηψζεηο θνξηίνπ θαηαλαισηψλ Τ.Σ.   100†150 MW (γηα 1 

ψξα) 

 Μείσζε θνξηίνπ ιφγσ ηηκνινγηαθψλ θηλήηξσλ     180†200 MW 
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Με βάζε ηα πην πάλσ, ζπλνιηθά ηα κέηξα δηαρείξηζεο αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξνπλ 

κείσζε ησλ θνξηίσλ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ηεο ηάμεσο ησλ 500 MW. 

 

4.3.2 Πιαίζην εμνηθνλφκεζεο & νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο  

Δθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. Γ6/Β/14826/2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κε ηίηιν 

«Μέηξα γηα ηε βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην 

δεκόζην θαη επξύηεξν δεκόζην ηνκέα» (ΦΔΚ 1122 Β’), ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε ζπλνιηθή θαη εληαία 

ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ απηψλ θαη λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

ηελ πξάμε, ελνπνηεί ηηο πξναλαθεξζείζεο παιαηφηεξεο ΚΤΑ ζρεηηθέο κε ζέκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξνζζέηεη λέεο νδεγίεο θαη θαζνξίδεη ιεηηνπξγηθέο 

παξακέηξνπο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ην δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. πλνπηηθά, ε ελ ιφγσ ΚΤΑ αλαθέξεηαη: 

 ζηελ ππνρξέσζε ζχλδεζεο (φπνπ ππάξρεη ήδε δίθηπν) ή αίηεζεο ζχλδεζεο (φπνπ 

αλακέλεηαη λα ππάξμεη δίθηπν) κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 

  ζηε κείσζε άεξγνπ ηζρχνο (ζπλεκίηνλν θ) 

 ζηελ πξνιεπηηθή, ηαθηηθή θαη ιεπηνκεξή ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 ζηελ ηήξεζε ησλ δηαθφξσλ πξνηχπσλ CEN γηα θαζνξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ θαη 

επηηξεπφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ, ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θξέζθνπ αέξα, 

θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ θσηηζκνχ αλάινγα κε ην ρψξν 
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4.4  Δπγαζηηπιακή Μονάδα Κηιπιακού Αςηομαηιζμού  

ηελ θαηεχζπλζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ θαη κέηξσλ, ε ρξήζε ησλ νινθιεξωκέλωλ 

ζπζηεκάηωλ απηνκαηηζκνύ ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα απνηειεί κηα εθηθηή, νηθνλνκηθή, 

νηθνινγηθή θαη άκεζα εθαξκφζηκε ιχζε ε νπνία ππφζρεηαη ηξνκεξή βειηίσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο ψξεο αηρκήο.  

Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

ελεξγνβφξσλ ζπζθεπέο φπσο ζηεγλσηήξεο, θιηκαηηζηηθά, ςπγεία θ.η.ι. θαη 

παξάιιεια ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεγρφκελσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ 

κηθξνδηαθνπψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Οη δηαθνπέο είλαη ηφζν 

κηθξέο πνπ, αθελφο δελ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζθεπψλ, αθεηέξνπ δελ ηηο αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο άιια είλαη αξθεηέο γηα λα 

ζψζνπλ ην ζχζηεκα θαη λα ην πξνθπιάμνπλ απφ πνιχ κεγαιχηεξεο φπσο απηέο πνπ 

έρνπλ παξαηεξεζεί  ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Έλα ηέηνην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ είλαη ην Dupline. Ζ Carlo Gavazzi απνθάζηζε λα 

παξνπζηάζεη ην Dupline σο έλα δίθηπν κε κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ 

θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γηα Κηηξηαθφ Απηνκαηηζκφ.  

Σν Dupline πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά απφ ζπζθεπέο απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

απηνκαηηζκφ ελφο ζχγρξνλνπ θηηξίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ θιηκαηηζηηθψλ, 

ελεξγνβφξσλ ζπζθεπψλ, θσηηζκνχ, ξνιψλ, ζπλαγεξκψλ, επνπηείαο θαη ειέγρνπ. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Διέγρνπ, 

επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί είηε απηφλνκα είηε ζαλ κέξνο ελφο 

κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ζπλέπεηα θαη επηκνλή ζηε ρξήζε ηεο αξρηθήο έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ 

επηθνηλσλίαο Dupline, φπνπ φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

απνηειεί εγγχεζε φηη φιεο νη λέεο ζπζθεπέο Dupline κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε κία 

ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε κε απιφ θαη θαζνξηζκέλν ηξφπν. Έηζη κηα εγθαηάζηαζε πνπ 

πινπνηήζεθε πξηλ απφ 10 ρξφληα κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηηο λέεο ζπζθεπέο φπσο ν 

αλαιπηήο ελέξγεηαο, νζφλε επαθήο, νζφλε θεηκέλνπ ή κνλάδα επηθνηλσλίαο κέζσ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. ήκεξα ην Dupline πξνζθέξεη δπλαηέο ιχζεηο θπξίσο γηα έιεγρν 

θσηηζκνχ θαη ζπλαγεξκψλ αιιά θαη  ζε εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. 

 

4.4.1  Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο & νξγάλσλ 

Σν ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ ελφο δηθηχνπ Dupline κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί κε αξθεηνχο 

ηξφπνπο: ε εηζφδνπο θαη εμφδνπο, ζε ζπζθεπέο ηξνθνδνηνχκελεο απφ ην δίθηπν 

Dupline ή απφ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία, ή ζαλ ζπζθεπέο ηνπνζέηεζεο ζε θεληξηθφ 

πίλαθα ή απνθεληξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 

ζπζθεπψλ είλαη φηη ζπλδένληαη κε ην δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 2 αγσγνχο.  
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Δικόνα 4.4.1: Μνλάδα εξγαζηεξηαθνύ θηηξηαθνύ απηνκαηηζκνύ 

ηελ Δικόνα 4.4.1 παξνπζηάδεηαη ε μονάδα επγαζηηπιακού κηιπιακού 

αςηομαηιζμού κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνία αλαπηχρζεθε ην ινγηζκηθφ εξγαιείν 

ειέγρνπ, ε παξνπζίαζε ηνπ νπνίνπ αθνινπζεί ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ ρξήζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο απηήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ  ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, 

ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (θπξίσο ζε κνλνθαηνηθίεο) 

εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν άλεζεο θαη αζθάιεηαο (ιεηηνπξγία «Έξςπνο πίηι») ελψ 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο. 

Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ κηα θεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ ε 

νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ππφινηπα φξγαλα θαη είλαη απηή πνπ δίλεη εληνιέο 

θαη παξαιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα. Πεξηιακβάλεη αθφκα κνλάδεο εμφδνπ φπσο ηελ 

κνλάδα  relay 8 εμφδσλ ε νπνία βξίζθεηαη δίπια ζηε θεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ 

θαη ην mini relay κηαο εμφδνπ. Γίπια ζηελ κνλάδα Dupline νθηψ εμφδσλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλε κηα κνλάδα dimmer δχν εμφδσλ 1-10V γηα ιακπηήξεο θσηηζκνχ 

θζνξίνπ κε ειεθηξνληθφ ballast.    

Σα αηζζεηήξηα φξγαλα ηεο κνλάδαο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο 

κνλάδαο θαη απνηεινχληαη απφ έλαλ αληρλεπηή θίλεζεο, έλαλ αηζζεηήξα 

θσηεηλφηεηαο θαη έλα εζσηεξηθφ ζεξκφκεηξν. Ο αλαιπηήο ελέξγεηαο (EM24 DIN) 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο 9 πξίδεο γηα ηελ ζχλδεζε θνξηίσλ ειεγρφκελσλ απφ ηηο 

κνλάδεο εμφδνπ (relays) ελψ δίπια ηνπ ππάξρεη ν ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ηεο κνλάδαο κε ελδεηθηηθά ιακπάθηα πνπ αλάβνπλ φηαλ είλαη ON ε 

αληίζηνηρε θάζε. Οη δηαθφπηεο (buttons) πνπ ειέγρνπλ ηα ζπλδεδεκέλα ζηηο πξίδεο 

θνξηία (ζπλνιηθά 16 δηαθφπηεο κε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο) είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κνλάδαο ελψ ππάξρνπλ  κνλάδεο εηζφδνπ (4 couplers) πνπ 

ειέγρνπλ ηνπο δηαθφπηεο (1 coupler ειέγρεη 4 δηαθφπηεο). 

Δπίζεο ππάξρνπλ ππνδνρέο γηα επέθηαζε θαη ζχλδεζε επηπιένλ κνλάδσλ ζηνλ ήδε 

ππάξρνλ εμνπιηζκφ θαη ηξηθαζηθφ θαιψδην ηξνθνδνζίαο. Σέινο πεξηιακβάλνληαη  

θνξεηέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

κνλάδσλ εηζφδσλ-εμφδσλ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο  θαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπψλ. 
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Δικόνα 4.4.2: Δζωηεξηθή θαιωδίωζε κνλάδαο εξγαζηεξηαθνύ θηηξηαθνύ απηνκαηηζκνύ 

ηελ Δικόνα 4.4.2 παξνπζηάδεηαη ε εζσηεξηθή θαισδίσζε ηεο κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εθηφο απφ ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο, 

ππάξρεη ην 2-ζπξκαην θαιψδην bus ην νπνίν δηαηξέρεη νιφθιεξε ηελ κνλάδα θαη  

ζπλδέεη ηα ππφινηπα φξγαλα κε ηελ θεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

εξγαζηεξηαθφ θηηξηαθφ απηνκαηηζκφ, αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, ε δηαζχλδεζε 

ηνπο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

4.4.1.1 Κεληξηθή Μνλάδα Απηνκαηηζκνχ ( ή Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ) 

 

Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Απηνκαηηζκνύ (νλνκάδεηαη θαη Γελλήηξηα Καλαιηώλ) απνηειεί 

ηελ θαξδηά θάζε έμππλεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο. Διέγρεη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία 

κε αλψηεξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Γηα πνιχ κεγάια θηίξηα, πνιιέο Κεληξηθέο Μνλάδεο 

Διέγρνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ Κεληξηθή Μνλάδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

δηθηχνπ, ζπλήζσο φκσο ηνπνζεηείηαη ζε έλα θεληξηθφ πίλαθα καδί κε άιιεο ζπζθεπέο 

Dupline εηδηθέο γηα ζχλδεζε ζε ξάγα. 
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Ζ πξνγξακκαηηδφκελε Κεληξηθή Μνλάδα (Κ.Μ.) έρεη ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο 

έιεγρνπ θσηηζκνχ, ξνιψλ, ζπλαγεξκψλ, ξχζκηζεο αλαινγηθψλ αηζζεηήξσλ θαη 

νξίσλ ελεξγνπνίεζεο (setpoints). Τπνζηεξίδεη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ, 

ρξνληθά, κεηξεηέο, ινγηθέο πξάμεηο θαη εθηέιεζε καθξνεληνιψλ ή ζελαξίσλ. 

Πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλεο 4 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 4 ςεθηαθέο έμνδνη (transistor).  

Κάζε Κ.Μ. δεκηνπξγεί 128 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην 

πιήζνο ησλ ζπζθεπψλ (εηζφδσλ ή/ θαη εμφδσλ) πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, π.ρ. 

1000 button κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ ίδηα έμνδν θαηαιακβάλνληαο κφλν κία 

δηεχζπλζε.  

Κάζε Κ.Μ. έρεη 2 ζχξεο επηθνηλσλίαο: 2 RS232 (ε άλσ εμ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο κνλάδαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή-δηαδηθαζία 

Configuration, ελψ ε θάησ ζχξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην «δηάβαζκα» ηεο γελλήηξηαο 

κε πξφγξακκα νπηηθνπνίεζεο κέζσ ππνινγηζηή). Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ αζχξκαηε 

δηθηχσζε κέζσ εμσηεξηθνχ radio modem, αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ρξήζε θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κέζσ SMS κελπκάησλ (option), ζχλδεζε κε Ethernet (κε ρξήζε 

κεηαηξνπέα RS-232 ζε Ethernet) 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

 Σάζε ηξνθνδνζίαο : 230Vac ή 10-30Vdc  

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο) : ≤ 8 ζηνηρείσλ (144mm)  

 Σάζε ιεηηνπξγίαο bus: <12Volt  

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (6): Σξνθνδνζίαο (πξάζηλε), θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 

(θίηξηλε), ζχξα 1 ζε ρξήζε (θφθθηλε), ζχξα 2 ζε ρξήζε (θφθθηλε), RS-485 

(θφθθηλε),ζχλδεζεο κε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο(θφθθηλε)  

 Δλζσκαησκέλεο 4 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 4 ςεθηαθέο έμνδνη (transistor).  

 Αλαβαζκίζηκν ινγηζκηθφ (firmware)  

 Απηνξπζκηδφκελν εζσηεξηθφ ξνιφη ηχπνπ DCF77  

 Δλζσκαησκέλν GSM modem κε εμσηεξηθή θεξαία  
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4.4.1.2 Μνλάδεο Δμφδνπ 

Μονάδα Relay 1 εξόδος (26x39x17mm) ή Mini Relay 

 

Μνλάδα θαηάιιειε γηα απνθεληξσκέλν έιεγρν ζπζθεπψλ. Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθά 

κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο θηηίσλ δηαθιαδψζεσο ή πξηδψλ. 

Γηαζέηεη κηα επαθή ΝΟ (θαλνληθά αλνηθηή) πνπ αληέρεη ζε ζπλερφκελν ξεχκα 

ιεηηνπξγίαο 13Α (σκηθφ θνξηίν) θαη ζε 130Α ζηηγκηαίν θξνπζηηθφ ξεχκα. 

Σξνθνδνηείηαη απφ ην bus ελψ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ bus ζήκαηνο. ηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ ην 

mini relay είλαη ηνπνζεηεκέλν δίπια ζηελ έλαηε πξίδα (βιέπε Δικόνα 4.4.2) απφ ηελ 

νπνία θαη ειέγρεηαη. 

Δγκαηάζηαζη - ζύνδεζη  

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ζχλδεζε εληφο θηηίσλ. Γελ δηαζέηεη θιέκεο ζχλδεζεο 

αιιά ελζσκαησκέλα κνλφθισλα θαιψδηα δηαηνκήο 1.5mm
2
 (2 γηα ην bus, 2 γηα ηελ 

επαθή). Σα θαιψδηα ηεο επαθήο κπνξνχλ λα κπνπλ ζε ζεηξά (γηα ηνλ ON/OFF έιεγρν 

θνξηίσλ) ή παξάιιεια. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 1 έμνδνο relay  μεξήο επαθήο , AC/DC έσο 13Α  

 Μεραληθή δηάξθεηα δσήο εμφδνπ: ≥ 5x10
6
 

 Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο εμφδνπ: ≥ 1x10
5
 (250V, 12A)  

 Γηαζηάζεηο: ≤30 x 40 x 20 mm 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -20…50 
ν
C   

 Σνπνζέηεζε: Υσλεπηή 

 ήκαλζε CE 
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Μονάδα  Relay 8  εξόδων 

 

Μνλάδα θαηάιιειε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. Σνπνζεηείηε  θνληά ζηα 

ειεγρφκελα θνξηία, είηε ζην θεληξηθφ πίλαθα, είηε ζε ππνπίλαθεο ή αθφκα θαη κφλε 

ηεο (εληφο ζηεγαλνχ θηηίνπ). Απνηειείηαη απφ 8 relay (NO, SPST, κε γαιβαληθή 

απνκφλσζε) ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο ησλ 4. Κάζε relay αληέρεη ζε ξεχκα θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο 16Α, αιιά θάζε νκάδα ζην ζχλνιν ηεο δελ πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε 

ξεχκα κεγαιχηεξν ησλ 16Α ελψ φιε ε κνλάδα δελ πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξεχκα 

>32Α. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη 8 έμνδνη είλαη ελεξγνπνηεκέλνη θαη ηα θνξηία είλαη 

ηζφπνζα κνηξαζκέλα ηφηε απφ θάζε relay επηηξέπεηαη λα δηέξρεηαη ξεχκα 4Α.  

Ζ κνλάδα απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ On /Off έιεγρν γξακκψλ θσηηζκνχ  

κηθξφηεξεο ησλ 900W ή άιισλ κηθξψλ θνξηίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ κεγαιχηεξα θνξηία ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ ζπκβαηηθά relay 

ηζρχνο. ηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα, νη νθηψ απφ ηηο 9 πξίδεο πνπ βξίζθνληαη θάησ 

απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (Δικόνα 4.4.2) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα νθηψ θνξηία ON-

OFF ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο εμφδνπ  

ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ bus ζήκαηνο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εμφδσλ (κεηάπησζε ζε θαλνληθά θιεηζηέο ή αλνηθηέο επαθέο). 

Σέινο δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά γηα θάζε έλα απφ ηα relay 

ηεο κνλάδαο.  

Δγκαηάζηαζη - ζύνδεζη  

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ζχλδεζε ζε ξάγα πίλαθα. Σα ειεγρφκελα θνξηία, ε 

παξνρή ησλ θνξηίσλ, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδνο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο θιέκεο. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο :230Vac,  45-65 Hz 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο) : 4 ζηνηρεία = 72mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (10): Σξνθνδνζίαο (πξάζηλε), θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 

(θίηξηλε), έμνδνο ελεξγνπνηεκέλε ( 8 θφθθηλεο ,κηα γηα θάζε relay) 

 Μεραληθή δηάξθεηα δσήο εμφδνπ: ≥ 5x10
6
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 Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο εμφδνπ: ≥ 1x10
5
 (250V, 12A) 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -5…50 
ν
C  

 ήκαλζε CE   

 

4.4.1.3 Αηζζεηήξεο  

Αιζθηηήπαρ θωηεινόηηηαρ  

Ο αλαινγηθφο κεηξεηήο θσηεηλφηεηαο κεηαηξέπεη ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ζε 

αξηζκεηηθή ηηκή πνπ κεηαδίδεηαη ζην δίθηπν Dupline θαηαιακβάλνληαο κφλν έλα 

θαλάιη (αλαινγηθφ ζήκα- Analink). Δπηπξφζζεηα  ε ηηκή απηή  κπνξεί λα κεηαδνζεί 

παξάιιεια κέρξη θαη ζε 8 θαλάιηα ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα πξνγξακκαηηζκέλα θαη 

ζπλεπψο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 8 δηαθνξεηηθά φξηα ξχζκηζεο (set points). Μφιηο 

ε ηηκή απηή μεπεξάζεη θάπνην απφ ηα φξηα, ηφηε είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ θάπνηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο ελέξγεηεο (ελεξγνπνίεζε Master-δηεπζχλζεσλ κέζσ ηεο 

θεληξηθήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ απφ ην Configuration).  

Ο κεηξεηήο θσηεηλφηεηαο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ζπζθεπέο ξχζκηζεο θσηηζκνχ 

Dimmer έηζη ψζηε λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηε θσηεηλφηεηα ζε έλα δσκάηην ή λα 

ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ηνλ θσηηζκφ. Οκνίσο κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ 

θσηηζκφ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (on-off  ή θαη dimming) ή λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

αλεβνθαηέβαζκα ξνιψλ αιιαγή θιίζεσλ ζε ξπζκηδφκελεο πεξζίδεο θιπ.  

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά                                                     

 Δχξνο κέηξεζεο: 0,1 Lux … 100 kLux   

 Βαζκφο Πξνζηαζίαο: IP44 

 Γηαζηάζεηο: ≤ 40 x 85 x 45 mm 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -10…60 
º
C                

 Σνπνζέηεζε: Δπίηνηρε 

 ήκαλζε CE 

 

Αιζθηηήπαρ θεπμοκπαζίαρ εζωηεπικού σώπος 

Ο αλαινγηθφο κεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο κεηαηξέπεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζε 

αξηζκεηηθή ηηκή πνπ κεηαδίδεηαη ζην δίθηπν Dupline θαηαιακβάλνληαο κφλν έλα 

θαλάιη (αλαινγηθφ ζήκα-Analink). Δίλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ 
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ρψξν θαη ε κεηξνχκελε ηηκή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπζθεπέο 

απεηθφληζεο (πξφγξακκα Excel, ελδεηθηηθά, νζφλε θεηκέλνπ ή αθήο θιπ.), αιιά θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ζεξκαληηθψλ ή θιηκαηηζηηθψλ ζσκάησλ (ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εθαξκνγή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ 

κείσζε ηεο θαηαλάισζε ζηηο ψξεο αηρκήο) θαη αλεκηζηήξσλ. Οη αλσηέξσ 

δπλαηφηεηεο πξνθχπηνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ κέζσ Ζ/Τ –Configuration, φπνπ θαη νξίδνληαη ηα φξηα 

ξχζκηζεο ( set-points). 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 Δχξνο κέηξεζεο: -30…60 
ν
C 

 Βαζκφο Πξνζηαζίαο: IP20 

 Γηαζηάζεηο: ≤ 85 x 85 x 35 mm 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -30…60 
ν
C   

 Σνπνζέηεζε: Δπίηνηρε ή ρσλεπηή 

 ήκαλζε CE 

 

Μονάδα Δλέγσος και Ρύθμιζηρ θωηιζμού (Dimmer 2 x 1-10V) 

  

Ζ κνλάδα dimmer δχν εμφδσλ 1-10V γηα ιακπηήξεο θσηηζκνχ απνηειεί κηα αθφκε 

ζπληζηψζα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ηεο Dupline. Απνηειείηαη απφ δχν 

αλεμάξηεηνπο θιάδνπο θζνξηζκνχ κε ειεθηξνληθφ ballast 1-10V θαη έληαζεο 

ξεχκαηνο κέρξη 10A. Ζ κνλάδα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία soft start γηα αχμεζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνληθή πξνζηαζία ησλ εμφδσλ απφ 

βξαρπθχθισκα ή ππεξθφξηηζε. 

ηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, δίπια ζηελ κνλάδα dimmer, 

ππάξρνπλ δχν πξίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα θνξηία ησλ dimmers θζνξίνπ κε 

ειεθηξνληθφ ballast θαη απφ θάησ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηέζζεξηο ππνδνρέο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ 1-10V ησλ ballast, γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν dimmer αληίζηνηρα 

(ζην θφθθηλν  ε ζεηηθή ηξνθνδνζία, ζην καχξν ε αξλεηηθή). 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 4: Δξγαζηεξηαθφ χζηεκα Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        93 

Ζ κνλάδα ππνζηεξίδεη έσο 4 πξνεπηιεγκέλεο ζηάζκεο θσηηζκνχ (ζελάξηα) κε κλήκε 

απνζήθεπζεο ηεο ηειεπηαίαο ξπζκηζκέλεο ζηάζκεο. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

επαλαπξνγξακκαηηζκνχ  ησλ εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηάζκεο θαη θιεηδψκαηνο 

ξπζκίζεσλ θαη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ εμφδσλ (on ή off) κέζσ 

bus ζήκαηνο θαη νπηηθήο έλδεημεο ζηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο. 

Δγκαηάζηαζη- ζύνδεζη 

Ζ κνλάδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο ή ζε ζηεγαλφ 

θηηίν  εληφο ηεο ςεπδνξνθήο εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο ρψξνο. Ζ παξνρή ησλ 

θνξηίσλ θαη νη νπδέηεξνη, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο θιέκεο. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 Πιήζνο εμφδσλ / κνλάδα: ≥ 2 

 Μέγηζηε Ηζρχο Δμφδνπ: ≥ 50mA 

 Γηαζηάζεηο: ≤ 4 Θέζεσλ (Πίλαθα) 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: 0…50 
ν
C  

 Σνπνζέηεζε: Ράγαο 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (4): Σξνθνδνζίαο (πξάζηλε), bus ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία (θίηξηλε), έμνδνο ελεξγνπνηεκέλε ( 2 θφθθηλεο κηα γηα θάζε έμνδν)  

 ήκαλζε CE 

 

Ανισνεςηήρ κίνηζηρ (PIR) 

Ο αληρλεπηήο θίλεζεο ηξνθνδνηείηαη απφ ην Dupline. Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ 

βαζίδεηαη ζηελ παζεηηθή αλίρλεπζε είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ 

ελφο ζηνλ ίδην ρψξν ρσξίο λα επεξεάδεη ν έλαο ηνλ άιιν. Δπίζεο έρεη ελζσκαησκέλν 

ρξνλνδηαθφπηε (κε ξχζκηζε απφ 10sec-10min) πνπ δηαηεξεί ην ζήκα εμφδνπ γηα φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

Ο πνκπφο ελεξγνπνηείηαη κφιηο αληρλεχζεη κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ 

(ζπλήζσο απφ ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ελφο αλζξψπνπ). Ζ ηδηφηεηα απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ παξνπζίαο κε εθαξκνγέο φπσο ζε ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ, έιεγρν θσηηζκνχ-θιηκαηηζηηθψλ, εηδνπνίεζε παξνπζίαο ζε 

επηθίλδπλνπο ρψξνπο θ.α.  
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Όηαλ γίλεη αληηιεπηή θάπνηα θίλεζε απφ ηνλ αληρλεπηή, απηφο αξρίδεη θαη εθπέκπεη 

ζην επηιεγκέλν θαλάιη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλ ν 

αληρλεπηήο ελεξγνπνηεζεί μαλά θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηφηε ν ρξφλνο 

κεδελίδεηαη θαη μεθηλάεη ε κέηξεζε απφ ηελ αξρή (θαζπζηέξεζε απνδηέγεξζεο κε 

reset). Σέινο είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ αληρλεπηή έηζη ψζηε λα εθπέκπεη ζήκα θαηά 

ηελ δηάξθεηα απνπζίαο θίλεζεο (αλάζηξνθε ιεηηνπξγία). 

Σν ςεθηαθφ ζήκα ινηπφλ  κεηαδίδεηαη ζην δίθηπν Dupline θαηαιακβάλνληαο έλα 

κφλν θαλάιη (ςεθηαθφ ζήκα – Digital ). Σν απνηέιεζκα ηνπ ςεθηαθνχ θαλαιηνχ 

είλαη κηα έλδεημε on/off  θαη κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπζθεπέο 

απεηθφληζεο (πξφγξακκα Excel, ελδεηθηηθά, νζφλε θεηκέλνπ ή αθήο θιπ.).  

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 Σξνθνδνηείηαη απφ ην bus  

 Γηαζηάζεηο : 104 x 55 x 57 mm 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -10…50 
ν
C  

 Γσλία ιεηηνπξγίαο 90º 

 Σνπνζέηεζε:  Δπίηνηρε 

 ήκαλζε CE  

 

4.4.1.4 Μνλάδεο Δηζφδνπ 

Μονάδα 4 ειζόδων voltage free (28x28x10mm) ή Coupler 

 

Μνλάδα εμαηξεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο θαηάιιειε γηα ηε κεηαηξνπή 4 ζπκβαηηθψλ 

δηαθνπηψλ ή button ζε bus πξνγξακκαηηδφκελνπο. ηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα couplers ηα νπνία ειέγρνπλ απφ ηέζζεξηο δηαθφπηεο ην 

θαζέλα θαιχπηνληαο έηζη ηνπο ζπλνιηθά δεθαέμη δηαθφπηεο-button ηεο κνλάδαο.  
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Ζ κνλάδα δελ απαηηεί εμσηεξηθή ηξνθνδνζία (ηξνθνδνηείηαη απφ ην bus-bus 

powered) θαη θαηαλαιψλεη 1mA ζε εξεκία θαη 1,4mA κε φιεο ηηο επαθέο 

ελεξγνπνηεκέλεο. ηελ πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ ηέηνησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή ηνπο θαηαλάισζε γηα λα βξεζεί ην κέγηζην επηηξεπηφ κήθνο 

bus. Σέινο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο ψζηε νη 

επαθέο λα  κελ είλαη ππφ ηάζε. 

