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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Γενικά 

 

Στις µέρες µας η δηµιουργία µιας κατοικίας που θα µπορεί να ελέγχεται – κυρίως όσον αφορά τον 

ηλεκτρικό της εξοπλισµό – από απόσταση δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. 

Η δηµιουργία προγραµµατιζόµενων συσκευών για χρήση στην καθηµερινή ζωή παρουσιάζει 

µεγάλη εξέλιξη. Συγχρόνως, η συνεχώς αυξανόµενη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 

περισσότερα σπίτια, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ενός µεγάλου ποσοστού των χρηστών 

υπολογιστών να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο φανερώνει την εξοικείωση των ανθρώπων µε τα 

αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Ο συνδυασµός όλων αυτών των συστηµάτων, πολλά από τα οποία 

είναι αρκετά προσιτά, µας παρέχει τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιήσουµε για τη διευκόλυνση των 

καθηµερινών µας αναγκών καθώς επίσης και για την ασφάλειας τόσο της δικής µας όσο και της 

περιουσίας µας.  

 

1.2 Τι είναι η ‘εξυπνη’ κατοικία 

 

Η ‘έξυπνη’ κατοικία διαφοροποιείται από µια ‘συµβατική’ κατοικία ως προς το γεγονός ότι είναι 

εξοπλισµένη µε ειδικά συστήµατα που µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό ελέγχουν τη 

θερµοκρασία, το φωτισµό, τα συστήµατα ασφαλείας και παρέχουν τη δυνατότητα να γίνεται 

έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών της ακόµη και όταν βρισκόµαστε εκτός την 

συγκεκριµένης οικίας. Ο λόγος βέβαια ύπαρξης τους δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση και 

διευκόλυνση των ατόµων που ζουν εκεί 

 

Γι’αυτό το λόγο η εγκατάσταση και η χρήση «έξυπνων» συστηµάτων δεν προαπαιτεί ιδιαίτερες 

δεξιότητες, γνώσεις και εκπαίδευση των ατόµων που θα τα χρησιµοποιούν αλλά είναι ιδιαίτερα 

απλά στη χρήση. 

 

Στην εργασία αυτή θα γίνει εκτενής περιγραφή των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών ενός 

έξυπνου σπιτιού µε έµφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων που θα το απαρτίζουν. 

Στο τέλος της εργασίας θα παρουσιαστεί  η οικονοµική µελέτη για την υλοποίηση µιας τέτοιας 

οικίας. Για τη µελέτη θα χρησιµοποιήσουµε µια υπάρχουσα κατοικία – τα σχέδια της οποία 
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υπάρχουν στη συνέχεια – έτσι ώστε να καταφέρουµε από τεχνικής και οικονοµικής απόψεως τα 

προσεγγίσουµε τα πραγµατικά στοιχεία που απαιτεί µια τέτοιου είδους υλοποίηση. 

 

1.3 Σχέδια κατοικίας 

 

Στην εργασία αυτή θα γίνει µελέτη των έξυπνων κατοικιών έχοντας ως µοντέλο αναφοράς µια 

‘έξυπνη’ κατοικία επιφάνειας 160τµ. 

 

Τα σχέδια της κατοικίας στην οποία θα κάνουµε «βελτιώσεις» για να τη µετατρέψουµε σε έξυπνη 

παρατίθενται στη συνέχεια 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1 : Σχέδια Κατοικίας – Ισόγειο 
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Εικόνα 2 : Σχέδια Κατοικίας – 1ος όροφος 

 

 

 

 
Εικόνα 3 : Σχέδια Κατοικίας – 2ος όροφος-σοφίτα 
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2 Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 
 

2.1 Δοµή Έξυπνου Κτιρίου 

 

Κατά τη µελέτη των συσκευών ελέγχου και του δικτύου διασύνδεσης όλων των επιµέρους µερών 

ενός έξυπνου κτιρίου, θα χρησιµοποιήσουµε κάποια συγκεκριµένη ορολογία. Την ορολογία αυτή 

θα παραθέσουµε εδώ : 

 

Κεντρικός ελεγκτής : Θα ονοµάζουµε έτσι την - ηλεκτρονική - συσκευή που αναλαµβάνει, µε τη 

βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού, να ελέγχει κεντρικά όλες τις επιµέρους συσκευές του κτιρίου. 

 

Περιφερειακοί ελεγκτές : Θα ονοµάζουµε έτσι κάθε επιµέρους ελεγκτή, που είναι υπεύθυνος για 

τον έλεγχο µίας οµάδας συσκευών του κτιρίου, σε συνεργασία µε τον κεντρικό ελεγκτή. 

 

Εσωτερικά συστήµατα : Θα ονοµάζουµε έτσι κάθε οµάδα συσκευών εγκατεστηµένη εντός του 

κτιρίου που επιτελεί µία συγκεκριµένη λειτουργία. Για παράδειγµα, σύστηµα θέρµανσης θα 

ονοµάζουµε όλες τις συσκευές (είτε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές) που είναι υπεύθυνες για τη 

ρύθµιση της θερµοκρασίας των χώρων του κτιρίου. Στο σύστηµα θέρµανσης θεωρούµε ότι 

ανήκουν τα θερµαντικά σώµατα του κτιρίου, τα σώµατα κλιµατισµού, οι συσκευές που 

αναλαµβάνουν τον έλεγχό τους και οι συσκευές που µετρούν τις παραµέτρους λειτουργίας τους και 

τις επικοινωνούν µε τους κεντρικούς ελεγκτές. Ένα εσωτερικό σύστηµα µπορεί, φυσικά, να 

αποτελείται από µία µόνο συσκευή, εάν δεν υπάρχει άλλη που να συµµετέχει ή να επικουρεί τη 

λειτουργία του συστήµατος. 

 

Εξωτερικά συστήµατα : Θα ονοµάζουµε έτσι κάθε οµάδα συσκευών εκτός του κτιρίου που επιτελεί 

µία συγκεκριµένη λειτουργία. Για παράδειγµα, σύστηµα ελέγχου από απόσταση θα ονοµάζουµε 

όλες τις συσκευές (είτε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές) που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή και 

διαβίβαση προς τους ελεγκτές του κτιρίου εντολών που απευθύνονται στα εσωτερικά του 

συστήµατα. Ένα εξωτερικό σύστηµα µπορεί, φυσικά, να αποτελείται από µία µόνο συσκευή, εάν 

δεν υπάρχει άλλη που να συµµετέχει ή να επικουρεί τη λειτουργία του συστήµατος. 

 

Αναφορές λειτουργίας : Θα ονοµάζουµε έτσι κάθε σύνολο σηµάτων που διαβιβάζονται µέσω του 

δικτύου και αντιστοιχούν σε αναφορές κατάστασης και καλής ή όχι λειτουργίας επιµέρους 
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συστηµάτων, όπως : µετρήσεις λειτουργίας των εσωτερικών συστηµάτων, τιµές παραµέτρων 

λειτουργίας τους, συναγερµούς, προειδοποιήσεις υπέρβασης ορίων λειτουργίας, προειδοποιήσεις 

δυσλειτουργιών σε συσκευές ή/και ελεγκτές, κ.λπ. 

 

Εντολές λειτουργίας : Θα ονοµάζουµε έτσι κάθε σύνολο σηµάτων που διαβιβάζονται µέσω του 

δικτύου και αντιστοιχούν σε εντολές αλλαγής κατάστασης ή/και λειτουργίας επιµέρους 

συστηµάτων, όπως : ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εσωτερικών συστηµάτων, ρύθµιση 

επιπέδου και τιµών λειτουργίας εσωτερικών συστηµάτων, εντολές προς τους επιµέρους ελεγκτές 

κ.λπ. 

 

2.2 Δίκτυο 

 

Το δίκτυο επικοινωνίας είναι η καρδιά του έξυπνου κτιρίου. Αναλαµβάνει να διασυνδέσει όλα τα 

εσωτερικά συστήµατα µεταξύ τους και µε τον εξωτερικό κόσµο, δηλ. µε όλα τα εξωτερικά 

συστήµατα µε τα οποία θα αλληλεπιδράσουν. Αναλαµβάνει τη διαβίβαση όλων των σηµάτων από 

και προς τις συσκευές και ελεγκτές του κτιρίου. Αναλαµβάνει τη διασύνδεση του κτιρίου µε τα 

εξωτερικά συστήµατα µε τα οποία αυτό θα αλληλεπιδράσει. 

 

Το δίκτυο µπορεί να είναι µία αυτόνοµη συστηµική υλοποίηση, µε ειδικές συσκευές, καλωδιώσεις, 

δροµολογητές κ.λπ. Σε αυτή την επιλογή, το δίκτυο διασύνδεσης των συσκευών που θα 

συµµετέχουν στην υλοποίηση έξυπνου κτιρίου θα µελετηθεί και εγκατασταθεί από το µηδέν, κατά 

την ενδιάµεση φάση κατασκευής του κτιρίου, όπου προβλέπεται χώρος εντός της δοµικής 

κατασκευής του κτιρίου για καλωδιώσεις και διασυνδέσεις. Ή µπορεί να χρησιµοποιεί µία 

υλοποίηση ήδη υπάρχουσα για να διαβιβάζει τα σήµατά του, όπως π.χ. το δίκτυο ηλεκτρικής 

παροχής των συσκευών.  Ειδικά δικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί για να 

καταστεί δυνατή η διαβίβαση σηµάτων χαµηλής ισχύος διαµέσου της ηλεκτρικής καλωδίωσης ενός 

κτιρίου, ώστε αφ' ενός να µην αλληλεπιδρούν ανεπιθύµητα µε την ηλεκτρική ισχύ που µεταδίδεται 

µέσω αυτής, αφ' ετέρου να κυκλοφορούν χωρίς ανεπιθύµητες αποσβέσεις και εκθέσεις σε 

σφάλµατα. Σε αυτήν την επιλογή, περιοριζόµαστε αναγκαστικά στις συσκευές που είναι 

κατασκευασµένες να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται αυτή την εξειδικευµένη σηµατοδοσία. 
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2.3 Διεθνώς ανεπτυγµένα πρότυπα 

 

Συστήµατα που αναλαµβάνουν την αυτόµατη, κεντρική και µαζική διαχείριση των υποσυστηµάτων 

και συσκευών κτιρίων, έχουν γίνει αντικείµενο έρευνας και ανάπτυξης στο παρελθόν, µε συνέπεια 

την εµφάνιση διαφόρων τεχνολογικών λύσεων. Ήδη υπάρχουσες υποδοµές, όπως είναι οι 

τηλεφωνικές δικτυώσεις, οι δικτυώσεις υπολογιστών, οι ασύρµατες δικτυώσεις, οι δικτυώσεις 

υπερύθρων, έχουν µελετηθεί και υποστηριχθεί µε τεχνολογικές λύσεις που εξελίσσονται συνεχώς 

και καλύπτουν όλο και µεγαλύτερο µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. Στις τεχνολογικές αυτές 

λύσεις, τον πρώτο λόγο έχουν τα πρότυπα επικοινωνίας των ηλεκτρονικών µερών τους. 

 

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί µέχρι στιγµής αφορούν, στο µεγάλο ποσοστό 

τους, δοµές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν καλωδίωση τηλεφωνίας ή καλωδίωση τοπικού 

δικτύου (LAN). Τα περισσότερα στηρίζονται στο πρότυπο Ethernet, που είναι το πλέον 

διαδεδοµένο για δικτύωση υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που ελέγχονται 

ευθέως από υπολογιστή. Ονοµαστικά, είναι το ευρωπαϊκό EIB (European Installation Bus), το 

αµερικανικό CEBus (Consumer Electronic Bus), που προτάθηκε από την Electronics Industries 

Association, το αµερικανικό BACNet (Building Automation and Controlling Network), που 

προτάθηκε και υποσηρίχθηκε από την American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning, το αµερικανικό LonWorks (Local Operating Network Works), που αναπτύσσεται και 

υποστηρίζεται από την Echelon Corp. και το αµερικανικό PLUG-IN, που προτάθηκε και 

υποστηρίζεται από την εταιρεία Intelogis. 

 

Τα πρωτόκολλα αυτά υποστηρίζονται αρκετά από µεγάλες εταιρείες ανάπτυξης και παραγωγής 

συστηµάτων εσωτερικής κτιριακής δικτύωσης. Απευθύνονται στο τµήµα της αγοράς που 

περιλαµβάνει κυρίως τη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων εταιρειών, οργανισµών και γενικά 

σχηµατισµών µε πολύ αυξηµένες ανάγκες επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο συστηµάτων ευρείας 

κλίµακας. Λέγοντας εδώ συστήµατα ευρείας κλίµακας εννοούµε είτε τοπική δικτύωση 

υπολογιστών, είτε συστήµατα εξαερισµού κτιρίων, είτε συστήµατα θέρµανσης κτιρίων, είτε 

συστήµατα ασφαλείας και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών κ.λπ. 

 

Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα δικτύωσης και επικοινωνίας, που στηρίζονται σε ασύρµατη (RF, 

Bluetooth) και υπέρυθρη δικτύωση (IrDA). Τα πρωτόκολλα αυτά ορίζουν τα χαρακτηριστικά της 

σηµατοδοσίας που είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί η ασύρµατη επικοινωνία συσκευών, 

συστηµάτων, διαχειριστών και ελεγκτών κτιριακών εγκαταστάσεων. Προβλέπουν την εγκατάσταση 

πλήθους ποµποδεκτών, οι οποίοι διακινούν τα δεδοµένα αναφοράς και ελέγχου λειτουργίας 
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χρησιµοποιώντας ακτινοβολία είτε στο συχνοτικό εύρος των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, είτε στο 

συχνοτικό εύρος των υπερύθρων συχνοτήτων, περιορίζοντας κατά πολύ τη χρήση της ενσύρµατης 

δικτύωσης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί είναι η διασπορά τους στον 

περιβάλλοντα χώρο. Οι ραδιοφωνικές ακτινοβολίες διαδίδονται ισότροπα, δηλ. µε τον ίδιο τρόπο 

προς όλες τις κατευθύνσεις του χώρου, όποια και να είναι η σχετική θέση των ποµποδεκτών. Οι 

υπέρυθρες ακτινοβολίες απαιτούν κατευθυντικότητα και οπτική επαφή µεταξύ των ποµποδεκτών 

για να διαδοθούν αποτελεσµατικά. 

 

Ένα πολύ διαδεδοµένο, εφαµοσµένο επί µεγάλο χρονικό διάστηµα και φτηνό στην αγορά και 

χρήση του είναι το πρωτόκολλο Χ-10, που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την επικοινωνία 

ηλεκτρονικών συσκευών διαµέσου των αγωγών και των καλωδιώσεων της ηλεκτρικής παροχής 

ενός κτιρίου. Δε χρησιµοποιεί ξεχωριστή υποδοµή δικτύωσης, ξεχωριστές δηλ. καλωδιώσεις. 

Χρησιµοποιεί τους αγωγούς και καλωδιώσεις της ηλεκτρικής παροχής, διαµέσου των οποίων 

διοχετεύει τη δική του σηµατοδοσία, διαµορφωµένη και κωδικοποιηµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να µην επηρεάζεται από το ηλεκτρικό ρεύµα που κυκλοφορεί εξ’ορισµού στους αγωγούς αυτούς. 

 

Ένα άλλο πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί επίσης τους αγωγούς ηλεκτρικής παροχής του κτιρίου 

είναι το αµερικανικό HomePlug, που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την εταιρεία Intellon, η 

οποία συµµετέχει και στην υποστήριξη του LonWorks. Είναι ένα πρωτόκολλο που προσοµοιώνει 

ένα λογικό δίκτυο παρόµοιο σε επιδόσεις µε τα δίκτυα που χρησιµοποιούν ειδική δικτυακή 

καλωδίωση, όπως τα δίκτυα που στηρίζονται στο πρότυπο Ethernet. Το πλεονέκτηµά του είναι ότι 

φιλοδοξεί να επιτυγχάνει τις επιδόσεις του ειδικού δικτύου υπολογιστών, χρησιµοποιώντας ως 

δικτυακή υποδοµή αυτή της ηλεκτρικής παροχής. Λόγω αυτού, οι ίδιες µεγάλες εταιρείες που 

υποστηρίζουν τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα ειδικής δικτύωσης LAN κατά το πρότυπο Ethernet, 

αναπτύσσουν επίσης και αυτό το πρωτόκολλο, η εξέλιξη του οποίου παρουσιάζει επιδόσεις και 

χαρακτηριστικά πολύ ενθαρρυντικά. 

 

Επειδή στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε µία κατοικία, της οποίας οι ανάγκες δεν 

αφορούν ούτε τοπικό δίκτυο, ούτε ογκώδεις συναλλαγές δεδοµένων µεταξύ των εσωτερικών 

συστηµάτων αλλά και µε τον εξωτερικό κόσµο, ούτε ακριβές λύσεις επιπέδου τοπικής δικτύωσης 

υπολογιστών και εξυπηρετητών, ούτε αυξηµένες απαιτήσεις πολυπλοκότητας ως προς τον έλεγχο 

των συστηµάτων και συσκευών του κτιρίου, θα επιλέξουµε να ασχοληθούµε µε το πρωτόκολλο Χ-

10.  
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Το πλεονέκτηµα της επιλογής αυτής είναι η χρήση µίας έτοιµης υποδοµής δικτύωσης, η οποία δε 

χρειάζεται επεκτάσεις, µε µία τεχνολογία δοκιµασµένη στην πράξη και ικανή να καλύψει τις 

ανάγκες µίας κατοικίας. Επειδή, επιπλέον, πρόκειται για κατοικία, για ένα χώρο δηλ. µέσα στον 

οποίο οι ένοικοι περνούν τον περισσότερο ιδιωτικό χρόνο τους και όπου φρονούµε πως πρέπει να 

εφαρµόζονται µόνο δοκιµασµένες, ασφαλείς και όσο το δυνατόν πιο απλές στη χρήση και 

περιορισµένης διεισδυτικότητας τεχνολογίες, θα αποκλείσουµε τις τεχνολογίες ασύρµατης 

δικτύωσης, απαλλάσσοντας τους εσωτερικούς τουλάχιστον χώρους από ακτινοβολίες ευρείας και 

ανεξέλεγκτης διασποράς οποιασδήποτε φύσεως. Θα ενσωµατώσουµε, όµως, εάν και όπου 

χρειαστεί, τεχνολογία υπέρυθρης επικοινωνίας, θεωρώντας ότι η κατευθυντικότητά της, η 

περιορισµένη ισχύς της και το περιορισµένο εύρος εφαρµογής της την καθιστά την καλύτερη λύση 

για τις εφαρµογές τηλελέγχου συσκευών. Επίσης, για να υποκαταστήσουµε το πλεονέκτηµα του 

ελέγχου από απόσταση που προσφέρουν οι ασύρµατες επικοινωνίες, θα αναζητήσουµε τη 

σκοπιµότητα χρήσης τεχνολογιών λογισµικού που µπορούν να τις υποκαταστήσουν, όπως αυτή της 

αναγνώρισης φωνής. 

 

 

 

2.4 Πρωτόκολλο Χ-10 

 

Είναι ένα σύνολο από κωδικοποιήσεις σηµατοδοσίας που επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία 

ηλεκτρονικών συσκευών διαµέσου των αγωγών και καλωδίων της ηλεκτρικής παροχής ενός 

κτιρίου. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που ελέγχουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και 

συστηµάτων, ανταλλάσσουν σηµατοδοσία βάσει του πρωτοκόλλου Χ-10 όντας κανονικά 

συνδεδεµένες µε την ηλεκτρική παροχή (τις συνηθισµένες πρίζες στο εσωτερικό του κτιρίου) και, 

φυσικά, και µε την ηλεκτρική συσκευή τη λειτουργία της οποίας ελέγχουν. Χρησιµοποιούν την 

ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία της δικής τους λειτουργίας και επικοινωνούν µε άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές, που είναι συνδεδεµένες σε άλλες πρίζες, µε την ειδική σηµατοδοσία του 

πρωτοκόλλου Χ-10, ανταλλάσσοντας σηµατοδοσία που µεταδίδεται µέσα από τα καλώδια της 

ηλεκτρικής παροχής ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό ρεύµα που κυκλοφορεί σε αυτά. Έτσι, 

χρησιµοποιούµε µία έτοιµη υποδοµή δικτύωσης (τους αγωγούς και τα καλώδια της ηλεκτρικής 

παροχής) για να υλοποιήσουµε µε ασφαλή και φτηνό τρόπο ένα δεύτερο λογικό δίκτυο µεταξύ 

ηλεκτρονικών συσκευών παρατήρησης και ελέγχου των ηλεκτρικών συσκευών του κτιρίου που 

τροφοδοτούνται από την ηλεκτρική αυτή παροχή. Εκµεταλλευόµαστε την έτοιµη δικτύωση µε δύο 
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τρόπους, θεωρώντας αρµόζον να ελέγχουµε τις ηλεκτρικές συσκευές του κτιρίου διαµέσου του 

ίδιου δικτύου από το οποίο τις τροφοδοτούµε. 

 

Το πρωτόκολλο Χ-10 βασίζεται σε ένα αµερικανικό πρότυπο αλλά χρησιµοποιείται παγκοσµίως. 

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν και διοχετεύουν στην αγορά προϊόντα που λειτουργούν µε το Χ-10, 

φροντίζουν να τα καταστούν λειτουργικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα διανοµής και χρήσης της 

ηλεκτρικής ισχύος. 

2.4.1 Εισαγωγή 

Το πρωτόκολλο X10 σχεδιάστηκε προς το τέλος της δεκαετίας του '70 ως µεταφορέας 

ηλεκτροφόρων καλωδίων (PLC) για τη διαβίβαση των στοιχείων πέρα από ένα ηλεκτροφόρο 

καλώδιο. Η ηλεκτρική δύναµη συνήθως διαβιβάζεται χρησιµοποιώντας µια τριφασική διανοµή. Τα 

εδρεύοντα και εµπορικά κτήρια µπορούν να συνδεθούν όλα  µε τρεις φάσεις διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Συγκεκριµένα, τα X10 σήµατα διαβιβάζονται επάνω στις µηδενικές διασταυρώσεις και 

των τριών φάσεων [ X10Inc ]. Το σχήµα 2-1, κατωτέρω, παρουσιάζει τη χρονική σχέση αυτών των 

παλµών σχετικά µε τη διέλευση από το µηδέν. Στα σπίτια χρησιµοποιούνται κυρίως συσκευές που 

συνδέονται µε µια φάση 220 Volts σε 60 Hertz. Εποµένως, η συζήτηση θα περιοριστεί σε µια 

ενιαία φάση.  
 

 
 

Σχήµα 2-1: Μηδενικές διασταυρώσεις του εναλλασσόµενου ρεύµατος1
 

 
1  Αυτό το διάγραµµα παρουσιάζει τρεις φάσεις ενός σήµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος και των αντίστοιχων  διελεύσεων 

από το µηδέν για εκείνες οι τρεις φάσεις.  

  

 

2.4.2 Αναπαράσταση των σηµάτων  

 
Επειδή τα ηλεκτροφόρα καλώδια έχουν θόρυβο, το X10 πρωτόκολλο ενσωµατώνει ένα built-in 

error detection µε τη χρησιµοποίηση δύο διελεύσεων από το µηδέν για να δηλώσει ένα bit. Πρώτα 
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ένα σήµα αντιπροσωπεύει τη λογική τιµή του bit που στέλνεται στη πρώτη διέλευση από το µηδέν, 

και έπειτα το σήµα  για το συµπλήρωµα του bit που στέλνεται στη δεύτερη διέλευση από το µηδέν.  
 

 

 

 

 

Πίνακας 2-1: Αποκωδικοποίηση των σηµάτων σε διαδοχικές µηδενικές διελεύσεις  

 

 
  

Το φυσικό σήµα που τοποθετείται στη γραµµή που αντιπροσωπεύει την αξία  ‘1’ είναι ένας παλµός 

120 kHz µεταξύ 4V και 20V που εντοπίζεται στο µηδενικό πέρασµα του σήµατος του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος. Οι τάσεις θα ποικίλουν βάση τις διαφορετικές προδιαγραφές  του κάθε 

κατασκευαστή. Η αξία  ‘0’ αντιπροσωπεύεται από την απουσία οποιουδήποτε σήµατος κατά τη 

διέλευση από το µηδέν . Όπως ο πίνακας 2-1 δείχνει, εάν ένας παλµός τοποθετηθεί στο πρώτο 

πέρασµα από το µηδέν  καθώς επίσης και από το δεύτερο, δεν υπάρχει καµία αντίστοιχη δυαδική 

αξία. Οι διαδοχικοί παλµοί, εντούτοις, χρησιµοποιούνται ως ‘πρόλογος’ των κυρίων δεδοµένων για 

όλες τις X10 συσκευές. Αυτός ο ‘πρόλογος’ αποτελείται από τρία διαδοχικά  ‘1’ ακολουθούµενο 

από ένα  ‘0’. Αµέσως επάνω στη λήψη του ‘προλόγου’, οι X10 συσκευές πηγαίνουν σε µια 

κατάσταση αναµονής όπου περιµένουν να λάβουν το υπόλοιπο  διάγραµµα  των X10 δεδοµένων.  

 
 

 

2.4.3 Εξέταση συσκευών  

 
Oι X10 συσκευές εξετάζονται µέσω δύο στοιχείων, τον House Code και τον Unit Code, που και οι 

δύο αποτελούνται από τέσσερα bit. Κάθε συνδυασµός House και Unit code υποδεικνύει µια 

µοναδική διεύθυνση και υπάρχουν συνολικά 256 συνδυασµοί. H προδιαγραφή του X10 επίσης 

δηλώνει ότι µπορούν να υπάρξουν πολλαπλάσιες συσκευές που έχουν τον ίδιο συνδυασµό House 

και Code κώδικα. Εάν οι συσκευές έχουν τους ίδιους κώδικες, τότε όλοι θα δεχτούν την ίδια εντολή 

που στέλνεται από έναν transmitter. Αυτό παρέχει στο X10 πρωτόκολλο µε ένα περιβάλλον 

πολλαπλής διανοµής, να υποθέσει αν οι συσκευές που λαµβάνουν την εντολή είναι σε θέση να την 
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επεξεργαστούν. Παραδείγµατος χάριν, ένα  module λαµπτήρων δεν θα µπορέσει να χειριστεί τις 

εντολές που στέλνονται για  ένα module θερµοστατών, άρα αυτές οι δύο συσκευές δεν πρέπει 

έχουν τον ίδιο κώδικα Home και Unit.  

 
 

2.4.4 Το διάγραµµα δεδοµένων του X10 

  
Δύο block στέλνονται όταν ελέγχεται µια συσκευή. Το πρώτο block δείχνει τη συσκευή και το 

επόµενο καθοδηγεί την εξεταζόµενη συσκευή1. To πρώτο block στέλνει τον House code και έπειτα 

τον Unit code. Σε αυτό το block, το Key είναι µηδέν. Ο House code στέλνεται πάλι και αυτή τη 

φορά ένας Function code διαβιβάζεται αντί του Unit code.  

Ο Function code καταλαµβάνει τις ίδιες θέσεις bit στο διάγραµµα δεδοµένων όπως ο Unit code, 

αλλά το value του Key είναι τώρα 1. Το σχήµα 2-2 παρουσιάζει το σχήµα του µηνύµατος. Το X10 

πρωτόκολλο απαιτεί να σταλούν τα δύο block των στοιχείων χωριστά από τρεις κύκλοι (έξι 

διελεύσεις από το µηδέν) όπου η γραµµή δεν απασχολείται. Κάθε block αποτελείται από ένδεκα 

κύκλους τοy ρεύµατος: δύο για τον ‘πρόλογο’, τέσσερα για κάθε έναν από τον House code και τo 

Unit/Function code, και δύο για το Key.  
 

 
Σχήµα 2-2: Τυποποιηµένο X10 σχήµα µηνυµάτων  

  

Οι House, Number και Function Codes παρατίθενται στο σχήµα 2-3.  
 

 

1  Σηµείωση:Στις περισσότερες αναφορές για το X10, τα τελευταία πέντε bit αναφέρονται ως " Key Code ",  

και το τελευταίο bit καθορίζει εάν τα προηγούµενα τέσσερα bit είναι ένας Unit κώδικας ή ένας κώδικας λειτουργίας (Function code).  
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Σχήµα 2-3:  X10 Τιµές τοµέων  

 

Στην παρούσα εργασία, προσβλέποντας σε µία άµεσα εφαρµόσιµη λύση, θα περιοριστούµε στα ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα της αγοράς, δηλ. σε ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν βάσει των 

παρόντων χαρακτηριστικών του πρωτοκόλλου. Η επιλογή αυτή ίσως µας περιορίσει ως προς τις 

δυνατότητες ελέγχου στις συσκευές του κτιρίου και, οπωσδήποτε, υπόκειται σε διαδικασίες 

αναβάθµισης, όποτε η καινούρια έκδοση του αναβαθµισµένου πρωτοκόλλου Χ-10 καταστεί 

διαθέσιµη στην αγορά και υποστηριχθεί µε τα σχετικά προϊόντα. Η εφαρµογή, όµως, της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας στην καθηµερινή µας οικιακή διαβίωση είναι ικανή να την αλλάξει 

αρκετά. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα υπάρχοντα προϊόντα είναι αρκετά νεωτεριστικές για τον 

έως τώρα συνηθισµένο τρόπο οικιακής διαβίωσης. Είναι, επίσης, αρκετές για να προάγουµε σε 

µεγάλο βαθµό τη βέλτιστη εκµετάλλευση ενός κτιρίου. Είναι, επίσης, διαφοροποιηµένες σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε οι αλλαγές που φιλοδοξούν να επιφέρουν στην καθηµερινότητά µας να απαιτούν 

κάποιο χρονικό διάστηµα για να γίνουν µέρος της. 

 

Τα συστήµατα Χ-10 χαρακτηρίζονται από ορισµένες ιδιότητες και όρια λειτουργίας και εφαρµογής, 

όσον αφορά τους όγκους συναλλασσόµενων δεδοµένων που µπορούν να υποστηρίξουν διαµέσου 

των αγωγών ηλεκτρικής παροχής του κτιρίου, τις ταχύτητες µετάδοσης των δεδοµένων αυτών µε το 

χαρακτηριστικό τρόπο µετάδοσης σηµατοδοσίας του πρωτοκόλλου, τα περιθώρια ανίχνευσης και 

διόρθωσης σφάλµατος, τα είδη των συσκευών που µπορούν τελικά να ελέγξουν, την 
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πολυπλοκότητα του ελέγχου που µπορούν να ασκήσουν και την ειδική υποδοµή (ηλεκτρονικοί 

ελεγκτές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά. 

 

Το πρωτόκολλο Χ-10 όπως είδαµε και παραπάνω, είναι σχεδιασµένο για να διαχειρίζεται 

σηµατοδοσία διαµέσου των αγωγών ρεύµατος. Στην ευρέως διαδεδοµένη έκδοσή του, χρησιµοποιεί 

µία ανεξάρτητη φέρουσα συχνότητα στα 120 Khz για τη σηµατοδοσία του, µε ασυνεχή όµως 

µετάδοση. Η ασυνεχής µετάδοση οφείλεται στο ότι χρησιµοποιεί την κυµατοµορφή του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος, εκµεταλλευόµενο τις χρονικές στιγµές που αυτή µηδενίζεται, για να 

παρεµβάλλει τη δική του σηµατοδοσία. Η σηµατοδοσία του παρέχεται µε παλµούς του 1 ms. Το 

χαρακτηριστικό αυτό περιορίζει αυτόµατα την ταχύτητα µετάδοσης σήµατος στη συχνότητα 

εναλλαγής φάσης κάθε εθνικού προτύπου διανοµής ηλεκτρικής ισχύος. Ειδικά για την Ελλάδα, στα 

60 Hz. Σε κάθε µηδενισµό της κυµατοµορφής του εναλλασσόµενου, µεταδίδει έναν ορισµένο όγκο 

δεδοµένων, όχι όµως τόσο µεγάλο ώστε να αυξάνεται έτσι πολλαπλασιαστικά ο όγκος και η 

ταχύτητα µετάδοσης. Όσο κι αν φαίνεται µικρή η ταχύτητα αυτή σηµατοδοσίας και περιοριστική η 

επιλογή αυτή λειτουργίας, οι ζητούµενες ανάγκες ελέγχου καλύπτονται ικανοποιητικά. Εξάλλου, το 

ίδιο το πρωτόκολλο αλλά και κάποιες παραλλαγές του εξελίσσονται συνεχώς και νέες εκδόσεις 

δείχνουν ότι µε διάφορες καινούριες τεχνικές, είναι επιτεύξιµες µεγαλύτερες ταχύτητες και 

µεγαλύτεροι όγκοι µετάδοσης. 

 

Για παράδειγµα, µία εξελιγµένη έκδοσή του είναι το Web X-10, το οποίο απαιτεί µία υποδοµή 

δικτύωσης ταχέως Ethernet (10Base-T Ethernet), ώστε να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η 

σύνδεση του συστήµατος Χ-10 µε το διαδίκτυο, µέσω υπολογιστή. Η πρόσθετη αυτή υποδοµή 

δικτύωσης απαιτείται µόνο στο σηµείο επαφής της κεντρικής µονάδας του Χ-10 µε τον υπολογιστή 

και τον εξωτερικό κόσµο (διαδίκτυο). 

2.4.5  Πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Χ-10 

 
Πλεονεκτήµατα: 
 

• αµεσότερο και ταχύτερο έλεγχο ενός συνόλου συστηµάτων 

• πλήθος συνδυασµών λειτουργιών ελέγχου και δράσης των συσκευών 

• εύκολα στη χρήση λογισµικά ελέγχου και δράσης των συσκευών 

 

Η τεχνολογική λύση που επιλέξαµε θα πρέπει να εφαρµοστεί στην πράξη, ώστε να διασυνδέσει 

όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του κτιρίου, ή τουλάχιστον αυτές που θέλουµε να εντάξουµε στα 

πλαίσια της υλοποίησης του έξυπνου κτιρίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιλέξουµε τα 

συστήµατα που θέλουµε να ελέγξουµε και να καταλήξουµε στο είδος του ελέγχου που θέλουµε να 
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έχουµε σε καθένα από αυτά. Βέβαια, η ίδια η επιλογή µας, µας περιορίζει ως προς τις δυνατότητες 

ελέγχου που µπορεί να υποστηρίξει. Είναι γνωστό ότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα που βασίζονται 

για την επικοινωνία τους στο πρωτόκολλο Χ-10 περιορίζονται από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του 

πρωτοκόλλου αυτού ως προς το πλήθος των διαφορετικών αναφορών και εντολών που µπορούν να 

ανταλλάξουν. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου Χ-10 µπορούν να υποστηρίξουν 

απλές εντολές λειτουργίας, όπως «Άνοιξε», «Κλείσε», «Ρύθµισε», αναφορές λειτουργίας, όπως 

«Ανοιχτό», «Κλειστό», «Συνδεδεµένο», «Αποσυνδεδεµένο», καθώς και αναφορές και εντολές 

µαζικής κατάστασης και λειτουργίας, όπως «Όλα ανοιχτά», «Όλα κλειστά», «Άνοιξε όλα», 

«Κλείσε όλα», µε σκοπό τον αµεσότερο και ταχύτερο έλεγχο ενός συνόλου συστηµάτων.  