Δγκαηάζηαζη- ζύνδεζη  

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο κνλάδαο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θηηίσλ 

δηαθνπηψλ. ηηο βηδσηέο θιέκεο ζπλδέεηαη ην bus ελψ ζηα 5 θαιψδηα πνπ βγαίλνπλ 

απφ ηε κνλάδα ζπλδένληαη ηηο επαθέο. Σν καχξν θαιψδην απνηειεί ηνλ θνηλφ 

αθξνδέθηε ησλ επαθψλ ελψ θάζε έλα απφ ηα 4 ρξσκαηηζηά θαιψδηα ζπλδέεηαη ζε 

μερσξηζηή επαθή. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά   

 Μεηαηξέπεη  ηελ μεξή επαθή ζε δηεχζπλζε 

 Πιήζνο εηζφδσλ / κνλάδα: ≥ 4 

 Γηαζηάζεηο: ≤ 30 x 30 x 10 mm 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: 0…50 
ν
C  

 Σνπνζέηεζε: Υσλεπηή 

 ήκαλζε CE 

 

4.4.1.5 Αλαιπηήο Δλέξγεηαο  
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Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηεο Dupline έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε κηα 

ζεηξά απφ  κεηξεηέο θαη αλαιπηέο ελέξγεηαο νη νπνίνη παξέρνληαη ζηελ αγνξά απφ ηελ 

κεηξηθή εηαηξεία Carlo Gavazzi. Έλαο απφ ηνπο αλαιπηέο απηνχο είλαη ν ΔΜ24 DIN 

κε ηνλ νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην ζχζηεκα εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ.  

Ο αλαιπηήο ελέξγεηαο ΔΜ24 DIN είλαη έλαο ηξηθαζηθφο αλαιπηήο κε απεπζείαο 

ζχλδεζε ζην field bus Dupline, ελζσκαησκέλν ρεηξηζηήξην (joystick) θαη δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε LCD νζφλε ηξηψλ γξακκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη  γηα 

κέηξεζε ηάζεο, έληαζεο ξεχκαηνο, ελεξγνχ ηζρχνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θνξηίσλ, 

άεξγνπ ηζρχνο ησλ θνξηίσλ, θάζεο θαη ζπληειεζηή ηζρχνο (cosθ). Δπίζεο βνεζά 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ θαηαλνκή δαπαλψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κηαο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ζηε κέζε ηάζε, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα 

πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην field bus Dupline.  

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

 Βαζκνί πξνζηαζίαο: IP50 

 εηξηαθή έμνδνο RS485 (θαηφπηλ αηηήζεσο) (MODBUS-RTU) 

 πκβαηφηεηα κε iFIX SCADA 

 Αθξίβεηα ±0.5 RDG (ξεχκα /ηάζε) 

 Αλάιπζε ελέξγεηαο 

 ηηγκηαία αλάγλσζε κεηαβιεηψλ: 4 DGT 

 Αλάγλσζε Δλεξγεηψλ/ αεξίσλ/ λεξνχ: 7+1 DGT 

 Μεηαβιεηέο ζπζηήκαηνο: VLL, VLN, Admd, VA, VAdmd, maxW, Wdmd, 

Wdmd max var, PF, Hz, Phase-sequence 

 Μνλνθαζηθέο κεηαβιεηέο: VLL, VLN, A, VA, W, var, PF 

 Δλεξγεηαθέο κεηξήζεηο: ζπλνιηθέο θαη επηκέξνπο kWh θαη kvarh 

 Μεηξήζεηο αεξίνπ, θξχνπ λεξνχ, δεζηνχ λεξνχ, kWh ηειεζέξκαλζεο 

 Απηνηξνθνδνηνχκελε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (είζνδνη AV0-AV9) 

 Βνεζεηηθή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (AV5-AV6) 

 3 ςεθηαθέο είζνδνη γηα ηελ επηινγή δαζκνινγίσλ, γηα κέηξεζε (θαηφπηλ 

αηηήζεσο) Μέγηζηεο Εήηεζεο αεξίνπ/ λεξνχ (δεζηφ-θξχν) θαη ηειεζέξκαλζεο 

 2 ςεθηαθνί έμνδνη γηα παικνχο ή γηα πξνεηδνπνηήζεηο ή γηα ζπλδπαζκφ θαη ησλ 

δχν (θαηφπηλ αηηήζεσο) 
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 Γηαζηάζεηο: ≤ 4 Θέζεσλ (Πίλαθα) 

 Τγξαζία: 20-80% 

 Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο: -5…50 
ν
C  

 Σνπνζέηεζε: Ράγαο 

 ήκαλζε CE 

 

1. Υεηξηζηήξην (joystick) γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξακέηξσλ 

δηακφξθσζεο θαη ελαιιαγή κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ νζφλε. 

2. Κφθθηλν LED αλαβνζβήλεη 

αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη 

κεηξεζεί. 

3. Οζφλε LCD γηα ηελ παξνπζίαζε 

ησλ παξακέηξσλ δηακφξθσζεο θαη 

ηελ εκθάληζε  φισλ  ησλ 

κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. 

4. Δπηινγέαο γηα ηελ επηινγή ηεο 

επηζπκεηήο ζειίδα ζηελ νζφλε θαη 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

5. πλδέζεηο-βίδεο αθξνδεθηψλ γηα 

ηελ θαισδίσζε.  

 

 

4.4.1.6  Πεξηθεξεηαθέο-Φνξεηέο κνλάδεο  

Ππογπαμμαηιζηήρ πεπιθεπειακών μονάδων  (  Programmer )    

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα δηεπζπλζηνδνηεί φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο 

κνλάδεο Dupline πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ. Απνηειεί κνλάδα βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ εηζφδσλ-εμφδσλ, πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο 

κε ην νινθιεξσκέλν ASIC (νη παιηφηεξεο κνλάδεο 

πξνγξακκαηίδνληαη κε ηηο βπζκαησηέο θάξηεο θαλαιηψλ-

δηεπζχλζεσλ: code modules). Έρεη ηελ δπλαηφηεηα καδηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαλαιηψλ (δηεπζχλζεσλ) αλά 2,4, ή 8, είηε ζε 

θαηάζηαζε on-line είηε ζε θαηάζηαζε off-line. ήκαλζε CE 
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Μονάδα ελέγσος απόκπιζηρ καναλιών ( Tester ) 

Διέγρεη ηελ απφθξηζε ησλ εμφδσλ κέζσ button 

θαη LCD νζφλεο. Απνηειεί κνλάδα ειέγρνπ 

απφθξηζεο θαλαιηψλ, είηε ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπο έρεη πξνέξζεη απφ ηελ κνλάδα βαζηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ, είηε 

απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ  κέζσ δηαδηθαζία configuration κε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ θαη εμνκνίσζεο 

απφθξηζεο θαλαιηψλ ηνπ πιήξνπο θαλάβνπ  (128 

δηεπζχλζεσλ-θαλαιηψλ), ειέγρνπ θαη επίβιεςεο 

ζθαικάησλ απφθξηζεο ησλ 128 δηεπζχλζεσλ-θαλαιηψλ, απηνζπγθξάηεζεο ησλ 

θαλαιηψλ, ζχγθξηζεο αηηίνπ-απφθξηζεο, αλάγλσζεο αλαινγηθψλ κεηξήζεσλ κέζσ 

BCD θσδηθνπνίεζεο.   ήκαλζε CΔ. 

 

4.4.2  Πξνγξακκαηηζκφο Κεληξηθήο Μνλάδαο Απηνκαηηζκνχ  

Σν εξγαιείν «G3800 tool» ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Κεληξηθψλ 

Μνλάδσλ G3800x015, G3800x016 θαη G3800x036 (νλνκάδνληαη ζπλήζσο θαη 

Γελλήηξηεο Γηεπζχλζεσλ). Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο 

αλαπαξίζηαληαη κε γξαθηθά ζχκβνια ελψ φιεο νη παξάκεηξνη ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ αιιά θαη ηα ζρφιηα, εηζάγνληαη πξψηα ζηνλ Ζ/Τ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξνληαη ζηελ Κεληξηθή κνλάδα κέζσ ηεο ζχξαο RS-232. Καηά αληίζηνηρν 

ηξφπν, δεδνκέλα απφ ηελ Κεληξηθή κνλάδα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ Ζ/Τ θαη 

λα αιιαρζνχλ. 

 

4.4.2.1 Δθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλνίγνπλ δχν παξάζπξα (Δικόνα 4.4.3). ην 

αξηζηεξφ παξάζπξν (Κεληξηθφ) θαίλνληαη νη 128 δηαζέζηκεο δηεπζχλζεηο θαη ηα menu. 

ηα δεμηά βξίζθεηαη ην παξάζπξν ηδηνηήησλ φπνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε ιεηηνπξγία 

μερσξηζηά νη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη. Δπίζεο κπνξεί λα εκθαληζζεί θαη έλα ηξίην 

παξάζπξν ην νπνίν πεξηέρεη δηάθνξα πεδία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ή ιεηηνπξγίεο γηα 

επηηήξεζε θαη έιεγρν. 
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Δικόνα 4.4.3: Αξρηθά παξάζπξα πξνγξακκαηηζκνύ θεληξηθήο κνλάδαο 

 

4.4.2.2  Λεηηνπξγίεο ζην Κεληξηθφ Παξάζπξν  

Σν menu «Αξρείν» πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε λέσλ ή 

παιηψλ πξνγξακκάησλ. Ζ επηινγή «Γεκηνπξγία» επηηξέπεη θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ πξνγξάκκαηνο ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιερζεί 

Κεληξηθή Μνλάδα απφ ηελ αξρή γηαηί φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ππάξρεη 

ζπκβαηφηεηα κφλν πξνο ηα άλσ. 

Σν menu «Ρπζκίζεηο» πεξηέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη πην ζεκαληηθέο επηινγέο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κηαο Κεληξηθήο Μνλάδαο. Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο είλαη ε 

επηινγή «Βαζηθέο Ρπζκίζεηο» πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ Κεληξηθή Μνλάδα σο 

πιηθφ θαη φρη κε ην πξφγξακκα, ε επηινγή «Λνγηθέο Πξάμεηο» πνπ επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε πνιχπινθσλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε θάπνηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

θαζνξηζζνχλ, ε επηινγή «Ρχζκηζε SMS» φπνπ πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

ξπζκίζεηο νχησο ψζηε ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο Κεληξηθήο Μνλάδαο κε 

ελζσκαησκέλν GSM modem λα κπνξεί ν απηνκαηηζκφο λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ρξήζηεο θαη ηέινο ε επηινγή «Ρχζκηζε Δπηθνηλσλίαο» ε νπνία είλαη αλαγθαία ζηελ 

πεξίπησζε ζχλδεζεο πνιιψλ Κεληξηθψλ Μνλάδσλ ζε δίθηπν. 
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Πίνακαρ 4.4.1: Σηνηρεία κελνύ ξπζκίζεωλ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο 

ηοισείο Μενού Πεπιγπαθή 

Βαζηθέο Ρπζκίζεηο  Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Μνλάδαο 

Λνγηθέο Πξάμεηο Πξνγξακκαηηζκφο Λνγηθψλ Πξάμεσλ 

Ρχζκηζε Αξγηψλ Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πεξηφδσλ 

αξγηψλ. Μία πεξίνδνο αξγίαο γίλεηαη 

ελεξγή φηαλ ε ηξέρνπζα εκεξνκελία 

βξίζθεηαη εληφο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ πεξηφδσλ. 

Ρχζκηζε SMS Ρπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ ζρεηηθά 

κε ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

κελπκάησλ SMS κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ GSM modem ησλ 

Κεληξηθψλ Μνλάδσλ ηχπνπ 

G380010xx 

Ρχζκηζε Μεηξεηή θαη Ρχζκηζε 

Αλαινγηθνχ Πνιππιέθηε 

Ρχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνιππιεμίαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηηο κνλάδεο 

κεηξεηψλ θαη πνιππιεγκέλσλ 

αλαινγηθψλ ζεκάησλ 

Ρχζκηζε Δπηθνηλσλίαο Ρχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο 2 ζχξεο RS-232 

θαη γηα ηελ RS-485 

Analink Ρχζκηζε θαηαγξαθήο ησλ 

αλαινγηθψλ ηηκψλ ηχπνπ Analink 

Πνιππιεμία Μεηξεηψλ Ρχζκηζε θαηαγξαθήο ησλ κεηξεηψλ 

Πνιππιεμία Αλαινγηθψλ Ρχζκηζε θαηαγξαθήο ησλ 

πνιππιεγκέλσλ αλαινγηθψλ ηηκψλ 

Οξηζκφο Δηζφδσλ Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

εηζφδσλ θαη δηεπζχλζεσλ ηνπο 

 

Σν menu  «Δπηινγέο» πεξηέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο γιψζζαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. ηελ επηινγή  

«εηξηαθή Θχξα» επηιέγεηαη ε ζχξα ζηελ νπνία έρεη γίλεη δηαζχλδεζε ηνπ 

ππνινγηζηή κε ηελ Κεληξηθή Μνλάδα. Λφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο αληηθαηάζηαζεο 

(θπξίσο ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο) ησλ θιαζζηθψλ ζεηξηαθψλ ζπξψλ RS-232 απφ 

USB, ππάξρνπλ ζην εκπφξην δηαζέζηκνη κεηαηξνπείο απφ RS-232 ζε USB πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Κεληξηθψλ Μνλάδσλ. 

Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε θάπνηα ζχξα USB 

(φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία) γηαηί θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθή ζέζε αιιάδεη θαη ε ζχξα COM επνκέλσο ζα πξέπεη λα αιιαρζεί θαη ε 

ξχζκηζε «εηξηαθή Θχξα». ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κία θιαζζηθή ζεηξηαθή ζχξα 

RS-232 ζηνλ Ζ/Τ,  επηιέγεηαη ε  ξχζκηζε «COM1». 

ην menu «Δξγαιεία» ππάξρνπλ νη πην ζεκαληηθέο λέεο επηινγέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο, ηελ επίβιεςε 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 4: Δξγαζηεξηαθφ χζηεκα Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        101 

θαη έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κε ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (κφλν ζηελ 

G3800x036). 

Όιεο νη λέεο Κεληξηθέο Μνλάδεο (Γελλήηξηεο) ηνπ ηχπνπ G3800x036 (φπσο απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή) έρνπλ εζσηεξηθή κλήκε ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη 

εηδηθφ ινγηζκηθφ «Firmware» ην νπνίν αλαβαζκίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο 

Μνλάδαο θαη ηηο πξνζζέηεη λέεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαδηθαζία 

αλαβάζκηζεο γίλεηαη απφ ηελ επηινγή «Firmware» ζην menu ησλ εξγαιείσλ, 

αθνινπζψληαο κηα ζεηξά απιψλ βεκάησλ. 

Ζ επηινγή ηεο «Βνήζεηαο» – «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο» αλνίγεη έλα παξάζπξν κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο. 

 

Δπγαλείο Γπαθικήρ Απεικόνιζηρ (GTU Test Tool) 

Σν εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία 

γηαηί επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ 128 δηεπζχλζεσλ ηεο 

ζπλδεδεκέλεο Κεληξηθήο Μνλάδαο. Σν εξγαιείν απηφ είλαη αξθεηά ρξήζηκν θαηά ην 

ζηάδην δνθηκψλ ηεο εθαξκνγήο. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ 

εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ησλ 128 δηεπζχλζεσλ. Με γθξη ηεηξάγσλα εκθαλίδνληαη νη 

απελεξγνπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο, ελψ κε Κφθθηλα νη ελεξγνπνηεκέλεο (Δικόνα 4.4.4).  

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζε θάζε ηεηξάγσλν εκθαλίδεηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο αληίζηνηρεο δηεχζπλζεο (εθφζνλ απηή φκσο έρεη πξνεγνπκέλσο 

εηζαρζεί ζην πεδίν «Πεξηγξαθή» ηεο  δηεχζπλζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ εθηφο απφ 

επίβιεςε, επηζπκείηαη  θαη έιεγρν κεξηθψλ δηεπζχλζεσλ (ππάξρνπλ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί), ηφηε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή «Γπλαηφηεηα 

ελεξγνπνηήζεσο». Ζ ελεξγνπνίεζε κίαο δηεχζπλζεο γίλεηαη θιηθάξνληαο κε ην 

πνληίθη πάλσ ζηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε. 

εκείσζε: Οη δηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα αιιάμνπλ θαηάζηαζε απφ ην 

εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο relay 

θαζηάληαο. ε γεληθέο γξακκέο είλαη έλα πνιχ αμηφπηζην εξγαιείν φζνλ αθνξά ηελ 

επίβιεςε, αιιά ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ (ελεξγνπνίεζε /απελεξγνπνίεζε 

δηεπζχλζεσλ) αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξήο 

ηαρχηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη Κεληξηθήο Μνλάδαο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη θαιχηεξε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζχλδεζεο κέζσ USB ζχξαο. 

ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην θνξεηφ εξγαιείν ειέγρνπ 

GTU8.  
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Δικόνα 4.4.4: Δξγαιείν γξαθηθήο απεηθόληζεο 

 

Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη ξπζκίζεηο ζηελ επηινγή «Βαζηθέο Ρπζκίζεηο» (θπξίσο ην 

πιήζνο ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ  ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχλ νη αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο σο 

εμήο:   

Δπηιέγεηαη ε δηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο  λα πξνγξακκαηίζεη θιηθάξνληαο 

(αξηζηεξφ θιηθ) κε ην πνληίθη. Έρνληαο επηιεγκέλε ηε δηεχζπλζε θαη παηψληαο δεμί 

θιηθ θαη εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Δπηιέγεηαη  ε επηζπκεηή 

ιεηηνπξγία κε αξηζηεξφ θιηθ. Μφιηο γίλεη απηφ, εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζηε ζέζε ηεο δηεχζπλζεο πνπ αξρηθά επηιέρζήθε. Με αξηζηεξφ θιηθ πάλσ 

ζην ζχκβνιν εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηδηνηήησλ κε φιεο ηηο δπλαηέο παξακέηξνπο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.  

Ζ αλάζεζε ιεηηνπξγηψλ ζε θάπνηα δηεχζπλζε κπνξεί λα γίλεη επίζεο κε ρξήζε 

ζπληνκεχζεσλ απφ ην πιεθηξνιφγην ηνπ Ζ/Τ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα 

επηιερζεί ε επηζπκεηή δηεχζπλζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θιηθάξνληαο  πάλσ ζηελ Γξακκή Σίηινπ. ηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην πιήθηξν 

ζπληφκεπζεο (π.ρ. Σ γηα ρξνληθφ, R γηα Πξαγκαηηθφ Υξφλν, Μ γηα ζελάξην θιπ). 

Κάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη  κηα ζπληφκεπζε, ε δηεχζπλζε πξνγξακκαηίδεηαη κε ηελ 

αληίζηνηρε ιεηηνπξγία, ελψ απηνκάησο επηιέγεηαη ε ακέζσο επφκελε δηεχζπλζε. 

 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 4: Δξγαζηεξηαθφ χζηεκα Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        103 

4.4.2.3  Βαζηθέο Ρπζκίζεηο 
 

Γενική Πεπιγπαθή 

ην πεδίν απηφ θαηαρσξνχληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή φπσο: φλνκα 

ηδηνθηήηε, δηεχζπλζε, εκεξνκελία, ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θιπ. 

Απνθεχγνληαη νη Διιεληθνί ραξαθηήξεο γηαηί δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε Κεληξηθή 

Μνλάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηγξαθέο είλαη ζηα Διιεληθά θαη απνζεθεπζνχλ 

ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα, δελ ζα κπνξνχλ αξγφηεξα λα δηαβαζηνχλ κε ηελ αξρηθή ηνπο 

κνξθή. ηελ πεξίπησζε απηή κφιηο γίλεη ην δηάβαζκα ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο νη 

πεξηγξαθέο ζα έρνπλ αιινησζεί θαη δελ ζα βγαίλεη θάπνην λφεκα. Δλδείθλπηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε  Αγγιηθψλ ραξαθηήξσλ γηα Διιεληθέο πεξηγξαθέο π.ρ. Fνta, Loutro   

Πλήθορ Γιεςθύνζεων 

Δδψ επηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ  ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα αιιαρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Διάρηζηνο 

αξηζκφο δηεπζχλζεσλ είλαη νη 16 θαη κέγηζηνο νη 128 γηα θάζε Κεληξηθή Μνλάδα. Σν 

πιήζνο απμνκεηψλεηαη κε βήκα 8 δηεπζχλζεσλ. 

Δπαναθοπά Καηαζηάζεωρ καηά ηην επανεκκίνηζη 

Αλ επηιεγεί απηή ε ιεηηνπξγία, ε Κεληξηθή Μνλάδα ζα απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηεο 

ηελ θαηάζηαζε ησλ δηεπζχλζεσλ κε ιεηηνπξγία «Relay Καζηάληαο» θαη ησλ 

δηεπζχλζεσλ κε ιεηηνπξγία «Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ» ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

ξεχκαηνο. Όηαλ ην ξεχκα επαλέιζεη ηφηε φζεο δηεπζχλζεηο ήηαλ ελεξγνπνηεκέλεο 

πξηλ ηε δηαθνπή, ζα ελεξγνπνηεζνχλ απηφκαηα. Ζ επηινγή απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν 

φηαλ ε Κεληξηθή Μνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Ζ/Τ. 

Χπόνορ αποκαηάζηαζηρ (x 0.1 sec) 

ηελ πεξίπησζε ηεο «Δπαλαθνξάο Καηαζηάζεσο θαηά ηελ επαλεθθίλεζε» γηα λα 

απνθεπρζεί ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξηίσλ πνπ ζα έρεη απνηέιεζκα ηε 

ζηηγκηαία ειεθηξηθή θαηαπφλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο (inrush current), ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηηζηεί κία κηθξή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ 

ελεξγνπνηήζεσλ ησλ εμφδσλ. Ζ θαζπζηέξεζε απηή κεηξηέηαη ζε δέθαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ (1/10 δεπη.) 

Χπονική διάπκεια μακπού παηήμαηορ 

ε απηφ ην πεδίν ξπζκίδεηαη ν ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ καθξνχ παηήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία 

καθξνχ παηήκαηνο επηηξέπεη λα εθηειεζηνχλ 2 δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο κε ην ίδην 

button. Σν ζηηγκηαίν πάηεκα εθηειεί κία ιεηηνπξγία, ελψ ην ζπλερφκελν καθξάο 

δηάξθεηαο πάηεκα εθηειεί κία άιιε. Με ηε ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ επηιέγεηαη 

πφζε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα έρεη ην ζπλερφκελν πάηεκα. Ζ ξχζκηζε απηή είλαη ίδηα 

γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο καθξνχ παηήκαηνο. Με ηε ιεηηνπξγία απηή ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ζηα button. 
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Δνεπγοποίηζη αςηόμαηηρ ενημέπωζηρ πολογιού καηά ηον ππογπαμμαηιζμό και ηην 

επανεκκίνηζη 

Με ηελ επηινγή απηή ε Κεληξηθή Μνλάδα ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη ηηο ελεκεξψλεη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο. 

Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε αιιαγήο ψξαο (ζεξηλή – ρεηκεξηλή). 

Με ηελ επηινγή απηή ην εζσηεξηθφ ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο Κεληξηθήο 

Μνλάδαο αιιάδεη 2 θνξέο ην ρξφλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο 

(ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ Μαξηίνπ θαη ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ Οθησβξίνπ). 

Δνεπγοποίηζη αςηόμαηηρ πύθμιζηρ πολογιού από ηο δίκηςο ηηρ ΓΔΗ 

Γηα ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ξνινγηνχ, 

ππάξρεη ε επηινγή ηεο απηφκαηεο ξχζκηζεο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηεο 

ΓΔΖ. Όζν πην ζηαζεξή είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηφζν πην αξαηά ζα πξέπεη λα 

ξπζκηζηεί ην εζσηεξηθφ ξνιφη ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο. 

ςγσπονιζμόρ με ηην ώπα και ημεπομηνία ηος Η/Υ 

Σν πάηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιήθηξνπ επηηξέπεη φηαλ ε Κεληξηθή Μνλάδα είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζηνλ Ζ/Τ, λα κεηαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ηνπ 

Ζ/Τ ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα. 

 

4.4.2.4  Βαζηθά Αληηθείκελα 

 
Σα αληηθείκελα είλαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Κεληξηθέο Μνλάδεο. Οη ιεηηνπξγίεο αλαζέηνληαη ζε 

δηεπζχλζεηο Dupline ελψ νη παξάκεηξνη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηεπζχλζεσλ. 

 

 Μποςηόν (Push-button) 

Ζ ιεηηνπξγία κπνπηφλ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 

κπνπηφλ, δηαθφπηε ή άιινπ ηχπνπ επαθή ζην Dupline bus. Δπίζεο, κε 

απηή ηε ιεηηνπξγία, νη έμνδνη κπνξνχλ έκκεζα λα ειεγρζνχλ κε 

ινγηθέο πξάμεηο (ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλδεζε θάπνηνπ κπνπηφλ). 

Με ηε ιεηηνπξγία απηή ε έμνδνο αθνινπζεί ην ζήκα εηζφδνπ: ε 

έμνδνο δειαδή ελεξγνπνηείηαη φζε ψξα ην ζήκα εηζφδνπ είλαη ON. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί σο Καλνληθά Κιεηζηή 
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ηφηε ε ιεηηνπξγία είλαη αλεζηξακκέλε. Όηαλ επηιεγεί απηή ε ιεηηνπξγία, ην ζήκα 

εμφδνπ είλαη αλεζηξακκέλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έμνδνο είλαη ελεξγνπνηεκέλε φζε 

ψξα δελ ππάξρεη ζήκα εηζφδνπ. 

Δθαξκνγή: χλδεζε κπνπηφλ ή δηαθνπηψλ γηα έιεγρν θνξηίσλ 

 Καλνληθά Αλνηθηή (NO) 

 Καλνληθά Κιεηζηή (NC) 

  

 Relay Καζηάνιαρ (Toggle Switch) 

Σν relay θαζηάληαο ή αιιηψο ηειερεηξηδφκελνο δηαθφπηεο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ. Ζ θαηάζηαζε ηεο δηεχζπλζεο αιιάδεη θάζε θνξά 

πνπ δίλεηαη ζήκα ελεξγνπνίεζεο (απφ ΟΝ ζε OFF θαη απφ OFF ζε ΟΝ). 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

Πίνακαρ 4.4.2: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο relay θαζηάληαο 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

Υξήζε ζε πλαγεξκφ 

παξαβίαζεο 

Όηαλ επηιεγεί απηή ε ιεηηνπξγία, ε είζνδνο ζα ζηείιεη 

ζήκα ζην ζπλαγεξκφ. Απηή ε ιεηηνπξγία πξνυπνζέηεη 

φηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί ν ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο 

θαη φηη ν ζπλαγεξκφο είλαη νπιηζκέλνο. 

Απελεξγνπνίεζεο 

ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

Όηαλ ε δηεχζπλζε απηή ελεξγνπνηεζεί, ην ζήκα πνπ 

ζηέιλεηαη ζηνλ ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο  

απελεξγνπνηείηαη. Με ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο δψλεο ζπλαγεξκνχ. 

Δλέξγεηα θαηφπηλ 

καθξνχ παηήκαηνο ηνπ. 

Δλεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απφ άιιε δηεχζπλζε κε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Μαθξνχ Παηήκαηνο» 

 

 

 Υπονικό  (Timer) 

 

Σν Υξνληθφ έρεη δπν επηινγέο ιεηηνπξγίαο: σο ρξνληθφ On/Off θαη σο 

αλαθπθισηήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κία είζνδνο κε ίδηα κε ην 

ρξνληθφ δηεχζπλζε μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο ην ρξνληθφ κπνξεί 

λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ άιιε δηεχζπλζε (A1…P8) ή 

βνεζεηηθφ ζήκα flag (Q1…Z8). 
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Υξνληθφ On/Off 

Σν ρξνληθφ κπνξεί λα ξπζκηζηεί λα έρεη ή ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ή  

ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ απελεξγνπνίεζε ή θαη ηα δχν καδί. 

 Δλεξγνπνίεζε απφ δηεχζπλζε ίδηα κε ηνπ ρξνληθνχ, ρσξίο ελεξγνπνίεζε απφ 

παικφ: Όηαλ ελεξγνπνηεζεί θάπνηα είζνδνο κε δηεχζπλζε ίδηα κε ηνπ 

ρξνληθνχ, μεθηλάεη ε θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο (αλ ππάξρεη). Μφιηο 

πεξάζεη ν ρξφλνο απηφο, ελεξγνπνηείηαη ην ρξνληθφ. Μφιηο ραζεί ην ζήκα 

εηζφδνπ, μεθηλάεη ν ρξφλνο απελεξγνπνίεζεο (αλ ππάξρεη). Μφιηο πεξάζεη θαη 

ν ρξφλνο απελεξγνπνίεζεο ην ρξνληθφ απελεξγνπνηείηαη αξθεί λα κελ ππάξρεη 

πηα ην ζήκα εηζφδνπ πνπ μεθίλεζε ην ρξνληθφ. Αλ ην ζήκα εηζφδνπ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, ην ρξνληθφ ζα ζπλερίζεη λα κέλεη ελεξγνπνηεκέλν. 

 Δλεξγνπνίεζε απφ δηεχζπλζε ίδηα κε ηνπ ρξνληθνχ, κε ελεξγνπνίεζε απφ 

παικφ: Ζ θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο μεθηλάεη κφιηο ραζεί ην ζηηγκηαίν 

ζήκα εηζφδνπ. Μφιηο πεξάζεη ν ρξφλνο απηφο ην ρξνληθφ μεθηλάεη. Αλ ην 

ζήκα εηζφδνπ είλαη ζπλερφκελν θαη είλαη επηιεγκέλε ε «Δλεξγνπνίεζε απφ 

παικφ» ηφηε ην ρξνληθφ δελ μεθηλά. 

 Δλεξγνπνίεζε απφ άιιε δηεχζπλζε: Οπνηαδήπνηε δηεχζπλζε (Α1…P8) ή 

βνεζεηηθφ flag (Q1…Z8) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ρξνληθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ ρξνληθνχ γηαηί ην ρξνληθφ «θνιιάεη» θαη δελ κπνξεί λα 

απελεξγνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κφιηο ην ρξνληθφ 

ελεξγνπνηεζεί, βιέπεη έλα ζπλερφκελν ζήκα εηζφδνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηελ 1ε πεξίπησζε δελ αθήλεη ην ρξνληθφ λα 

απελεξγνπνηεζεί. 

Πίνακαρ 4.4.3: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ρξνληθνύ on/off 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

Δλεξγνπνίεζε απφ παικφ Σν ρξνληθφ μεθηλάεη κε ζηηγκηαίν πάηεκα (π.ρ. 

απφ button) 

Καζπζηέξεζε Δλεξγνπνίεζεο 

/Καζπζηέξεζε 

Απελεξγνπνίεζεο 

Διάρηζηνο ρξφλνο: 0 δεπη. Μέγηζηνο: 

99σ,59ι,59δ 

Δλεξγνπνίεζε απφ δηεχζπλζε Γηεχζπλζε (A1…P8) ή flag (Q1…Z8) πνπ κπνξεί 

λα ελεξγνπνηήζεη ην ρξνληθφ. Να απνθεχγεηε εδψ 

ηε ρξήζε ηεο δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξνληθνχ 

γηαηί ην ρξνληθφ ζα «θνιιήζεη». 
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Υξνληθφ Αλαθχθισζεο 

Αλ ν αλαθπθισηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο απφ κία είζνδν, ηφηε παξάγεηαη έλαο 

ζπλερήο ηεηξαγσληθφο παικφο. Ο παικφο απηφο ζπλερψο ελεξγνπνηείηαη θαη 

απελεξγνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ ιεηηνπξγία απηή 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα απελεξγνπνηεζεί ην ζήκα εηζφδνπ πνπ έζεζε ζε 

ιεηηνπξγία ηνλ αλαθπθισηή. 

Πίνακαρ 4.4.4: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ρξνληθνύ αλαθύθιωζεο 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

Καζπζηέξεζε 

Δλεξγνπνίεζεο 

Διάρηζηνο ρξφλνο: 1 δεπη. Μέγηζηνο: 99σ,59ι,59δ 

Καζπζηέξεζε 

Απελεξγνπνίεζεο 

Διάρηζηνο ρξφλνο: 0 δεπη. Μέγηζηνο: 99σ,59ι,59δ 

Δλεξγνπνίεζε απφ 

δηεχζπλζε 

Γηεχζπλζε (A1…P8) ή flag (Q1…Z8) πνπ κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη ην ρξνληθφ. Να απνθεχγεηε εδψ ηε 

ρξήζε ηεο δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξνληθνχ γηαηί ην 

ρξνληθφ ζα «θνιιήζεη». 

 

 Ανισνεςηήρ Κίνηζηρ (Motion Detector) 

Ο Αληρλεπηήο Κίλεζεο σο ιεηηνπξγία επηηξέπεη ηε ζχλδεζε αληρλεπηψλ 

θίλεζεο Dupline (πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ην bus) θαη ζπκβαηηθψλ 

αληρλεπηψλ ηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίνη ζπλδένληαη ζην bus κέζσ κνλάδσλ 

ςεθηαθψλ εηζφδσλ (π.ρ. Coupler). Ο αληρλεπηήο θίλεζεο σο πιηθφ, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο «Αληρλεπηήο Κίλεζεο» απνθηά ρξνληθή ιεηηνπξγία θαζπζηέξεζεο 

απελεξγνπνίεζεο (ρξήζηκε ζηνλ έιεγρν θσηηζκνχ) αιιά θαη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία 

γηα ηελ απνθπγή ςεπδψλ ζπλαγεξκψλ. Ζ ξχζκηζε ηεο επαηζζεζία γίλεηαη κέζσ 

πξνγξακκαηηζκνχ φπνπ δειψλεηαη ην πιήζνο ησλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηιεθζεί 

ν αληρλεπηήο θίλεζεο ζε δηάζηεκα 10 sec. Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα ε ξχζκηζε γίλεη 3, 

ν αληρλεπηήο θίλεζεο ζα δψζεη ζήκα ζπλαγεξκνχ κφιηο αληηιεθζεί 4 θηλήζεηο ζε 

δηάζηεκα 10 sec. 

Πίνακαρ 4.4.5: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο αληρλεπηή θίλεζεο 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

Καζπζηέξεζε 

απελεξγνπνίεζεο 

Υξνληθή δηάξθεηα πνπ ε δηεχζπλζε κέλεη 

ελεξγνπνηεκέλε (0 δεπη …99σ 59ι 59δ) απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ν αληρλεπηήο θίλεζεο δψζεη ζήκα. Κάζε λέν ζήκα 

πνπ δίλεη ν αληρλεπηήο θίλεζεο αλαλεψλεη ην ρξφλν. 

Αλ δνζεί ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 0 δεπη., ηφηε παξάγεηαη 

έλαο ζηηγκηαίνο παικφο αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα 
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ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ. 

Πιήζνο Παικψλ Δπηηξεπφκελεο ηηκέο (1…25). Πιήζνο παικψλ πνπ 

πξέπεη λα δψζεη ν αληρλεπηήο θίλεζεο εληφο 10δεπη., 

πξηλ μεθηλήζεη ν ζπλαγεξκφο. Μφιηο αληρλεπηεί θίλεζε 

ν αληρλεπηήο δίλεη ηνλ πξψην παικφ θαη μεθηλάεη λα 

κεηξάεη γηα 10δεπη. Αλ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δνζνχλ θαη άιινη παικνί πνπ μεπεξλνχλ ζε 

αξηζκφ ην πξνγξακκαηηζκέλν πιήζνο παικψλ, ηφηε ζα 

δνζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ. 

 

 ενάπια (Master Function) 

Έλα ζελάξην επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ On, κε ηελ ηαπηφρξνλε 

απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα 

γίλνπλ Off. Οη δηεπζχλζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί απιά 

παξακέλνπλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. 

 

εκείσζε: 

 Έλα ζελάξην έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία θάζε 

δηεχζπλζεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη 

δπλαηφ κία δηεχζπλζε λα απελεξγνπνηεζεί απφ αιινχ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην 

ζελάξην ηεο δίλεη εληνιή ελεξγνπνίεζεο. Μφιηο ην ζελάξην ζηακαηήζεη λα 

δίλεη ζήκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε, ηφηε επηηξέπεηαη ε αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο . 

 Όηαλ πνιιά ζελάξηα ελεξγνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη απεπζχλνληαη ζηηο ίδηεο 

δηεπζχλζεηο, πξνηεξαηφηεηα παίξλνπλ νη εληνιέο ελεξγνπνίεζεο ζε βάξνο ησλ 

εληνιψλ απελεξγνπνίεζεο. 

 Έλα ζελάξην δελ κπνξεί λα επεξεάζεη δηεπζχλζεηο κε εμειηγκέλεο ιεηηνπξγίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηεπζχλζεηο ζπλαγεξκνχ ή νη αλαινγηθνί αηζζεηήξεο. 

 Έλα ζελάξην δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη απ‟ επζείαο άιιν ζελάξην (κπνξεί 

λα γίλεη φκσο κε ρξήζε ινγηθψλ πξάμεσλ) 

 

Πίνακαρ 4.4.6: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζελαξίωλ 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

 

Πίλαθαο Γηεπζχλζεσλ 

Δπηιέμηε ηηο δηεπζχλζεηο πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ απφ 

ην ζελάξην, καξθάξνληαο ηηο κε «1». Δπηιέμηε ηηο 

δηεπζχλζεηο πνπ ζα απελεξγνπνηεζνχλ καξθάξνληαο 

ηηο κε «0». Οη δηεπζχλζεηο κε ην «x» δελ ζα 
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επεξεαζηνχλ. Γηεπζχλζεηο κε θφθθηλε γξακκή δελ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ έλα ζελάξην (π.ρ. άιια 

ζελάξηα, έιεγρνο ξνιψλ). 

Relay Καζηάληαο  Με απηή ηελ επηινγή ελεξγνπνηεκέλε ην ζελάξην 

ιεηηνπξγεί ζαλ Relay θαζηάληαο πνπ αλαζηξέθεη 

νκαδηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ. 

Λεηηνπξγία Πξαγκαηηθνχ 

Υξφλνπ 

Σν ζελάξην απνθηά θαη ρξνληθφ έιεγρν, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ρεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε. 

Δηζαγσγή ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ 

Δκθαλίδεη ην κελνχ ξχζκηζεο ρξφλσλ θαη εκεξψλ 

Relay Καζηάληαο Οη δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ καξθαξηζηεί κε «1» γίλνληαη 

On φηαλ ε δηεχζπλζε ηνπ ζελαξίνπ γίλεη On. 

Αληίζηνηρα νη δηεπζχλζεηο κε «0» γίλνληαη Off. ηελ 

ακέζσο επφκελε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ε 

δηεχζπλζε ηνπ γίλεηαη Off, νη δηεπζχλζεηο κε «1» 

γίλνληαη Off θαη νη δηεπζχλζεηο κε «0» γίλνληαη On. 

Δλέξγεηα θαηφπηλ 

καθξνχ παηήκαηνο ηνπ: 

Δλεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απφ άιιε δηεχζπλζε κε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Μαθξνχ Παηήκαηνο» 

 

 Λειηοςπγίερ Dimmer (πύθμιζη ενηάζευρ θυηιζμού) 

Με ηελ ρξήζε ηεο «Λεηηνπξγίαο Dimmer» πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

dimmers απφ απιφ ρεηξηζκφ έσο ηελ πινπνίεζε πνιχπινθσλ ζελαξίσλ θσηηζκνχ. Σα 

δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία dimmer είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 

Ρχζκηζε Dimmer: Απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ ρεηξνθίλεην έιεγρν ηεο εληάζεσο θσηηζκνχ. Ο θιαζζηθφο ηξφπνο 

ρεηξνθίλεηνπ ρεηξηζκνχ δνπιεχεη σο εμήο: Έζησ φηη ην dimmer είλαη 

ζβεζηφ. ηηγκηαίν πάηεκα ηνπ κπνπηφλ ελεξγνπνηεί ην dimmer. πλερφκελν πάηεκα 

θάλεη ξχζκηζε (απμνκείσζε έληαζεο θσηηζκνχ κε θπθιηθή ελαιιαγή). ηηγκηαίν 

πάηεκα ηνπ κπνπηφλ φηαλ ην dimmer είλαη ελεξγνπνηεκέλν, πξνθαιεί ηελ 

απελεξγνπνίεζε ηνπ. Αλ παηεζεί μαλά ην κπνπηφλ ζηηγκηαία, ην dimmer νδεγεί ηελ 

έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ζην επίπεδν πνπ ήηαλ ηελ ηειεπηαία θνξά (ιεηηνπξγία κλήκεο). 
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Έμνδνο Dimmer: Ζ ιεηηνπξγία επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αλαγλσξίδεη αλ ε 

έμνδνο ηνπ dimmer είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

 

Έιεγρνο Dimmer (1,2): 2 (2 x 1-10V) είζνδνη ειέγρνπ νη νπνίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν «Ρχζκηζε Dimmer» είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζελαξίσλ θσηηζκνχ. 

ελάξην Dimmer: Με ην αληηθείκελν απηφ θαζνξίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλν 

επίπεδν θσηηζκνχ έλα ή πεξηζζφηεξα dimmer κε ην πάηεκα ελφο κπνπηφλ. 

 

Πίνακαρ 4.4.7: Παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ dimmer 

Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

Ρχζκηζε dimmer Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ ηνπ 

dimmer. Με ζηηγκηαίν πάηεκα ιεηηνπξγία on/off θαη κε 

ζπλερφκελν πάηεκα ιεηηνπξγία dimming. 

Έμνδνο dimmer  Ζ δηεχζπλζε απηή δειψλεη αλ ην dimmer είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν ή φρη. 

Υξήζε ζε ζελάξην Σζεθάξνληαο ηελ επηινγή απηή εκθαλίδνληαη νη 

παξάκεηξνη „Έιεγρνο Dimmer 1‟ θαη „Έιεγρνο 

Dimmer 2‟. 

ελάξην dimmer Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ δεισζεί  ζσζηά νη 

δηεπζχλζεηο, ε επηινγή απηή αλνίγεη έλα πίλαθα  κε φια 

ηα dimmer ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ 

επηιέγεηαη 1 ή πεξηζζφηεξα dimmer θαζψο επίζεο θαη  

ην επηζπκεηφ ζελάξην θσηηζκνχ. 

Έιεγρνο απφ αληρλεπηή 

θίλεζεο  

Ζ επηινγή απηή επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηνπ dimmer απφ 

θάπνην αληρλεπηή θίλεζεο. Με ην ηζεθάξηζκα ηεο 

επηινγήο απηήο εκθαλίδνληαη θάπνηεο επηπιένλ 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ φπσο ε 

δηεχζπλζε ηνπ αληρλεπηή θαη ε δηεχζπλζε εμφδνπ ηνπ 

ππφ έιεγρν dimmer. 
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4.4.2.4  Αλαιπηήο Δλέξγεηαο EM24 DIN 

 Πολςπλέκηηρ Μεηαθοπάρ ηιμών Μεηπηηών με EM24 (Counters) 

Οη δηεπζχλζεηο, κε ην ζχκβνιν ηνπ αζξνίζκαηνο , είλαη γηα κεηαθνξά ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ. Απηή ε κέζνδνο κεηαθνξάο έσο 128 ηηκψλ κεηξεηψλ 

είλαη δπλαηή ζε έλα δίθηπν απφ αλαιπηέο ελέξγεηαο EM24. Σν εχξνο ησλ 

ηηκψλ πνπ κεηαθέξνληαη κπνξεί λα επηιεγεί ζην menu «ξπζκίζεηο» ζηελ επηινγή 

«Ρχζκηζε κεηξεηή θαη αλαινγηθνχ πνιππιέθηε» θαη κπνξεί λα πάξεη ηηκέο έσο 

0,99999999. ηελ πεξίπησζε πνπ ην εχξνο κέηξεζεο είλαη 0…..99 δεζκεχνληαη νη 

νκάδεο B θαη C, ελψ γηα εχξνο κέηξεζεο 0…..99999999 δεζκεχνληαη νη νκάδεο B 

έσο F. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο, π.ρ. γηα εληνιέο ζεκάησλ εμφδνπ. Γελ 

ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο ζην ινγηζκηθφ Πξνγξακκαηηζκνχ- ην 

δηάβαζκα ησλ δηεπζχλζεσλ, ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη 

απηφκαηα απφ ηελ Γελλήηξηα. 

Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ EM24 

 

Σν δηάβαζκα ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ απαηηεί ζσζηή ξχζκηζε ηνπ EM24. Δπίζεο 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί κηα δηεχζπλζε γηα θάζε κεηξεηή ηνπ EM24 κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηνλ EM24 DIN: 

 «dup Cnt» είλαη ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ίδην. 

 «Adr Cnt» είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ κεηξεηή ηνπ πνιππιέθηε. 

 «dup Cnt.m»(m=1,…..,6) είλαη ν επηιεγκέλνο κεηξεηήο (π.ρ. «total kWh»). 

 «res Cnt» επηηξέπεη ή φρη ηνλ κεδεληζκφ φισλ ησλ κεηξεηψλ ηνπ. 

Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 8-ςήθηα BCD. 

Σηκή εμφδνπ κεηξεηή 

Σν δηάβαζκα θαη ε κεηαθνξά ησλ απνζεθεπκέλσλ ηηκψλ κεηξεηψλ γίλνληαη κφλν 

δηακέζνπ ηνπ πξσηνθφιινπ Modbus ηεο Γελλήηξηα. 

Τπάξρνπλ βαζηθά ηξεηο  δπλαηφηεηεο ζπλερνχο επεμεξγαζίαο: 

1. Απεηθφληζε ησλ ηηκψλ κε ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο ή νζφλε ρεηξηζκνχ (π.ρ. 

ζε ππνινγηζηή κε ην ινγηζκηθφ Dupline-online). 
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2.  Μέζσ πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο, π.ρ. ην Dupline DDE Server -έλα 

αλνηρηφ ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο - κεηαθέξεη ηηο ηηκέο ζε εθαξκνγέο φπσο 

Microsoft Office. 

3. Απηφλνκνο κεδεληζκφο ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ. 

Σαπηφρξνλε Μεηαθνξά Αλαινγηθψλ Σηκψλ ζηνλ EM24 

Σα θαλάιηα κεηαθνξάο ησλ αλαινγηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ EM24 ζέηνληαη έηζη ψζηε 

λα κελ επηθαιχπηνπλ ηα θαλάιηα κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ. 

 Πολςπλέκηηρ Μεηαθοπάρ Αναλογικών ηιμών με EM24 (MuxAnalogs) 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ξπζκηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηεο αλαινγηθήο 

πνιππιεμίαο, ην ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ απηνκάησο δεζκεχεη 

ηέζζεξηο δηεπζχλζεηο (Α1…Α4) γηα ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο πνιππιεμίαο γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ γελλήηξηα. Σα δεδνκέλα 

κεηαθέξνληαη ζε δχν δηαδνρηθέο νκάδεο δηεπζχλζεσλ (GH, IJ, KL, MN θαη OP) 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθαο 4.4.8. 

 

Πίνακαρ 4.4.8: Αληηζηνηρία θαλαιηώλ – αλαινγηθώλ κεηαβιεηώλ 

Αναλογικέρ μεηαβληηέρ Σιμή πολςπλέκηη Υπηζιμοποιούμενερ 

Ομάδερ- Κανάλια 

0 έσο 15 0 έσο 15 G-H 

16 έσο 31 0 έσο 15 I-J 

32 έσο 47 0 έσο 15 K-L 

48 έσο 63 0 έσο 15 M-N 

64 έσο 80 0 έσο 15 O-P 

 

Δπεηδή ε δέζκεπζε ησλ ηεζζάξσλ δηεπζχλζεσλ πεξηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ πνιππιέθηε 

ζην 16, ην απνηέιεζκα είλαη λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ έσο 80 αλαινγηθέο ηηκέο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έσο 5 αλαινγηθά θαλάιηα δέρνληαη ηελ ίδηα δπαδηθή δηεχζπλζε, 

αιιά δηαδνρηθά κεηαθέξνπλ ηηο ηηκέο ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαλαιηψλ (δείηε 

αλσηέξσ). 

εκείσζε: Όια ηα θαλάιηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νκάδσλ πξέπεη λα ζέηνληαη ζαλ 

buttons. Οη δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο 

ιφγνπο, π.ρ. ζηηο εληνιέο ζεκάησλ εμφδνπ. 

Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ EM24 

 

Ζ κεηάδνζε ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ απαηηεί ηε ζσζηή ξχζκηζε ηνπ EM24. Δίλαη 

επίζεο απαξαίηεην λα νξηζηεί κηα δηεχζπλζε ζε θάζε αλαινγηθή κεηαβιεηή ηνπ 

EM24 κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. 
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ηνλ ΔΜ24 DIN: 

 «dup. Ana»  είλαη ην πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ πνπ κεηαθέξνληαη. 

 «Adr. Ana» είλαη ε δηεχζπλζε ηεο πξψηεο πνιππιεγκέλεο αλαινγηθήο ηηκή 

ηνπ. 

 «dup. Ana.m» (m=1,..., 8 ) είλαη ε επηιεγκέλε αλαινγηθή κεηαβιεηή (π.ρ. 

Πνιηθή ηάζε 1-2) 

Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ην πξσηφθνιιν 3 ½ ςεθίσλ BCD
12

. 

Δληφο ησλ δχν νκάδσλ θαλαιηψλ (ζε απηή ηελ πεξίπησζε G θαη H), δεκηνπξγείηαη 

ζπλερψο ε ηηκή «1957». 

Σαπηφρξνλε ιεηηνπξγία κε κεηάδνζε πνιιαπιψλ αλαινγηθψλ ηηκψλ 

 

Σα θαλάιηα κεηάδνζεο ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ ηνπ EM24 ηίζεληαη έηζη ψζηε λα κελ 

επηθαιχπηνπλ ηελ κεηάδνζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ.  

Δξγαζία κε ηνλ tester GTU8 

 

Ο  GTU8 θαζηζηά εχθνιν ην δηάβαζκα θαη ηελ εμνκνίσζε ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ 

απηήο ηεο θσδηθνπνίεζεο (ηξφπνο ιεηηνπξγίαο «Analog BCD»). ηελ πεξίπησζε ηεο 

εμνκνίσζεο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην φηη ην ςεθίν «Γηαζέζηκν ζήκα» θαη ην 

ςεθίν εγθπξφηεηαο έρνπλ ηεζεί (δείηε αλσηέξσ). 

 Ρύθμιζη λειηοςπγίαρ  Μεηπηηή και Αναλογικού  Πολςπλέκηη 

ηελ ζειίδα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πνιππιέθηε εκθαλίδνληαη θαη 

ξπζκίδνληαη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δχξνο κεηξεηή: Δπηιέγεηαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξεί λα 

απνζεθεχεη θαη λα εκθαλίδεη ζην πξφγξακκα θάζε κεηξεηήο (Counter). Ζ επηινγή 

κπνξεί λα είλαη 0-99, 0-9999, 0-999999, 0-99999999. 

Αξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ: Οξίδεη πφζεο ηηκέο κεηξεηψλ πξφθεηηαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζην δίθηπν ηνπ Dupline. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη θαζνξηζκέλε γηα 

128 ηηκέο κεηξεηψλ, σζηφζν ην πξαγκαηηθφ  λνχκεξν ησλ ηηκψλ  ζα πξέπεη λα 

εηζαρζεί, γηα λα κεησζεί γεληθά ν ρξφλνο αλαλέσζεο. 

Απελεξγνπνίεζε κεδεληζκνχ απφ ην Dupline: Σν ζελάξην απνθηά θαη ρξνληθφ 

έιεγρν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ρεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε. Σν θειί 

                                                           
12

 Το πρωτόκολλο 3 ½ ψθφίων BCD χρθςιμοποιεί 16 κανάλια ανά 2 ομάδεσ (A-B,C-D,..),μεταδίδει 8 διαφορετικά 

ςιματα (το μζγιςτο) ανά δίκτυο, ζχει χρόνοσ ενθμζρωςθσ 1 κφκλο Dupline, υποςτθρίηει τισ περιςςότερεσ 

ςυςκευζσ Dupline και  «αποκωδικοποιείται» από τθν μονάδα GTU 8 Tester.  
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απηφ αλ επηιερζεί, ηφηε ην ζχζηεκα απηφκαηα κεδελίδεη ηνλ κεηξεηή, κφιηο απηφο 

θηάζεη ηελ κέγηζηε ηηκή εχξνπο (99 ή 9999 ή 999999 ή 99999999). Αλ ην θειί απηφ 

δελ επηιερζεί, ηφηε ν κεηξεηήο ζα πξέπεη λα κεδεληζηεί ρεηξνθίλεηα. 

Πιήζνο πνιππιεμίαο κνλάδσλ: Σν πεδίν απηφ ηεο παξακεηξνπνίεζεο  θαζνξίδεη 

πφζεο πνιππιεμίεο  κεηξήζεσλ ππάξρνπλ  ζην ζχζηεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

αλαιπηήο  ΔΜ24, απηή ε ηηκή ζέηεηαη πάληα 16. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ππάξρεη 

κία κνλάδα αλαινγηθψλ εηζφδσλ κε έλα αηζζεηήξην φξγαλν. Σν πιήζνο πνιππιεμίαο 

κνλάδσλ πνπ ζα πξέπεη λα επηιερζεί  είλαη ην θελφ αθνχ  ζηελ νπζία γηα έλα 

αηζζεηήξην δελ ηίζεηαη ζέκα πνιππιεμίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα κνλάδα παίξλεη 

κεηξήζεηο απφ ηέζζεξα αηζζεηήξηα, ηφηε ην πιήζνο πνιππιεμίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

επηιερζεί είλαη 4. Αλ έρεη ζπλδεζεί δεχηεξε κνλάδα αλαινγηθψλ εηζφδσλ, ηφηε ε 

επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ αλαινγηθψλ εηζφδσλ θ.ν.θ. 

Καζπζηέξεζε πνιππιεμίαο: Καζνξίδεη πφζνπο θύθινπο Dupline ζα θάλεη ην ζχζηεκα 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εκθαλίζεη ηελ κέηξεζε ελφο αηζζεηεξίνπ νξγάλνπ ή ηελ ηηκή 

ελφο αλαιπηή, κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο ηηκήο ηνπ επφκελνπ αηζζεηήξηνπ νξγάλνπ (ή 

ηηκήο αλαιπηή). Γηα παξάδεηγκα  αλ ζην πεδίν «Καζπζηέξεζε πνιππιεμίαο» 

επηιερζεί ν αξηζκφο 4, ηφηε ην ζχζηεκα αθνχ ζα εκθαλίζεη ηελ πξψηε κέηξεζε 

(αλαινγηθή ηηκή αηζζεηεξίνπ ή αλαιπηή ελέξγεηαο), ζα εκθαλίζεη ηελ επφκελε κεηά 

απφ πεξίπνπ κηζφ δεπηεξφιεπην (4 θχθινη Dupline). Έηζη ινηπφλ ν ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ εκθάληζε ηεο ηηκήο ελφο αηζζεηήξηνπ νξγάλνπ  κέρξη ηελ 

εκθάληζε ηεο επφκελεο κέηξεζεο ηνπ ίδηνπ αηζζεηεξίνπ, κεηαβάιιεηαη κε βάζε ην 

πιήζνο πνιππιεμίαο θαη ηελ θαζπζηέξεζε πνιππιεμίαο πνπ έρεη επηιερζεί. Αλ γηα 

παξάδεηγκα έρεη νξηζζεί πιήζνο πνιππιεμίαο 16 (δειαδή είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην 

ζχζηεκα 16 αηζζεηήξηα φξγαλα  ή αλακέλεηαη ελεκέξσζε γηα 16 ηηκέο) θαη 

θαζπζηέξεζε πνιππιεμίαο 4, ηφηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ εκθάληζε ηεο ηηκήο 

κέηξεζεο  ελφο αηζζεηεξίνπ κέρξη ηελ επαλεκθάληζή ηεο ζα είλαη : 

4 θχθινη Dupline x 16 πνιππιεμίεο = 64 θχθινη Dupline (8704ms) 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα ηνπ «Κχθινπ Dupline». ηηο 

βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Dupline αλαθέξεηαη φηη ε Κεληξηθή 

Μνλάδα ή Γελλήηξηα Καλαιηψλ παξάγεη έλα ηεηξαγσληθφ ζήκα εμφδνπ. 

πγθεθξηκέλα ε θεληξηθή κνλάδα παξάγεη ζπλερφκελνπο θχθινπο 128 ηεηξαγσληθψλ 

παικψλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην σήμα 4.4.1. Κάζε παικφο δηαξθεί 1ms ελψ ζην 

ηέινο θάζε θχθινπ ππάξρεη έλαο παικφο ζπγρξνληζκνχ πνπ δηαξθεί 8ms. Έηζη 

ζπλνιηθά ν θχθινο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζαλ θχθινο Dupline, δηαξθεί 136ms. 