 

Οι λειτουργίες αυτές είναι αρκετές για να εκµεταλλευθούµε, σε πρώτη φάση, τα πλεονεκτήµατα 

ελέγχου που προσφέρει η τεχνολογία Χ-10, καθώς οι συνδυασµοί τους µπορούν να παράξουν 

αξιόλογα σενάρια ελέγχου και δράσης επί των εσωτερικών συστηµάτων. Άλλωστε, τα υπάρχοντα 

προϊόντα λογισµικού ελέγχου και ηµι-κεντρικών ελεγκτών παρέχουν ήδη τη δυνατότητα 

προγραµµατισµού δράσεων ανά προεπιλεγµένα σενάρια συµβάντων, µε τη µορφή 

προγραµµατισµού macro. Λογικές δοµές τύπου If … Then … Else … End If µπορούν να 

υλοποιηθούν µε τα υπάρχοντα προϊόντα και οι δυνατότητες που δίνονται εισάγουν αρκετά 

νεωτεριστικά σενάρια, ως προς τον έλεγχο των εσωτερικών συστηµάτων. Τα σχετικά λογισµικά, 

έχοντας ένα παρελθόν τουλάχιστον δεκαετές, ειδικά στις Η.Π.Α., έχουν εξελιχθεί αρκετά ώστε να 

είναι φιλικά στο χρήστη και να παρέχουν πολλές δυνατότητες ελέγχου, καθώς και προ-

υλοποιηµένα τα πιο συνηθισµένα σενάρια συµβάντων και δράσεων. 

 

 

2.4.6   Μειονεκτήµατα της τεχνολογίας Χ-10 
 

Τα βασικά µειονεκτήµατα της τεχνολογίας Χ-10 : 

• η ανυπαρξία πρόβλεψης ασφάλειας 

• η έντονη παρουσία ηλεκτρικού θορύβου και αποσβέσεων 

• περιορισµένο πλήθος αναφορών και εντολών που µπορούν να ανταλλάξουν οι συσκευές 

µεταξύ τους. 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια, η παρούσα µορφή της σηµατοδοσίας και της κωδικοποίησης των 

δεδοµένων δε δίνει περιθώρια για την εφαρµογή αλγορίθµων εξασφάλισης της µοναδικότητας 

πηγής µίας εντολής λειτουργίας. Η ασφάλεια της σηµατοδοσίας Χ-10 εξασφαλίζεται µόνο από τον 

περιοριστικό παράγοντα της απόστασης µέσα στους αγωγούς της ηλεκτρικής παροχής, στην οποία 
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το σήµα µπορεί να διαδοθεί αξιόπιστα, χωρίς µοιραίες για την ορθότητά του αποσβέσεις και 

θορύβους. Γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στις νεότερες εκδόσεις για την εφαρµογή σηµατοδοσίας 

µε προηγµένα χαρακτηριστικά ενσωµάτωσης αλγορίθµων κωδικοποίησης και ελέγχου ασφάλειας 

και αξιοπιστίας. Για παράδειγµα, αλγόριθµοι εντοπισµού συγκρούσεων εντολών ίδιας µορφής που 

δεν περιλαµβάνονται προς το παρόν στα σχετικά προϊόντα, έχουν ενσωµατωθεί στις νεώτερες 

εκδόσεις της τεχνολογίας Χ-10 και δοκιµαστεί µε επιτυχία. 

 

Όσον αφορά τις αποσβέσεις, ο τρόπος µετάδοσης και η µορφή του σήµατος Χ-10 δε µπορεί να 

διαδοθεί σε µεγάλες αποστάσεις, εννοώντας εδώ µεγάλες για την κλίµακα ενός κτιρίου. Δηλ., θα 

χρειαστεί ενίσχυση για να διαδοθεί σε µία απόσταση εκτός κτιρίου και µέχρι την εξώπορτα ενός 

µεγάλου κήπου µίας βίλας. Το χαρακτηριστικό αυτό, υπαγορεύει τη χρήση της τεχνολογίας Χ-10 

εντός του κτιρίου µε αξιόπιστο τρόπο και εκτός του κτιρίου µέχρι αποστάσεις στις οποίες ο έλεγχος 

κάποιων συστηµάτων διατηρεί το νόηµά του. 

 

Όσον αφορά τους θορύβους, είναι γεγονός πως οι αγωγοί ηλεκτρικής παροχής είναι ένα ιδιαίτερα 

θορυβώδες ηλεκτρικά περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά ρεύµατα που κυκλοφορούν διαµέσου αυτών δεν 

έχουν αποτελέσει στο παρελθόν αντικείµενο µελετών διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

θορύβου, παρά µόνο κάποιων κατασκευαστικών προβλέψεων απόσβεσης αλληλοπαρεµβολών, 

όπως είναι η συστροφή των καλωδίων, η επαρκής ηλεκτροµαγνητική µόνωση κ.α. Επιπλέον, επειδή 

το µόνο ζητούµενο από τους αγωγούς αυτούς είναι η µεταφορά ηλεκτρικής ισχύος σε ηλεκτρικές 

συσκευές - καταναλωτές ισχύος και όχι σε ηλεκτρονικές συσκευές επεξεργασίας ηλεκτρικού 

σήµατος, ο θόρυβος που κυκλοφορεί στους ηλεκτρικούς αγωγούς δεν έχει την ίδια σηµασία που 

έχει σε ηλεκτρονική σηµατοδοσία, όπου τυγχάνει ειδικών µελετών ως προς την ένταση, τον τύπο 

και την αποµάκρυνσή του. Αντίθετα, οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που παράγουν 

ηλεκτρικό θόρυβο, είτε λόγω πολλών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, είτε λόγω των µετασχηµατιστών 

τους, είτε λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος σε ωµικές αντιστάσεις, τον διοχετεύουν ελεύθερα 

στους αγωγούς ηλεκτρικής παροχής. Επιπλέον, αυτές που βασίζουν τη λειτουργία τους σε 

ηλεκτρονικά εξαρτήµατα που τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστή, όπως ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και η τηλεόραση, ενσωµατώνουν φίλτρα θορύβου που εµποδίζουν τον ηλεκτρικό 

θόρυβο να περάσει στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, επιστρέφοντάς τον στους αγωγούς ηλεκτρικής 

παροχής. Έτσι, έχουµε επιπλέον θορυβική επιβάρυνση στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω θορύβου 

παραγόµενου από ορισµένες συσκευές και εσωτερικά συστήµατα. 
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2.5 ModX10 

 

 2.5.1 Κίνητρο  

 
Το X10 πρωτόκολλο σχεδιάστηκε ως εύκολη στην εγκατάσταση και ανέξοδη τεχνική µετάδοσης. 

Καµία πραγµατική σκέψη δεν τέθηκε στην ασφάλεια της data που περνά µέσα από το ηλεκτροφόρο 

καλώδιο. Να ανοίξει ένα φως δεν απαιτεί ένα πρωτόκολλο ασφάλειας, αλλά, όσο η πίεση για 

καθολικό αυτοµατισµό µια κατοικίας ανεβαίνει, υπάρχει η απαίτηση για µία απολύτως ασφαλή  

γραµµή. Παραδείγµατος χάριν, εάν ένα σύστηµα ασφάλειας είναι ενσωµατωµένο σε ένα σύστηµα 

αυτοµατοποίησης κατοικίας, πρέπει να ληφθεί φροντίδα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 

αναρµόδια πρόσβαση δεν θα χορηγηθεί. Ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα του X10 

πρωτοκόλλου είναι ότι τα σήµατα µπορούν να διαδοθούν έξω από το σπίτι [ X10Inc ]  που 

σηµαίνει ότι υπάρχει µια πολύ πραγµατική δυνατότητα κάποιος να µπορεί να κρυφακούσει στις 

µεταδόσεις. Επιπλέον, τα περισσότερα σπίτια περιλαµβάνουν επίσης στο εξωτερικό τους power 

connections. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιος που θέλει να δει τις επικοινωνίες του X10 που 

δηµιουργούνται από µέσα από το σπίτι πρέπει µόνο να συνδεθεί µε µία από τις  εξωτερικές πρίζες. 

Αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που οδηγούν στη δηµιουργία µιας τροποποίηση ασφάλειας 

στο X10 πρωτόκολλο.  

Το πρωτόκολλο πρέπει να παρέχει σχετικά ασφαλή, και σχετικά ανέξοδη, κρυπτογράφηση. Πρέπει 

επίσης πρέπει να είναι εντελώς συµβατό µε τις υπάρχων  X10 συσκευές.  
 

 

2.5.2 Διάγραµµα δεδοµένων στρώµατος ασφάλειας  

2.5.2.1.  Επισκόπηση του διαγράµµατος δεδοµένων στρώµατος ασφάλειας  
 

Για να υπάρχει συµβατότητα µε τις  X10 συσκευές, το τροποποιηµένο X10  

(ModX10) πρωτόκολλο σχεδιάζεται έτσι ώστε η ενσωµάτωση και των δύο πρωτοκόλλων σε ένα 

transmitter είναι µονόδροµος.  
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Σχήµα 3-1: Διάγραµµα δεδοµένων για το ενισχυµένο στρώµα ασφάλειας  

 

Το πρωτόκολλο ModX10 στέλνει αρχικά τον House και Unit Code σύµφωνα µε τον αρχικό X10 

πρωτόκολλο. Η διαφορά από το X10 πρωτόκολλο είναι στο δεύτερο block. Όπως φαίνεται στο 

σχήµα 3-1, στέλνεται η εντολή " Extended Data ". Αυτή η εντολή προστέθηκε στο X10 σαν τρόπος 

να µπορέσουν οι συσκευές να παραλάβουν περισσότερα στοιχεία (data) από µια  µόνο εντολή. Το 

πρωτόκολλο το χρησιµοποιεί για να δηλώσει στις συσκευές ότι ακολουθούν πληροφορίες 

ασφάλειας. Όπως προαναφέραµε, τα δύο πρωτόκολλα, X10 και ModX10, ακολουθούν µια ίδια 

πορεία  µέχρι το τελευταίο block. Εποµένως, ένας transmitter θα µπορούσε να σχεδιαστεί εύκολα  

για να εφαρµοστούν και τα δύο πρωτόκολλα. Το στρώµα ασφάλειας ModX10 (που παρουσιάζεται 

τελευταία φορά στο σχήµα 3-1) περιέχει αρκετούς σηµαντικούς τοµείς που δεν αναγνωρίζονται στο 

τυποποιηµένο X10 πρωτόκολλο:  

• Το ID Field, που είναι τέσσερα bit, περιέχει ένα τρίτο µοναδικό προσδιοριστικό για όλες τις 

ModX10 συσκευές. Αυτό αυξάνει αποτελεσµατικά το ποσό πιθανών συσκευών σε 4096 

(συµπεριλαµβάνων των House Code και Unit Code).  

• Το Broadcast Bit 1, ένα µονό bit, δηλώνει εάν η µετάδοση είναι ή όχι για όλες τις συσκευές που 

είναι στον House και Unit κώδικα. Αποτελεσµατικά, αυτό επιτρέπει στο ModX10 να  µιµηθεί τη 

multicast λειτουργία του X10. Για να εφαρµόσει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα, ένα κοινό Key 

για όλες τις οµάδες θα έπρεπε να παραχθεί και να σταλεί σε όλα τα µέλη του ίδιου κώδικα House 

και Unit.  

•  Το Data Field, πέντε bit, περιέχει οποιεσδήποτε εντολές ModX10. Το διευρυµένο µέγεθος είναι  

µια άλλη βελτίωση στο αρχικό X10 πρωτόκολλο, δεδοµένου ότι επιτρέπει τις γνήσιες εντολές να 

στέλνονται στις συσκευές. Παραδείγµατος χάριν, δεν υπάρχει καµία εντολή στο X10 να 

ξεκλειδώνει µία πόρτα, ή να χαµηλώσει τη θερµοκρασία σε µια προκαθορισµένη τιµή. Με αυτό το 

διευρυµένο διάστηµα της εντολής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι 32 εντολές.  
 

1  Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα δεν αναπτύσσεται στο τελικό πρωτότυπο, αλλά συµπεριλαµβάνεται για ανάπτυξη στο 

µέλλον. Μια µελλοντική έκδοση αυτού του πρωτοκόλλου θα µπορούσε να αναφέρει τις συσκευές µε το ίδιο House και Unit  

είτε ως οµάδα, είτε χωριστά χρησιµοποιώντας  το ID field.  

 

• Η ψευδοτυχαία αξία χρησιµοποιείται ως βοήθηµα (pad) για τον Data Field. Αυτός ο αριθµός είναι  

παραγόµενος χωριστά για κάθε συσκευή βασισµένος στον αύξοντα αριθµό των συσκευών και στη 

προηγούµενη παραγµένη αξία. Αυτό σηµαίνει ότι το pad θα είναι διαφορετικό για κάθε ξεχωριστή 

µετάδοση. Το pad χρησιµοποιείται για να εισαγάγει κάποια τυχαία σειρά όταν αυτά τα δύο field 

κρυπτογραφούνται. Το Data Field και ο ψευδοτυχαίος τοµέας αξίας (Pseudo Random Value field ) 
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είναι σκιασµένοι στο σχήµα 3-1 για να δείξουν ότι κρυπτογραφούνται. Η τεχνική κρυπτογράφησης 

που χρησιµοποιείτε καλείται Feistel Cipher και συζητείται στο επόµενο τµήµα.. 
 

 

2.5.2.2.  Ψευδοτυχαία γεννήτρια αξίας 

 
Σχήµα 3-2: Αντιπροσώπευση συµβόλων για το PRV LFSR  

 

Η ψευδοτυχαία αξία (PRV) είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα του στρώµατος ασφάλειας που το 

ModX10 παρέχει. Δεδοµένου ότι το µέγεθος της εντολής είναι πολύ µικρό (πέντε bit), υπάρχει µια 

ανησυχία ότι αυτό θα αποδεικνυόταν σε εύκολο αποκωδικοποιηθεί δεδοµένου ότι οι τεχνικές 

κρυπτογράφησης δεν είναι πολύ αποτελεσµατικές όταν χρησιµοποιείται τόσο µικρή data. Το PRV 

εισήχθη για να γεµίσει το µήνυµα σε δέκα έξι bit. Δεδοµένου ότι αυτό καθιστά µόνο το µήνυµα 

µεγαλύτερο, και δεν έχει επιπτώσεις άµεσα στη κρυπτογράφηση, το PRV είχε ως σκοπό να είναι 

ένας διαφορετικός αριθµός κάθε φορά που είναι ένα νέο µήνυµα εκπέµπεται. Έχοντας ένα τυχαία 

παραγµένο αριθµού ως χαρακτηριστικό γνώρισµα ασφάλειας, και ο master και o slave του 

συστήµατος πρέπει να είναι σε θέση να παραγάγουν τον ίδιο αριθµό. Αν και πολλές µέθοδοι είναι 

διαθέσιµες για την παραγωγή ενός τυχαίου αριθµού, οι συσκευές παράγουν τον τυχαίο αριθµό µε 

τη χρησιµοποίηση του γραµµικού καταλόγου µετατόπισης ανατροφοδότησης (σχήµα 3-2). Η 

συσκευή θα φορτώσει αρχικά τον κατάλογο µετατόπισης µε το κλειδί PRV που χρησιµοποιείται για 

να παραγάγει το τυχαίο αριθµό. Όταν η συσκευή θέλει να αυξήσει τον τυχαίο αριθµό, θα 

µετατοπίσει το PRV κλειδί στο γραµµικό κατάλογο µετατόπισης ανατροφοδότησης (linear 

feedback shift register) πάλι. Με άλλα λόγια, η συσκευή θα µετατοπίσει την ίδια αξία στον 

κατάλογο µετατόπισης για να παραγάγετε τον επόµενο τυχαίο αριθµό. Το περιεχόµενο του 

καταλόγου µετατόπισης, αφότου έχει µετατοπιστεί µέσα ολόκληρο το κλειδί, θα είναι ο επόµενος 

τυχαίος αριθµός. Κάθε φορά που λαµβάνει µια συσκευή µια µετάδοση, η συσκευή θα παραγάγει 

επόµενους τυχαίους αριθµούς. Εάν µια µετάδοση χάσει τον τυχαίο αριθµό, στην επόµενη µετάδοση 

θα είναι διαφορετικός από τον αριθµό που η συσκευή έχει παραγάγει και το σύστηµα θα έχει 

ξεσυγχρονιστεί. Εποµένως, θα υπάρξει πρόσθετο handshaking µετά από την αρχική µετάδοση που 
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χρησιµοποιείται για το συγχρονισµό και την ανίχνευση λάθους. Αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο 

4.  
 