Κάζε παικφο απφ ηνπο 128 αληηπξνζσπεχεη κηα δηεχζπλζε Dupline απφ ηελ Α1 έσο 

ηελ P8. Σα 128 απηά θαλάιηα είλαη δηαζέζηκα γηα φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

θεληξηθή κνλάδα ζπζθεπέο αλά πάζα ζηηγκή. 
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σήμα  4.4.1: Σήκα εμόδνπ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο 

 Ανάλςζη ππογπαμμαηιζμού Αναλςηή Δνέπγειαρ ΔΜ24 DIN 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη δηεπζχλζεηο Α1 κέρξη Α4  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δειψζνπλ πνηα κέηξεζε εκθαλίδεηαη. Οη δηεπζχλζεηο δεζκεχνληαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη  επηιερζεί  πιήζνο πνιππιεμίαο απφ 2-16 ζην αληίζηνηρν πεδίν 

θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πνιππιέθηε. 

 

 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεη  κεηαθνξά ζηελ γελλήηξηα ηεο παξακεηξνπνίεζε γηα ηα 

αλαινγηθά ζήκαηα, ζην εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο νη δηεπζχλζεηο ζα 

αλαβνζβήλνπλ δειψλνληαο πνηα ηηκή εκθαλίδνπλ αλά πάζα  ζηηγκή . πγθεθξηκέλα : 

 Δλεξγνπνηεκέλε δηεχζπλζε Α1 δειψλεη ηνλ αξηζκφ 8 

 Δλεξγνπνηεκέλε δηεχζπλζε Α2 δειψλεη ηνλ αξηζκφ 4 

 Δλεξγνπνηεκέλε δηεχζπλζε Α3 δειψλεη ηνλ αξηζκφ 2 

 Δλεξγνπνηεκέλε δηεχζπλζε Α4 δειψλεη ηνλ αξηζκφ 1 

 Κακία δηεχζπλζε ελεξγνπνηεκέλε δειψλεη ηνλ αξηζκφ 0 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αξηζκφο 0 δειψλεη ηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο ηηκήο, αιιά ζην 

εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο δειψλεηαη κε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο 

απελεξγνπνηεκέλεο (δειαδή γθξη). 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη επηιερζεί πιήζνο πνιππιεμίαο κνλάδσλ κεγαιχηεξν ηνπ 2, νη 

δηεπζχλζεηο Α1-Α4 ζα πξέπεη λα  ζπλδπαζηνχλ, ψζηε λα δειψζνπλ πνηα κέηξεζε 

εκθαλίδνπλ θάζε ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα : 
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Όηαλ δελ είλαη θακία δηεχζπλζε απφ ηηο 

Α1-Α4 ελεξγνπνηεκέλε, δειψλεηαη ν 

αξηζκφο κεδέλ θαη εκθαλίδεηαη ε πξψηε 

κέηξεζε. 

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε δηεχζπλζε 

Α4 , δειψλεηαη ν αξηζκφο 1 θαη 

εκθαλίδεηαη ε δεχηεξε κέηξεζε. 

 

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη 

δηεπζχλζεηο Α3 θαη Α4 ηαπηφρξνλα 

εκθαλίδεηαη ε ηέηαξηε κέηξεζε, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ε δηεχζπλζε Α3 δειψλεη ηνλ αξηζκφ 2 θαη ε δηεχζπλζε Α4 

ην αξηζκφ 1 νπφηε ν ζπλδπαζκφο ηνπο δειψλεη ην 3. Όκσο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

ε πξψηε κέηξεζε δίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ κεδέλ νπφηε ν αξηζκφο 3 δειψλεη ηελ 

ηέηαξηε κέηξεζε.  

Ζ κέγηζηε ηηκή πιήζνπο πνιππιεμίαο κνλάδσλ πνπ κπνξεί λα δεισζεί  είλαη 16, 

δειαδή ην πιήζνο ησλ ζπλδπαζκψλ πνιππιεμίαο είλαη απφ 0-15. Σν πνηα ηηκή ζα 

εκθαληζηεί ζην εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο, δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κέζα απφ ην 

πξφγξακκα. Ζ ηηκή εκθαλίδεηαη κε βάζε ην εχξνο κέηξεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ή ηνπ 

αλαιπηή ελέξγεηαο. 

Σν κέγηζην εχξνο κέηξεζεο ησλ ηηκψλ απφ αλαινγηθέο αηζζεηήξηεο κνλάδεο 

κέηξεζεο  4-20mΑ ή αλαιπηέο ελέξγεηαο είλαη 0-1999. χκθσλα κε ηνλ Πίνακα 4.4.9 

νη δηεπζχλζεηο G θαη H ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ κεηξήζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έλδεημε ησλ δηεπζχλζεσλ Α1-Α4 ζην εξγαιείν γξαθηθήο 

απεηθφληζεο, δειψλεηαη ε κέηξεζε πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνλ  Πίνακα 4.4.9 , ην θαλάιη  G1  δειψλεη φηη ην 

ζήκα είλαη δηαζέζηκν απφ θάπνηα κνλάδα κέηξεζεο (αλαινγηθή κνλάδα ή αλαιπηήο 

ελέξγεηαο), ην θαλάιη G2 δειψλεη φηη ην ζήκα απηφ είλαη έγθπξν θαη ην θαλάιη G3 αλ 

ε αθφινπζε ηηκή είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή (ελεξγνπνηεκέλν δίλεη αξλεηηθή ηηκή). Οη 

ππφινηπεο δηεπζχλζεηο ζπλδπάδνληαη ζε νκάδεο (Ζ1-Ζ4, Ζ5-Ζ8, θαη G5-G8 φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 4.4.9) γηα λα δψζνπλ ηελ ηηκή ηεο κέηξεζεο. Οη νκάδεο 

ησλ θαλαιηψλ θάλνπλ ζπλδπαζκνχο ζην δπαδηθφ ζχζηεκα πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζην 

δεθαδηθφ ζχζηεκα απφ ην 0 (φιεο απελεξγνπνηεκέλεο) κέρξη θαη ηνλ αξηζκφ 9 

(ελεξγνπνηεκέλε ε πξψηε δηεχζπλζε θαη ε ηειεπηαία ηεο εθάζηνηε νκάδαο). Έηζη 

εμάγεηαη ηειηθά ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο.  
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Πίνακαρ 4.4.9: Κωδηθνπνίεζε Γεδνκέλωλ-Μεηξήζεωλ 

Υπόνορ 

Γ
ια

θ
έζ

ιμ
ο
 

ζ
ή

μ
α

 

Έ
γ
κ

ς
π

η
 

η
ιμ

ή
 

Π
π

ό
ζ

η
μ

ο
 

Σ
ιμ

ή
 

ζ
ε 

σ
ιλ

ιά
δ

ερ
  

Σιμή ζε 

εκαηο/δερ  

Σιμή ζε 

δεκάδερ  

Μονοτήθι

α ηιμή 

Καλάιη 
G1 G2 G3 G4 

G

5 

G

6 

G

7 

G

8 

H

1 

H

2 

H

3 

H

4 

H

5 

H

6 

H

7 

H

8 

πληειεζηή    1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 

Παξάδεηγκα        

Καηάζηαζε 

θαλαιηψλ 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

Σηκή    1 9 5 7 

 

Πξέπεη φκσο εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν Πίνακαρ 4.4.9 εμεγεί ν ηξφπνο εκθάληζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ησλ αλαινγηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο EM24 DIN 

θαη φρη γηα κνλάδεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ 4-20mΑ. Απηέο  ζα εκθαλίδνπλ θαλνληθά 

ηηκή απφ 0 κέρξη 1999. ηελ ζπλέρεηα ε ηηκή απηή  δηαηξείηαη κε ην ιφγν ηνπ 1999 

πξνο ην εχξνο ηηκψλ ηεο αλαινγηθήο κνλάδαο. Έηζη πξνθχπηεη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο 

κέηξεζεο.   

 

4.5  Ππογπαμμαηιζμόρ Κενηπικήρ Μονάδαρ Δπγαζηηπιακού 

Κηιπιακού Αςηομαηιζμού 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έγηλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νξγάλσλ  πνπ 

πεξηιακβάλεη ε εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ θαζψο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «G3800 tool» θαη ηα επηκέξνπο 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ θαη κε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, έγηλε ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, ζα 

πξέπεη λα έρεη ζπλδεζεί ν ππνινγηζηήο κε ηελ άλσ ζχξα ηεο κνλάδαο κέζσ ηνπ 

θαισδίνπ RS-232. Με ηελ ζχλδεζε ζηελ COM1 ηεο γελλήηξηαο θαλαιηψλ, νη 

αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ κεηαθέξνληαη ζηελ γελλήηξηα 

θαη έηζη πξνγξακκαηίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνχ. 
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Αθνχ ινηπφλ ξπζκηζηνχλ φιεο νη αξρηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Οπζηαζηηθά ηνπνζεηνχληαη ηα αληηθείκελα 

ζηηο επηιεγκέλεο απφ ηηο 128 δηεπζχλζεηο. Σα αληηθείκελα είλαη γξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή 

κνλάδα. Οπφηε ηνπνζεηψληαο ηα αληηθείκελα, νη ιεηηνπξγίεο αλαζέηνληαη ζηηο 

δηεπζχλζεηο Dupline ελψ νη παξάκεηξνη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηεπζχλζεσλ. Ζ παξακεηξνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά γηα 

θάζε ιεηηνπξγία ελψ ν ηξφπνο παξακεηξνπνίεζεο έρεη αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζε 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

ηελ Δικόνα 4.5.1 εκθαλίδνληαη νη 128 δηεπζχλζεηο Dupline θαη ηα ιεηηνπξγίεο πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζε θάζε δηεχζπλζε. ηελ νπζία παξνπζηάδνληαη ηα αληηθείκελα ησλ 

νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο  ζεσξνχληαη γλψζηεο. 

 

Δικόνα 4.5.1: Πξνγξακκαηηζκόο θεληξηθήο κνλάδαο εξγαζηεξηαθνύ θηηξηαθνύ 

απηνκαηηζκνύ 
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Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο αθνινπζήζεθε κε βάζε ηεο 

χπαξμε ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο θαη ηελ απαξαίηεηε χπαξμε κεηξεηή θαη αλαινγηθνχ 

πνιππιέθηε. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ξπζκηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηεο αλαινγηθήο πνιππιεμίαο, ην 

εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ απηνκάησο δεζκεχεη ηέζζεξηο δηεπζχλζεηο γηα ηελ 

δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ. Οη δηεπζχλζεηο απηέο είλαη νη Α1 έσο Α4 ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ εηθνλίδην ηνπ πνιππιέθηε αλαινγηθψλ ηηκψλ 

(MuxAnalog). Ζ ιεηηνπξγία ηεο πνιππιεμίαο γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ γελλήηξηα. Σα 

δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε δχν δηαδνρηθέο νκάδεο δηεπζχλζεσλ (GH, IJ, KL, MN θαη 

OP) αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαινγηθψλ κεηαβιεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο παίξλνληαη δεθαέμη αλαινγηθέο κεηξήζεηο νπφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε νκάδα δηεπζχλζεσλ GH. Όια ηα θαλάιηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο  

νκάδαο  πξέπεη λα ζέηνληαη ζαλ buttons.  

Οη δηεπζχλζεηο απφ ην B1 έσο ην F8 πεξηέρνπλ  ην ζχκβνιν ηνπ αζξνίζκαηνο  θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα κεηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

κεηαθέξνληαη κπνξεί λα επηιεγεί ζην menu «ξπζκίζεηο» ζηελ επηινγή «Ρχζκηζε 

κεηξεηή θαη αλαινγηθνχ πνιππιέθηε». Σν εχξνο κέηξεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο  είλαη 0…..99999999  θαη γηα απηφ δεζκεχνληαη νη νκάδεο B 

έσο F. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη νη δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο, π.ρ. γηα εληνιέο ζεκάησλ εμφδνπ.  

ηελ ζπλέρεηα, νη δηεπζχλζεηο απφ I1 έσο  I8 ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ relay θαζηάληαο. 

Αιιάδνπλ ηελ θαηάζηαζε (απφ ΟΝ ζε OFF θαη απφ OFF ζε ΟΝ) θάζε θνξά πνπ 

δίλεηαη έλα ζήκα ελεξγνπνίεζεο. Οπζηαζηηθά νη δηεπζχλζεηο απηέο (απνηεινχλ 

ςεθηαθά θαλάιηα) πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νθηψ δηαθφπηεο ηεο κνλάδαο 

πνπ ειέγρνπλ ηηο νθηψ πξίδεο ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη θνξηία. Γειαδή γηα παξάδεηγκα 

αλ έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο ιακπηήξαο ζηε πξψηε πξίδα θαη είλαη αλακκέλνο  ε 

θαηάζηαζε ηεο δηεχζπλζεο I1 ζα είλαη ON. Όηαλ δνζεί φκσο ζήκα ελεξγνπνίεζεο, 

δειαδή φηαλ θιείζεη ν ρξήζηεο  ηνλ πξψην δηαθφπηεο- button ν νπνίνο ειέγρεη ηελ 

πξίδα 1, ζα αιιάμεη ε θαηάζηαζε ηεο δηεχζπλζεο I1 ζε OFF. Αληίζηνηρα κπνξεί λα 

δνζεί εληνιή απφ ην εξγαιείν γξαθηθήο απεηθφληζεο ή απφ ηελ Μνλάδα ειέγρνπ 

απφθξηζεο θαλαιηψλ ( Tester ) γηα λα θιείζεη ην relay θαζηάληαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

δηεχζπλζε I1 θαη έηζη λα θιείζεη θαη ιακπηήξαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ πξίδα1. 

Οη δηεπζχλζεηο απφ ηελ  J1 έσο  ηελ J8 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο dimmer 

θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηελ κνλάδα dimmer 2 x 1-10 V πνπ πεξηιακβάλεη ε 

εξγαζηεξηαθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ. Οη δηεπζχλζεηο J1-J4 αθνξνχλ ηελ πξψηε έμνδν 

ελψ νη δηεπζχλζεηο J5-J8 αθνξνχλ ηελ δεχηεξε έμνδν ηεο κνλάδαο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 

αληηθείκέλσλ είλαη αληίζηνηρή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ε ίδηα. Έηζη ζηηο δηεπζχλζεηο J1 

θαη J5 ηνπνζεηήζεθε ε βαζηθή ιεηηνπξγά ηεο  κνλάδαο dimmer, ε ρεηξνθίλεηε 

ξχζκηζε έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ. ηηο δηεπζχλζεηο J2 θαη J6 εκθαλίδεηαη ε έμνδνο ησλ 

dimmer έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη πφηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε κνλάδα. ηηο 

δηεπζχλζεηο J3.J4 θαη J7,J8 αλαηέζεθαλ είζνδνη ειέγρνπ νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηελ είζνδν «Ρχζκηζε Dimmer» είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ζελαξίσλ 

θσηηζκνχ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ dimmer έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

παξαπάλσ. 

εκαληηθέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο δηεπζχλζεηο K1,K2 θαη K3. ηηο  

δηεπζχλζεηο απηέο ηνπνζεηήζεθαλ ιεηηνπξγίεο πνπ δίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ ηεο εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. ηελ 

δηεχζπλζε K1 αλαηέζεθε ε  ιεηηνπξγία ηνπ αλαινγηθνχ αηζζεηήξα θσηηζκνχ, ζηελ 

K2 ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαινγηθνχ εζσηεξηθνχ ζεξκνκέηξνπ θαη ζηελ K3 ε ιεηηνπξγία  

ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο.  

ηηο δηεπζχλζεηο K6, K7, K8 θαη O3, O4 είλαη ηνπνζεηεκέλν ν εηθνλίδην γηα ηα 

ζελάξηα. Οπφηε ε θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεπζχλζεσλ  δείρλεη θαηά πφζν ην 

ζελάξην πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί εθεί είλαη ελεξγφ ή φρη. Σα ρξνληθά πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ νκάδα δηεπζχλζεσλ N θαη ζηηο δηεπζχλζεηο O1, O2, θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα button ζηηο δηεπζχλζεηο L1-L8 θαη M1-M8 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζελαξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 5: Δπθπέο χζηεκα Διέγρνπ Μνλάδαο Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5
ο
   

 

Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Μονάδαρ 

Κηιπιακού Αςηομαηιζμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 5: Δπθπέο χζηεκα Διέγρνπ Μνλάδαο Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 5: Δπθπέο χζηεκα Διέγρνπ Μνλάδαο Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        123 

5.1  Διζαγυγή 

Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα ζεσξείηαη πιένλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγείαο, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο θαζψο θαη 

ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο θαη αζθάιεηαο ζηα θηίξηα. Σα ζπζηήκαηα απηά 

έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα λα πξνζηεζνχλ κνλάδεο 

θαη φξγαλα πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. Πέξα απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία έρεη επέιζεη βειηίσζε, 

ζεσξείηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηεία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. Μέζσ ηεο επνπηεία ησλ κεηξήζεσλ απφ θαηαγξαθέο θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνδνηηθφηεξε 

δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. 

Έηζη ινηπφλ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ πνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ 

ρξήζηε ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο κνλάδαο αλά πάζα ζηηγκή. Να ηνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

επέκβεη άκεζα ζηελ κνλάδα αιιά απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν κε 

ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. Παξάιιεια λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηβιέπεη ηηο 

κεηξήζεηο ησλ νξγάλσλ θαη λα ηνπ παξέρεη αξρείν κε ηηο θαηαγξαθφκελεο ηηκέο.  

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη έλα επθπέο ζχζηεκα  ειέγρνπ ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γηα ηελ νινθιεξσηηθή 

απηνκαηνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, επίβιεςεο θαη θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ απφ έλα ζχζηεκα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Σν ινγηζκηθφ δεκηνπξγήζεθε κε ρξήζε ηνπ Microsoft 

Office, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel, θαη ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο καθξνεληνιέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Excel.  

 

5.2  Γομή ςζηήμαηορ Αςηομαηιζμού 

Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ έλα πιήζνο 

αηζζεηήξησλ νξγάλσλ, κεηξεηψλ, αλαιπηψλ ελέξγεηαο, κεραλψλ, relays, dimmers θαη  

δηαθνπηψλ. Σα φξγαλα απηά απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ρξήζεο ησλ κνλάδσλ απηνκαηηζκνχ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. ην σήμα 5.2.1 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο ραξαθηεξηζηηθήο  κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ. 

Όια ηα παξαπάλσ φξγαλα ζπλδένληαη  κέζσ ηνπ 2-ζχξκαηνπ θαισδίνπ bus κε ηελ 

θεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ ή αιιηψο γελλήηξηα θαλαιηψλ. Απηή απνηειεί ηνλ 

«εγθέθαιν» νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ  θαη ζε απηή ζπγθεληξψλνληαη ηα 

δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ απφ ηα επηκέξνπο φξγαλα. Ζ θεληξηθή κνλάδα είλαη απηή 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην αλψηεξν ηκήκα πνπ είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (είηε 
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απεπζείαο είηε κε ρξήζε PLC‟s). Ζ ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ θαισδίνπ RS232 πνπ 

ζπλδέεηαη ζε κία απφ ηηο δχν ζχξεο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Με ηελ ζχλδεζε ζηελ 

άλσ ζχξα πξνγξακκαηίδεηαη ε γελλήηξηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ πεξηγξάθζεθε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Με ηελ ζχλδεζε ζηελ θάησ 

ζχξα ν ππνινγηζηήο «δηαβάδεη» ηα απνζεθεπκέλα ζηελ γελλήηξηα δεδνκέλα.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γελλήηξηαο θαλαιηψλ θαζνξίδνληαη φιεο 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ, ηα κεγέζε 

πνπ ζα κεηξεζνχλ απφ ηνπο αλαιπηέο, ηα ρξνληθά, ηα alarms θαη ε παξακεηξνπνίεζε 

ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ (βιέπε §4.4.2  Πξνγξακκαηηζκόο Κεληξηθήο Μνλάδαο 

Απηνκαηηζκνύ). 

 

σήμα 5.2.1: Γνκή Κηηξηαθνύ Απηνκαηηζκνύ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γελλήηξηαο θαλαιηψλ, ε κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζελάξηα πνπ 

έρεη θαζνξίζεη ν ρξήζηεο. Σν εξγαιείν «G3800 tool» πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί αλά πάζα πσο ιεηηνπξγνχλ νη 

ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο (κέζσ ηνπ εξγαιείνπ γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ 128 

δηεπζχλζεσλ ) θαη λα επεκβαίλεη, κέζσ ησλ ζελαξίσλ, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλεη ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ κε  

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

πξνγξάκκαηνο δπλακηθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (Dynamic Data Exchange Server-

DDE server). Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ε θάζε 

κέηξεζε αλά πάζα ζηηγκή. Όκσο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη ηα 

δεδνκέλα απηά νχηε λα δίλεη εληνιή ζηελ κνλάδα λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα θίλεζε 

φηαλ ην θξίλεη απηφο ζθφπηκν. 



Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Κηιπιακών Αςηομαηιζμών για ηην Δνεπγειακή και Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

Κεθάιαην 5: Δπθπέο χζηεκα Διέγρνπ Μνλάδαο Κηηξηαθνχ Απηνκαηηζκνχ        125 

Με ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζην επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε γηα απηνκαηνπνηεκέλε, απνδνηηθφηεξε θαη 

επθνιφηεξε επίβιεςε ηεο κνλάδαο, δεκηνπξγήζεθε έλα επθπέο ζχζηεκα επίβιεςεο 

θαη ειέγρνπ. Σν εξγαιείν απηφ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ αθνχ νπζηαζηηθά ειέγρεη απφιπηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. Έηζη ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ, 

πνπ δελ ππήξρε κέρξη πξφηηλνο, θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθή ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 

 

5.3  Δςθςέρ ύζηημα Δλέγσος Μονάδαρ Κηιπιακού Αςηομαηιζμού 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εςθςέρ ζύζηημα ελέγσος μονάδαρ κηιπιακού 

αςηομαηιζμού αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε γηα 

πιήξε επνπηεία ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ θαη απφιπην έιεγρν ηεο αλά πάζα ζηηγκή.  

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Αλάγλσζε ησλ ηηκψλ ησλ αλαινγηθψλ θαλαιηψλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 Αλάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 Αλάγλσζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλαινγηθνχο πνιππιέθηεο 

(ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο) αλά πάζα ζηηγκή. 

 Αλάγλσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ αλά πάζα ζηηγκή.  

 Καηαγξαθή ησλ ηηκψλ θάζε κέηξεζεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Παξαθνινχζεζε 

ησλ αλαλεψζεσλ ησλ ηηκψλ θαη άκεζε θαηαγξαθή ησλ θαηλνχξγησλ κεηξήζεσλ. 

Οη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ αλαλεψλνληαη αλά ιίγα δεπηεξφιεπηα. Σν εξγαιείν 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γελλήηξηαο δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλεη 

αλαθνξά κε ηηο θαηαγξαθφκελεο ηηκέο αιιά αλά πεληάιεπην. 

 Γηάγξακκα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε κεηξνχκελεο ηηκήο ην νπνίν αλαλεψλεηαη 

απηφκαηα κε θάζε λέα ηηκή πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα απφ ηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ςεθηαθψλ θαλαιηψλ απφ ηηο ηηκέο άιισλ ςεθηαθψλ ή 

αλαινγηθψλ θαλαιηψλ. 

 Δληνιή απφ ηνλ ρξήζηε γηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ κε 

άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ.  

 Απηφκαηε εληνιή γηα  αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ απφ ην 

ίδην ην πξφγξακκα φηαλ γηα παξάδεηγκα θάπνηα αλαινγηθή ηηκή μεπεξάζεη θάπνην 
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επηζπκεηφ φξην ή φηαλ έλα ςεθηαθφ θαλάιη αιιάμεη θαηάζηαζε ή αθφκα θαη φηαλ 

μεπεξάζεη θάπνην ρξνληθφ φξην. 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία ην ινγηζκηθφ εμππεξεηεί ηνλ 

ρξήζηε ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. Σν βαζηθφηεξν είλαη φηη ην εξγαιείν απηφ 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο κνλάδαο,  

δειαδή λα επεκβαίλεη ζηελ κνλάδα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έξζεί ζε άκεζε επαθή κε 

ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο. Παξάιιεια απηνκαηνπνηεί φιε ηελ δηαδηθαζία αθνχ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία επέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζην ινγηζκηθφ  πέξα βέβαηα απφ ηελ 

αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ, ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ, ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη ζπλνιηθά 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 

δίλεη ζηνλ ρξήζηε θαη ηηο νπνίεο δελ ηηο είρε κέρξη ηψξα απφ ηα εξγαιεία ειέγρνπ ηεο  

κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

 

5.3.1 πλδεζκνινγία – Υξήζε πξνγξάκκαηνο «DDE server» 

Ζ κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ ζπλδέεηαη κέζσ ηεο γελλήηξηαο θαλαιηψλ κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ν νπνίνο ειέγρεη φιε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη 

απφ ηηο δχν ζχξεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ηελ θεληξηθή κνλάδα. Γηα ηελ ζχλδεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη θαιώδην RS232 (Recommended Standard 232), θαιψδην ηδαληθφ γηα 

ηελ κεηάδνζε δπαδηθψλ ζεκάησλ δεδνκέλσλ. Λφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο 

αληηθαηάζηαζεο (θπξίσο ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο) ησλ θιαζζηθψλ ζεηξηαθψλ 

ζπξψλ RS-232 απφ ζχξεο USB, ππάξρνπλ ζην εκπφξην δηαζέζηκνη κεηαηξνπείο απφ 

RS-232 ζε USB πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

θεληξηθψλ κνλάδσλ. ε πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ν ππνινγηζηήο  δελ δηαζέηεη ζχξα 

RS232 ρξεζηκνπνηείηαη έλαο « RS232 to USB Converter». πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ 

έμνδν ηνπ RS232 πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ ζχλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή. Έηζη ε 

ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ ζχξαο USB.   
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Δικόνα 5.3.1: Δπηινγή COM port ζηελ αξρηθή ζειίδα DDE Server 

Αθνχ ινηπφλ έρεη ζπλδεζεί ν ππνινγηζηήο κε ηελ θεληξηθή κνλάδα, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα πξόγξακκα δπλακηθήο αληαιιαγήο δεδνκέλωλ (Dynamic Data Exchange Server-

DDE server)  κε ζθνπφ λα κεηαθεξζνχλ νη ηηκέο απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξησλ 

νξγάλσλ θαη ησλ αλαιπηψλ ελέξγεηαο ζην πξφγξακκα Excel φπνπ θαη γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο. Αλνίγνληαο ηνλ DDE server εκθαλίδεηαη θεληξηθή ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.1. Δδψ γίλεηαη ε επηινγή ηεο 

ζχξαο (επηινγή ζην πεδίν COM port) γηα λα γίλεη επηηπρεκέλε ζχλδεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ππνινγηζηή,  κε ηελ γελλήηξηα θαλαιηψλ. Έηζη 

ζηελ επηινγή «COM port» επηιέγεηαη ηελ ζχξα ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο νπνίαο 

γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή κνλάδα.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζχλδεζε κε ηελ κνλάδα είλαη επηηπρεκέλε εκθαλίδεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ε έλδεημε «Communication Ok» θαη ην πξφγξακκα είλαη 

έηνηκν γηα ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απνηχρεη ε ζχλδεζε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε  

«Communication Error». Ζ απνηπρία ζηελ ζχλδεζε νθείιεηαη  ζπλήζσο  είηε ζε 

θάπνην πξφβιεκα ζηελ ζπλδεζκνινγία είηε ζε πξφβιεκα ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο 

ζχξαο πνπ έρεη δεισζεί ζηνλ DDE server κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ππνινγηζηήο 

γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην πξφβιεκα ιχλεηαη ζρεηηθά εχθνια ειέγρνληαο ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο ζπλδεζκνινγίαο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ειέγρεηαη αλ ε ζχξα 

COM πνπ έρεη δεισζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν ζηνλ DDE server ζπκθσλεί κε ηελ  

ζχξα ηνπ ππνινγηζηή ε φπνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή 

κνλάδα. Αλνίγνληαο ηελ ιεηηνπξγία «Γηαρείξηζε πζθεπψλ» ειέγρεηαη ζε πνηα ζχξα 

ηνπ ππνινγηζηή ιεηηνπξγεί ν κεηαηξνπέαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη κε ηελ ζχξα 

πνπ έρεη δεισζεί ζηνλ DDE server. ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο θαη 
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ππάξρεη αληηζηνηρία, ηφηε  ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ ζχξα πνπ έρεη δεισζεί φηη 

ιεηηνπξγεί ν κεηαηξνπέαο. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, γίλνληαη δνθηκέο 

θαη ζε άιιεο ζχξεο ηνπ ππνινγηζηή κέρξη λα βξεζεί ε νξζή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν 

κεηαηξνπέαο. Δίλαη βέβαηα θαλεξφ φηη ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα απνθιείεηαη λα 

εκθαληζηεί  ζε ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη ζχξα γηα θαιψδην RS232 θαη δελ επηβάιιεηαη 

ε ρξήζε ηνπ κεηαηξνπέα γηα ζχλδεζε κέζσ ζχξαο USB.   

Έρνληαο πεηχρεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ κεηξήζεσλ κέζσ ηνπ 

DDE server ζε έλα θχιιν εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. Ζ δηαδηθαζία είλαη 

απιή θαη απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά βήκαηα: 

1. Δπηιέγεηαη ε δηεχζπλζε Dupline ηεο νπνίαο επηζπκεί ν ρξήζηεο λα θαηαγξάςεη ηηο 

κεηξήζεηο. Ζ επηινγή γίλεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ηνπ DDE server 

φπνπ ππάξρνπλ νη εμήο επηινγέο ηαμηλνκεκέλεο ζε κνξθή δέληξνπ (Δικόνα 5.3.2): 

 «Digital»: πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζχλζεηο απφ ηελ A1 έσο ηελ P8 ζηηο νπνίεο, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, 

κεηαθέξνληαη νη ηηκέο  ςεθηαθψλ θαλαιηψλ.  

 «Analink»: πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζχλζεηο απφ ηελ A1 έσο ηελ P8 ζηηο νπνίεο, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, 

κεηαθέξνληαη νη ηηκέο  αλαινγηθψλ θαλαιηψλ. 

 «MuxAnalog»: πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο δηεπζχλζεσλ (CD,EF.GH, IJ, KL, 

MN θαη OP) ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνιππιέθηε 

αλαινγηθψλ ηηκψλ. 

 «Counter»: πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζχλζεηο (128 ζπλνιηθά ρσξηζκέλεο ζε 32 

κεηξεηέο ησλ ηεζζάξσλ δηεπζχλζεσλ) φπνπ κεηαθέξνληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηξεηψλ. 

2. Παηψληαο ηνλ ζπλδπαζκφ Ctrl+C ή κε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη θαη επηιέγνληαο 

«Copy» γίλεηαη ε αληηγξαθή ηεο επηιεγκέλεο δηεχζπλζεο. 

3. Δπηιέγεηαη ν αξηζκφο θφκβνπ ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ  

αξηζκνχ θφκβνπ. πλήζσο επηιέγεηαη ν θφκβνο 1. 

4. ε έλα θχιιν εξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel επηιέγεηαη ην θειί ζην νπνίν 

επηζπκεί ν ρξήζηεο λα εκθαλίδνληαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

επηιεγκέλε δηεχζπλζε. 

5. ην επηιεγκέλν θειί, παηψληαο ηνλ ζπλδπαζκφ  Ctrl+V ή κε δεμί θιηθ θαη 

επηιέγνληαο «Δπηθφιιεζε», γίλεηαη επηθφιιεζε ηεο  ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζεο. 

Έηζη νη ηηκέο ηεο επηιεγκέλεο δηεχζπλζεο (αλαινγηθέο ή ςεθηαθέο) εκθαλίδνληαη 

πιένλ ζε έλα  θειί ηνπ Excel. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη γηα λα εκθαληζηεί ε 

ηηκή ηεο κέηξεζεο ζην θειί ηνπ Excel ζα πξέπεη ην πξφγξακκα ηνπ DDE server 
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λα παξακέλεη αλνηρηφ θαη ε ζχλδεζε λα έρεη γίλεη ζηε θάησ ζχξα ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. 

   

Δικόνα 5.3.2: Αληηγξαθή ηεο δηεύζπλζεο  GH-2 από ηνλ DDE Server 

 

Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, φιεο νη επηζπκεηέο κεηξήζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο θαζψο θαη νη 

θαηαζηάζεηο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ, εκθαλίδνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Excel.  

Ζ ρξήζε ηνπ DDE server δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεηαη κηα ηηκή θάζε θνξά ζε 

θάζε θειί. Όκσο ηα φξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζηέιλνπλ ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα ζπλερψο ηηκέο, κε δηαθνξά ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φηαλ γίλεηαη αλαλέσζε ηεο ηηκήο θαη παξζεί κηα θαηλνχξγηα κέηξεζε, ε ακέζσο 

πξνεγνχκελε ηηκή απηνκάησο ράλεηαη  αθνχ ηελ ζέζε ηεο ζην θειί παίξλεη ε λέα 

ηηκή. Έηζη δελ κπνξεί  λα δεκηνπξγεζεί αξρείν ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

ηηκέο θαη ζα παξαθνινπζνχληαη νη ζπλερείο αιιαγέο ηνπο. Σελ δπλαηφηεηα απηή ηελ 

παξέρεη ην ινγηζκηθφ εξγαιείν ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσηηθή θαη απηνκαηνπνηεκέλε επνπηεία ηεο κνλάδαο 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 
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5.3.2 Γεληθή πεξηγξαθή ινγηζκηθνχ ειέγρνπ & θαηαγξαθήο  

Οη κνλάδεο απηνκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηίξηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη φισλ ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ (ηάζε, έληαζε, ζπληειεζηή 

ηζρχνο θ.α.), ηα νπνία αμηνινγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δφκεζε ζρεδίνπ 

δξάζεο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Παξάιιεια ε κνλάδα απηνκαηηζκνχ 

πξνζθέξεη πςειφ επίπεδν άλεζεο θαη αζθάιεηαο γηα ηα θηίξηα. 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ αλαπηχρζεθε έλα 

ινγηζκηθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Σν 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην ζθεπηηθφ ηεο βειηίσζεο δχν βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ κέζσ ηεο κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ: 

1. Σελ απηόκαηε θαηαγξαθή ηωλ ηηκώλ ηωλ κεηξήζεωλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα ηεο κνλάδαο (αηζζεηήξεο θίλεζεο, αηζζεηήξεο θσηηζκνχ, 

ζεξκφκεηξα), απφ ηα ςεθηαθά θαλάιηα (θαηάζηαζε δηαθνπηψλ), απφ ηνπο 

κεηξεηέο θαη θπξίσο απφ ηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο. Σν εξγαιείν δεκηνπξγεί αξρείν 

κε ηηο κεηξήζεηο θαη δηαγξάκκαηα γηα ηελ απεηθφληζε ηνπο. Σν αξρείν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ. 

2. Σνλ απηόκαην έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ ηεο κνλάδαο. 

Μεηά ηελ παξακεηξνπνίεζε, ην ινγηζκηθφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη εληνιή 

γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε απηφκαηα ζε θάπνην ςεθηαθφ θαλάιη πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα θάηη πνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα γίλεη 

πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ ζα έπξεπε ν ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

λα δψζεη ηελ αληίζηνηρε εληνιή. 

Πάλσ ζηηο δπν παξαπάλσ βαζηθέο ηδέεο αλαπηχρζεθε ην ινγηζκηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ. Σν επθπέο 

ζχζηεκα ειέγρνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ, αιιά έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιεο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ζε νπνηνδήπνηε θηίξην κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Δπίζεο έγηλαλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε ην ινγηζκηθφ εξγαιείν 

λα είλαη απιφ ζηελ ρξήζε θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε πνπ δελ έρεη εμνηθείσζε κε 

ην αληηθείκελν. 

Σν ινγηζκηθφ εξγαιείν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δεκηνπξγήζεθε ζε πξόγξακκα 

Excel. Αλνίγνληαο ην  πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε «Αξρηθή ειίδα» (Δικόνα 5.3.3) 

ε νπνία είλαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ 

εξγαιείνπ.  
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Δικόνα 5.3.3: Αξρηθή ζειίδα πξνγξάκκαηνο 

 

ην θάησ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ππάξρεη έλα button επηινγήο κε ηνλ ηίηιν 

«MENU ΔΝΑΡΞΖ». Κιηθάξνληαο ζε απηφ ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ζε θάπνην άιιν ζεκείν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απιά παηψληαο πάλσ ζην αληίζηνηρν button επηινγήο, έγηλε ρξήζε 

ηεο Visual Basic θαη ησλ καθξνεληνιψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. ην παξαθάησ 

θνκκάηη ηνπ θψδηθα εκθαλίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή πνπ έρεη αληηζηνηρηζηεί ζην 

button επηινγήο κε ηνλ ηίηιν «MENU ΔΝΑΡΞΖ» , θαη κε ηνλ νπνία γίλεηαη ε 

κεηαθνξά ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Sub Κεληξηθή() 

 Application.Goto Reference:=Worksheets("Κεληξηθή").Range("A1") 

End Sub 

Ζ παξαπάλσ καθξνεληνιή, κε δηαθνξεηηθφ πεδίν αλαθνξάο βέβαηα, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αξθεηά ζεκεία. θνπφο ηεο ρξήζεο ηεο είλαη ε 

εχθνιε κεηαθνξά κε έλα θιηθάξηζκα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

απνηέιεζκα λα θάλεη ην πξφγξακκα εχθνιν ζηελ ρξήζε. 
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Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.4. ε απηή ηελ 

ζειίδα εκθαλίδνληαη  πέληε button κε ηηο επηινγέο «Έιεγρνο», «Καηαγξαθή»,  

«Αλαινγηθά Καλάιηα», «Μεηξεηέο» θαη «Αξρηθή».  

  

Δικόνα 5.3.4: Κεληξηθή ζειίδα πξνγξάκκαηνο 

ηελ θεληξηθή ζειίδα ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα  επηιέμεη ζε 

πνην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κεηαθεξζεί. Απφ ηελ ζειίδα απηή ν ρξήζηεο έρεη 

ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ εξγαιείνπ θαη φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο. Με ρξήζε ηεο 

Visual Basic θαη ησλ καθξνεληνιψλ ηνπ Excel, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

παηψληαο πάλσ ζην θάζε button αλνίγεη απηφκαηα ην θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη.  

Έηζη θιηθάξνληαο ηελ επηινγή «Έιεγρνο» κεηαθέξεηαη ζηελ ζειίδα ειέγρνπ θαη 

θιηθάξνληαο ηελ επηινγή «Καηαγξαθή» αλνίγεη ε θεληξηθή ζειίδα θαηαγξαθήο φπνπ 

κεηαθέξνληαη ε λέεο ηηκέο απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο  κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ. Ζ πεξηγξαθή ησλ δχν απηψλ ζειίδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε μερσξηζηέο 

ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Με ηελ επηινγή  ησλ  αλαινγηθψλ θαλαιηψλ ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζην ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.5. ηελ ζειίδα κε ηίηιν 

αλαινγηθά θαλάιηα παξνπζηάδνληαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αλαινγηθέο κεηξήζεηο θαη φρη απφ κεηξεηέο ή ςεθηαθά θαλάιηα. 
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Δικόνα 5.3.5: Σειίδα επηινγήο Αλαινγηθώλ Καλαιηώλ 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ ζειίδα απηή είλαη ε «Σάζε», «Έληαζε», «cosθ», 

«πρλφηεηα», «Άεξγνο Ηζρχο», «Δλεξγφο Ηζρχο» θαη «Κεληξηθή».Οη επηινγέο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Οη κεηξήζεηο 

απηέο αθνξνχλ ηα βαζηθά κεγέζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα  ηελ ηάζε , ηελ 

έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηελ ελεξγφ ηζρχ, ηελ άεξγν ηζρχ, ηνλ ζπληειεζηή 

ηζρχνο θαη ηελ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ππάξρεη ε επηινγή «Κεληξηθή» κε ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηιέγνληαο ηελ.  

Με ηελ επηινγή θαη ην θιηθάξηζκα θάπνηνπ απφ ηα button ζηελ ζειίδα ησλ 

αλαινγηθψλ θαλαιηψλ, αλνίγεη έλα θαηλνχξγην θχιιν εξγαζίαο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ λέσλ ηηκψλ ηεο αληίζηνηρεο κέηξεζεο θαη 

δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν αλαθνξά ζηελ ψξα θαη ζηελ εκεξνκελία πνπ πάξζεθε ε 

κέηξεζε. ε απηφ απνζεθεχνληαη νη ηηκέο ηεο κέηξεζεο θαη παξνπζηάδεηαη θαη ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα ην νπνίν αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη απηφκαηα. Λεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο αξρείνπ δεδνκέλσλ απφ 

ηηο κεηξήζεηο γίλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα. 

Γπξλψληαο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηιέγνληαο ην button κε ηίηιν 

«Μεηξεηέο» κεηαθέξεηαη ν ρξήζηεο ζηελ ζειίδαο επηινγήο ησλ κεηξεηέο ηεο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ (Δικόνα 5.3.6). ε απηφ ην πεδίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
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επηιέμεη πνηφλ απφ ηνπο κεηξεηέο, νη νπνίνη φπσο θαη νη αλαινγηθέο κεηξήζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ αλαιπηή ελέξγεηαο, επηζπκεί λα  επηβιέπεη θάζε ζηηγκή.  

  

Δικόνα 5.3.6: Σειίδα επηινγήο Μεηξεηώλ 

 

Οη επηινγέο αθνξνχλ ζηηο βαζηθέο θαηαλαιψζεηο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο πνπ επηβιέπεηαη απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ. Οη επηινγέο είλαη ε 

«Καηαλάισζε ελεξγνχ ηζρχνο» θαη ε «Καηαλάισζε άεξγνπ ηζρχνο». Κιηθάξνληαο 

πάλσ ζην θάζε button αλνίγεη ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, μερσξηζηφ γηα ηνλ θάζε 

κεηξεηή, ζην νπνίν γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ θαη παξνπζηάδεηαη δηάγξακκα ζε 

ρξνληθφ άμνλα. Όπσο θαη ζηα αλαινγηθά θαλάιηα έηζη θαη εδψ ππάξρεη ε επηινγή 

«Κεληξηθή» κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο  κπνξεί εχθνια λα κεηαθεξζεί ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σειεπηαία επηινγή ζηελ θεληξηθή ζειίδα είλαη ην button κε ηίηιν «Αξρηθή» ην νπνίν 

ηνπνζεηήζεθε γηα λα θαιχςεη πηζαλή επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5.3.3 Δπθπήο έιεγρνο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είλαη φηη παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ ηεο κνλάδαο θηηξηαθνύ απηνκαηηζκνύ κε ηελ 

ρξήζε ελφο ζρεηηθά απινχ πξνγξάκκαηνο (Excel).  

Καηά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ, ην πξφγξακκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θάπνηα 

αλαινγηθή ηηκή θαη λα ηελ ζπγθξίλεη κε θάπνην επηζπκεηφ φξην πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο 

αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε. Όηαλ ε αλαινγηθή ηηκή απηή μεπεξάζεη ην 

επηηξεπηφ φξην, ηφηε απηφκαηα ην πξφγξακκα δίλεη εληνιή ζε θάπνην ςεθηαθφ θαλάιη 

λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Αληίζηνηρα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ελφο 

ςεθηαθνχ θαλαιηνχ θαη φηαλ αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηνπ λα δίλεη απηφκαηα εληνιή ζε 

θάπνην άιιν ςεθηαθφ θαλάιη λα αιιάμεη θαη απηφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ (θαηαζηάζεηο 

ON-OFF). Βέβαηα ηα ςεθηαθά θαλάιηα ηεο γελλήηξηαο θαλαιηψλ είλαη 

αληηζηνηρηζκέλα, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζε θνξηία ή ζε δηαθφπηεο. 

Έηζη ε αιιαγή θαηάζηαζεο ελφο ςεθηαθνχ θαλαιηνχ ζηελ νπζία κεηαθξάδεηαη ζε 

ελεξγνπνίεζε-απελεξγνπνίεζε ελφο θνξηίνπ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απφ κεγάια 

βηνκεραληθά κεραλήκαηα κέρξη ιάκπεο ππξαθηψζεσο. 

Ζ δνκή θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζηεξίρζεθε ζηνλ έιεγρν απφ 

ηνλ εξγαζηεξηαθφ θηηξηαθφ απηνκαηηζκφ θάπνησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Σα 

θιηκαηηζηηθά απνηεινχλ ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο θαη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπο 

ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε  ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο, εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

ηελ Διιάδα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα 3 εθαηνκκχξηα θιηκαηηζηηθά, ελψ θάζε ρξφλν 

πξνζηίζεληαη 350.000 λέα. Γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα 350.000 λέα θιηκαηηζηηθά, 

απαηηείηαη απφ δσ θαη ζην εμήο ε θαηαζθεπή θάζε ρξφλν ελφο λένπ ζηαζκνχ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο 400 MWatt πεξίπνπ. Ζ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ 

θνζηίδεη 200-300 εθαη. επξψ, δειαδή ηα δηπιάζηα απ‟ φζν μνδεχνπλ αζξνηζηηθά νη 

θαηαλαισηέο γηα ηελ απφθηεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ. Με άιια ιφγηα, γηα θάζε επξψ 

πνπ μνδεχεηαη γηα ηελ αγνξά θιηκαηηζηηθψλ, ρξεηάδνληαη 2 επηπιένλ επξψ γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ θαη κφλν [13]. 

ε πεξηβαιινληηθφ επίπεδν, ηα θιηκαηηζηηθά επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην θιίκα ηνπ 

πιαλήηε, θαζψο δηαζέηνπλ ςπθηηθά κέζα, ηα νπνία είλαη ηζρπξφηαηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηφζν 

απμάλνληαη θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, απφ ξππνγφλεο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ιηγλίηε, φπσο ζηε Μεγαιφπνιε θαη ηελ 

Πηνιεκαΐδα ή κε πεηξέιαην, φπσο ζην ζχλνιν ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 

 

ε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε απμεκέλε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ επζχλεηαη γηα 

ηνπο εμαηξεηηθά απμεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ξεχκαηνο πνπ θαιείηαη ν 

θαηαλαισηήο λα πιεξψζεη. Δπίζεο, ε καδηθή θαη ππεξβνιηθή ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ 
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θαηά ηηο πην δεζηέο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα λα βξεζεί ην 

ζχζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο κε θαηαζηξνθηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ νηθνλνκηθνχο αιιά θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο ιφγνπο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ ειεγρφκελε ιεηηνπξγία 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Δπηπξφζζεηα, ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηελ ππεξθφξηηζε 

ηνπ δηθηχνπ ζηηο ψξεο αηρκήο νδήγεζε ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο ψξεο απηέο (βιέπε  §4.3  Γηαρείξηζε Εήηεζεο θαη Μέηξα 

Δμνηθνλόκεζεο). Μέζα ζηα κέηξα απηά θαη ηηο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη 

νηθνλνκηθά θίλεηξα απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπο ζηηο ψξεο αηρκήο θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ 

παξαηεξείηαη θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ιφγσ απμεκέλεο ρξήζεο 

θιηκαηηζηηθψλ .  

Έηζη κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα : 

 Μεηψζεη  ηνπο ινγαξηαζκνχο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε. 

 πκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο εθπνκπήο 

ξππνγφλσλ αεξίσλ πνπ επηδεηλψλνπλ ην θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 πκβάιεη ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο ψξεο αηρκήο 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ πηψζεο ηνπ δηθηχνπ (blackouts). Οη 

εθηεηακέλεο δηαθνπέο ξεχκαηνο ή νη δηαθνπέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο εθ 

πεξηηξνπήο γηα ηελ απνθπγή νιηθήο πηψζεο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ψξεο αηρκήο, 

θαηαπνλνχλ ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ 

βιάβεο. 

 Δπσθειεζεί απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ψξεο αηρκήο. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε ιεηηνπξγία ηνπ, ε δνκή ηνπ θαη ε βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη. 

 

5.3.3.1 ελάξην δηαδηθαζίαο  Διέγρνπ  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δνκή θαη ε δεκηνπξγία ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ζηεξίρζεθε ζηνλ έιεγρν απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ θηηξηαθφ απηνκαηηζκφ θάπνησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 24ψξε βάζε αιιά εζηηάδεη 

κε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 11:00 κε 15:00. Σν ηεηξάσξν 

απηφ απνηειεί ηηο ψξεο αηρκήο ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

επηβάιιεηαη απζηεξφο έιεγρνο ζηελ ιεηηνπξγία ελεξγνβφξσλ ζπζθεπψλ, φπσο ηα 

θιηκαηηζηηθά, γηα ηελ απνθπγή ππεξθφξηηζεο ηνπ δηθηχνπ. Σν επθπέο ζχζηεκα 
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δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο κνλάδαο εξγαζηεξηαθνχ απηνκαηηζκνχ ζηελ 

νπνία είλαη ζπλδεδεκέλεο ηέζζεξηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, νπφηε ε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ αθνξά ηα ηέζζεξα απηά θνξηία. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο 

ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Ζ 

ζεξκνθξαζία κεηξηέηαη κε ρξήζε αλαινγηθνχ εζσηεξηθνχ ζεξκνκέηξνπ θαη ε ηηκή ηεο 

κέηξεζεο εκθαλίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην ζχζηεκα. ε έλα δηαθνξεηηθφ 

πεδίν ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγεηαη ε ζεξκνθξαζία-φξην. Απηή απνηειεί ηελ 

ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία επηζπκεί ν ρξήζηεο λα βξίζθεηαη ν ρψξνο ν νπνίνο 

ειέγρεηαη. Παξάιιεια  απνηειεί ην φξην ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εηζάγεηαη απφ ηελ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη 

κπνξεί λα αιιαρζεί αλά πάζα ζηηγκή. Σν γεγνλφο φηη ην φξην ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ ρξήζηε θαη κπνξεί λα ην αιιάμεη θάζε ζηηγκή, ηνπ παξέρεη νινθιεξσηηθφ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. 

Αθνχ θαζνξηζηεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, πνπ απνηειεί αλαγθαία παξάκεηξν γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ, μεθηλά ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Ζ δνκή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα (σήμα 5.3.1) πνπ αθνινπζεί. 

ην πξψην ζηάδην ειέγρνπ ή εμσηεξηθφ έιεγρν φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ θψδηθα ζηελ 

Visual Basic, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ψξαο ιεηηνπξγίαο. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ ζεσξείηαη θξίζηκν είλαη ην ηεηξάσξν αλάκεζα 

ζηηο 11:00 κε 15:00. Οπφηε αξρηθά ειέγρεηαη αλ ε ψξα ιεηηνπξγίαο είλαη κέζα ζην 

ηεηξάσξν ή φρη θαη αλάινγα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην επφκελν ζηάδην ειέγρνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ησλ σξψλ 

αηρκήο ( δειαδή απφ 15:01 κέρξη 10:59) πξαγκαηνπνηείηαη ην επφκελν ζηάδην ειέγρνπ 

πνπ αθνξά ζηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Γειαδή ην ζχζηεκα ζπγθξίλεη ηελ 

κεηξνχκελε, απφ ην αλαινγηθφ ζεξκφκεηξν, ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κε ηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ρξήζηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

κνλάδσλ. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ζχγθξηζε απηή, ην ζχζηεκα πξνρσξά ζην 

επφκελν ζηάδην ειέγρνπ πνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ, δειαδή ν έιεγρνο αλ ηα θιηκαηηζηηθά είλαη ζε ιεηηνπξγία ή φρη.  
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Ειςαγωγι Επικυμθτισ
Θερμοκραςίασ

Ζλεγχοσ Ώρασ 
Λειτουργίασ

Ώρεσ λειτουργίασ 
15:01-10:59

Σφγκριςθ επικυμθτισ 
κερμοκραςίασ με τθν 

κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ

Ζλεγχοσ κατάςταςθσ 
λειτουργίασ  4 

κλιματιςτικϊν μονάδων 
ταυτόχρονα

Ενεργοποίθςθ-
Απενεργοποίθςθ 

Κλιματιςτικϊν μονάδων

Ώρεσ λειτουργίασ 
11:00-15:00/ Ζλεγχοσ 

ανά 20'

Σφγκριςθ επικυμθτισ 
κερμοκραςίασ με τθν 

κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ ανά 20'

Ζλεγχοσ κατάςταςθσ 
λειτουργίασ κάκε 

κλιματιςτικοφ ανά 20'

Ενεργοποίθςθ-
Απενεργοποίθςθ 

Κλιματιςτικϊν μονάδων 
ξεχωριςτά

 

σήμα 5.3.1: Γνκή δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

Αλ ινηπφλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ απφ ην επηζπκεηφ φξην θαη παξάιιεια θάπνην 

απφ ηα ηέζζεξα θιηκαηηζηηθά είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηφηε ην ζχζηεκα δίλεη απηφκαηα 

εληνιή θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ λα ελεξγνπνηήζεη ην 

θιηκαηηζηηθφ ή ηα θιηκαηηζηηθά πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ. Αληίζηνηρα αλ ε ζεξκνθξαζία 

πέζεη θάησ απφ ην επηζπκεηφ φξην, ζεκαίλεη φηη δελ ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία ε 

ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ  νπφηε ην ζχζηεκα δίλεη εληνιή ζηα θιηκαηηζηηθά 

λα απελεξγνπνηεζνχλ. 

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, 

εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα εληφο ησλ σξψλ αηρκήο (11:00-
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15:00) φπνπ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ αιιάδεη κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ 

βαζηθή ηδέα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζηηο ψξεο αηρκήο είλαη ε ελαιιαγή ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη ρακειφηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζε 

επηζπκεηά επίπεδα.  

Έηζη ινηπφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ σξψλ ρσξίδεηαη ζε εηθνζάιεπηα. ε 

θάζε εηθνζάιεπην γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο κε ηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ρξήζηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξλά ην επηζπκεηφ φξην, ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ελεξγνπνηεί κφλν κηα 

θιηκαηηζηηθή κνλάδα ελψ νη ππφινηπεο απελεξγνπνηνχληαη. ην επφκελν εηθνζάιεπην 

θαη ελψ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη πάλσ απφ ην φξην, ελεξγνπνηείηαη ε επφκελε ζηελ 

ζεηξά θιηκαηηζηηθή κνλάδα ελψ ηαπηφρξνλα απελεξγνπνηείηαη απηή πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζην πξνεγνχκελν εηθνζάιεπην. Έηζη ε δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα 

ηειεηψζεη ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη αηρκή ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

Πίνακαρ 4.2.1: Λεηηνπξγία θιηκαηηζηηθώλ κνλάδωλ ζηηο ώξεο αηρκήο (11:00-15:00) 

      Μονάδερ 

 Ώπα 

Κλιμαηιζηικό 

1 

Κλιμαηιζηικό 

2 

Κλιμαηιζηικό 

3 

Κλιμαηιζηικό 

4 

11:00-11:19     

11:20-11:39     

11:40-11:59     

12:00-12:19     

12:20-12:39     

12:40-12:59     

13:00-13:19     

13:20-13:39     

13:40-13:59     

14:00-14:19     

14:20-14:39     

14:40-15:00     
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ηνλ Πίνακα 5.3.1 παξνπζηάδεηαη  ε αιιεινπρία ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο , φπσο ηελ έρεη επηβάιιεη ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ 

ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Βέβαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε θάζε κνλάδα ζην 

αληίζηνηρν εηθνζάιεπην ζεσξείηαη απηνλφεην φηη έρεη πεξάζεη απφ ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην ειέγρνπ, δειαδή φηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο μεπεξλά ην επηζπκεηφ 

φξην πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηζπκεηή, ε ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

ζεσξείηαη κε αλαγθαία νπφηε φια ηα θιηκαηηθά ζέηνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα  ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εληνιή απφ ηνλ 

ρξήζηε θαη ζπλεπψο ρσξίο λα ζεσξείηαη αλαγθαία ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

κνλάδαο. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ε επνπηεία ηεο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. 

 

5.3.3.2 Πεξηγξαθή  ζειίδαο   Διέγρνπ  

Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαθεξζεί ζηελ ζειίδα ειέγρνπ θιηθάξνληαο ην button κε ηίηιν «Έιεγρνο». Έηζη 

αλνίγεη ε ζειίδα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ησλ ηεζζάξσλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ. Ζ ζειίδα ειέγρνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.7 πνπ αθνινπζεί. 