2.5.3. Αλγόριθµος κρυπτογράφησης ωφέλιµων φορτίων  

 
Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται σε ModX10 καλείται Feistel Block Cipher, ή 

απλά Feistel Cipher. Αυτός ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης επιλέγεται για το ότι είναι απλός, και 

έχει τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσει  µικρά ποσά στοιχείων data [ crypt ]. Οι µόνες απαιτήσεις 

Feistel Cipher είναι ότι τα στοιχεία data χωρίζονται σε δύο πακέτα του ίσου µεγέθους, και ότι 

κάποιος τύπος µετασχηµατισµού στοιχείων data εκτελείται σε ένα από αυτά τα πακέτα. O 

µετασχηµατισµός των στοιχείων data µπορεί να είναι απλός ή σύνθετος, αλλά πρέπει να περιλάβει 

ένα µυστικό κλειδί (secret key). Το Feistel Cipher χρησιµοποιεί έναν καθορισµένο αριθµό κύκλων, 

κάθε ένας µε ένα µοναδικό µυστικό κλειδί. Ο σχεδιαστής του συστήµατος διευκρινίζει τον αριθµό 

κύκλων και το µετασχηµατισµό που θα διενεργηθεί. Ένας κύκλος Feistel Cipher επιδεικνύεται στο 

σχήµα 3-3. Τα bits που κρυπτογραφούνται είναι χωρισµένα σε δύο πακέτα των στοιχείων data. Το 

σωστό πακέτο ταξιδεύει µέσω δύο πορειών: η πρώτη οδήγηση σε έναν µετασχηµατισµό, ενώ η 

άλλη περνάει στον επόµενο κύκλο Feistel Cipher ως αριστερό πακέτο των στοιχείων data. Ο 

µετασχηµατισµός έχει µια δεύτερη εισαγωγή που είναι το µυστικό κλειδί για τον κύκλο. Την έξοδο 

από το µετασχηµατισµό περνούν µέσω λογικής πύλης exclusive-or (XOR) µαζί µε το αριστερό 

πακέτο των στοιχείων. Τέλος, η παραγωγή της λειτουργίας XOR στέλνεται στον επόµενο κύκλο ως 

το δεξί πακέτο των στοιχείων.  
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Σχήµα 3-3: Ένας κύκλος Feistel Cipher 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Feistel Block Cipher είναι ότι εάν ένας επιτιθέµενος στο 

σύστηµα κατορθώνει να ανακαλύψει το κλειδί κρυπτογράφησης για το ένα κύκλο, δεν υπάρχει 

κανένας τρόπος να παραχθούν κλειδιά κρυπτογράφησης για τους άλλους κύκλους επειδή αυτά τα 

κλειδιά προσδιορίζονται από το σειριακό αριθµός της συσκευής, και τα κλειδιά δεν είναι µια 

λειτουργία ενός άλλου κλειδιού. Από µια προοπτική σχεδίου, το γεγονός ότι ο αλγόριθµος 

λειτουργεί σε κύκλους κάνει ευκολότερο τον προγραµµατισµός δεδοµένου ότι µπορεί να γραφτεί 

σε µια δοµή βρόχων. Επίσης, αφού ο αλγόριθµος αποτελείται από διάφορους ίδιους κύκλους, ο 

µετασχηµατισµός µπορεί να είναι απλός και γραµµένος σε µια απλή ρουτίνα. Το ModX10 

χρησιµοποιεί Feistel Block Cipher έξι κύκλων σε δύο 8-bit πακέτα στοιχείων data. Ο 

µετασχηµατισµός που επιλέγεται είναι ο XOR, που επιλέγεται απλώς για την απλότητα της 

λειτουργίας του. Τα έξι κλειδιά κρυπτογράφησης για κάθε κύκλο είναι οκτώ bit και καθορίζονται  

από τα πρώτα 48 bit του αύξοντος αριθµού, όπως παρουσιάζεται από τα κλειδιά 1-6 στο σχήµα 3-4. 

Σε σύνολο κάθε µία slave συσκευή θα έχει ουσιαστικά ένα 48-bit µυστικό κλειδί για 

αποκρυπτογράφηση την κρυπτογράφηση των στοιχείων data.  
 

 
Σχήµα 3-4: Σχήµα του σειριακού αριθµού  

 

1  Το κλειδί PRV χρησιµοποιείται στην παραγωγή των ψευδοτυχαίων τιµών και περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.3  
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Σχήµα 3-5: Πλήρες ModX10 Feistel Cipher 

 

Το πλήρες ModX10 Feistel Cipher παρουσιάζεται στο σχήµα 3-5. Ο τελευταίος κύκλος του Feistel  

 Cipher διαφέρει ελαφρώς από τους άλλους κύκλους προκειµένου να κρατηθεί η 

αποκρυπτογράφηση των στοιχείων απλή. Σε όλους τους άλλους κύκλους, όπως αναφέρεται 

ανωτέρω, το δεξί πακέτο και το αριστερό πακέτο διασταυρώνονται πριν από τον επόµενο κύκλο. 

Στον τελικό κύκλο, αυτό εµφανίζεται, και το δεξί πακέτο και το αριστερό πακέτο βγαίνουν στην 

έξοδο. Ο αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης Feistel Cipher είναι πολύ γνώριµος στη 

κρυπτογράφηση.  

Τα αριστερά και δεξιά  πακέτα που παράγονται από τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης εισάγονται  

στα αριστερά και δεξιά πακέτα του αλγορίθµου αποκρυπτογράφησης αντίστοιχα. Για το ModX10,  

τα πακέτα περνούν από την ίδια ρουτίνα όπως στην κρυπτογράφηση, εκτός από το ότι τα κλειδιά  

κρυπτογράφησης για τους κύκλους χρησιµοποιούνται στην αντίστροφη διαταγή. Εποµένως, το 

κλειδί για τον τελευταίο κύκλο της κρυπτογράφησης γίνεται το πρώτο κλειδί της ρουτίνας 

αποκρυπτογράφησης. Όπως µε την κρυπτογράφηση, ο τελευταίος κύκλος της αποκρυπτογράφησης 
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δεν περιλαµβάνει τη διασταύρωση των πακέτων. Τα δύο πακέτα που προκύπτουν 

επανασυνδυάζονται προκειµένου να ανακτηθούν τα αρχικά στοιχεία.  

 

2.6 Modified X10 Master / Slave 

 
2.6.1 Επικοινωνίες  
 
Ο στόχος του πρωτοκόλλου ModX10 ήταν να υπάρξει ένα ελάχιστο ποσό handshaking 

χωρίς λάθη, λόγω της περιορισµένης ταχύτητας µε την οποία οι µεταδόσεις εµφανίζονται. 

Πρόσθετα οι στόχοι ήταν να επιτρέψουν τον αυτόµατο επανασυγχρονισµού, για να είναι σε θέση να 

ανακτήσουν χαµένες µεταδόσεις, και για να διατηρήσει την ακεραιότητα της ασφάλειας στο 

σύστηµα.  

 

2.6.2 Κανονική λειτουργία  

 
Κατά τη διάρκεια µιας κανονικής χωρίς λάθη µετάδοσης, ο master στέλνει ένα µήνυµα µε  

εντολή για να  εκτελεστεί. Ο slave αποκρυπτογραφεί το µήνυµα και ελέγχει να δει ότι η 

ψευδοτυχαία αξία (PRV) ταιριάζει µε το αναµενόµενο. Η εντολή αποθηκεύεται αλλά δεν εκτελείται 

ακόµα. Ο master στέλνει έπειτα ένα δεύτερο µήνυµα, ζητώντας τo status των συσκευών. Μόλις 

αποκρυπτογραφηθεί αυτό το µήνυµα και τα PRVs ελεγχθούν, η αποθηκευµένη εντολή  

εκτελείται. Αυτή η διαδικασία αναµονής µιας δεύτερης σωστής µετάδοσης πριν  

την εκτέλεση της εντολής µειώνει πολύ την πιθανότητα ενός εξωτερικού σήµατος να διεγείρει τις 

slave συσκευές.  

 
Σχήµα 4-1: Κανονική λειτουργία Handshake 
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  Μόλις εκτελέσει ο slave την εντολή, απαντά στο αίτηµα θέσης (status) µε την αποστολή ενός 

µηνύµατος πίσω στον master που επαναλαµβάνει την εντολή αυτό έχει ακριβώς εκτελέσει1. Ο 

master 

συγκρίνει τη λαµβανόµενη εντολή µε την εντολή που έστειλε στο slave προκειµένου να 

σιγουρευτεί ότι η κατάλληλη εντολή εκτελέσθηκε.  

 

 

 

 

 

2.6.3 Από τη διόρθωση Sync  
 

Από το PRVs που παράγεται από τον master και τον slave πρέπει να ταιριάξουν για επιτυχή 

λειτουργία, το πρωτόκολλο πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσει τις καταστάσεις όπου µια πλευρά 

παίρνει µπροστά ή πέφτει  

πίσω από την άλλη στην ακολουθία του χρησιµοποιούµενου PRVs.Μια τέτοια κατάσταση µπορεί 

να προκύψει όταν η µετάδοση χάνεται, ή όταν προσπαθεί µια ανεπιθύµητη εξωτερική πηγή να 

αποκτήσει πρόσβαση στις συσκευές.  

 
Σχήµα 4-2: Επαν-συγχρονισµός της slave συσκευής 
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Όταν ένα µήνυµα παραλαµβάνεται και αποκρυπτογραφείται όπως στην παράγραφο 4.1, και το PRV  

δεν ταιριάζει µε το τρέχον PRV του slave, η εντολή εξακολουθεί να  αποθηκεύεται και ο slave 

περιµένει το αίτηµα θέσης. Όταν το αίτηµα θέσης παραλαµβάνεται, αντί της εκτέλεσης της εντολής 

και απάντησης στο αίτηµα θέσης µε την επανάληψη της τελευταίας εκτελεσµένης εντολής,  

 

1  Εξαίρεση:  Μια από τις πιθανές εντολές είναι η ίδια η εντολή αιτήµατος θέσης. Όταν αυτή η 

εντολή παραλαµβάνεται ο σκλάβος απαντάει µε την αποστολή της τελευταίας εντολής αιτήµατος 

µη-θέσης που εκτέλεσε. 

   

ο slave αποκρίνεται µε απάντηση µε ένα ειδικό αίτηµα συγχρονισµού (SYNC). Όταν ο master 

λαµβάνει αυτό το µήνυµα SYNC, στέλνει στον slave τη SYNC εντολή, που ακολουθείται από ένα 

άλλο αίτηµα θέσης. Η εντολή SYNC λέει στο slave να προετοιµαστεί να φορτώσει ένα νέο PRV. 

Όταν παίρνει το αίτηµα θέσης, θα πάρει το PRV από τη µετάδοση αιτήµατος θέσης και θα το 

χρησιµοποιήσει για να παραγάγει το επόµενο PRV, µε αυτόν τον τρόπο επανασυγχρονίζωντας τον 

slave µε τον master. Ο slave µπορεί έπειτα να εκτελέσει την εντολή από τη πρώτη µετάδοση, και να 

απαντήσει στον master ενηµερώνοντάς τον για την ολοκλήρωση του επανασυγχρονισµού και της 

εκτέλεση της εντολής.  
 

 

2.6.4 Χαµένες µεταδόσεις  

 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που µια µετάδοση θα µπορούσε να χαθεί. Ο θόρυβος στα ηλεκτροφόρα 

καλώδια θα µπορούσε να προκαλέσει, κατά το πέρασµα από το µηδέν, ένα παλµό σηµάτων ενώ δεν 

πρέπει να υπάρχει, µε συνέπεια ένα άκυρο bit κατάστασης (παλµός σηµάτων σε δύο διαδοχικές 

διασταυρώσεις στο µηδέν αντιπροσωπεύουν ένα bit). Όταν αυτό συµβαίνει το µήνυµα απλά 

αγνοείται δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καθοριστεί εάν το λαµβανόµενο bit πρέπει 

να είναι ένα  ‘0’ ή ‘1’. Μια µετάδοση θα µπορούσε επίσης να χαθεί εάν οι συσκευές αποσυνδεθούν 

ακούσια από την έξοδο. Το ModX10 πρωτόκολλο πρέπει να είναι σε θέση να ανακτηθεί, 

ανεξάρτητα από το πώς χάνεται η µετάδοση. Υπάρχουν δύο σηµαντικές καταστάσεις που µπορούν 

να εµφανιστούν: ένα χαµένο µήνυµα θέσης (status), και ένα χαµένο µήνυµα εντολής(command).  
 

2.6.5  Χαµένο µήνυµα θέσης  

 
Εάν το µήνυµα αιτήµατος θέσης χαθεί µε κάποιο τρόπο, ο slave δεν θα στείλει µια απάντηση, ούτε  

θα εκτελέσει την εντολή. Όταν ο Master δεν λαµβάνει µια απάντηση µετά από ένα ορισµένο  
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χρονικό διάστηµα, περίπου 4-5 δευτερόλεπτα, θα στείλει εκ νέου το αίτηµα θέσης. Εάν πέντε 

προσπάθειες αποστολής αιτηµάτων θέσης αποτύχουν να παραγάγουν µια απάντηση, τότε ο master 

θα σταµατήσει, και θα παραγάγει ένα µήνυµα λάθους. Εντούτοις, εάν ένα από τα αιτήµατα θέσης 

φτάσει µέχρι τον slave, ο slave θα σηµειώσει ότι το PRV δεν ταιριάζει, δεδοµένου ότι ένα νέο PRV 

χρησιµοποιείται για κάθε µετάδοση. Ο slave θα ακολουθήσει έπειτα την ίδια διαδικασία για να 

επανα-συγχρονιστεί όπως  έχει περιγραφεί στην παράγραφο 4.2.  
 

 
Σχήµα 4-3: Μήνυµα θέσης που χάνεται  

 

2.6.6  Χαµένο µήνυµα εντολής  

 
Εάν το µήνυµα εντολής χαθεί, ο slave θα σκεφτεί ότι το πρώτο αίτηµα θέσης που λαµβάνει είναι το 

µήνυµα εντολής, δεδοµένου ότι ένα αίτηµα θέσης είναι µια έγκυρη εντολή. Ο slave δεν θα 

απαντήσει έως ότου λάβει ένα δεύτερο µήνυµα θέσης, που θα στείλει ο master αφού δεν έχει λάβει 

µια απάντηση µέσα σε περίοδο 4-5 δευτερολέπτων. Ο slave κατόπιν θα απαντήσει µε την εντολή 

SYNC αφού το χαµένο µήνυµα θα αναγκάσει τις συσκευές να χάσουν το συγχρονισµό τους. Μόλις 

επανασυγχρονιστούν οι συσκευές, ο slave θα απαντήσει στη αίτηµα θέσης µετά από την εντολή 

SYNC µε την αποστολή της εντολής που εκτελέσθηκε προηγούµενος στο πρώτο αίτηµα θέσης 

πιστεύοντας ότι η αρχική εντολή ήταν ένα αίτηµα θέσης. Παραδείγµατος χάριν, εάν η τελευταία 
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εντολή που η συσκευή slave εκτέλεσε ήταν ‘Turn off’, και έπειτα ο master στείλει µια ‘Turn on’ 

εντολή, χάνεται. Ο slave θα λάβει ένα αίτηµα θέσης που ακολουθείται από ένα άλλο αίτηµα θέσης. 

Μετά από τον επανασυγχρονισµό, ο slave θα απαντήσει στον master ότι η τελευταία εντολή που 

εκτέλεσε ήταν ‘Turn off’. Ο master θα συγκρίνει την τελευταία εκτελεσµένη εντολή από τον slave 

µε αυτή που έστειλε και εάν είναι απαραίτητο, θα προσπαθήσει να στείλει τη σωστή εντολή πάλι. 

 
   Σχήµα 4-4: Μήνυµα εντολής που χάνεται 

 

2.6.7 Άλλες χαµένες µεταδόσεις  

 
Υπάρχουν άλλες πιθανές καταστάσεις που µπορούν να εµφανιστούν όταν µια από τις µεταδόσεις 

χάνεται, αλλά οι ποιο συνηθισµένες περιγράφηκαν παραπάνω. Μια χαµένη µετάδοση απάντησης, 

όπως φαίνεται στο σχήµα 4-4, θα προκαλέσει στον master ένα time out 4-5 δευτερολέπτων, και να 

στείλετε ένα άλλο αίτηµα θέσης. Πάλι ο slave απλά θα σκεφτεί ότι ο master του στέλνει την 

πραγµατική εντολή αιτήµατος θέσης και θα περιµένει για ένα άλλο αίτηµα θέσης. Μόλις στείλει ο 
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master το άλλο αίτηµα θέσης, ο slave θα αποκριθεί στην εντολή αιτήµατος θέσης µε απάντηση την 

προηγουµένως εκτελεσµένη εντολή, η οποία ήταν η εντολή που ο master είχε στείλει αρχικά. Οι 

παρόµοιες καταστάσεις προκύπτουν από ένα χαµένο αίτηµα  SYNC ή µια εντολή SYNC. 

 
Σχήµα 4-5: Αναγνώριση θέσης που χάνεται  

 

2.6.8 Χρόνοι µετάδοσης  

 
Ο χρόνος που παίρνει για να διαβιβαστεί ένα ενιαίο µήνυµα είναι µεταξύ 0,75 – 1,0 δευτερολέπτων. 