  

Δικόνα 5.3.7: Σειίδα ιεηηνπξγίαο Διέγρνπ 
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ε απηή ηελ ζειίδα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πεδία δεδνκέλσλ θαη buttons. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο απφ απηά θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 Πίνακαρ καηάζηαζηρ Κλιμαηιζηικών Μονάδων 

ην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ηελ ζειίδαο ειέγρνπ εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηεζζάξσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλα ζηελ κνλάδα εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Σα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ή κε ησλ θιηκαηηζηηθψλ, 

αλαλεψλνληαη απηφκαηα ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζηεξηαθήο 

κνλάδαο, νη δηεπζχλζεηο απφ I1 κέρξη I8 ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ relay θαζηάληαο. 

Γειαδή αιιάδνπλ ηελ θαηάζηαζε (απφ ΟΝ ζε OFF θαη απφ OFF ζε ΟΝ) θάζε θνξά 

πνπ δίλεηαη έλα ζήκα ελεξγνπνίεζεο ελψ ηαπηφρξνλα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ νθηψ δηαθφπηεο ηεο κνλάδαο πνπ ειέγρνπλ ηηο νθηψ πξίδεο ζηηο νπνίεο 

ζπλδένληαη θνξηία. Έηζη ινηπφλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ, ζπλδένληαη νη 

ηέζζεξηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ ειέγρνληαη ζηηο ππνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ 

δηεπζχλζεηο I1, I2, I3 θαη I4. Οη δηεπζχλζεηο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ςεθηαθά 

θαλάιηα θαη νη ηηκέο πνπ δίλνπλ είλαη ON φηαλ ιεηηνπξγεί ην ζπλδεδεκέλν ζην θαλάιη 

θνξηίν θαη OFF φηαλ δελ ιεηηνπξγεί ην ζπλδεδεκέλν θνξηίν. Γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ειέγρνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θαηάζηαζε ON  ην θιηκαηηζηηθφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν 

θαη ζε θαηάζηαζε OFF ην θιηκαηηζηηθφ είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 

Οη ηηκέο ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα πνπ πξνγξάκκαηνο DDE server ζην 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ απφ ηνλ DDE server 

ζην πξφγξακκα Excel πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ειέγρνπ είλαη αξθεηά απιή θαη 

έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (βιέπε §5.3.1 Σπλδεζκνινγία 

– Φξήζε Πξνγξάκκαηνο «DDE server»). Δπηιέγεηαη ινηπφλ ε δηεχζπλζε ςεθηαθνχ  

θαλαιηνχ I1 απφ ηελ επηινγή «Digital» ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ DDE server, γίλεηαη 

αληηγξαθή θαη επηινγή θφκβνπ (αξηζκφο θφκβνπ 1) θαη ζηελ ζπλέρεηα απιή 

επηθφιιεζε ζην πεδίν ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην Κιηκαηηζηηθφ 1. 

Έηζη ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο ειέγρνπ, δίπια ζηελ έλδεημε «Κιηκαηηζηηθφ 1» 

εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θιηκαηηζηηθνχ θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. Αληίζηνηρε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη  γηα ηα ςεθηαθά θαλάιηα I2, I3 θαη 

I4 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ Κιηκαηηζηηθψλ 2,3 θαη 4. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη ν πίλαθαο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

πνπ ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα επθπνχο ειέγρνπ θαη ν πίλαθαο απηφο αλαλεψλεηαη 

ζπλερψο θαη απηφκαηα. 
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 Πεδίο θεπμοκπαζιών 

ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζειίδαο ειέγρνπ (Δικόνα 5.3.7) εκθαλίδνληαη ηα πεδία πνπ 

αθνξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ.  

Σν πεδίν γηα ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εκθαλίδεηαη κε θφθθηλν θφλην θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Απνηειεί ην ζεξκνθξαζηαθφ 

φξην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αθνχ ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ, ε 

ζεξκνθξαζία απηή έρεη νξηζηεί ζηνπο  25ºC.   

ην αθξηβψο απφ πάλσ πεδίν εκθαλίδεηαη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Σν πεδίν 

απηφ παξνπζηάδεηαη κε κπιε θφλην θαη ε ηηκή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνέξρεηαη απφ αλαινγηθφ 

εζσηεξηθφ ζεξκφκεηξν ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ κνλάδα εξγαζηεξηαθνχ 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο 

απηνκαηηζκνχ, ε κέηξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν αλαινγηθφ 

αηζζεηήξην φξγαλν ηνπνζεηήζεθε ζηελ δηεχζπλζε K2. Σν εχξνο ηηκψλ ζεξκνθξαζηψλ 

πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν αλαινγηθφ ζεξκφκεηξν είλαη απφ -30ºC έσο 

60ºC.  

Ζ κεηξνχκελε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαθέξεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα πνπ πξνγξάκκαηνο DDE server ζην 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Απφ ηελ επηινγή «Analink» ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 

DDE server, επηιέγεηαη ην αλαινγηθφ θαλάιη κε δηεχζπλζε K2, γίλεηαη αληηγξαθή θαη 

επηινγή θφκβνπ (αξηζκφο θφκβνπ 1) θαη ζηελ ζπλέρεηα απιή επηθφιιεζε ζην πεδίν 

ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Όκσο ε 

ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη δελ αληηζηνηρεί ζε βαζκνχο Κειζίνπ αιιά ζε ζεξκνθξαζηαθέο 

ζηάζκεο. Σν κεηξνχκελν εχξνο ηηκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ζεξκνκέηξνπ αληηζηνηρεί ζε 

255 ζεξκνθξαζηαθέο ζηάζκεο. Οπφηε γηα λα εκθαληζηεί ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ζε βαζκνχο Κειζίνπ ζα πξέπεη ε ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζε 

ζεξκνθξαζηαθέο ζηάζκεο  λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ην 90 πνπ είλαη ην ζπλνιηθφ εχξνο 

ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ κπνξεί λα θαηαγξάςεη ην φξγαλν (απφ -30ºC έσο 60ºC), λα 

δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ (255 ζηάζκεο) θαη απφ ην απνηέιεζκα λα 

αθαηξεζεί ην 30 πνπ είλαη ε κέγηζηε αξλεηηθή ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη ην φξγαλν. Κάλνληαο ηελ παξαπάλσ κεηαηξνπή ηειηθά εκθαλίδεηαη ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε βαζκνχο Κειζίνπ. 

 Ψηθιακό Ρολόι- buttons  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζην πξψην ζηάδην ειέγρεηαη ε ψξα ιεηηνπξγίαο 

ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Οπφηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο ςεθηαθνχ 

ξνινγηνχ πνπ λα εκθαλίδεη ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο. Σα buttons θάησ απφ ην ςεθηαθφ 

ξνιφη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ξνινγηνχ. Κιηθάξνληαο ην button κε ηίηιν 

έλαξμε ν ρξήζηεο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην ξνιφη ελψ θιηθάξνληαο ην button κε ηίηιν 
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παχζε ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Όηαλ επηιέμεη λα ιεηηνπξγήζεη πάιη ην ξνιφη 

κεηά ηελ παχζε, ε έλδεημε ηεο ψξαο είλαη ε πξαγκαηηθή θαη φρη ζπλέρεηα απφ ην 

ζεκείν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνινγηνχ. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ςεθηαθνχ ξνινγηνχ θαη ησλ buttons επηινγήο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θψδηθα 

ζε Visual Basic.  

Σέινο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ειέγρνπ, ππάξρεη ην button κε ηίηιν «Κεληξηθή» 

κε ην νπνίν ν ρξήζηεο επηιέγνληαο ην κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.3.3.3 Γεκηνπξγία ιεηηνπξγίαο  Διέγρνπ  

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ην ζελάξην ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη ε βαζηθή ηδέα ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο  ηνπ ειέγρνπ κε ρξήζε ησλ καθξνεληνιψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Excel νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Visual 

Basic. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Σν θάζε ζηάδην ειέγρεη θαη θάπνηα 

δηαθνξεηηθή παξάκεηξν πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ απφ 

ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε. ην πξψην 

ζηάδην ειέγρνπ, πνπ απνηειεί ηνλ εμσηεξηθφ θαη αξρηθφ έιεγρν, πξαγκαηνπνηείηαη 

έιεγρνο κε βάζε ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ επηβιέπεη 

ηελ κνλάδα ζε 24σξε βάζε φκσο επηβάιεη ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ εηδηθή 

ιεηηνπξγία  θαηά ηηο ψξεο αηρκήο (11:00-15:00). Οπφηε ν πξψηνο έιεγρνο αθνξά ζην 

αλ ε ψξα ιεηηνπξγίαο είλαη εληφο ησλ σξψλ αηρκήο ή φρη. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ρξήζε ηεο εληνιή «if…End if»  θαη παξνπζηάδεηαη ζην απφζπαζκα απφ ηνλ θψδηθά 

πνπ αθνινπζεί. 

 

If MyTime < "11:00:00 κκ" Or MyTime > "3:00:00 κκ" Then  

End if 

ηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο, εκθαλίδεηαη ην 

δεχηεξν ζηάδην ειέγρνπ, δειαδή ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ζχγθξηζε ηεο κε 

ηελ επηζπκεηή. Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο καθξνζθεινχο θαη πνιχπινθνπ θψδηθα 

καδί κε ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ειέγρεηαη θαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Έηζη ζηε κεηαβιεηή «Tmp» εκθαλίδεηαη ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο πνπ κεηξηέηαη απφ ην αλαινγηθφ ζεξκφκεηξν. Παξάιιεια ζην θειί 

(22,6) ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ινηπφλ  ζχγθξηζε ησλ δπν απηψλ ηηκψλ. 
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Σαπηφρξνλα ειέγρεηαη αλ ηα θιηκαηηζηηθά είλαη ζε ιεηηνπξγία ή φρη. Ζ θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα θειηά  (8,2), (9,2), (10,2) θαη (11,2) γηα ηα θιηκαηηζηηθά 1, 2, 3 θαη 4 

αληίζηνηρα.  

ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά ε ζχγθξηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1. Οη δχν απηνί έιεγρνη ζπλδένληαη κε ην ινγηθφ 

«θαη» έηζη ψζηε κφλν φηαλ επαιεζεχνληαη  θαη νη δχν ζπλζήθεο λα πξνρσξά ην 

ζχζηεκα ζηελ ελεξγνπνίεζε ή ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ. 

If Tmp >= Cells (22, 6).Value And Cells (8, 2).Value = "OFF" Then 

Call MyMac1 

End If 

If Tmp < Cells (22, 6).Value And Cells (8, 2).Value = "ON" Then 

Call MyMac1 

End If 

Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη δηπιφο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο μεπεξλά ηελ επηζπκεηή θαη ην Κιηκαηηζηηθφ 1 είλαη  

απελεξγνπνηεκέλν (θαηάζηαζε OFF) επηβάιιεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αιιά φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη θάησ απφ ηελ επηζπκεηή θαη ην Κιηκαηηζηηθφ 1 

είλαη ελεξγνπνηεκέλν (θαηάζηαζε ON) είλαη απαξαίηεηε ε απελεξγνπνίεζε ηνπ. Ο 

παξαπάλσ έιεγρνο, κε ηελ ίδηα δνκή αιιά κε δηαθνξεηηθά νξίζκαηα σο πξνο ηα 

θιηκαηηζηηθά πνπ ειέγρνληαη, πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηα άιια ηξία θιηκαηηζηηθά 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηελ κνλάδα εξγαζηεξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε, πεξλψληαο ηνλ έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, 

θαιείηαη απφ ηνλ θψδηθα ε ζπλάξηεζε «MyMac1». Ζ ζπλάξηεζε απηή παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

Sub MyMac1 () 

Dim ch As Long 

ch = Application.DDEInitiate ("DlDdeSrv", "Digital") 

Application.DDEExecute ch, "[Toggle:1:I1]" 

Application.DDETerminate ch 

End Sub 

Οπζηαζηηθά ε ζπλάξηεζε «MyMac1» είλαη απηή πνπ δίλεη ζήκα ελεξγνπνίεζεο ζην 

ςεθηαθφ θαλάιη I1 λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ απφ ON ζε OFF θαη ην 
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αληίζηξνθν. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί., νη δηεπζχλζεηο I1-I4 ιεηηνπξγνχλ ζαλ relay 

θαζηάληαο. Οπφηε θάζε θνξά πνπ θαιείηαη ε ζπλάξηεζε «MyMac1», ην θαλάιη 

I1δέρεηαη ζήκα ελεξγνπνίεζεο απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ή λα απελεξγνπνηείηαη ην 

Κιηκαηηζηηθφ 1. Οη αιιαγέο απηέο εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ ηεο 

ζειίδαο ειέγρνπ. 

Όπσο ιεηηνπξγεί  ε ζπλάξηεζε «MyMac1» γηα ην ςεθηαθφ θαλάιη I1 θαη θαη‟ 

επέθηαζε γηα ην Κιηκαηηζηηθφ 1, αληίζηνηρα ιεηηνπξγνχλ ε «MyMac2» γηα ην 

ςεθηαθφ θαλάιη I2 θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ην Κιηκαηηζηηθφ 2, ε «MyMac3» γηα ην 

ςεθηαθφ θαλάιη I3 θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ην Κιηκαηηζηηθφ 3, ε «MyMac4» γηα ην 

ςεθηαθφ θαλάιη I4 θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ην Κιηκαηηζηηθφ 4. Ζ δνκή ησλ 

ζπλαξηήζεσλ παξακέλεη ε ίδηα θαη ε κφλε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζην φξηζκα ηνπο 

φπνπ αληί γηα  I1 έρνπλ I2, I3 θαη I4 αληίζηνηρα. Έηζη ινηπφλ ζε θάζε πεξίπησζε, 

πεξλψληαο ηνλ έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηα 

ππφινηπα θιηκαηηζηηθά, θαιείηαη απφ ηνλ θψδηθα ε ζπλάξηεζε «MyMac2», 

«MyMac3» θαη «MyMac4» αληίζηνηρα. Όηαλ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θιείλεη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ηεο ψξαο.  

ηελ Δικόνα 5.3.7 εκθαλίδεηαη κηα πεξίπησζε φπσο απηή πνπ παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ, δειαδή ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο (ψξα 3:24:56 κκ). 

Παξάιιεια ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη ζηνπο 28,9ºC ελψ έρεη ηεζεί ζαλ φξην 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο νη 25ºC. Οπφηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη νη ηέζζεξηο 

θιηκαηηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Πξάγκαηη θάηη ηέηνην 

ζπκβαίλεη αθνχ ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε «ON»  θαη γηα ηα 

ηέζζεξα θιηκαηηζηηθά ζψκαηα. 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ε ψξα ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη εληφο ησλ σξψλ αηρκήο ηνπ 

δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο, ην πξφγξακκα έρεη πξνζπεξάζεη ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ηεο 

ψξαο θαη ζπλερίδεη ζηνλ επφκελν. Δθ΄ φζνλ  ε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζηηο ψξεο αηρκήο, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην ζελάξην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

ηεζζάξσλ σξψλ ρσξίδεηαη ζε εηθνζάιεπηα θαη ειέγρεηαη ζε πνίν απφ ηα εηθνζάιεπηα 

απηά ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ζε πνηα εηθνζάιεπηα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θάζε θιηκαηηζηηθή κνλάδα (εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα 

5.3.1) θαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή καθξνζθεινχο θαη πνιχπινθνπ θψδηθα, 

δεκηνπξγείηαη ζχλζεηνο έιεγρνο γηα ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

If    (MyTime >= "11:00:00πκ" And MyTime < "11:20:00πκ") Or  

      (MyTime >= "12:20:00κκ" And MyTime < "12:40:00κκ") Or  

      (MyTime >= "1:40:00κκ" And MyTime < "2:00:00κκ")  

Then 

End if 
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πγθεθξηκέλα ζην παξαπάλσ θνκκάηη ηνπ θψδηθά εκθαλίδεηαη ν ρξνληθφο έιεγρνο 

πνπ αθνξά ζην Κιηκαηηζηηθφ 1. Απφ ηνλ  Πίνακα 5.3.1 θαίλεηαη φηη ην Κιηκαηηζηηθφ 

1 πξννξίδεηαη  γηα λα βξίζθεηαη ζε  ιεηηνπξγία θαηά ηα εηθνζάιεπηα : 11:00 κε 11:19, 

12:20 κε 12:39 θαη 13:40 κε 13:59. Διέγρεηαη ινηπφλ αλ  ε ψξα θαηά ηελ ζηηγκή 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ κεηαβιεηή  «MyTime», βξίζθεηαη ζε θάπνην 

απφ ηα εηθνζάιεπηα απηά. ηνλ έιεγρν έρεη ηνπνζεηεζεί ην ινγηθφ «ή» έηζη ψζηε 

έζησ θαη κηα απφ ηηο ζπλζήθεο λα επαιεζεχεηαη λα πεξλά ην ζχζηεκα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ειέγρνπ. 

Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε θάπνην απφ ηα επηζπκεηά 

εηθνζάιεπηα, εκθαλίδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1. Όπσο πξνεγνπκέλσο, ζπγθξίλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία  ελψ ηαπηφρξνλα 

ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1. Ο έιεγρνο είλαη θαη πάιη 

δηπιφο αθνχ φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο μεπεξλά ηελ επηζπκεηή θαη ην 

Κιηκαηηζηηθφ 1 είλαη  απελεξγνπνηεκέλν επηβάιιεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αιιά φηαλ 

ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη θάησ απφ ηελ επηζπκεηή θαη ην Κιηκαηηζηηθφ 1 

είλαη ελεξγνπνηεκέλν είλαη απαξαίηεηε ε απελεξγνπνίεζε ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειέγρνπ θαιείηαη ε ζπλάξηεζε «MyMac1» γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ή απελεξγνπνίεζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ. Ο θψδηθαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε θαηά ηηο ψξεο αηρκήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ πιένλ φια 

ηα θιηκαηηζηηθά ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγίαο  θαη δελ επαλαιακβάλεηαη ν έιεγρνο πνπ 

πεξηγξάθεηαη γηα ην Κιηκαηηζηηθφ 1 θαη  γηα ηα άιια ηξία θιηκαηηζηηθά ( φπσο 

ζπλέβαηλε εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο). Πιένλ ζηα εηθνζάιεπηα πνπ ιεηηνπξγεί ην έλα 

θιηκαηηζηηθφ, γηα ηελ επίηεπμε κείσζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ζέηνληαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ηα ππφινηπα θιηκαηηζηηθά, αλ θαη εθ‟ φζνλ είλαη ελεξγνπνηεκέλα. Οπφηε, 

αθνχ ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο 

θαηάζηαζεο γηα ηα ππφινηπα ηξία θιηκαηηζηηθά δηαδνρηθά θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνην είλαη ελεξγνπνηεκέλν, δίλεηαη άκεζα εληνιή γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεηαη ζην θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ αθνινπζεί. 

If Cells (9, 2).Value = "ON" Then 

    Call MyMac2 

 End If 

If Cells (10, 2).Value = "ON" Then 

    Call MyMac3 

 End If 

If Cells (11, 2).Value = "ON" Then 
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    Call MyMac4 

 End If 

ε απηφ ην ζεκείν θιείλεη θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο πνπ 

αθνξνχζε ηα εηθνζάιεπηα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1. 

ηελ ζπλέρεηα, ε ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ηα εηθνζάιεπηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππνινίπσλ θιηκαηηζηηθψλ δηαδνρηθά. Έηζη ινηπφλ: 

 Διέγρεηαη αλ  ε ψξα θαηά ηελ ζηηγκή ιεηηνπξγίαο, βξίζθεηαη ζε θάπνην απφ ηα 

εηθνζάιεπηα: 11:20-11:39 ή 12:40-12:59 ή 14:00-14:19. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε θάπνην απφ ηα επηζπκεηά εηθνζάιεπηα, εκθαλίδεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 2. 

Ο έιεγρνο θαη εδψ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα είλαη δηπιφο. Δζσηεξηθά ηνπ 

ειέγρνπ δίλεηαη ε εληνιή ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 

2. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηα Κιηκαηηζηηθά 1, 3 

θαη 4. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά είλαη ελεξγνπνηεκέλν, δίλεηαη άκεζα 

εληνιή γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ. 

 Διέγρεηαη αλ  ε ψξα θαηά ηελ ζηηγκή ιεηηνπξγίαο, βξίζθεηαη ζε θάπνην απφ ηα 

εηθνζάιεπηα: 11:40-11:59 ή 13:00-13:19 ή 14:20-14:39. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε θάπνην απφ ηα επηζπκεηά εηθνζάιεπηα, εκθαλίδεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 3. 

Ο έιεγρνο θαη εδψ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα είλαη δηπιφο. Δζσηεξηθά ηνπ 

ειέγρνπ δίλεηαη ε εληνιή ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 

3. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηα  Κιηκαηηζηηθά 1, 2 

θαη 4  θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά είλαη ελεξγνπνηεκέλν, δίλεηαη 

άκεζα εληνιή γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ. 

 Διέγρεηαη αλ  ε ψξα θαηά ηελ ζηηγκή ιεηηνπξγίαο, βξίζθεηαη ζε θάπνην απφ ηα 

εηθνζάιεπηα: 12:00-12:19 ή 13:20-13:39 ή 14:40-15:00. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε θάπνην απφ ηα επηζπκεηά εηθνζάιεπηα, εκθαλίδεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 4. Ο έιεγρνο 

θαη εδψ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα είλαη δηπιφο. Δζσηεξηθά ηνπ ειέγρνπ δίλεηαη 

ε εληνιή ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 4. Δπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηα Κιηκαηηζηηθά 1, 2 θαη 3  θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνην είλαη ελεξγνπνηεκέλν, δίλεηαη άκεζα εληνιή γηα 

απελεξγνπνίεζε ηνπ. 

Ο θψδηθαο πνπ πινπνηεί ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ίδηνο κε απηφ πνπ 

εκθαλίδεηαη πην πάλσ θαη αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1. Μφλεο   

δηαθνξνπνηήζεηο  πνπ ππάξρνπλ είλαη ζηα εηθνζάιεπηα ιεηηνπξγίαο πνπ αιιάδνπλ 

αλά θιηκαηηζηηθφ θαη ζηα νξίζκαηα ησλ αληίζηνηρψλ πεδίσλ εζσηεξηθά ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ψξαο. 
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Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ησλ 

ηεζζάξσλ θιηκαηηζηηθψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία 

πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, απνηειεί ηνλ εζσηεξηθφ θψδηθα ηεο ζπλάξηεζεο 

«Control_Value» πνπ αθνινπζεί. 

Public Sub Control_Value (ByVal Value As Variant) 

End Sub 

Ζ ζπλάξηεζε απηή θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θψδηθα, θαιείηαη απφ κηα άιιε 

ζπλάξηεζε κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ. Γέρεηαη ζαλ 

φξηζκα ηελ κεηαβιεηή «Value» ε νπνία, φηαλ θαιείηαη ε «Control_Value», νξίδεηαη 

σο ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. ηελ ζπλέρεηα ε κεηαβιεηή απηή απνζεθεχεηαη 

ζηελ κεηαβιεηή «Tmp»  θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κε ηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία  πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε.   

 

5.3.4 Λεηηνπξγία θαηαγξαθήο & δεκηνπξγίαο αξρείσλ  

Ζ δεχηεξε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κνλάδαο θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ θαη ε δεκηνπξγία αξρείνπ 

γηα θάζε κέηξεζε. Σν ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη απηφκαηα ηηο 

ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ: 

 Σα αλαινγηθά αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ φπσο αλαινγηθφ εζσηεξηθφ ζεξκφκεηξν, αλαινγηθφ θσηφκεηξν, 

αλαινγηθφ αλεκφκεηξν θ.α.. 

 Σα αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη άλεζεο ζην θηίξην φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ φπσο αληρλεπηή θίλεζεο, αληρλεπηή  θαπλνχ, αληρλεπηήο δηαξξνήο 

θ.α..   

 Σα ςεθηαθά θαλάιηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε δηαθνπηψλ button. Ζ 

θαηαγξαθφκελεο ηηκέο απφ ηα ςεθηαθά θαλάιηα είλαη «ON» ή «OFF». 

 Σνπο αλαιπηέο θαη κεηξεηέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία 

ελεξγεηαθήο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ θηηξίνπ.  

Ζ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη αλαινγηθά φξγαλα ( 

εζσηεξηθφ αλαινγηθφ ζεξκφκεηξν, αλαινγηθφ θσηφκεηξν, αηζζεηήξα θίλεζεο), 

δηαθφπηεο button πνπ πξνγξακκαηίδνπλ πξίδεο γηα ηελ ζχλδεζε θνξηίσλ θαη αλαιπηή 

ελέξγεηαο. 
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5.3.4.1 ελάξην δηαδηθαζίαο  Καηαγξαθήο 

Σν επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, θηηξίσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο θαη 

θαηνηθηψλ. Ζ βαζηθή ηδέα πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ηνπ εξγαιείνπ είλαη 

φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ησλ θηηξίσλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ηνπο. 

Έηζη επηιέρζεθε ην ζχζηεκα λα θαηαγξάθεη κηα ζεηξά απφ κεγέζε πνπ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ. 

Παξάιιεια ε θαηαγξαθή ησλ κεγεζψλ απηψλ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ πιήξε 

επνπηεία ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θάηη πνπ βνεζά ζηελ πξφιεςε θαη 

ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Σα κεγέζε ινηπφλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο  

θαηαγξάθνληαη είλαη ε ηάζε, ε έληαζε ξεχκαηνο, ε ελεξγφο ηζρχο, ε άεξγνο ηζρχο, ν 

ζπληειεζηήο ελέξγεηαο, ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, ε θαηαλάισζε ελεξγνχ ηζρχνο θαη 

ε θαηαλάισζε άεξγνπ ηζρχνο. 

Οη κεηξήζεηο παίξλνληαη απφ ηνλ αλαιπηή-κεηξεηή ελέξγεηαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Ο αλαιπηήο 

κεηξά αξθεηά αθφκα κεγέζε πνπ αθνξνχλ ην ελεξγεηαθφ πξνθίι ηεο εγθαηάζηαζεο 

(φπσο θάζε, ηάζε αλά θάζε, θαηλφκελε ηζρχ θ.α.) αιιά ηα παξαπάλσ νθηψ κεγέζε 

θξίλνληαη αξθεηά ζε απηφ ην ζηάδην γηα ηελ επνπηεία ηνπ θηηξίνπ. 

Οη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο ηνπ επθπνχο 

ζπζηήκαηνο θαη αλαλεψλνληαη απηφκαηα αλά ιίγα δεπηεξφιεπηα. Κάζε ηηκή πνπ 

θαηαγξάθεηαη κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα φπνπ δεκηνπξγείηαη ην 

αξρείν δεδνκέλσλ γηα θάζε κέηξεζε. ηελ ίδηα ζειίδα δεκηνπξγείηαη θαη δηάγξακκα 

ηηκψλ ην νπνίν αλαλεψλεηαη κε θάζε θαηλνχξγηα ηηκή ηεο κέηξεζεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη. ηελ ζειίδα θαηαγξαθήο πάλησο θάζε ζηηγκή παξακέλεη κία ηηκή πνπ 

είλαη ε ηειεπηαία πνπ έρεη κεηξήζεη ν αλαιπηήο. 

Γεληθφηεξα ε χπαξμε ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ εμππεξεηεί ηνλ ρξήζηε ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην. Με ηελ κειέηε κεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ πξνεγεζεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη γεγνλφηα πνπ είραλ ζπκβεί ζην 

παξειζφλ θαη δελ ηα είρε αληηιεθζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ςχρξαηκα λα ηα 

αμηνινγήζεη. Οπφηε ε θαηαγξαθή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ κεηξήζεσλ ζην 

αξρείν ηνπ θάζε κεγέζνπο είλαη θάηη απφιπηα ζεκηηφ θαη απαξαίηεην.  

 

5.3.4.2 Πεξηγξαθή  ζειίδαο Καηαγξαθήο & Αξρείσλ 

Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο έρεη ηξεηο επηινγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο θαη δεκηνπξγίαο αξρείσλ ησλ κεηξήζεσλ. ε 

πξψην ζηάδην ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ  ζειίδα θαηαγξαθήο 
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θιηθάξνληαο ην button κε ηίηιν «Καηαγξαθή». Έηζη αλνίγεη ε ζειίδα φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ε ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ησλ λέσλ ηηκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ κνλάδα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Ζ ζειίδα 

θαηαγξαθήο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.8 πνπ αθνινπζεί. 

  

Δικόνα 5.3.7: Σειίδα ιεηηνπξγίαο Καηαγξαθήο 

ε απηή ηελ ζειίδα παξνπζηάδνληαη έλαο θεληξηθφο πίλαθαο  δεδνκέλσλ θαη  δηάθνξα 

buttons. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο απφ απηά θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 Πίνακαρ καηαγπαθήρ δεδομένων 

Ο πίλαθαο δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν ηίηινο ηνπ πίλαθα, ηα πεδία ηνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο λέεο ηηκέο γηα θάζε κέηξεζε πνπ θηάλνπλ ζην ζχζηεκα 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο DDE server.  

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ νθηψ ζηήιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηξνχκελεο ηηκέο 

απφ ηνλ αλαιπηή ελέξγεηαο. Όηαλ κηα λέα ηηκή κεηξηέηαη απφ ηνλ αλαιπηή θαη 

κεηαθέξεηαη ζην επθπέο ζχζηεκα, ε πξνγελέζηεξε κέηξεζε δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ 

θαηλνχξγηα. Οπφηε ν πίλαθαο δεδνκέλσλ  παξνπζηάδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ 

ηειεπηαία κέηξεζε πνπ έρεη πάξεη ν αλαιπηήο ελέξγεηαο γηα ην θάζε κέγεζνο. 

Παξάιιεια ε πξνεγνχκελε κέηξεζε δελ ράλεηαη αιιά κεηαθέξεηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ζην αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη γηα θάζε κέγεζνο. 
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 Δπιλογή Δκκαθάπιζηρ Γεδομένων  

ην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο θαηαγξαθήο βξίζθεηαη έλα button επηινγήο κε ηίηιν 

«Δθθαζάξηζε Γεδνκέλσλ». Κιηθάξνληαο πάλσ ζε απηφ ην button ν ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο  έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγξάθεη φιεο ηηο θαηαγξαθφκελεο , κέρξη 

εθείλε ηελ ζηηγκή, ηηκέο ζηα αξρεία ησλ κεηξήζεσλ.  

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε 

αιιαγή κηαο  ξχζκηζεο ζηνλ αλαιπηή ελέξγεηαο ή ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ ή εκθαλίδεηαη θάπνην ζθάικα ζηελ 

ζπλδεζκνινγία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο κε ηνλ ππνινγηζηή. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,  

θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθνχλ, κεξηθέο απφ ηηο κεηξνχκελεο ηηκέο 

εκθαλίδνπλ ζθάικα. Καηά ην ζθάικα κέηξεζεο εκθαλίδεηαη σο κεηξνχκελε ηηκή ε 

65535. 

Σν επθπέο ζχζηεκα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε, κέζσ ηεο επηινγήο εθθαζάξηζεο 

δεδνκέλσλ, λα δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα απφ φια ηα αξρεία θαηαγξαθήο γηα ηα 

κεηξνχκελα κεγέζε κε έλα απιφ θιηθάξηζκα ζην button «Δθθαζάξηζε Γεδνκέλσλ». 

Έηζη κπνξεί λα δηαγξάςεη απφ ην αξρείν δεδνκέλσλ ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζθάικαηα ή ηηκέο πνπ πάξζεθαλ πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 

θαη είλαη άρξεζηεο γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ψηθιακό Ρολόι- buttons  

ηελ ζειίδα θαηαγξαθήο, φπσο θαη ζηελ ζειίδα ειέγρνπ, ππάξρεη έλα  ςεθηαθφ ξνιφη 

πνπ εκθαλίδεη ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Καη κπνξεί ζηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγά έλδεημή ηνπ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ 

ειέγρσλ, ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο εκθαλίδεηαη απιά γηα λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο ηελ 

ψξα ιεηηνπξγίαο θαη λα αλαλεψλεη ηελ ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε δεπηεξφιεπην. 

.Σα buttons δίπια  ζην ςεθηαθφ ξνιφη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ξνινγηνχ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ςεθηαθνχ ξνινγηνχ θαη ησλ buttons επηινγήο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θψδηθα ζε 

Visual Basic.  

Σέινο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο θαηαγξαθήο, ππάξρεη ην button κε ηίηιν 

«Κεληξηθή» κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο έρεη δχν αθφκα 

επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ. Οη επηινγέο απηέο είλαη ηα αλαινγηθά θαλάιηα θαη νη κεηξεηέο. Με ηελ 

επηινγή ησλ αλαινγηθψλ θαλαιηψλ ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.5. ηελ ζειίδα ησλ αλαινγηθψλ 

θαλαιηψλ  κπνξεί λα επηιέμεη πνην απφ ηα κεηξνχκελα κεγέζε ζα επηβιέςεη 

θιηθάξνληαο πάλσ ζην αληίζηνηρν button θαη αλνίγνληαο έηζη ην αληίζηνηρν αξρείν 

δεδνκέλσλ. Σα αλαινγηθά θαλάιηα ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
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ζχζηεκα κεηξνχλ ηελ «Σάζε», ηελ «Έληαζε», ηελ «Δλεξγφ Ηζρχ» ηελ «Άεξγν Ηζρχ», 

ηελ «πρλφηεηα» θαη ην «cosθ» θαη έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηα αληίζηνηρα button 

επηινγήο γηα ηελ κεηαθνξά ζηα αξρεία δεδνκέλσλ. 

Αληίζηνηρα κε ηελ επηινγή ησλ κεηξεηψλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ ζειίδα επηινγήο κεηξεηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 5.3.6. 

ηελ ζειίδα ησλ κεηξεηψλ κπνξεί λα επηιέμεη πνίνλ απφ ηνπο κεηξεηέο ζα επηβιέςεη 

θιηθάξνληαο επάλσ ζην αληίζηνηρφ button επηινγήο. Οη δχν κεηξεηέο ησλ νπνίσλ ηηο 

ηηκέο θαηαγξάθεη ην επθπέο ζχζηεκα είλαη ε «Καηαλάισζε Δλεξγνχ Ηζρχνο» θαη ε 

«Καηαλάισζε Αέξγνπ Ηζρχνο» θαη έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηα αληίζηνηρά button 

πνπ νδεγνχλ ζην αξρείν δεδνκέλσλ ηνπο.   

ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί  λα εμεηάζεη ηηο θαηαγξαθφκελεο 

ηηκέο ηεο ηάζεο, γηα λα κεηαβεί απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην αξρείν 

κεηξήζεσλ ηεο ηάζεο κεηαβαίλεη δηαδνρηθά:  

Κεληξηθή ζειίδα Αλαινγηθά Καλάιηα  Σάζε  Αξρείν Γεδνκέλσλ Σάζεο  

ηελ Δικόνα 5.3.8 πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε ζειίδα φπνπ ζα γίλεη ε θαηαγξαθή 

ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ηεο ηάζεο. 

  

Δικόνα 5.3.8: Σειίδα  θαηαγξαθήο κεηξήζεωλ Τάζεο 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη ν πίλαθαο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ηα 

δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ. ηε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ηεο 
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ηάζεο ελψ ζηελ δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε ε ψξα θαη ε εκεξνκελία πνπ πάξζεθε ε 

κέηξεζε αληίζηνηρα. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο κεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδεη ζηνλ 

ρξήζηε ηελ αθξηβή ψξα θαη ηελ κέξα πνπ πάξζεθε ε θάζε κέηξεζε δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κεηξήζεσλ. Γίπια απφ ηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ 

βξίζθεηαη ην δηάγξακκα ηηκψλ ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηάζεο. Οη ηηκέο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην δηάγξακκα  ην νπνίν 

αλαλεψλεηαη ζπλερψο. ηνλ θάζεην άμνλα βξίζθνληαη νη ηηκέο ηεο ηάζεο ελψ ζηνλ 

νξηδφληην νη ρξνληθή ζηηγκή πνπ παίξλεηαη ε θάζε κέηξεζε. Έηζη ην ζχζηεκα παξέρεη 

ζηνλ ρξήζηε κηα δηαγξακκαηηθή κνξθή ηνπ αξρείνπ κεηξήζεσλ ζε ρξνλνινγηθή 

θιίκαθα. 

Βέβαηα ζηελ Δικόνα 5.3.8 εκθαλίδεηαη ε ζειίδα θαηαγξαθήο πξηλ μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία γη‟ απηφ θαη είλαη θελφο ν πίλαθαο κεηξήζεσλ θαη ην δηάγξακκα ηηκψλ. 

Δπίζεο ε Δικόνα 5.3.8 παξνπζηάδεη έλα κέξνο ηεο ζειίδαο  θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ 

ηάζεο. Ο πίλαθαο δεδνκέλσλ ζπλερίδεη πξνο ηα θάησ θαη κπνξεί λα θαηαγξάςεη πνιχ 

κεγάιν πιήζνο ηηκψλ (ζπγθεθξηκέλα 65.534 ηηκέο φζα δειαδή θαη ηα θάζεηα θειηά ζε 

έλα θχιιν εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel) ελψ ην δηάγξακκα ζπλερίδεη πξνο ηα 

δεμηά ηεο ζειίδαο. Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, δίπια ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ 

ππάξρεη έλα button κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί πίζσ 

ζηελ ζειίδα επηινγήο αλαινγηθψλ θαλαιηψλ γηα λα θάλεη ηελ επφκελε επηινγή ηνπ. 

Ίδηεο κε ηελ ζειίδα θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ ηεο ηάζεο είλαη θαη νη ζειίδεο 

θαηαγξαθήο ησλ  ππφινηπσλ αλαινγηθψλ θαλαιηψλ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ επηινγή 

ηνπ button ζηελ ζειίδα επηινγήο αλαινγηθψλ θαλαιηψλ θαη ζηνλ ηίηιν ησλ ζειίδσλ 

δεδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί  λα εμεηάζεη ηηο θαηαγξαθφκελεο ηηκέο 

ελφο  απφ ηνπο κεηξεηέο, γηα παξάδεηγκα ηεο θαηαλάισζεο ελεξγνχ ηζρχνο , γηα λα 

κεηαβεί απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην αξρείν κεηξήζεσλ ηεο 

θαηαλάισζεο ελεξγνχ ηζρχνο κεηαβαίλεη δηαδνρηθά:  

Κεληξηθή ζειίδα  Μεηξεηέο  Καηαλάισζε Δλεξγνχ Ηζρχνο  Αξρείν 

Μεηξήζεσλ  Καηαλάισζεο Δλεξγνχ Ηζρχνο 

ηελ Δικόνα 5.3.9 πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε ζειίδα φπνπ ζα γίλεη ε θαηαγξαθή 

ηεο κεηξνχκελεο θαηαλάισζεο ελεξγνχ ηζρχνο. Ζ ζειίδα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα 

ηνλ κεηξεηή είλαη παξφκνηα ζε δνκή κε ηηο ζειίδεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ αλαινγηθψλ θαλαιηψλ. Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη 

ην button επηινγήο κε ηίηιν «Μεηξεηέο» κε ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη 

ζηελ ζειίδα επηινγήο κεηξεηψλ (Δικόνα 5.3.7). Πξνθαλψο ε δνκή ηεο ζειίδαο είλαη 

ίδηα κε απηή πνπ θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ηεο θαηαλάισζεο αέξγνπ ηζρχνο. 
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Δικόνα 5.3.9: Σειίδα  θαηαγξαθήο κεηξήζεωλ Καηαλάιωζεο Δλεξγνύ Ηζρύνο 

 

5.3.4.3 Γεκηνπξγία ιεηηνπξγίαο  Καηαγξαθήο & Αξρείσλ 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ θαηαγξαθήο θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζειίδσλ πνπ κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο κεηξήζεηο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαγξαθήο 

γηα ην ζχζηεκα επθπνχο ειέγρνπ. Γηα λα θηάζεη ην ζχζηεκα ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο κεηξήζεηο ζε κνξθή αξρείνπ θαη δηαγξάκκαηνο, έρνπλ πξνεγεζεί 3 

επηκέξνπο ζηάδηα: 

1. Δπηινγή ησλ αλαινγηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ κεηξεηψλ ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο 

πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο. 

Αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλαιπηή. Μεηαθνξά ησλ ηηκψλ απφ ηελ 

θεληξηθή κνλάδα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DDE server, ζην ζχζηεκα 

ειέγρνπ. 

2. Έιεγρνο απφ ην πξφγξακκα γηα θελά θειηά ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ησλ ζειίδσλ 

φπνπ δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία. 

3. Μεηαθνξά ησλ ηηκψλ απφ ηελ ζειίδα θαηαγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα φπνπ 

δεκηνπξγείηαη ην αξρείν θάζε κεηξνχκελνπ κεγέζνπο. Καηαγξαθή ησλ ηηκψλ κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη απηφκαηε δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο ηηκψλ.  
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Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην ζηάδην, επηιέγνληαη ηα κεγέζε πνπ αθνξνχλ ζην 

ελεξγεηαθφ πξνθίι ηεο εγθαηάζηαζε φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε κνλάδα απηνκαηηζκνχ, 

θαη ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηξηνχληαη απφ ηνλ αλαιπηή ελέξγείαο. Όπσο είλαη ήδε 

γλσζηφ, ηα κεγέζε απηά είλαη ε ηάζε, ε έληαζε ξεχκαηνο, ε ελεξγφο θαη άεξγνο 

ηζρχο, ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θαη ε θαηαλάισζε ελεξγνχ θαη 

αέξγνπ ηζρχνο. Απφ ηα κεγέζε απηά ηα έμη πξψηα θαηαγξάθνληαη απφ ηα αλαινγηθά 

θαλάιηα θαη ηα ππφινηπα δχν απφ ηνπο κεηξεηέο. 

Ζ κεηάδνζε ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ θαη ησλ κεηξεηψλ απαηηεί ηε ζσζηή ξχζκηζε ηνπ 

αλαιπηή ελέξγεηαο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα νξηζηεί κηα δηεχζπλζε ζε θάζε 

αλαινγηθή κεηαβιεηή θαη γηα θάζε κεηξεηή ηνπ αλαιπηή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. Έρνληαο επηιέμεη ινηπφλ ηα επηζήκαηα πξνο κέηξεζε κεγέζε, 

αθνινπζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επάλσ 

ζηελ ζπζθεπή ηνπ αλαιπηή κέζσ ηνπ joystick ( βιέπε  § 4.4.2.4  Αλαιπηήο Δλέξγεηαο 

EM24 DIN). ην πεδίν «dup. Ana» εηζάγεηαη ν αξηζκφο ησλ αλαινγηθψλ ηηκψλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλαιπηή ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη ην έμη αθνχ έμη αλαινγηθά θαλάιηα 

θαηαγξάθεη ην ζχζηεκα. Αληίζηνηρα ζην πεδίν «dup Cnt» εηζάγεηαη ν αξηζκφο ησλ 

κεηξεηψλ πνπ είλαη δχν. ηελ ζπλέρεηα νξίδεηαη ε δηεχζπλζε ηεο πξψηεο αλαινγηθήο 

ηηκήο ηνπ, δειαδή απφ πνηα δηεχζπλζε ζα μεθηλνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ηα κεηξνχκελα 

αλαινγηθά θαλάιηα. Ζ ηηκή απηή εηζάγεηαη ζην πεδίν «Adr. Ana» θαη είλαη ην κεδέλ. 

Όκνηα εηζάγεηαη ην κεδέλ ζην πεδίν  «Adr Cnt» πνπ είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ 

κεηξεηή ηνπ πνιππιέθηε. ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε αλαινγηθφ θαλάιη  θαη ζε θάζε κεηξεηή νη επηζπκεηέο ηηκέο 

πνπ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα θαηαγξάθεη. πγθεθξηκέλα ζην πεδίν «dup. Ana.m» κε 

m=1,2,3,4,5,6 ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα ηα επηιεγκέλα κεγέζε δειαδή ζην dup. 

Ana.1 ε ηάζε, ζην dup. Ana.2 ε έληαζε ξεχκαηνο, ζην dup. Ana.3  ε ζπλνιηθή 

ελεξγφο ηζρχο, ζην dup. Ana.4 ε ζπλνιηθή άεξγνο ηζρχο, ζην dup. Ana.5 ν 

ζπληειεζηήο ηζρχνο θαη8 ζην dup. Ana.6 ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο. Αληίζηνηρα γηα 

ηνπο κεηξεηέο  ζην πεδίν «dup Cnt.m» κε m=1,2 πξνγξακκαηίδνληαη ζην dup Cnt.1 ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελεξγνχο ηζρχνο θαη ζην dup Cnt.2 ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

αέξγνπ ηζρχνο. Έηζη νινθιεξψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο θαη 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο. 

Έρνληαο αληηζηνηρήζεη ηα κεηξνχκελα κεγέζε ζηα αλαινγηθά θαλάιηα θαη ηνπο 

κεηξεηέο ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ 

ηηκψλ κέζσ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

βνήζεηα πνπ πξνγξάκκαηνο DDE server ζην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ απφ ηνλ DDE server ζην πξφγξακκα Excel πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δπίζεο απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γελλήηξηαο ηεο εξγαζηεξηαθήο θηηξηαθήο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ (βιέπε §4.5 Πξνγξακκαηηζκόο Κεληξηθήο Μνλάδαο 

Δξγαζηεξηαθνύ Κηηξηαθνύ Απηνκαηηζκνύ), είλαη γλσζηφ φηη ηα δεδνκέλα απφ ηνλ 

αλαινγηθφ πνιππιέθηε (MuxAnalog), πνπ δίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ αλαινγηθψλ 
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κεηαβιεηψλ, κεηαθέξνληαη ζηελ νκάδα δηεπζχλζεσλ GH. Δπηιέγεηαη ινηπφλ ε 

δηεχζπλζε GH-0 απφ ηελ επηινγή «MuxAnalog» ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ DDE 

server. Ζ δηεχζπλζε απηή, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο, 

εκθαλίδεη ηελ ηάζε αθνχ ε ηάζε ηνπνζεηήζεθε  ζαλ πξψηε αλαινγηθή κεηαβιεηή 

(dup. Ana.1) θαη επηιέρζεθε ην κεδέλ σο ε δηεχζπλζε ηεο πξψηεο αλαινγηθήο ηηκήο 

(Adr. Ana επηιέρζεθε κεδέλ). ηελ ζπλέρεηα, θαηά ηα γλσζηά, γίλεηαη αληηγξαθή, 

επηινγή θφκβνπ (αξηζκφο θφκβνπ 1) θαη απιή επηθφιιεζε ζηελ ζειίδα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαηαγξαθήο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο.  πγθεθξηκέλα ε επηθφιιεζε 

γίλεηαη ζην πεδίν ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  ηάζε. Ζ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη γηα ηηο δηεπζχλζεηο GH-1, GH-2, GH-3, GH-4 θαη GH-5.  

Γηα ηνπο κεηξεηέο, ε επηινγή δηεπζχλζεσλ γίλεηαη απφ ην πεδίν «Counter» ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηνπ DDE server. Γηαδνρηθά επηιέγεηαη ην πεδίν «CNT0» αθνχ, φπσο 

θαη ζηηο αλαινγηθέο ηηκέο, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλαιπηή επηιέρζεθε  ην 

κεδέλ ζην πεδίν  «Adr Cnt» πνπ είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ κεηξεηή. ηελ 

ζπλέρεηα επηιέγνληαη νη δηεπζχλζεηο CNT0-1 θαη CNT0-2 γηα ηνπο δπν κεηξεηέο, 

γίλεηαη αληηγξαθή, επηινγή θφκβνπ θαη επηθφιιεζε ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ηεο 

ζειίδα θαηαγξαθήο, ζην αληίζηνηρν πεδίν. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο πίλαθαο φπνπ 

κεηαθέξνληαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο ησλ κεγεζψλ θαη ν νπνίνο αλαλεψλεηαη απηφκαηα 

θάζε θνξά πνπ κεηαθέξεηαη θαηλνχξγηα ηηκή απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ. 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο. Οη ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη άκεζα ζηηο ζειίδεο φπνπ ζα δεκηνπξγείηαη ην αξρείν ηηκψλ ηεο θάζε 

κέηξεζεο. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαίλεη γηαηί νη ηηκέο αλαλεψλνληαη απηφκαηα 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε λέα ηηκή πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ 

παίξλεη ηελ ζέζε ηεο παιηάο κέηξεζεο ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ θαη ε παιηά κέηξεζε 

ράλεηαη. Έηζη αλ δελ γίλεη άκεζα κεηαθνξά ηεο ηηκήο θαη απνζήθεπζή ηεο  ζε άιιε 

ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή κφλν 

ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κέηξεζεο. Απηφ φκσο δελ δίλεη ζηνλ ρξήζηε κηα ζαθή εηθφλα 

γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ θαη δπζθνιεχεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο. παξάιιεια απαηηεί ηελ ζπλερηδφκελε 

επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. 

Έηζη ινηπφλ κε θάζε αλαλέσζε, ζα πξέπεη ε ηηκή λα θαηαγξάθεηαη άκεζα θαη 

απηφκαηα ζηελ ζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη ην αξρείν ηεο θάζε κέηξεζεο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή πινπνηείηαη κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα, πνπ ζε πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηεί 

ηνλ έιεγρν γηα θελφ θειί ζηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ θάζε ζειίδαο- αξρείνπ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα αληηγξάθεη ζην θελφ θειί πνπ βξίζθεη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε κέηξεζεο. 
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LastIndex = 2 

For i = 2 To 65536 

If   Worksheets(X_Coord).Cells(i, 1).Value = " "  

     And Worksheets(X_Coord).Cells(i, 2).Value = " "  

     And Worksheets(X_Coord).Cells(i, 3).Value = " "   Then 

         LastIndex = i 

        Exit For 

End If 

Next 

Worksheets(X_Coord).Cells(LastIndex, 1).Value = TmpValue 

Worksheets(X_Coord).Cells(LastIndex, 2) = Time 

Worksheets(X_Coord).Cells(LastIndex, 3) = Date  

 

Με ην παξαπάλσ θνκκάηη ηνπ θψδηθα, ην πξφγξακκα ειέγρεη απφ ην δεχηεξν κέρξη ην 

ηειεπηαίν θειί ησλ ηξηψλ πξψησλ ζηειψλ ζηηο ζειίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία 

αλ ππάξρεη θάπνην θελφ θειί.  Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

εληνιή For…Next ε νπνία επαλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν γηα θάζε έλα θειί. Μέζα ζηνλ 

βξφγρν γίλεηαη ν έιεγρνο γηα ηα άδεηα θειηά ζηηο ηξεηο πξψηεο ζηήιεο κε ρξήζε ηεο 

εληνιήο if…End if. Ο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θαη γηα ηηο ηξεηο ζηήιεο αθνχ ζηελ 

πξψηε γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, ζηελ δεχηεξε ηεο ψξαο πνπ πάξζεθε ε 

θάζε κέηξεζε θαη ζηελ ηξίηε ηεο εκεξνκελίαο. Γη‟ απηφ θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

ζχλζεηνπ ειέγρνπ ζπλδένληαη κε ην ινγηθφ «θαη» έηζη ψζηε λα πξέπεη λα είλαη άδεην 

ην αληίζηνηρν θειί θαη ζηηο ηξεηο ζηήιεο ηαπηφρξνλα γηα λα πξνρσξήζεη ην 

πξφγξακκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειέγρνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεχνληαη θαη νη ηξεηο ζπλζήθεο, ν θψδηθαο ζπλερίδεηαη 

έμσ απφ ηνλ βξφγρν φπνπ δίλεηαη εληνιή γηα θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζηα θελά 

θειηά ησλ ζηειψλ. Ζ κεηαβιεηή Tmp  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ηηκήο 

ηεο κέηξεζεο θαη αληηγξάθεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε. Σν παξαπάλσ θνκκάηη ηνπ 

θψδηθα πεξηέρεηαη ζηελ ζπλάξηεζε Process_Value πνπ αθνινπζεί. 

Public Sub   Process_Value (ByVal X_Coord As String, ByVal ValueName As String,                                                                                                         

ByVal Value As Variant) 

End Sub 
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Ζ ζπλάξηεζε απηή θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαιείηαη απφ άιιε 

ζπλάξηεζε ηνπ θψδηθα, μερσξηζηά γηα θάζε ζειίδα φπνπ δεκηνπξγείηαη ην αξρείν ηεο 

θάζε κέηξεζεο θαη κε ηα αληίζηνηρα νξίζκαηα ζε θάζε πεξίπησζε. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ αθνινπζεί. 

Call    Process_Value ("ANAL 1", "ANAL 1", Cells(9, 2).Value) 

ηελ παξαπάλσ εληνιή θαιείηαη ε ζπλάξηεζε Process_Value  πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

θαηαγξαθή. πγθεθξηκέλα  δέρεηαη ην ANAL 1 ζαλ φξηζκα γηα ην string X_Coord πνπ 

θαλεξψλεη ην θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν ζα γίλεη ε θαηαγξαθή, ην ANAL 1 ζαλ 

φξηζκα γηα ην string ValueName πνπ θαλεξψλεη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζα 

θαηαγξάθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο θαη ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ (9,2) απφ 

ηελ ζειίδα θαηαγξαθήο ζαλ φξηζκα ηεο κεηαβιεηήο ηεο ζπλάξηεζεο. Ζ κεηαβιεηή 

απηή εζσηεξηθά ζηελ ζπλάξηεζε απνζεθεχεηαη ζηελ Tmp θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

θψδηθα. ην ζπγθεθξηκέλν θειί ηεο ζειίδαο θαηαγξαθήο έρεη νξηζζεί ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην λα εηζάγεηαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ε κέηξεζε ηεο ηάζεο. Γηα απηφλ ην 

ιφγν ην θχιιν εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ην αξρείν θαη ε κεηαβιεηή παίξλεη ην 

φλνκα  ANAL 1 αθνχ ε ηάζε απνηειεί ηελ πξψηε αλαινγηθή κεηαβιεηή πνπ 

θαηαγξάθεη ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ εληνιή απηή, κε δηαθνξεηηθά νξίζκαηα 

γηα θάζε κεηαβιεηή, επαλαιακβάλεηαη γηα ηηο έμη αλαινγηθέο ηηκέο θαη ηνπο δχν 

κεηξεηέο. Έηζη ζε θάζε ζειίδα- αξρείν δεκηνπξγνχληαη νη ηξεηο πξψηεο ζηήιεο κε ηηο 

κεηξήζεηο, ηελ ψξα πνπ έγηλε ε θάζε κέηξεζε θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία. 

Οη ζηήιεο απηέο  απνηεινχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ηηκψλ, ζε ρξνλνινγηθφ άμνλα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θέληξν θάζε ζειίδαο-αξρείν. 

Σν δηάγξακκα αλαλεψλεηαη απηφκαηα κε ηελ έιεπζε θαη ηελ απνζήθεπζε θάζε 

θαηλνχξγηαο κέηξεζεο ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο, εκθαλίδεηαη έλα button επηινγήο γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ button πινπνηείηαη απφ 

ην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα. 

For i = 2 To 65536 

        Worksheets(X_Coord).Cells(i, 1).Value = " " 

        Worksheets(X_Coord).Cells(i, 2).Value = " " 

        Worksheets(X_Coord).Cells (i, 3).Value = " " 

Next 

Δπηιέγνληαο ν ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα θάλεη εθθαζάξηζε ησλ αξρείσλ, 

θιηθάξεη πάλσ ζην button θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν παξαπάλσ βξφγρνο απφ ηνλ 

θψδηθα. Οπζηαζηηθά, δηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα θαη  ηνπνζεηείηαη ην θελφ ζηα θειηά 

ησλ ηξηψλ πξψησλ ζηειψλ. Όηαλ θαιείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δίλεηαη ζαλ 

φξηζκα ην φλνκα ηεο ζειίδαο πνπ δεκηνπξγείηαη ην αξρείν. Ζ ζπλάξηεζε θαιείηαη 
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ηαπηφρξνλα ζπλνιηθά νθηψ θνξέο, φζεο δειαδή νη αλαινγηθέο κεηαβιεηέο θαη νη 

κεηξεηέο καδί κε δηαθνξεηηθά νξίζκαηα ζε θάζε θιήζε (νξίζκαηα νη ηίηινη ησλ 

ζειίδσλ-αξρεία). Πξνθαλψο ε επηινγή ηεο εθθαζάξηζεο δεδνκέλσλ πξνθαιεί θαη 

δηαγξαθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ηηκψλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή. 

 

5.4  Δθαπμογή 

Έρνληαο παξνπζηάζεη παξαπάλσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ θαη ηελ  κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ, αθνινπζεί ζε 

απηή ηελ ελφηεηα ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά, κε ηελ βνήζεηα ηεο  

εξγαζηεξηαθή κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθαξκνγή κε 

ζηφρν λα ειεγρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη ηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. 