Στη καλύτερη περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κανένα λάθος, επανασυγχρονισµός, ή χαµένη 

µετάδοση  

παίρνει δύο µηνύµατα προτού να µπορέσουν να παρατηρηθούν οποιαδήποτε αποτελέσµατα, 

δηλαδή 1,5 – 2,0 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Διαρκεί έπειτα άλλα 0,75 – 1,0 δευτερόλεπτα για το 

slave να αναγνωρίσει ότι η εντολή εκτελέσθηκε. Εάν ένας µόνο επανασυγχρονισµός απαιτείται, και 

καµία µετάδοση δεν έχει χάθηκε, διαρκεί 3,75 – 5,0 δευτερόλεπτα προτού να εκτελεστεί η εντολή. 
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Η χαµένη µετάδοση θα αυξήσει το ποσό καθυστέρησης κατά 4,0 – 5,0 δευτερόλεπτα ανά χαµένη 

µετάδοση πρόσθετα µε το χρόνο επανασυγχρονισµού.  

 

 
 

 

 

 

2.7 Υλοποίηση 
 

Η υλοποίηση που επιλέγουµε αποτελείται από τις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι απαραίτητες 

για τον έλεγχο λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών του έξυπνου κτιρίου, το απαραίτητο 

λογισµικό για τον κεντρικό έλεγχο µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τους ενισχυτές 

σηµατοδοσίας Χ-10 που θεωρούµε απαραίτητους για την ασφαλή µετάδοση του σήµατος διαµέσου 

των ηλεκτρικών αγωγών, τα φίλτρα θορύβου που θα τοποθετήσουµε σε κάποιες από τις ηλεκτρικές 

συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο και τα ζεύγη ποµπού – δέκτη που θα ανταλλάσσουν 

αναφορές και εντολές λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής στο κτίριο, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία εναλλακτική κεντρική µονάδα ελέγχου, η οποία συνεργάζεται 

µε τα ζεύγη ποµπών – δεκτών και περιέχει το απαραίτητο λογισµικό για τον πρωτογενή έλεγχό τους 

αλλά και για δηµιουργία περισσότερο σύνθετων εντολών ελέγχου. 

 

Οι ηλεκτρικές συσκευές και γενικότερα τα εσωτερικά του κτιρίου συστήµατα που θέλουµε να 

ελέγξουµε µπορούν να είναι τα εξής : 

- το σύστηµα ασφάλειας και πυρανίχνευσης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει συσκευές όπως 

κάµερες, αισθητήρες καπνού κ.λπ. 

- το σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει συσκευές θέρµανσης 

και ψύξης, όπως τα κλιµατιστικά και ο θερµοσίφωνας, πολλές από τις οποίες όµως είναι 

ελεγκτές, όπως θερµοστάτες. Ο έλεγχος που ασκεί ένα σύστηµα Χ-10 σε αυτές δεν είναι 

άλλος από τη διαχείριση των ελεγκτών αυτών. 

- οι δοµές επικοινωνίας µε τον εξωτερικό κόσµο. Το σύστηµα αυτό δεν είναι παρά οι πόρτες, 

τα παράθυρα του κτιρίου, µόνο εάν έχει επιλεγεί να κινούνται και, συνεπώς, να είναι 

δυνατόν να ελέγχονται ηλεκτρονικά. 

- το σύστηµα εσωτερικού φωτισµού. Ο εσωτερικός φωτισµός, όντας ανεξάρτητος σε κάθε 

χώρο του κτιρίου, διαχωρίζεται, κατά κανόνα, σε περισσότερα υποσυστήµατα : φωτισµός 

σαλονιού, φωτισµός µπάνιου, φωτισµός γραφείου κ.λπ. 
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- το σύστηµα ψυχαγωγίας. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει συσκευές όπως το στερεοφωνικό 

συγκρότηµα, οι τηλεοράσεις, το σύστηµα προσωπικού κινηµατογράφου κ.λπ. 

- το σύστηµα τηλεφωνικών γραµµών. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τις τηλεφωνικές 

συσκευές του κτιρίου και τις τηλεφωνικές καλωδιώσεις. 

 

Επισηµάναµε παραπάνω τις δύο εναλλακτικές λύσεις που µπορούµε να προτείνουµε για τον 

κεντρικό έλεγχο των ηλεκτρονικών ελεγκτών Χ-10. Αυτές είναι : 

- ο έλεγχος µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

- ο έλεγχος µέσω ειδικής κεντρικής µονάδας 

 

Η επιλογή ανάµεσα στις δύο εξαρτάται από : 

- το χρονικό διάστηµα συνεχούς κατοίκησης 

- τις προβλέψεις µας για αναβαθµίσεις των ελεγκτών 

 

Εάν η κατοικία προορίζεται για µόνιµη, θεωρούµε µεγάλη την πιθανότητα να διαθέτει ο ένοικος 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεδοµένου ότι η τιµή µίας ειδικής κεντρικής µονάδας ελέγχου Χ-10 είναι 

αµέσως συγκρίσιµη µε αυτή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιλέγουµε τον κεντρικό έλεγχο µέσω 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού. Εάν η κατοικία προορίζεται για 

εξοχική, θεωρούµε µικρή την πιθανότητα να διαθέτει ο ένοικος ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτός εάν 

είναι συχνή η παρουσία του σε αυτή. Για µία εξοχική κατοικία λοιπόν, µπορούµε να εξετάσουµε 

την επιλογή κεντρικού ελέγχου µέσω µίας ειδικής µονάδας. 

 

Εάν η κατοικία είναι εξοχική και ο ένοικος προσβλέπει σε µελλοντική αναβάθµιση της τεχνολογίας 

Χ-10, π.χ. µε την προσθήκη δυνατότητας ελέγχου µέσω του διαδικτύου, επιλέγουµε µάλλον την 

αγορά ενός δεύτερου ηλεκτρονικού υπολογιστή και τον κεντρικό έλεγχο µε τη βοήθεια του ειδικού 

λογισµικού. Ο λόγος εδώ είναι ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να επικοινωνήσει αµέσως 

και εύκολα µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα διαθέτει η µόνιµη κατοικία, µε το κινητό 

τηλέφωνο ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ελέγχου από απόσταση, µέσω του διαδικτύου. Έτσι, είναι 

εύκολη η προσοµοίωση ενός πρωτογενούς λογικού δικτύου κατοικιών, της µόνιµης και της 

εξοχικής, όπου ο ένοικος θα µπορεί από τη µία να έχει την εποπτεία της άλλης. Εξάλλου, ο 

δεύτερος αυτός ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να είναι παλαιότερης τεχνολογίας, άρα αρκετά 

φθηνότερος. 

 

Θα επιλέξουµε την τοποθέτηση αριθµού ενισχυτών της σηµατοδοσίας Χ-10. Η επιλογή αυτή 

φαίνεται ίσως µη-απαραίτητη, σε πρώτη µατιά. Λαµβάνοντας υπ’ όψη, όµως, τις απαιτήσεις 
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αξιοπιστίας των ελεγκτών µας, ιδιαίτερα όταν απευθυνόµαστε στους ελεγκτές π.χ. του συστήµατος 

ασφαλείας, προτείνουµε την τοποθέτηση π.χ. τριών ενισχυτών, στα κοµβικά σηµεία της ηλεκτρικής 

παροχής που τροφοδοτούν ηλεκτρικές συσκευές µε µεγάλες ισχείς ή µε υψηλά επίπεδα 

παραγόµενου θορύβου, όπως είναι π.χ. ο ίδιος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η κουζίνα, ο 

θερµοσίφωνας, οι τηλεοράσεις. Εξάλλου, οι συσκευές αυτές, εκτός από το να ενισχύουν τη 

σηµατοδοσία Χ-10, τη συγχρονίζουν στις δύο φάσεις της ηλεκτρικής παροχής, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αξιόπιστη µετάδοση των Χ-10 αναφορών και εντολών λειτουργίας σε όλες τις 

ηλεκτρικές συσκευές και εσωτερικά συστήµατα. Επιλέγουµε έτσι έναν ενισχυτή για την κουζίνα, 

έναν για το γραφείο και έναν για τη µία τηλεόραση, όποια επιλέξουµε εµείς. 

 

Θα επιλέξουµε φίλτρα αποµάκρυνσης του ηλεκτρικού θορύβου από τους αγωγούς ηλεκτρικής 

παροχής. Τα φίλτρα θα αγοραστούν υποχρεωτικά αλλά δε θα τοποθετηθούν αµέσως, παρά µόνο 

εάν διαπιστωθεί δυσλειτουργία τύπου παρανόησης εντολών λειτουργίας. Η προληπτική αγορά των 

φίλτρων αποσκοπεί στην αποφυγή αγοράς δαπανηρού συστήµατος δοκιµών ποιότητας της 

σηµατοδοσίας Χ-10. Επίσης, κρίνεται πολύ πιθανή η ανάγκη για τέτοιου είδους φίλτρα σε 

περίπτωση αναβάθµισης του δικτύου ή αγοράς καινούριων συσκευών. Εάν αποδειχθεί απαραίτητη 

η χρήση των φίλτρων, αυτά θα τοποθετηθούν αρχικά στις συσκευές που αποδεδειγµένα παράγουν 

ηλεκτρικό θόρυβο : στις τηλεοράσεις, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στις συσκευές που 

καταναλώνουν µεγάλα ποσά ηλεκτρικής ισχύος σε ωµικές αντιστάσεις, όπως ο θερµοσίφωνας (εάν 

είναι ηλεκτρικός), η κουζίνα κ.α. 

 

Θα επιλέξουµε (προαιρετικά) σύστηµα και ειδικό λογισµικό αναγνώρισης φωνής. Ο σκοπός της 

επιλογής αυτής δεν είναι η πολυτέλεια φωνητικού ελέγχου όσο το δυνατόν περισσότερων 

ηλεκτρικών συσκευών του κτιρίου, αν και αυτό µπορεί – εν µέρει – να επιτευχθεί. Ο σκοπός µας 

εδώ είναι η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε κατάσταση ανάγκης : π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς, 

όπου υπάρχει η πιθανότητα να µην έχουµε πρόσβαση σε κάποιο κεντρικό ελεγκτή ή σε περίπτωση 

ατυχήµατος ανθρώπου τρίτης ηλικίας, όπου είναι πιθανότατο να µη µπορεί αυτός να προσεγγίσει 

κάποιο συναγερµό έκτακτης ανάγκης. 

 

Θα επιλέξουµε, ως καρδιά ελέγχου του συστήµατος Χ-10, ένα ειδικό λογισµικό διαχείρισης και 

συντονισµού όλων των ηλεκτρονικών ελεγκτών. Στην πραγµατικότητα, τα ζεύγη ποµπών - δεκτών 

εκτελούν εντολές λειτουργίας και παραδίδουν αναφορές λειτουργίας των εσωτερικών συστηµάτων 

του κτιρίου. Το λογισµικό, µε τη βοήθεια προγραµµατισµένων σεναρίων, δράσεων και τρόπων 

συντονισµού των ελεγκτών αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε εντολή λειτουργίας 

συσκευής και εσωτερικού συστήµατος. Ο σχεδιασµός αυτός είναι ο φτηνότερος, αλλά απαιτεί από 
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τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να παραµένει συνεχώς και αδιαλείπτως σε λειτουργία. Δε θα 

προβλέψουµε απαραίτητα την ειδική ηλεκτρική συσκευή υποστήριξης λειτουργίας σε περίπτωση 

διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS), γιατί η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής 

σηµαίνει αυτόµατα ακύρωση λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών συσκευών και συστηµάτων, άρα 

δεν έχει νόηµα ο έλεγχός τους. 

 

Ο έλεγχος όλων των επιµέρους εσωτερικών συστηµάτων που περιγράφησαν παραπάνω, µπορεί να 

επιτευχθεί από τα ζεύγη ποµπών - δεκτών, µε την κεντρική διαχείριση και συντονισµό του ειδικού 

λογισµικού. Μπορούµε να επιλέξουµε ενδιάµεσες, πρόσθετες µονάδες ηµι-κεντρικού ελέγχου 

οµάδων ποµπών - δεκτών. Μπορούµε, δηλ., να αναθέσουµε τον έλεγχο ενός εσωτερικού 

συστήµατος σε έναν διαχειριστή προορισµένο να ελέγχει µόνο αυτό το σύστηµα, π.χ. το σύστηµα 

ψυχαγωγίας. Υλοποιούµε, έτσι, ένα ενδιάµεσο επίπεδο ελέγχου, µε έναν ελεγκτή ανά εσωτερικό 

σύστηµα, όπου το ειδικό λογισµικό κεντρικού ελέγχου αναλαµβάνει τη διαχείριση και συντονισµό 

των επιµέρους αυτών ελεγκτών. Η υλοποίηση αυτή αποδεσµεύει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από 

την απαίτηση συνεχούς λειτουργίας και αναθέτει στους επιµέρους κεντρικούς ελεγκτές την ευθύνη 

των προγραµµατισµένων δράσεων. 

 

 

2.8 Οικονοµικά στοιχεία υλοποίησης 
 

Βάσει των παραπάνω επιλογών, τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της υλοποίησής µας, πάντα ως 

µέσοι όροι ενδεικτικών τιµών της αγοράς, προκύπτουν ως εξής : 

 

Στοιχείο Αιτιολογία Ποσότητα Κόστος 

Προτεινόµενα ως υποχρεωτικά 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής Κεντρικός έλεγχος 1 (1 x 1200) = 1200 

Ενισχυτές σήµατος Χ-10 Αποφυγή αποσβέσεων 

σηµατοδοσίας Χ-10 και 

συγχρονισµός σηµατοδοσίας στις 

δύο φάσεις 

3 (3 x 150) = 450 

Φίλτρα θορύβου Αποµάκρυνση του ηλεκτρικού 

θορύβου από τους αγωγούς 

ηλεκτρικής παροχής 

4 (4 x 30) = 120 

Ζεύγη ποµπών - δεκτών Έλεγχος εσωτερικών συστηµάτων 

και συσκευών 

~ 15 ζεύγη (15 x (25+25)) = 750 
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Ειδικό λογισµικό ελέγχου Κεντρικός έλεγχος, µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 

1 (1 x 600) = 600 

Συσκευές ελέγχου υπο- και 

υπερ- τάσεων 

Εντοπισµός και αποκλεισµός 

ανεπιθύµητων µεταβολών στην 

τάση της ηλεκτρικής παροχής 

2 (2 x 180) = 360 

Σύστηµα αναγνώρισης φωνής Έλεγχος συστηµάτων σε 

καταστάσεις ανάγκης 

1 (1 x 100) = 100 

    

Προτεινόµενα ως προαιρετικά 

Λογισµικό Web X-10 Έλεγχος από απόσταση, µέσω του 

διαδικτύου 

1 Υπάγεται στο σύστηµα 

ελέγχου από απόσταση 

Δικτύωση 10Base-T Ethernet 

για την εφαρµογή του Web 

X-10 

Δικτυακή υποδοµή για τον έλεγχο 

µέσω διαδικτύου 

1 

(καλωδίωσ

η, 

διανεµητής

) 

(1 x ) =  

Λογισµικό ελέγχου Web X-10 Αναβάθµιση λογισµικού κεντρικού 

ελέγχου, για έλεγχο των 

συστηµάτων του κτιρίου µέσω 

διαδικτύου 

1 (1 x ) =  

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Προεπιλεγµένος και 

προγραµµατιζόµενος έλεγχος µέσω 

υπερύθρων 

1  

Συσκευές δοκιµών Χ-10 Δοκιµές αξιοπιστίας σήµατος Χ-10 1 (1 x 300) = 300 

Τηλεχειριστήριο RF Τηλεχειρισµός των λειτουργιών Χ-

10 

1 (1 x 70) = 70 

Ενδιάµεσοι κεντρικοί 

ελεγκτές 

Ηµι-κεντρικός αυτόνοµος έλεγχος 

εσωτερικών συστηµάτων 

≤ 6 ≤ (6 x 400) = ≤ 2400 
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2.9 Επίλογος 

 

Η τεχνολογία Χ-10 που επιλέχθηκε, έχει ένα αξιόλογο παρελθόν εφαρµογής και πολλά 

δοκιµασµένα προϊόντα, που αυξάνουν τις θεωρητικές της δυνατότητες σε µεγάλο βαθµό. Οι 

έρευνες και οι δοκιµές που γίνονται ως προς την εξέλιξή της, υπόσχονται πολύ περισσότερες 

δυνατότητες. Προς το παρόν, είναι η φτηνότερη και η πλέον αρµόζουσα για τις ανάγκες µίας 

κατοικίας. Σε αναµονή για τις αναβαθµισµένες της εκδόσεις και µέχρι να καταστούν 

ανταγωνιστικές και οι τεχνολογίες δικτύωσης που χρησιµοποιούν ειδική καλωδίωση LAN, µία 

κατοικία µπορεί να καταστεί "εξυπνότερη" ως προς τη διαχείρισή της, µε προσιτό για τον ιδιώτη 

κόστος και πολλές και νεωτεριστικές δυνατότητες. 
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3 Διαχείριση Περιβάλλοντος 
 

3.1 Εισαγωγή  

3.1.1 Γενικά  

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και των 

µικροεπεξεργαστών δεν µπόρεσε να µείνει ανεπηρέαστος και ο τοµέας των κτηρίων. Συγκεκριµένα, 

τα κτήρια, κάνοντας χρήση των παραπάνω τεχνολογικών επιτευγµάτων, χαρακτηρίζονται πλέον 

«έξυπνα». Επίσης, η συνεχής ρύπανση του περιβάλλοντος επιβάλλει τη µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας στα κτήρια, πράγµα που επιτυγχάνεται δίνοντας στους ενοίκους τη δυνατότητα να 

µετρούν και εποµένως να ελέγχουν τις διάφορες ενεργοβόρες λειτουργίες που συντελούνται στο 

χώρο που διαµένουν. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι διάφοροι τοµείς στους οποίους 

καταναλώνεται ενέργεια σε ένα κτήριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 : Τοµείς κατανάλωσης θερµικής ενέργειας σε κτήριο (διάγραµµα Shαnkey)1 

Ο περιορισµός όλων των ενεργοβόρων αυτών δραστηριοτήτων µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

συστηµάτων αυτοµατισµού και διαχείρισης ενέργειας τα οποία είναι γνωστά µε τις ονοµασίες 
                                                
1 Levermore, G.J. (2000), “Building Energy Management Systems”, Applications to Low Energy HVAC and 
Natural Ventilation Control, 2nd Edition, E&FN Spon, London 
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BMS, BEMS, EMS και BAS. Τα συστήµατα αυτά τείνουν να γίνουν ένα επιπλέον κοµµάτι του 

κτηρίου, αν και η µέχρι τώρα χρήση τους δεν έχει αποκαλύψει το σύνολο των δυνατοτήτων τους, 

προβλέπεται όµως η µελλοντική ανάπτυξή τους να ακολουθήσει αυτήν των µικροεπεξεργαστών και 

εποµένως να παρουσιάσει σηµαντική πρόοδο.  