Ζ κνλάδα εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξνζνκνίσζε ζπλζεθψλ πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο. Οπζηαζηηθά ε 

εξγαζηεξηαθή κνλάδα απνηειεί ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηθαλφ λα εγθαηαζηαζεί ζε 

νπνηαδήπνηε θηίξην. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο γηα εξγαζηεξηαθνχο ζθνπνχο κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

Με ηελ βνήζεηα ινηπφλ ηελ εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο, αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

Παξάιιεια νη δπλαηφηεηεο ζηελ εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο θαζηζηνχλ παξέρνπλ 

πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο κε απνηέιεζκα λα 

είλαη εθηθηφο ν έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Δπίζεο ε εθαξκνγή κε ρξήζηε ηεο εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κεδεληθνχ θφζηνπο.  

Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε εθαξκνγή ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, ζε 

επίπεδν πξνζνκνίσζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Απνθάζεσλ θαη 

Γηνίθεζεο φπνπ θαη βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ν εξγαζηεξηαθφο θηηξηαθφο 

απηνκαηηζκφο. ηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθαξκνγή. 

 

5.4.1  Πξνεξγαζία εθαξκνγήο 

Ζ εξγαζηεξηαθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ εξγαζηεξηαθφ 

ρψξν φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηελ 

κνλάδαο θαη ηεο εθαξκνγήο, έγηλε ε απαξαίηεηε πξνεξγαζία. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχλδεζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο κε ηνλ ππνινγηζηή, έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (DDE server) θαη έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηεο  ζχλδεζε. ηελ 

ζπλέρεηα ζπλδέζεθαλ ηα θνξηία. 
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Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ηεζζάξσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ηηο νπνίεο ειέγρεη ην 

ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνξηία κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηέζζεξηο ιάκπεο ππξαθηψζεσο ησλ 40W. Οη ιάκπεο απηέο ζπλδέζεθαλ ζηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο πξίδεο ηελ κνλάδαο απηνκαηηζκνχ νη νπνίεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δηεπζχλζεηο I1, I2, I3 θαη I4. Παξάιιεια ε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνρψλ απηψλ πξνγξακκαηίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ηέζζεξα button πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο γελλήηξηαο 

θαλαιηψλ, ζηηο δηεπζχλζεηο I1, I2, I3 θαη I4 αλαηέζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ relay 

θαζηάληαο νπφηε ζε πεξίπησζε πνπ δνζεί ζήκα ελεξγνπνίεζεο, είηε απφ ηνπο  

δηαθφπηεο είηε απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ, αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ απφ ON 

ζε OFF θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ θνξηίσλ εκθαλίδεηαη, 

εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά εξγαιεία, θαη ζηελ κνλάδα relay 8 εμφδσλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θνξηίσλ θαη  ηνπ γεληθνχ ειέγρνπ ηεο κνλάδαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο απφ ησλ νπνίσλ 

πξνέξρνληαη νη κεηξήζεηο. 

Μεηά ηελ αλάζεζε ησλ δηεπζχλζεσλ ζηηο αλαινγηθέο κεηαβιεηέο θαη ζηνπο κεηξεηέο, 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 

γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

κέζσ ησλ ιακπψλ ππξαθηψζεσο. Ο αλαιπηήο ελέξγεηαο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ρξήζηε λα κεηαζρεκαηίδεη κηα κεηξνχκελε ηηκή ζε θάπνηα κεγαιχηεξε ( ή κηθξφηεξε) 

θαη λα εκθαλίδεη ηελ λέα ηηκή ζαλ πξαγκαηηθή. Γηα ηελ ιεηηνπξγία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη κεηαζρεκαηηζηήο έληαζεο. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί κέζα απφ ην 

κελνχ ηνπ αλαιπηή λα επηιέμεη ηελ αλαινγία κεηαμχ κεηξνχκελεο- πξαγκαηηθήο ηηκήο 

θαη εκθαληδφκελεο ηηκήο. πγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή «CT ratio» γίλεηαη ε επηινγή 

ηνπ ιφγνπ απηνχ. Γηα παξάδεηγκα κε ηελ επηινγή ηνπ CT ratio  ζην 10, αλ ε 

κεηξνχκελε ηηκή έληαζεο είλαη 1Α, ην ζχζηεκα ζα δέρεηαη απφ ηνλ αλαιπηή 

ελέξγεηαο θαη ζα εκθαλίδεη ζαλ κεηξνχκελε ηηκή ηα 10Α.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο, ζέινληαο λα πξνζνκνησζνχλ νη ηηκέο ηεο έληαζεο 

ξεχκαηνο, ηεο ελεξγνχ θαη ηεο αέξγνπ ελέξγεηαο πνπ κεηξηνχληαη απφ ηα ζπκβαηηθά 

θνξηία (ιακπηήξεο) κε ηηο αληίζηνηρεο αλακελφκελεο κεηξήζεηο απφ θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο, θαζνξίδεηαη ν ιφγνο ζην πεδίν  «CT ratio» ζην 20. Οινθιεξψλνληαο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλαιπηή, είλαη έηνηκε ε εξγαζηεξηαθή κνλάδα γηα ηελ έλαξμε 

ηεο εθαξκνγήο θαη μεθηλάεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Πξψηε 

απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζην εξγαιείν ειέγρνπ είλαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ. 

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ απηφκαηε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζηνλ απηφκαην 

έιεγρν ηεο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ απφ ην ζχζηεκα. Γειαδή ν ρξήζηεο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη ε δηαδηθαζία 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζχληνκε θαη εχθνιε. 
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Οπζηαζηηθά ζην κνλαδηθφ ζεκείν φπνπ επεκβαίλεη ν ρξήζηεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθνχ νξίνπ ιεηηνπξγίαο  ησλ θιηκαηηζηηθφ κνλάδσλ, πνπ γίλεηαη ζηελ 

ζειίδα θαηαγξαθήο (Δικόνα 5.3.7). Δηζαγάγεη δειαδή ηελ ζεξκνθξαζία, πάλσ απφ 

ηελ νπνία, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ ζηνλ ρψξν. Ζ ζεξκνθξαζία απηή πξνθαλψο 

κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ (βηνκεραλία, νηθία, 

γξαθεία, λνζνθνκεία θ.α.) πνπ ειέγρεη ην επθπέο ζχζηεκα θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο, ην ζεξκνθξαζηαθφ φξην θαζνξίζηεθε ζηνπο 

25ºC. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο, ζεσξείηαη ζθφπηκν ε εθθαζάξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ είραλ παξζεί ζε πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Κιηθάξεηαη 

ινηπφλ ην button επηινγήο «Δθθαζάξηζε Γεδνκέλσλ» ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο θαη 

«θαζαξίδνπλ» θαη θαζαξίδνπλ νη πίλαθεο δεδνκέλσλ θαη ηα δηαγξάκκαηα απφ φιεο ηηο 

ζειίδεο-αξρεία. Πιένλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ε κνλάδα απηνκαηηζκνχ είλαη έηνηκα 

γηα ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο. 

5.4.2  Γηαδηθαζία εθαξκνγήο & κεηξήζεηο  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ζειίδα ειέγρνπ ζε δηάθνξεο θάζεηο 

ηεο εθαξκνγήο. Οη θάζεηο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ είλαη ελδεηθηηθέο γηα 

ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ (βιέπε §5.3.3.1 

Σελάξην δηαδηθαζίαο  Διέγρνπ). 

  

Δικόνα 5.4.1: Σε ιεηηνπξγία ην Κιηκαηηζηηθνύ 3 
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ηελ παξαπάλσ πξψηε εηθφλα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εληφο ησλ σξψλ 

αηρκήο (ψξα 11:57:20 πκ)  νπφηε ν επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ επηβάιιεη ζηελ κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Έηζη αθνχ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη ζηνπο 

28,2ºC, δειαδή πάλσ απφ ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ιεηηνπξγία θιηκαηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Πίνακαρ 4.2.1, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ην Κιηκαηηζηηθφ 3. Ζ Δικόνα 5.4.1 επηβεβαηψλεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, αθνχ εκθαλίδεηαη φηη ιεηηνπξγεί κφλν ην Κιηκαηηζηηθφ 3 θαη ηα 

ππφινηπα θιηκαηηζηηθά είλαη απελεξγνπνηεκέλα. 

  

Δικόνα 5.4.2: Σε ιεηηνπξγία ην Κιηκαηηζηηθνύ 1 

ζηελ επφκελε θάζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δικόνα 5.4.2, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη αθφκα εληφο ησλ σξψλ αηρκήο (ψξα 12:34:00)  νπφηε ν επθπέο 

ζχζηεκα ειέγρνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ζηελ κνλάδα ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη ζηνπο 28,6ºC, δειαδή πάλσ απφ ηελ επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία, νπφηε παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. χκθσλα κε 

ηνλ Πίνακαρ 4.2.1, ζα πξέπεη ην Κιηκαηηζηηθφ 1 λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Σν 

επθπέο ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζσζηά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ Δικόνα 5.4.2. 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιηκαηηζηηθνχ 1, ην ζχζηεκα έρεη 

απελεξγνπνηήζεη ζε απηή ηελ θάζε ηα ππφινηπα θιηκαηηζηηθά. 
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ηελ επφκελε εηθφλα, ε ψξα ιεηηνπξγίαο (12:51:39) ζπλερίδεη εληφο ησλ σξψλ αηρκήο 

ελψ παξάιιεια ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη πάλσ απφ ην επηζπκεηφ φξην. Έηζη ην 

ζχζηεκα θξαηά ελεξγνπνηεκέλν ην Κιηκαηηζηηθφ 2, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ  Πίνακαρ 

4.2.1, θαη απελεξγνπνηεί φια ηα άιια. 

  

Δικόνα 5.4.3: Σε ιεηηνπξγία ην Κιηκαηηζηηθνύ 2 

Οη ελαιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή, έγηλαλ φπσο αθξηβψο επηβάιιεη ην ζχζηεκα επθπνχο 

ειέγρνπ ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ. Οη παξαπάλσ εηθφλεο απνηεινχλ ελδεηθηηθέο 

θάζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή. Αλά 20΄, φπσο αθξηβψο είλαη πξνγξακκαηηζκέλα, έθιεηλε 

θάπνην θιηκαηηζηηθφ θαη ελεξγνπνηνχληαλ θάπνην άιιν, κε έλα πάληα θιηκαηηζηηθφ ζε 

ιεηηνπξγία αλά εηθνζάιεπην. Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ζηηο ψξεο αηρκήο θαηά ηελ εθαξκνγή, ήηαλ πάλσ απφ ηελ επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία. Οπφηε γηα φιν ην ηεηξάσξν (11:00-15:00), θάπνην απφ ηα 

θιηκαηηζηηθά, ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ,  ήηαλ ζε ιεηηνπξγία. 

Βέβαηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ εθαξκνγή πνπ έγηλε ζε επίπεδν 

πξνζνκνίσζεο, ηελ ζέζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ είραλ θνξηία ρακειφηεξεο 

θαηαλάισζεο. Έηζη ε ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ ιακπηήξσλ. Γη απηφλ 

ηνλ ιφγν ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, παξά ηελ ελεξγνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα 

ελφο θιηκαηηζηηθνχ θάζε θνξά, δελ έπεθηε θάησ απφ ηελ επηζπκεηή. 
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ηελ Δικόνα 5.4.4, παξνπζηάδεηαη ζηηγκηφηππν ηεο εθαξκνγήο ζε ψξα ιεηηνπξγίαο 

(03:24:56 κκ) εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο. 

  

Δικόνα 5.4.4: Σε ιεηηνπξγία όια ηα θιηκαηηζηηθά 

ηηο ψξεο εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο, ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ δηαθνξνπνηείηαη. Έηζη 

γίλεηαη κφλν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ζχγθξηζε κε ηελ 

επηζπκεηή. ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 28.9ºC, 

δειαδή πάλσ απφ ηελ επηζπκεηή. Οπφηε ν ζχζηεκα ειέγρνπ ελεξγνπνηεί φιεο ηηο 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαπάλσ εηθφλα επηβεβαηψλεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο. 

Έρνληαο απνηππψζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ δηαδηθαζία 

ειέγρνπ, εκθαλίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηελ ιεηηνπξγία 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο αξρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ Δικόνα 5.4.5 εκθαλίδεηαη ε ζειίδα θαηαγξαθήο ζε κηα θάζε ηεο εθαξκνγήο. 

πγθεθξηκέλα ε ψξα ιεηηνπξγίαο (12:47:39 κκ) είλαη εληφο ησλ σξψλ αηρκήο νπφηε 

είλαη ζε ιεηηνπξγία κέρξη κηα (δειαδή κία ή θακία) θιηκαηηζηηθή κνλάδα. ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θάζε, ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη πάλσ απφ ηελ επηζπκεηά, 

αθνχ φπσο αλαθέξεηαη λσξίηεξα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο μεπεξλνχζε ην επηζπκεηφ φξην, θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ην 

Κιηκαηηζηηθφ 2. Απηφ βέβαηα δελ εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα θαηαγξαθήο αιιά ζηελ 

ζειίδα ειέγρνπ.  
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Δικόνα 5.4.4: Σε ιεηηνπξγία όια ηα θιηκαηηζηηθά 

ηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο γηα απφ ησλ αλαιπηή 

ελέξγεηαο. Απφ ηηο ηηκέο γηα ηελ ελεξγφ ηζρχ ( πεξίπνπ 0,8 kW) θαη γηα ηελ έληαζε ( 

3,4Α) επηβεβαηψλεηαη ε ιεηηνπξγία κφλν κίαο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο. Βέβαηα νη ηηκέο 

απηέο εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο απφ ηνλ αλαιπηή ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν πνπ 

έρεη εηζαρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κνλάδαο. Σα ζπλδεδεκέλα θνξηία πνπ 

πξνζνκνηψλνπλ ηα θιηκαηηζηηθά δελ έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηέηνηα έληαζε 

ξεχκαηνο θαη ηέηνηα ηζρχ. Ζ ζειίδα θαηαγξαθήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα αλά ιίγα 

δεπηεξφιεπηα θαη θάζε κεηξνχκελε ηηκή κεηαθέξεηαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία. 

Δμάιινπ ε παξαπάλσ εηθφλα απνηειεί κφλν έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο 

θαηαγξαθήο.  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη νη ζειίδεο-αξρεία κεηά απφ ηελ 

θαηαγξαθή κεξηθψλ δεδνκέλσλ. πλνιηθά εκθαλίδνληαη νθηψ αξρεία φζα δειαδή θαη 

κεηξνχκελα κεγέζε. Σα έμη πξψηα αθνξνχλ ηηο αλαινγηθέο ηηκέο θαη θαηαγξάθνπλ 

ηελ κεηξνχκελε θάζε ζηηγκή ηηκή. Αληίζηνηρα ηα δχν ηειεπηαία αθνξνχλ ηνπο 

κεηξεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ άξρηζε λα κεηξά ν αλαιπηήο 

ελέξγεηαο κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ παξαιακβάλεη ην ζχζηεκα ηελ κέηξεζε απφ ηελ 

θεληξηθή κνλάδα. Όιεο νη εηθφλεο εκθαλίδνπλ κφλν έλα κέξνο ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ 

θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο ηηκψλ. Ακθφηεξα ζπλερίδνπλ ηελ θαηαγξαθή πνιχ 

πεξηζζφηεξσλ ηηκψλ απφ ηηο εκθαληδφκελεο.  
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Δικόνα 5.4.5: Καηαγξαθή Τάζεο 

  

Δικόνα 5.4.6: Καηαγξαθή Έληαζεο 
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Δικόνα 5.4.7: Καηαγξαθή Σπληειεζηή Ηζρύνο 

  

Δικόνα 5.4.8: Καηαγξαθή Σπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο 
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Δικόνα 5.4.9: Καηαγξαθή Δλεξγνύ Ηζρύνο 

  

Δικόνα 5.4.10: Καηαγξαθή Αέξγνπ Ηζρύνο 
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Δικόνα 5.4.11: Καηαγξαθή Καηαλάιωζεο Δλεξγνύ Ηζρύνο 

  

Δικόνα 5.4.12: Καηαγξαθή Καηαλάιωζεο Αέξγνπ Ηζρύνο 
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5.4.3  ρνιηαζκφο εθαξκνγήο & κεηξήζεσλ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ νινθιεξψζεθε ρσξίο πξνβιήκαηα θαη νδήγεζε ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. 

ε ζρέζε κε ην ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ, δελ ππήξμε 

θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή. Ο έιεγρνο ησλ θνξηίσλ πνπ πξνζνκνίσζαλ ηα 

θιηκαηηζηηθά ζψκαηα έγηλε κε επηηπρία. Γελ ρξεηάζηεθε θακία επέκβαζε ζηελ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ παξά κφλν ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ νξίνπ θαηά ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνχ αθνινχζεζε ην ζελάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ. Ζ αληαπφθξηζε 

ηεο κνλάδαο ζηηο εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ελεξγνπνίεζε–απελεξγνπνίεζε ησλ 

θνξηίσλ, ήηαλ άκεζε  φπσο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα θαηαζηάζεσλ ζηελ ζειίδα 

ειέγρνπ. 

ηελ ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ηψξα, νη ηηκέο πνπ θαηαγξάθηεθαλ πξνζνκνίσλαλ ηελ 

ιεηηνπξγία θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ αλαλέσζε ησλ ηηκψλ γηλφηαλ ζε 1-2 

δεπηεξφιεπηα θαη ε κεηαθνξά ζην αξρείν ηηκψλ θάζε κέηξεζεο άκεζα. Άκεζε ήηαλ 

θαη ε ελεκέξσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηηκψλ ηνπ αξρείνπ κε θάζε λέα ηηκή πνπ 

εκθαληδφηαλ ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ. Σν button εθθαζάξηζεο δεδνκέλσλ ιεηηνχξγεζε 

θαλνληθά θαη ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα «θαζάξηζε» ηα αξρεία απφ ηηο παιηέο ηηκέο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ, δελ αληηκεησπίζηεθε θάπνην 

πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή. Ο αλαιπηήο ελέξγεηαο ιεηηνχξγεζε θαλνληθά θαη 

θαηέγξαθε άκεζα ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ζε φια ηα κεηξνχκελα κεγέζε. Ζ 

αληαπφθξηζε ησλ relay θαζηάληαο γηα ηα θνξηία ήηαλ άκεζε ζε θάζε ζήκα 

ελεξγνπνίεζεο. Ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαινγηθνχ εζσηεξηθνχ 

ζεξκνκέηξνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηηο ξπζκίζεηο ζηελ εξγαζηεξηαθή κνλάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κηα εθαξκνγή ζε πξνζνκνίσζε ζπλζεθψλ πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο. Σν 

επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ αληαπνθξίζεθε ζηηο ζπλζήθεο ηεο εθαξκνγήο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε νξζφο έιεγρνο ησλ θνξηίσλ θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

κεηξήζεσλ. Γελ ρξεηάζηεθε ζε θαλέλα ζεκείν ε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη επηηπρήο απηνκαηνπνηεκέλνο θαη απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ηεο 

κνλάδαο απηνκαηηζκνχ. Παξάιιεια ε δηαδηθαζία ειέγρνπ πέηπρε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγνβφξσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζηηο ψξεο αηρκήο πνπ ήηαλ θαη 

ν ζθνπφο ηεο, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη κε βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, θξίλεηαη εθηθηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο θαη ζε νηθίεο. 
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5.5  ςμπεπάζμαηα 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαδείρηεθε ην δηαρξνληθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

ε Διιάδα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ αηρκήο. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο φπνπ ε απμεκέλε ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ππεξθνξηίδεη ην δίθηπν 

κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη πνιιέο θνξέο πηψζεο ηάζεο ζην δίθηπν θαη 

εθηεηακέλεο δηαθνπέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιακβάλνληαη αξθεηά 

κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο θαηαλαισηέο γηα κείσζε ηεο 

δήηεζεο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο θαζψο θαη παξνδηθέο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ θσηηζκνχ ζηα δεκφζηα θηίξηα.  

Μηα αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ιχζε γηα ην πξφβιεκα απνηειεί ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Σα ζπζηήκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ηξηηνγελή αιιά θαη 

ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. Παξάιιεια ζεσξείηαη αλαγθαία ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ ζε επίπεδν ειέγρνπ θαη επνπηείαο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζεο 

ηνπο. Γειαδή απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ εμ‟ 

νινθιήξνπ απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ  

απηνκαηηζκνχ, ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ηνπο  απφ ηνλ ρξήζηε θαη  

ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ζε πνιχ κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδσλ θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα εξγαζηεξηαθνχ θηηξηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

αλαιπηή ελέξγεηαο ηεο εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο ψξεο αηρκήο (11:00-

15:00). Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία αξρείσλ κε ηα δεδνκέλα ησλ ζεκαληηθψλ ελεξγεηαθψλ 

κεγεζψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Βνεζά έηζη ζηελ επνπηεία ησλ κεηξήζεσλ, ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηνπ θηηξίνπ ελψ 

νδεγεί ζηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

Ο έιεγρνο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζθνπεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ο 

ρξήζηεο επεκβαίλεη ζην ζχζηεκα εηζάγνληαο ηε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 

θαη απφ εθεί θαη πέξα ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ κέζσ ηεο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Με βάζε ην ζελάξην ειέγρνπ, 

εθ΄ φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ ζεξκνθξαζίαο, θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ιεηηνπξγεί 

κφλν κηα θιηκαηηζηηθή κνλάδα αλά 20΄. ηα επφκελα 20΄ ιεηηνπξγεί θάπνηα δεχηεξε. 

Έηζη γηα ηηο ηέζζεξηο ψξεο αηρκήο ιεηηνπξγνχλ κφλν ην ¼ ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ. Δπηηπγράλεηαη ινηπφλ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αθνχ 

απνθεχγεηαη ε ιεηηνπξγία ηξηψλ επηπιένλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ελψ παξάιιεια 

δηαηεξνχληαη νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην. Απφ 
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εθηηκήζεηο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπνξηθφ θηίξην κε  4 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πξνέθπςε κηα κείσζε ζηελ θαηαλάισζε πεξίπνπ θαηά κέζν 

φξν 1,5kWh αλά θιηκαηηζηηθφ πνπ δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία, ζε θάζε 20΄.  Δπίζεο νη 

ελαιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ  δελ νδεγνχλ ζηελ 

θαηαπφλεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ, θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε αλ απιά ιεηηνπξγνχζε κφλν 

κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. Σέινο ν ρξήζηεο δελ ζπκκεηέρεη πνπζελά ζηελ κνλάδα 

απηνκαηηζκνχ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα έξζεη θαζφινπ ζε επαθή κε ην ζχζηεκα. 

Έηζη ινηπφλ ην επθπέο ζχζηεκα επηηπγράλεη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ζηηο ψξεο αηρκήο, ηελ επαθφινπζε κείσζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ρξήζηε ηεο κνλάδαο 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ, ηελ πηζαλή αληακνηβή απφ ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ηεο 

θπβέξλεζεο  γηα ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ζηηο ψξεο αηρκήο θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο εθπνκπήο ξππνγφλσλ αεξίσλ 

πνπ επηδεηλψλνπλ ην θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  
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6.1  Διζαγυγή 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αξρηθά, παξνπζηάζηεθε ε 

επηθξαηνχζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ρσξψλ θαη έγηλε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Διιάδα. Αθνινχζεζε αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα θηηξηαθψλ 

απηνκαηηζκψλ ζαλ κηα απνδνηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάζηεθε ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδσλ θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ, πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο 

ψξεο αηρκήο.  

 

6.2  ςμπεπάζμαηα 

Ζ κειέηε πνπ έρεη δηεμαρζεί έσο ηψξα, ηφζν γηα ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πνιηηηθή 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο καο νδεγεί ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Ζ παξνχζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ-27 θαη ζηελ Διιάδα νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ζηελ ράξαμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Παξάιιεια ν ηνκέαο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο θαζίζηαηαη έλαο επηπιένλ ελεξγεηαθφο πφξνο πξνο άκεζε 

αμηνπνίεζε. 

 Ο θηηξηαθφο ηνκέαο θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζε πνζνζηφ θνληά ζην 40%. Ζ ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ κε γλψκνλα ηεο κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη επηηαθηηθή. Όπσο επίζεο θαη ε εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. 

 Σα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ (BEMS) απνηεινχλ απνδνηηθή 

θαη άκεζα εθαξκφζηκε ιχζε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα ηα 

ζπζηήκαηα θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ (BAS) ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, πξνζθέξνληαο παξάιιεια 

πςειφ επίπεδν άλεζεο θαη αζθάιεηαο ζηελ εγθαηάζηαζε. Πξσηνπφξα θαη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ παξέρνληαη απφ ηελ Dupline (Fieldbus 

Dupline, Smart House ). 
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 Ζ ππεξθφξηηζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε ζηηο ψξεο αηρκήο απνηειεί 

ζεκαληηθφ θαη δηαρξνληθφ πξφβιεκα γηα ηνλ πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα. Ζ ππεξθφξηηζε εηδηθά ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πξνθαιεί εθηεηακέλεο 

δηαθνπέο ζηελ ειεθηξνδφηεζε κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Ζ θπβεξλεηηθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή θηλείηαη πξνο ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ βαζηθή αηηία εζηηάδεηαη ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ παξάιιεια πξνθαινχλ επηβάξπλζε ηνπο 

πεξηβάιινληνο κε ξππνγφλεο νπζίεο. 

 Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ γηα ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο ψξεο αηρκήο απνηειεί κηα ιχζε ζην πξφβιεκα. Όκσο 

ε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ησλ κνλάδσλ απηνκαηηζκνχ θξίλνληαη αλεπαξθείο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. Θεσξείηαη ινηπφλ 

αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ. 

 Σν επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδσλ θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κε ηελ ειεγρφκελε ρξήζε ηνπο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνπο αλεπηζχκεηνπο ξχπνπο ησλ θιηκαηηζηηθψλ. Παξάιιεια 

κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηελ πιήξε επνπηεία ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν φκσο ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζε 

πξνζνκνίσζε θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο έθξηλε εθηθηή ηελ ρξήζε ηνπ ζηνλ 

επξχηεξν θηηξηαθφ ηνκέα. 

 

6.3  Πποοπηικέρ  

Μεηά απφ ηελ παξνχζα κειέηε πνπ έγηλε, είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα 

δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο κε 

βάζε ηα ζεκέιηα πνπ ήδε απηή ε δηπισκαηηθή έζεζε. πλεπψο, ζα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνπο ηνκείο πνπ ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ: 

 ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ γηα ηελ  ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ησλ θηηξίσλ κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Παξάιιεια ηα ζπζηήκαηα απηά ζπκβάινπλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο άλεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ. Οη απμαλφκελεο αλάγθεο ελέξγεηαο 

ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο  

κε ζπζηήκαηα ΑΠΔ ζα νδεγνχζε ζε απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο 

ζηνλ επξχηεξν θηηξηαθφ ηνκέα. 
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 Σν επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Γειαδή ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο αξηζκνχ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ κείσζε  ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο ψξεο αηρκήο. Με βάζε 

απηφ ην κνληέιν θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη έιεγρν φισλ ησλ 

θνξηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ. Έηζη, 

ειέγρνληαο φιεο ηηο ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζε θαη 

πξνγξακκαηίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο γηα αθφκα 

κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 Σν επθπέο ζχζηεκα, εθηφο απφ ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, 

παξέρεη ζηνλ ρξήζηε αξρεία δεδνκέλσλ γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ κνλάδα απηνκαηηζκνχ αλαιπηή ελέξγεηαο. Με απηά ηα 

δεδνκέλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

θηηξίνπ θαη λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε απηφ ην επίπεδν, ζα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ κειέηε κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηα 

επηπιένλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε θάπνηέο παξακέηξνπο πνπ ζα έρεη 

εηζάγεη ν ρξήζηεο.  

 Ζ αλάπηπμε ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα 

εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζε πξνζνκνίσζε ζπλζεθψλ πξαγκαηηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο. Οπφηε ε 

ρξήζε ηνπ θξίλεηαη εθηθηή ζε θηίξηα ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο θαη ζε θαηνηθίεο. Θα 

είρε ινηπφλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

εθαξκνγή ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο φπνπ νη αλάγθεο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο θαη πην ζχλζεηεο. 
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