 

3.1.2 Σκοπός εφαρµογής συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων  

Η εφαρµογή ενός συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης σε ένα µεγάλο κτήριο ή κτιριακό 

συγκρότηµα, (Building Energy Managment System-BEMS), αποτελεί, µε βάση τις υποδείξεις µίας 

επιτόπιας Ενεργειακής Επιθεώρησης, µία από τις δυνατότητες-µέτρα που µπορούν να επιφέρουν 

σηµαντική εξοικονόµηση της καταναλισκόµενης ενέργειας σε αυτό.  

Επιτυχείς εφαρµογές BEMS έχουν επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 20 - 50%.  

Αφετέρου ένα BEMS αποτελεί βασικό συστατικό της διαδικασίας Ενεργειακής Παρακολούθησης 

και θέσπισης Ενεργειακών Στόχων (Monitoring and Targeting), ειδικά σε κτήρια, όπου η χρήση 

ενέργειας εποπτεύεται από σηµαντικό αριθµό σηµείων µέτρησης και ελέγχου 2 

Το σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης έχει σκοπό τη διαρκή επιτήρηση και έλεγχο των ενεργειακών 

συστηµάτων ενός κτηρίου ή συγκροτήµατος κτηρίων ώστε αφενός να αποτελούν αυτά ένα 

συντονισµένο σύνολο υψηλού βαθµού αξιοπιστίας και αφετέρου να υπάρχει δυνατότητα ακριβούς 

καταγραφής της καταναλισκόµενης ενέργειας και των παραµέτρων άνετης ανθρώπινης διαβίωσης, 

έγκαιρων επεµβάσεων εκτάκτου ανάγκης καθώς και µείωσης του λειτουργικού κόστους για τη 

συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

 

3.1.3 Εξέλιξη του BMS - Ιστορική αναδροµή  

Όπως είναι προφανές το BMS είναι ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια παράλληλα 

µε τους µικροεπεξεργαστές, όµως κάποιος πρόγονός του εµφανίστηκε τη δεκαετία του '60 και 

αφορούσε µεγάλα κτήρια. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιούσε συµβατικά καλώδια ελέγχου. Με την 

εξέλιξη της τηλεφωνίας δηµιουργήθηκαν τοπικά σηµεία όπου συγκεντρώνονταν τα δεδοµένα, ενώ 

χρησιµοποιήθηκε πολυπλεξία ώστε να µεταφέρονται µε το ίδιο καλώδιο πολλαπλά δεδοµένα.  

Στη δεκαετία του '70 εµφανίστηκαν τα πρώτα επικεντρωµένα συστήµατα στις ΗΠΑ τα οποία είχαν 

ένα minicomputer στον κεντρικό σταθµό, ενώ οι περιφερικοί σταθµοί δεν ήταν παρά «κουτιά» µε 

ρελαί και συνδέσεις µε τους αισθητήρες. Αυτά τα πρώιµα συστήµατα ήταν πολύ ακριβά και 

                                                
2 Κ.Α.Π.Ε (1997), «Οδηγός Συστηµάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων» 
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χρησιµοποιήθηκαν µόνο σε µεγάλα κτήρια. Αρχικά συνδέθηκαν µε τα συστήµατα θέρµανσης, 

εξαερισµού και κλιµατισµού (ΗVAC), αλλά µπορούσαν να ελέγξουν επίσης το φωτισµό, τους 

ανελκυστήρες και τις ενδείξεις πυρκαϊάς.  

Με τη ραγδαία εξέλιξη των VLSI την δεκαετία του' 80 δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε 

ένα µικροτσίπ χιλιάδες συσκευές, οπότε οι περιφερειακοί σταθµοί αποτέλεσαν από µόνοι τους µία 

αυτόνοµη µονάδα επεξεργασίας που µπορούσε να ελέγξει ένα µικρό κτήριο και η οποία ήταν 

εξαρτηµένη από τον κεντρικό σταθµό για µικρό µόνο χρονικό διάστηµα.  

 

3.1.4 Πλεονεκτήµατα των BEMS  

Ένα BEMS αυτοµατοποιεί σε µέγιστο βαθµό το σύστηµα Monitoring and Targeting (Μ&Τ) ενός 

µεγάλου κτηρίου ή κτιριακού συγκροτήµατος, έχοντας τα ακόλουθα βασικά πλεονεκτήµατα [1 & 

2]:  

• Μέγιστη συχνότητα και ταχύτητα µηχανογραφηµένων ενεργειακών αναφορών προς κάθε 

αρµόδιο  

• Κεντρικός προγραµµατισµός πολλών αλληλοεξαρτόµενων λειτουργιών των ελεγχόµενων 

συστηµάτων αλλά και επεµβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών τους  

• Αυτόµατη περικοπή φορτίων που επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος  

• Πλήρης και ταχεία απόκριση σε πληθώρα µετρηµένων δεδοµένων και δυνατότητα 

ταυτόχρονης επεξεργασίας αυτών  

• Μέγιστη ακρίβεια υπολογισµών, αυτόµατη ανάλυση ενεργειακών δεδοµένων και πρόβλεψη 

ενεργειακής ζήτησης  

• Αδιάλειπτη καταγραφή ενεργειακών παραµέτρων µε αναφορά σχετικών ιστορικών 

στοιχείων  

• Παρουσίαση αναφορών µε ευανάγνωστα και εύκολα επεξεργάσιµα γραφικά αποτελέσµατα . 

Χρήση ψηφιακής πληροφορικής τεχνολογίας αιχµής  

• Εργαλείο συνεχούς ενηµέρωσης του Ενεργειακού Διαχειριστή, για τη λήψη κρίσιµων 

αποφάσεων, σχετικών µε τη λειτουργία και απόδοση των ελεγχόµενων συστηµάτων, αλλά 

και µε τη συµπεριφορά των χρηστών του κτηρίου και την παροχή υπηρεσιών σε αυτό 

• Με τη χρήση διαύλων επικοινωνίας µπορούµε να έχουµε την πληροφορία από το 

οποιοδήποτε σηµείο ελέγχου σε ένα εξωτερικό κεντρικό σταθµό ελέγχου, εφόσον δεν 

υπάρχει χειριστής µέσα στο κτήριο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε εξοικονόµηση χρόνου 

καθώς και προσπάθειας να εντοπιστεί για παράδειγµα κάποιο σφάλµα στις µετρήσεις.  
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3.1.5 Οφέλη για την Ενεργειακή Διαχείριση  

Η ορθή εκµετάλλευση ενός σύγχρονου BEMS µπορεί να προωθήσει και να ενισχύσει τις 

οργανωτικές, τεχνικές και χρηµατοοικονοµικές δράσεις της Ενεργειακής Διαχείρισης. Τα 

επακόλoυθα οφέλη για την Ενεργειακή Διαχείριση, δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων του BEMS, 

είναι:   

• Παροχή πληροφοριών στον «ενεργειακό διαχειριστή» ώστε να ληφθούν σωστές αποφάσεις 

για νέες επενδύσεις  

• Επιβεβαίωση και ορθολογική κατανοµή τιµολογίων ενέργειας 

• Καθορισµός µελλοντικών προϋπολογισµών  

• Προσδιορισµός νέων δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας και επιτεύξιµων ενεργειακών 

στόχων 

• Ακριβής µέτρηση ενεργειακού οφέλους από υφιστάµενα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας . 

Διασφάλιση ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων  

• Ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτηρίου ή κτιριακού συγκροτήµατος µέσω της 

κοινοποίησης των ενεργειακών αναφορών που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά τους 

• Μείωση των δαπανών προσωmκού σε µεγάλα κτήρια όπου υπάρχουν υπάλληλοι  

«χειριστές» των διαφόρων λειτουργιών οι οποίοι αντικαθίστανται από τον τοπικό σταθµό 

οποίος επικοινωνεί µε το υπόλοιπο σύστηµα. Για παράδειγµα εταιρίες που χρησιµοποιούν 

το  BMS σε κτήρια µπορούν να αντιληφθούν µια δυσλειτουργία (π.χ. σβήσιµο ενός boiler) 

και να την διορθώσουν πριν καν ο πελάτης-ένοικος την αντιληφθεί.  

Με µετρήσεις που έγιναν την δεκαετία του' 80 διαπιστώθηκε ότι η συνολική εξοικονόµηση 

καυσίµου λόγω του BMS ξεπερνάει το 27% και ο χρόνος απόσβεσης του συστήµατος εκτιµάται 

µεταξύ των 4,8 και 5,8 χρόνων  3 

                                                
3 Levermore, G.J. (2000), “Building Energy Management Systems”, Applications to Low Energy HVAC and 
Natural Ventilation Control, 2nd Edition, E&FN Spon, London 
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3.1.6 Στάδια για την επιλογή και εγκατάσταση συστηµάτων  

Τα απαραίτητα στάδια για την επιλογή του καταλληλότερου συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης 

για ένα κτήριο ή κτιριακό συγκρότηµα είναι τα ακόλουθα 4 

• Η ανάπτυξη ενός δοµηµένου προγράµµατος Ενεργειακής Διαχείρισης  

• Ο προσδιορισµός του BEMS ως µία δόκιµη δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας, µέσω 

της διαδικασίας Ενεργειακής Εmθεώρησης  

• Η εκπόνηση τεχνικής προµελέτης που θα περιλαµβάνει τις λειτουργικές απαιτήσεις του 

BEMS σε σχέση µετά ελεγχόµενα συστήµατα  

• Η εκπόνηση τεχνικοοικονοµικής µελέτης κόστους- ενεργειακού οφέλους για το σύστηµα . 

Η σύνταξη σαφών τεχνικών προδιαγραφών του συστήµατος  

• Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορές προµηθευτών - εγκαταστατών του 

συστήµατος  

• Η αξιολόγηση των προσφορών αυτών και η επιλογή του καταλληλότερου προµηθευτή – 

εγκαταστάτη 

• Η εγκατάσταση και δοκιµή λειτουργίας του BEMS που έχει τελικά επιλεγεί  

 

3.1.7 Συµβατότητα, επικοινωνία και standards 

Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα του BMS είναι η δυσκολία που υπάρχει στη σύνδεση και 

συνεργασία των επιµέρους τµηµάτων του. Αναφερόµαστε σε εξαρτήµατα που προέρχονται από 

διαφορετικούς κατασκευαστές και τα οποία δεν είναι συµβατά µεταξύ τους. Για παράδειγµα πρέπει 

οι αισθητήρες να συνδεθούν µε τον τοπικό ελεγκτή, ο οποίος µπορεί να κατασκευάζεται από 

                                                
4 Κ.Α.Π.Ε (1997), «Οδηγός Συστηµάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων» 
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διαφορετικό κατασκευαστή, και εν συνεχεία όλο το σύστηµα να συνεργαστεί µε τον κεντρικό 

σταθµό. Η σύνδεση αυτή µπορεί να γίνει µε την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισµικού και εφόσον 

βέβαια οι κατασκευαστές παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα εξαρτήµατά τους.  

Όπως γίνεται και µε τους απλούς υπολογιστές (PC's) έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα επικοινωνίας 

ώστε να υπάρχει υπερκάλυψη µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων και να µην εγκλωβίζεται ο 

χρήστης-αγοραστής σε ένα µόνο κατασκευαστή. Έτσι τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί 

διεθνώς, είναι τα παρακάτω:  

 

1. Το FND standard, το οποίο δηµιουργήθηκε στην Γερµανία, επιχορηγείται από την Γερµανική 

Κυβέρνηση και προωθείται από τις Γερµανικές δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες κατέχουν το 50% των 

µεγάλων κτηρίων στη Γερµανία. Το FND δεν έχει όµως υιοθετηθεί από χώρες εκτός της Γερµανίας 

και της Ελβετίας.  

2. Το Profibus, το οποίο χρησιµοποιείται για µικρά και µεσαίου µεγέθους κτήρια και κυρίως για 

την επικοινωνία µεταξύ των περιφερειακών σταθµών ή µεταξύ ελεγκτών. Το µήκος των γραµµών 

που χρησιµοποιούνται απ' αυτό το σύστηµα δεν µπορεί να υπερβεί τα 4800 m.  

3. Το BACnet που αναπτύχθηκε από την ASHRAE και χρησιµοποιείται κυρίως για την επικοινωνία 

µεταξύ BMS' s διαφορετικών κατασκευαστών.  

4. Το Echelon's LonWorks, το οποίο είναι ένα «ανοικτό» πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί ένα τσιπ 

για την είσοδο και έξοδο δεδοµένων. Έτσι επιτρέπει την επικοινωνία ακόµα και µιας µικρής 

συσκευής (αισθητήρας, διακόπτης) µε τον κεντρικό σταθµό ή µε άλλες συσκευές BMS.  

5. Το πιο γνωστό σύστηµα για την Ευρώπη είναι το ΕΙΒ ή EIBus ή Instαbus το οποίο αναπτύχθηκε 

από το γερµανικό παράρτηµα της Siemens αλλά τώρα έχει αναγνωριστεί ως πανευρωπαϊκό από την 

ΕΙΒΑ. Κάθε κατασκευαστής του οποίου τα προϊόντα συµφωνούν µε τα πρότυπα της ΕΙΒΑ παίρνει 

το σήµα ΕΙΒ ως πιστοποίηση. Το σύστηµα αυτό έχει διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε και ένας 

απλός ηλεκτρολόγος-εργολήπτης να µπορεί να το εγκαταστήσει. Επίσης προγραµµατίζεται κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης, χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό.  

6. Το Batibus το οποίο είναι παρόµοιο µε το EIBus.  

7. Το Intelligent Room Bus ή R-bus,ένα µικρό σύστηµα, που αναπτύχθηκε από την Honeywell µε 

µέγιστη διαδροµή καλωδίου 200 m.  

Παρά την προσπάθεια που γίνεται για την χρήση ενός µόνο πρωτοκόλλου εmκοινωνίας αυτό 

µοιάζει απραγµατοποίητο, ειδικά όσον αφορά τα µεγάλα κτήρια, γι' αυτό σε κάθε επίπεδο 
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εmκοινωνίας µέσα σ' ένα κτήριο (πεδίο αισθητήρων, αυτοµατισµού και διαχείρισης), 

χρησιµοποιούµε διαφορετικό πρωτόκολλο.  

 

3.2 Γενικά χαρακτηριστικά σύγχρονων συστηµάτων  

3.2.1 Η εξέλιξη της τεχνολογίας  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των BEMS έχει άµεσα επηρεαστεί από την πρόοδο στην τεχνολογία των 

µικροεπεξεργαστών. Παλαιότερα τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για την 

εποπτεία και µόνο, της κατάστασης µίας εγκατάστασης και σπάνια εξυπηρετούσαν τον αυτόµατο 

έλεγχο της.  

 

Αργότερα, πιο "έξυπνα" συστήµατα ενσωµάτωσαν την εποπτεία και τον έλεγχο πολλών κτιριακών 

εγκαταστάσεων σε ένα µοναδικό κεντρικό επεξεργαστή-σταθµό, όπου ήταν συγκεντρωµένη όλη η 

λογική του συστήµατος. Ο επεξεργαστής αυτός συνδεόταν µε αισθητήρες και τελικές διατάξεις 

ελέγχου µέσω προσαρµογέων. Στη συνέχεια, ήλθε η αποκεντρωµένη λογική εποπτείας και ελέγχου, 

µέσω της ύπαρξης σειράς αυτοδύναµων (stand-alone) τοπικών περιφερειακών µονάδων-

υποσταθµών µε ανεξάρτητους µικροεπεξεργαστές για την παρακολούθηση ενός κτηρίου, τµήµατος 

του ή συγκεκριµένης εγκατάστασης.  

Τα σύγχρονα BEMS ψηφιακής τεχνολογίας, συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των παραπάνω. Εδώ 

µία οµάδα "έξυπνων" υποσταθµών συνδέονται, µέσω προσαρµογέων µεταφοράς δεδοµένων µε ένα 

"έξυπνο" κεντρικό σταθµό, ο οποίος ελέγχει όλες τις στρατηγικές λειτουργίες ενεργειακής 

διαχείρισης. Οι συνήθεις λειτουργίες των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχονται αυτόµατα και 

αυτόνοµα µέσω των περιφερειακών µονάδων.  

 

3.2.2 Κύριες λειτουργίες  

Τα σύγχρονα BEMS χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες λειτουργίες:  

3.2.2.1 Λειτουργία αυτοµάτου ελέγχου  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επισκόπηση της κατάστασης και τη ρύθµιση της απόδοσης κάθε 

ελεγχόµενου ενεργειακού συστήµατος καθώς και τη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων των 

κτηρίων. Ο έλεγχος εκτελείται από προγραµµατιζόµενες µονάδες πολλών δράσεων και πολλαπλού 
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σκοπού, οι οποίες συνδέονται µε πλήθος αισθητήρων, στοιχείων ρύθµισης και διακοπής, µέσω ενός 

δικτύου επικοινωνιών υψηλής απόδοσης.  

3.2.2.2 Λειτουργία συλλογής και επίδειξης δεδοµένων  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη µέτρηση και την αναφορά διαφόρων παραµέτρων που σχετίζονται 

µε την ενεργειακή απόδοση και την κατάσταση των ελεγχόµενων συστηµάτων. Επίσης επιτρέπει 

την πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης ενός κτηρίου µε βάση ιστορικά δεδοµένα. Όλα τα 

συλλεχθέντα δεδοµένα µεταφέρονται και επιδεικνύονται σε τερµατικές µονάδες υπολογιστών.  

3.2.2.3 Λειτουργία ασφαλείας  

Αυτή η λειτουργία αποσκοπεί στον εντοπισµό των προβληµάτων δυσλειτουργίας των ελεγχόµενων 

συστηµάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν άµεσα διορθωτικές δράσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων 

και να απενεργοποιηθούν κύρια µηχανήµατα.  

Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Παρακολούθηση µε σήµατα ψηφιακού τύπου εισόδου (DI) για την ανίχνευση καταστάσεων 

ON/OFF (π.χ. λειτουργία κινητήρων, άνοιγµα παραθύρων κλπ.) 

• Έλεγχος µε σήµατα ψηφιακού τύπου εξόδου (DO) για την έναρξη/στάση (RUN/STOP) της 

λειτουργίας του εξοπλισµού (φωτιστικά, ανεµιστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.)  

• Παρακολούθηση µε σήµατα αναλογικού τύπου εισόδου (ΑΙ) για την λήψη των τιµών µίας 

ελεγχόµενης µεταβλητής (θερµοκρασία, υγρασία, µέγιστη ηλεκτρική ζήτηση, θέση 

διαφράγµατος, βαλβίδας, σκιάστρου κλπ.)  

• Έλεγχος µε σήµατα αναλογικού τύπου εξόδου (ΑΟ) για την προσαρµογή αποµακρυσµένων 

διατάξεων (θέση διαφράγµατος, βαλβίδας, σκιάστρου, διαβαθµιστών φωτισµού κλπ.) και 

σηµείων ρύθµισης (set points) 

• Καταµέτρηση µεγεθών µε σήµατα παλµικού τύπου (ΡΙ) (κατανάλωση πετρελαίου, 

ηλεκτρισµού κλπ.)  

• Καταγραφή ωραρίων λειτουργίας εξοπλισµού  

• Ενεργοποίηση οπτικών και ακουστικών συναγερµών στην περίπτωση παρέκκλισης από 

προκαθορισµένα όρια φυσιολογικής λειτουργίας  

• Χρονικός προγραµµατισµός για την καταγραφή ειδικών δραστηριοτήτων σε χρονική βάση 

λεπτού, ώρας ή ηµέρας 
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3.2.3 Στοιχεία και δοµή  

Σύµφωνα και µε τα αναφερθέντα, ένα σύγχρονο BEMS αποτελείται από έναν Κεντρικό Σταθµό 

Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος συνδέεται, µέσω αυτοδύναµων Ελεγκτών Συντονισµού Συστηµάτων 

(ΕΣΣ), Προσαρµογέων Μεταφοράς Δεδοµένων (ΠΜΔ) και ενός δικτύου επικοινωνιών υψηλών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5 : Δοµή ενός σύγχρονου BEMS 

ταχυτήτων, µε ένα σύνολο Αποκεντρωµένων Μονάδων Επεξεργασίας Δεδοµένων (ΑΜΕΔ) και 

µέσω αυτών µε όλες τις τελικές διατάξεις ελέγχου, όπως αισθητήρια θερµοκρασίας, υγρασίας, 

ροής, στάθµης, φωτός, θερµοστάτες, χρονοδιακόπτες, διακόπτες ροής και διαφορικής πίεσης, 

ωθητήρες βαλβίδων και διαφραγµάτων αέρα, ηλεκτρονόµους τηλεχειρισµού κινητήρων και τέλος 

µορφοτροπείς µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών. Οι ΑΜΕΔ περιλαµβάνουν προγραµµατιζόµενους 

ελεγκτές (PLC), ανεξάρτητους ελεγκτές χώρων (IRC), µονάδες άµεσου ψηφιακού έλεγχου (DDC) 
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και προσαρµόζονται στους πίνακες αυτοµατισµού των διαφόρων ενεργειακών υποσυστηµάτων. Το 

BEMS έχει δυνατότητα αποµακρυσµένης επικοινωνίας και λειτουργίας µέσω υποδοµής MODEM.  

Η στρατηγική ενεργειακής διαχείρισης ενός σύγχρονου BEMS περιλαµβάνει εποµένως 3 επίπεδα  

1ο επίπεδο: Κεντρική Διαχείριση - (ΚΣΕ)  

2ο επίπεδο: Συντονισµός Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου - (ΕΣΣ, ΠΜΔ)  

3ο επίπεδο: Αυτόµατος Έλεγχος Λειτουργιών - (ΑΜΕΔ)  

 

Όπως φαίνεται, τα τρία αυτά επίπεδα είναι διατεταγµένα το ένα επάνω από το άλλο µε αντίστοιχη 

λειτουργική κυριαρχία στο κατώτερο επίπεδο. Όµως το καθένα από αυτά τα επίπεδα µπορεί να 

λειτουργεί αυτόνοµα.  

 

3.3 Το επίπεδο της κεντρικής διαχείρισης  

3.3.1 Κεντρικές τερµατικές µονάδες  

Στο επίπεδο της κεντρικής διαχείρισης (ΚΣΕ), το οποίο χρησιµοποιείται για την επιτόπου ή τηλε-

παρακολούθηση των ελεγχόµενων κτιριακών ενεργειακών συστηµάτων, το BEMS περιλαµβάνει 

µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τερµατικές µονάδες (hardware) που συνδέονται µεταξύ τους 

µε κατάλληλο δίκτυο:  

- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  
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- Εκτυπωτή  

- Διατάξεις τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο+mοdem)  
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Τα δεδοµένα και οι εντολές µεταφέρονται µεταξύ αυτού του επιπέδου και των κατωτέρων του 

µέσω του δικτύου επικοινωνιών δεδοµένων Modems χαµηλών ή µέσων ταχυτήτων, µπορούν να 

συνδέουν αποτελεσµατικά αυτές τις τερµατικές µονάδες του ελεγχόµενου χώρου µε άλλες 

αντίστοιχες σε αποµακρυσµένες περιοχές ελέγχου, µέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Υπάρχει 

συνήθως ένα όριο αποµακρυσµένων περιοχών που µπορούν να τηλε-διαχειριστούν µέσω της 

υποδοµής του ΚΣΕ ενός BEMS  
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3.4 Το επίπεδο του συντονισµού των συστηµάτων ελέγχου  

3.4.1 Μονάδες και επικοινωνία  

 

Στο επίπεδο αυτό ένα BEMS περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους, διασυνδεδεµένους µεταξύ τους, 

αυτόµατους ελεγκτές συντονισµού των συστηµάτων (ΕΣΣ) και διαφόρων τύπων προσαρµογείς 

µεταφοράς δεδοµένων (ΠΜΔ). Οι ΕΣΣ είναι προγραµµατιζόµενες µονάδες µε δυνατότητα 

αυτοδύναµης λειτουργίας ανεξάρτητα από τον ΚΣΕ. Όλες οι διαδικασίες αυτοµάτου ελέγχου του 

BEMS ελέγχονται από τους ΕΣΣ. Στα ΕΣΣ γίνεται η συλλογή και αποθήκευση όλων των 

δεδοµένων, µέσω των ΠΜΔ από το 3ο  επίπεδο - του αυτοµάτου ελέγχου - ώστε να  είναι αυτά 

διαθέσιµα και προσβάσιµα από το 1ο  επίπεδο της κεντρικής διαχείρισης, ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες.  

Ταυτόχρονα οι ΕΣΣ ελέγχουν την εκτύπωση των δεδοµένων λειτουργίας και των µηνυµάτων 

συναγερµού και συντήρησης των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων, σε εκτυπωτές που µπορεί να 

συνδέονται µε αυτούς άµεσα ή έµµεσα µέσω modem.  

Η επικοινωνία µεταξύ πολλών ΕΣΣ γίνεται µε διπλό τοπικό δίκτυο µεταφοράς και ανταλλαγής 

δεδοµένων (dua1 LAN). Συνήθως οι ΕΣΣ προσαρµόζονται κατάλληλα στον πίνακα αυτοµατισµού 

ή σε κατάλληλο συµπαγές µεταλλικό περίβληµα  
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3.4.2 Οµάδες συναρτήσεων συντονισµού  

Κάθε ΕΣΣ περιλαµβάνει µία βιβλιοθήκη βασικών προγραµµατιζόµενων οµάδων συναρτήσεων, 

παρέχοντας έτσι έναν απλό τρόπο εφαρµογής συγκεκριµένων λύσεων προσαρµοσµένων στις 

εκάστοτε απαιτήσεις ελέγχου και διαχείρισης. Ο προγραµµατισµός αυτός γίνεται από τον ΚΣΕ 

µέσω της επιλογής, διαρρύθµισης και διασύνδεσης αυτών των βασικών οµάδων συναρτήσεων. 

Χαρακτηριστικές οµάδες προγραµµατιζόµενων συναρτήσεων είναι οι ακόλουθες:  

• Συναρτήσεις χρονικής λειτουργίας για την ενεργοποίηση γεγονότων, όπως ο χρονικός 

προγραµµατισµός (24ωρο, 7ηµερο, µήνας, έτος), η υστέρηση και ο έλεγχος 

βελτιστοποίησης της έναρξης/παύσης λειτουργίας εξοπλισµού, η αλλαγή του ωραρίου 

λειτουργίας ανά εποχή (χειµώνας/καλοκαίρι) 

• Συναρτήσεις για τον καθορισµό παραµέτρων ή σηµείων ρύθµισης . Μαθηµατικές 

συναρτήσεις για υπολογισµούς 

• Λογικές συναρτήσεις για τη σύνδεση εντολών και λειτουργιών 

• Συναρτήσεις για την αποθήκευση δεδοµένων µέτρησης και λειτουργίας . Συναρτήσεις για 

την αποθήκευση κειµένων προς µεταφορά 

• Συναρτήσεις καθορισµού κριτηρίων προγραµµάτων παρακολούθησης (π.χ. για αλλαγές 

κατάστασης, τιµών υπέρβασης ορίων, σηµάτων ανάδρασης, λαθών επικοινωνίας, κλπ)  

• Συναρτήσεις µηνυµάτων ελέγχου δεδοµένων εξόδου για τον καθορισµό του «ΤΙ», «πότε» 

και «που» µεταδίδεται.  

• . Ειδικές συναρτήσεις (π.χ. για υπολογισµούς ενθαλπίας, ψαλιδισµό ψορτίων, επιλογή 

αναλογικών σηµάτων κλπ).  

 

 

3.5 Το επίπεδο του αυτοµάτου ελέγχου των λειτουργιών  

3.5.1 Η διαδικασία του αυτοµάτου ελέγχου  

3.5.1.1 Γενικά  

Ο αυτόµατος έλεγχος των ενεργειακών συστηµάτων ενός κτηρίου, θεωρείται ο ακρογωνιαίο ς λίθος 

για την συντονισµένη και ορθολογική λειτουργία των σύγχρονων εγκαταστάσεων, ειδικά σε µεσαία 

και µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα. Συγκεκριµένα είναι το µέσον της πλήρους ικανοποίησης των 
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αναγκών άνεσης των κατοίκων, της προσαρµογής και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των 

συστηµάτων σε σχέση µε τις πραγµατικές συνθήκες και της ασφαλείας ενός κτηρίου.  

 

Ένα τυπικό επιµέρους σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου σε ένα κτήριο περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

• Την ελεγχόµενη µεταβλητή µίας διεργασίας, δηλαδή τη παράµετρο που µετράται και 

ελέγχεται (π.χ. θερµοκρασία αέρα προσαγωγής σε ένα χώρο)  

• Το αισθητήριο που µετράει την ελεγχόµενη µεταβλητή (π.χ. θερµοστοιχείο)  

• Το ελεγχόµενο µέσο, δηλαδή το φορέα αλλαγής της τιµής της ελεγχόµενης µεταβλητής (π.χ. 

ρεύµα νερού ψυκτικού στοιχείου)  

• Την ελεγχόµενη συσκευή, δηλαδή το στοιχείο ενεργοποίησης της εντολής ελέγχου (π.χ. 

ωθητήρας βαλβίδας) για τη ρύθµιση του ελεγχόµενου µέσου  

• Τον αυτόµατο ελεγκτή, που είναι το "µυαλό" του συστήµατος και ενεργοποιεί το σήµα 

αλλαγής της ελεγχόµενης µεταβλητής, αφού προηγουµένως συγκρίνει το σήµα από το 

αισθητήριο µε µία επιθυµητή τιµή (set point).  

 

 

3.5.2 Είδη αυτοµάτου ελέγχου  

Τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου διαχωρίζονται καταρχήν σε δύο είδη:  

• Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου ανοικτού βρόχου (open lοορ), όπου το σήµα εξόδου από τον 

ελεγκτή προς την ελεγχόµενη συσκευή δεν είναι συνάρτηση της τιµής κάποιας µεταβλητής 

της ελεγχόµενης διεργασίας  

• Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου κλειστού βρόχου (closed lοορ), όπου το σήµα εξόδου από 

τον ελεγκτή προς την ελεγχόµενη συσκευή είναι συνάρτηση της τιµής κάποιας ελεγχόµενης 

µεταβλητής της διεργασίας  

 

Για παράδειγµα, ένα σύστηµα ανοικτού βρόχου υποθέτει µία σταθερή σχέση µεταξύ των συνθηκών 

ενός κλιµατιζόµενου χώρου και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ενός 

συστήµατος παροχής ενέργειας, χωρίς να λαµβάνει υπόψη µεταβολές εσωτερικών θερµικών 

φορτίων. Αντίθετα ένα σύστηµα κλειστού βρόχου αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της θερµοκρασίας 
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του κλιµατιζόµενου χώρου στα σήµατα εξόδου από τον ελεγκτή και εποµένως στην παρεχόµενη 

από το σύστηµα ενέργεια.  

Συχνά τα δύο αυτά είδη αυτοµάτου ελέγχου συνδυάζονται ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία 

του ελεγκτή (σύστηµα αντισταθµισµένου ελέγχου - control reset). Για παράδειγµα, καθώς η 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος αλλάζει, ο ελεγκτής µπορεί να µεταβάλλει τη θερµοκρασία του 

προσαγώµενου αέρα στον κλιµατιζόµενο χώρο.  

 

3.5.3 Τυποποιηµένες εφαρµογές αυτοµάτου ελέγχου  

Ο αυτόµατος έλεγχος των BEMS εφαρµόζεται σε πολλές περιπτώσεις, παραδείγµατα ακολουθούν:  

Έλεγχος ενθαλπίας (µέτρηση θερµοκρασιών ξηρής και 

υγρής σφαίρας του ρεύµατος νωπού αέρα και αέρα 

επιστροφής από ένα κλιµατιζόµενο χώρο, υπολογισµός ροών 

θερµότητας και σύγκριση τους µε τιµές αναφοράς, κίνηση 

διαφραγµάτων αέρα ώστε να παρέχεται, στα ψυκτικά 

στοιχεία µίας κλιµατιστικής µονάδας, η µέγιστη δυνατή 

ποσότητα εξωτερικού αέρα µε τη χαµηλότερη δυνατή ολική 

θερµότητα για ψύξη -κύκλος economizer στο δίκτυο αέρα)   

 

Βέλτιστη εκκίνηση/στάση (µέτρηση 

εξωτερικής και εσωτερικής 

θερµοκρασίας χώρου, εκτίµηση 

θερµικών χαρακτηριστικών κελύφους - 
θερµοχωρητικότητας και διαφοροποίηση 

χρόνου εκκίνησης- στάσης κεντρικού 

εξοπλισµού θέρµανσης-ψύξης, ώστε να 

εmτυγχάνεται εσωτερική θερµοκρασία 

άνεσης ακριβώς κατά την περίοδο 

κατοίκησης)  
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Επαναρρύθµιση Θερµοκρασίας αέρα προσαγωγής  (µέτρηση ψυκτικού φορτίου ζώνης κλιµατισµού 

και προσαρµογή της θερµοκρασίας του προσαγόµενου στο χώρο αέρα, µε σκοπό τη µείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης και της πιθανότητας αναθέρµανσης)  

 

Βελτιστοποίηση λειτουργίας ψύκτη (ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού του συµπυκνωτή µε 

βάση τον έλεγχο διαφορικής πίεσης του ψυκτικού υγρού µεταξύ εξατµιστή και συµπυκνωτή του 

ψύκτη, ώστε να ελαχιστοποιείται η ενεργειακή απαίτηση στον πύργο ψύξης και στον συµπιεστή) 

 

Υπολογισµοί Μεγεθών (µε προκαθορισµένες 

συναρτήσεις και µε βάση αναλογικές 

µετρήσεις από διάφορα σηµεία π.χ. ισχύς 

(kW) = τάση (V) x ένταση (Α) x 

συντελεστής ισχύος (συνφ))  

 

Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος 

(διασφάλιση επαρκούς ροής θερµότητας στο 

κτήριο κατά τη διάρκεια της κατοίκησης του, 

στάση της εγκατάστασης κεντρικής 

θέρµανσης όταν η θερµοκρασία 

περιβάλλοντος τείνει να φτάσει ή να ξεπεράσει τη θερµοκρασία χώρου, µεταβλητά και 

τροποποιήσιµα θερµοκρασιακά όρια καµπύλης ελέγχου) 

 

Όριο παγετού – συµπύκνωσης (τίθεται ένα κατώτατο όριο για αποφυγή παγετού στο κύκλωµα σε 

χειµερινές µεγάλες περιόδους απραξίας της εγκατάστασης θέρµανσης, κάτω από το οποίο 

εκκινείται ξανά η εγκατάσταση)  
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Χρονική καταγραφή γεγονότων (περιοδική καταγραφή µε σκοπό την ορθολογική  

λειτουργία, τη διενέργεια προγραµµατισµένης συντήρησης εγκαταστάσεων και την αναφορά 

γεγονότων)  

Επιτήρηση κατανάλωσης καυσίµου και απόδοσης καύσης (παρακολούθηση κατανάλωσης σε 

σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία, ανάλυση καυσαερίων και υπολογισµός βαθµού απόδοσης, 

ένδειξη απόκλισης λειτουργούσας εγκατάστασης από προκαθορισµένες ρυθµίσεις)  

Έλεγχος συχνότητας, εκκίνησης, πολλών µονάδων παραγωγή, θερµότητας - ψύξης  

(αλληλουχία και τµηµατική εκκίνηση/στάση λεβήτων, αντλιών θερµότητας κλπ, έλεγχος φορτίου 

συστήµατος-µέτρηση θερµοκρασίας νερού επιστροφής και προσαρµογή λειτουργίας εγκατάστασης, 

πρόταξη συγκεκριµένης µονάδας µε βάση χρονικό προγραµµατισµό)  

 

Κυκλική εναλλαγή Εξοπλισµού Κλιµατισµού (προσαρµογή της σύγχρονης πρόσδοσης ισχύος 

χωρίς διαφοροποίηση των εσωτερικών συνθηκών χώρου για µείωση της ζήτησης ηλεκτρικής 

ισχύος αιχµής)  

 

3.6 Είδη ρυθµιστών σχετικά µε την είσοδο/έξοδο 

 

Όλα τα BMS (Building Management Systems) περιλαµβάνουν διάφορα είδη ρυθµιστών που 

υποστηρίζουν κατά περίπτωση τα παρακάτω είδη εισόδων / εξόδων:  

Ψηφιακή (ή διακριτή) είσοδος (Digital lnput - DI): Κάθε τέτοια είσοδος µπορεί να δεχτεί τις δυο 

µόνο καταστάσεις (ανοιχτό - κλειστό) µιας ψυχρή ς επαφής ή ενός διακόπτη χωρίς τάση. 

Χρησιµοποιείται για επιτήρηση κάποιας δυαδικής κατάστασης π.χ. ορθή λειτουργία αντλίας - 

βλάβη, κανονική τάση ΔΕΗ - βλάβη ΔΕΗ κλπ.  

Αναλογική είσοδος (Analog Input - ΑΙ): Κάθε τέτοια είσοδος µπορεί να δέχεται συνεχόµενα 

συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα 0-20 mA ή 4-20 mA ή τάση 0-10V. Οι τιµές αυτές, που έχουν καθοριστεί 

βάση βιοµηχανικού πρωτοκόλλου και τηρούνται από όλους τους κατασκευαστές, αποτελούν την 

έξοδο κατάλληλων αισθητηρίων που µετατρέπουν τα φυσικά µεγέθη σε ηλεκτρικό ρεύµα 

καλύπτοντας όλο το εύρος µέτρησής τους (µετά από ανάλογη αρχική ρύθµιση - calibration). Έτσι, 

αναλογικά, ο ρυθµιστής πληροφορείται συνεχώς για τη µεταβολή ενός φυσικού αναλογικού 

µεγέθους όπως Π.χ. πίεση υγρών, στάθµη, θερµοκρασία, υγρασία κ.α. Τα είδη των µετρήσεων που 

µπορούν µα γίνουν είναι απεριόριστα και εξαρτώνται από το είδος των αισθητηρίων της αγοράς.  
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Ψηφιακή (ή διακριτή) έξοδος (Digital Output - DO): Αποτελεί την έξοδο ενός ηλεκτρονόµου 

(ρελαί) τριών επαφών:  

• κανονικά ανοικτή επαφή (nonnally open - Ν/Ο)  

• κανονικά κλειστή επαφή (nonnally closed - N/C) 

• κοινός ακροδέκτης ( common - C)  

Η ελεγχόµενη λειτουργία του ρελαί µπορεί να εξοµοιώσει τη λειτουργία ενός διακόπτη δυο θέσεων 

και εmτρέπει την εντολοδότηση συσκευών µε αυτό, µε την παροχέτευση κατάλληλης τάσης στις 

επαφές του και την οδήγηση (συνήθως) κάποιου επιπλέον ενδιάµεσου ρελαί ισχύος µεταξύ του 

ρυθµιστή και της ελεγχόµενης συσκευής. Χρησιµοποιείται για έναυση / σβέση φώτων, αντλιών, 

κυκλοφορητών, ανεµιστήρων, κλιµατιστικών κα.  

Αναλογική έξοδος (Analog Output - ΑΟ): Αποτελεί την έξοδο συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος 0-

20 mA ή 4-20 mA ή τάσης 0-10V, για την αδιάλειπτη οδήγηση συσκευών που είναι 

κατασκευασµένες να ελέγχονται µε αυτό τον τρόπο. Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο στροφών, 

θέσης διαφραγµάτων, τριόδων βανών κα µέσω κινητήρων συνεχούς ρύθµισης.  

Εκτός από τα παραπάνω είδη εισόδων / εξόδων, που αποτελούν το γενικό κανόνα, µερικοί 

κατασκευαστές υιοθετούν και κάποια άλλα πιο εξειδικευµένα είδη. Αυτά εκµεταλλεύονται 

συνήθως τον τρόπο λειτουργίας και προγραµµατισµού κάθε συστήµατος και εξυπηρετούν το πεδίο 

εφαρµογής τους. Μερικά τέτοια είδη εισόδων / εξόδων είναι:  

Πολυπλεγµένη ψηφιακή είσοδος (Multiplex Digital Input - GI): µετρητής που παίρνει µια τιµή 

δυαδικού αριθµού από 00 έως 07, ανάλογα µε τη δυαδική θέση Ο ή 1 οκτώ διαφορετικών 

διακριτών εισόδων / εξόδων. Χρησιµοποιείται για την ψηφιακή κωδικοποίηση καταστάσεων, όπου 

απαιτείται 

Πολυπλεγµένη ψηφιακή έξοδος (Multiplex Digital Output - GO): Αποτελεί "εσωτερικό σηµείο" 

ελέγχου, παίρνει τιµές από 00 έως 02 και ενεργοποιεί 8 διαφορετικά διακριτά σηµεία εξόδου (π.χ. 

για τον έλεγχο ενός D/A converter).  

Παλµική είσοδος (pulsed Input - ΡΙ): Χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση, καταµέτρηση και 

αξιοποίηση παλµών ή διακριτών µεταβολών.  
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Ψηφιακή (διακριτή) είσοδος - συναγερµός (Digital Alarm - DA): Αποτελούν ειδικές εισόδους 

DI, ορισµένες εξαρχής σαν σήµατα συναγερµού, όταν η κατάσταση τους µεταβληθεί κατά τον 

τρόπο που θα ορίσει ο χρήστης.  

Είσοδος σύνδεσης θερµοµέτρου / υγρασιοµέτρου: Λόγω της ευρύτητας χρησιµοποίησης της 

µέτρησης της θερµοκρασίας και της υγρασίας σε ένα χώρο, πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν, 

εκτός από τη δυνατότητα χρήσης των τυπικών αισθητηρίων, όργανα δικής τους κατασκευής που 

συνεργάζονται άµεσα και εύκολα µε τους δικούς της ρυθµιστές µέσω ειδικής θύρας για το σκοπό 

αυτό.  

Πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι αρκετοί κατασκευαστές BMS, στο πλαίσιο της ενοποίησης των 

συστηµάτων στα σύγχρονα κτήρια, παράγουν ρυθµιστές αποκλειστικά για χρήση ελέγχου 

πρόσβασης (access control). Οι ρυθµιστές αυτοί έχουν όλες τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους 

για την περίσταση (θύρες καρταναγνωστών, είσοδοι µαγνητικών επαφών, έξοδοι για ηλεκτρικές 

κλειδαριές και µαγνήτες κ.α.), αποτελούν αυτοτελείς σταθµούς ή µέρος ενός συστήµατος και 

συνδέονται στο υπάρχον δίκτυο ρυθµιστών του συστήµατος, η δε επεξεργασία των δεδοµένων 

γίνεται από ενιαίο λογισµικό.  

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται ένας τυmκός ρυθµιστής δεύτερου επιπέδου, 8 εξόδων DO και 8 

εισόδων DI ή ΑΙ, κατ' επιλογή:  
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3.7 Αισθητήρια προς χρήση για κυκλώµατα ρύθµισης 

 

Κατά τον σχεδιασµό BEMS και των υποσυστηµάτων τους αυτόµατης ρύθµισης χρησιµοποιούνται 

µια σειρά από αισθητήρια ή διατάξεις που αποδίδουν το κατάλληλο αποτέλεσµα. Τα περισσότερα 

από αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

 

3.7.1 Αισθητήρια ΟΝ/OFF 

Τα αισθητήρια αυτά ακολουθούν τη µεταβολή ενός µετρούµενου µεγέθους δύο καταστάσεων 

µεταβάλλοντας τη θέση µιας ψυχρή ς επαφής από κλειστή σε ανοικτή ή αντίστροφα. Συνδέονται σε 

θύρες εισόδου DI. Μερικά τέτοια αισθητήρια είναι τα παρακάτω:  

Διακόπτης στάθµης υγρών. Αποτελείται από έναν πλωτήρα τύπου αχλάδι, και είναι κατάλληλος για 

χρήση σε µη αδρανή υγρά (όπως πετρέλαιο). Με τη χρήση πολλών διακοπτών σε διάφορα ύψη 

επιτυγχάνεται κλιµακωτός έλεγχος της στάθµης µιας δεξαµενής  

Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα: Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών 

χαµηλής πίεσης ή σε κιβώτια φίλτρων κλιµατιστικών µονάδων. Διαθέτει κλίµακα ρύθµισης και 

κατάλληλο κοµβίο για ρύθµιση ενεργοποίησης στη κατάλληλη τιµή διαφορική ς πίεσης. 

Αποτελείται από ένα ελαστικό διάφραγµα µέτρησης διαφοράς πίεσης  

Διακόπτης Ροής Νερού (flow switch). Αποτελείται από το χάλκινο έλασµα ελέγχου ροής νερού και 

είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε σωλήνες  

Ανιχνευτής Καπνού Αεραγωγού: Είναι κατάλληλος για ανίχνευση καπνού σε αεραγωγό. Προς 

τούτο διαθέτει κατάλληλη εξωτερική βάση τοποθέτησης και σύνδεσης και σωλήνα 

δειγµατοληψίας, ικανού µήκους για την εισαγωγή του στον αεραγωγό  

Μαγνητική επαφή παραθύρου: Είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε παράθυρο ή θύρα για την 

παρακολούθηση ανοικτής ή κλειστής θέσης. Αποτελείται από δύο πλαστικά πυράντοχα τµήµατα  

Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων: Είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση, µε πλαστικό 

περίβληµα. Διαθέτει ρυθµιστικό εύρους (γωνία επίβλεψης) καθώς και επαφή παραβίασης  
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3.7.2 Αισθητήρια αναλογικά, µε έξοδο 0-20mΑ ή 4-20mΑ ή 0-10 V  

Τα αισθητήρια αυτά παρακολουθούν συνεχώς τη µεταβολή ενός µετρούµενου µεγέθους 

παράγοντας αντίστοιχη κυµαινόµενη αναλογική έξοδο 0-20 mΑ ή 4-20 mA ή 0-10 V. Συνδέονται 

σε θύρες εισόδου ΑΙ.  

 

Μερικά τέτοια αισθητήρια είναι τα παρακάτω:  

 

Αισθητήρια Μέτρησης Θερµοκρασίας. Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε µεταβολή της 

αντίστασης του στοιχείου µέτρησης. Ανάλογα µε την κατασκευή µπορεί να είναι:  

ο Χώρου  

ο Αεραγωγού  

ο Εµβαπτίσεως (για τοποθέτηση σε συλλέκτες)  

ο Καυσαερίων (για τοποθέτηση σε καπναγωγούς)  

ο Εξωτερικού περιβάλλοντος  

Αισθητήρια µέτρησης σχετικής υγρασίας: Η µέτρηση της σχετικής υγρασίας βασίζεται στη 

µεταβολή της χωρητικότητας του στοιχείου µέτρησης. Ανάλογα µε την κατασκευή µπορεί να είναι:  

ο Χώρου  

ο Αεραγωγού  

ο Εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Αισθητήριο ποιότητα αέρα (αεραγωγού και χώρου) Αποτελείται από ένα αισθητήριο µέτρησης 

τύπου ηµιαγωγού, του οποίου η αγωγιµότητα µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση 

διαφόρων αερίων και οσµών στον χώρο. Η ευαισθησία του στοιχείου µέτρησης αντιστοιχεί περίπου 

στην αντικειµενική αίσθηση οσµών που αισθάνονται οι άνθρωποι. Μετρά µίγµα CO / CO2 / CΗ4  

Αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα. Αποτελείται από ελαστικό διάφραγµα µέτρησης διαφοράς 

πίεσης, και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό. Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της 

κατάσταση της ροής του αέρα και της ρυπαρότητας των φίλτρων  

Αισθητήριο πίεσης υγρών. Βιδώνεται απ' ευθείας πάνω σε σωλήνα. Διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα 

για επεξεργασία, ενίσχυση και έξοδο του σήµατος µέτρησης, µε δυνατότητες αλλαγής του εύρους 

µέτρησης και αλλαγή της χαρακτηριστικής καµπύλης µέτρησης  
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Αισθητήριο µέτρησης στάθµης δεξαµενών. Ανάλογα µε την κατασκευή µπορεί να είναι:  

• Υπερήχων. Τοποθετείται στην κορυφή της δεξαµενής και δεν έρχεται σε επαφή µε το υγρό. 

Πλεονεκτεί ως προς την ευκολία εγκατάστασης και την αξιοπιστία, είναι όµως σηµαντικά 

ακριβότερο από τα υπόλοιπα  

• Χωρητικού τύπου, για δεξαµενές από συνθετικό υλικό. Ένα του στέλεχος εµβαπτίζεται σε 

µια άκρη της δεξαµενής και ένα τοποθετείται ακριβώς εξωτερικά. Η µεταβολή της 

χωρητικότητας του σχηµατιζόµενου πυκνωτή, του οποίου το διηλεκτρικό αποτελεί το υγρό, 

πληροφορεί για την τιµή της στάθµης του υγρού 

• Πιεζοστατικό. Χρησιµοποιείται ένα κοινό αισθητήριο µέτρησης πίεσης υγρού, το οποίο 

τοποθετείται στη βάση της δεξαµενής. Η τιµή στάθµης είναι ευθέως ανάλογη αυτής της 

µετρούµενης πίεσης. Αποτελεί την πλέον οικονοµική λύση  

Μορφοµετατροπέας τάσης Χρησιµοποιείται για τη συνεχή παρακολούθηση της τιµής της 

ηλεκτρικής τάσης. Ανάλογα µε την λειτουργία µπορεί να είναι:  

• Εναλλασσόµενης τάσης 

• Συνεχούς τάσης  

Μορφοµετατροπέας έντασης. Χρησιµοποιείται για τη συνεχή παρακολούθηση της τιµής έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύµατος  

Μορφοµετατροπέας συχνότητας. Παρακολουθεί τη συχνότητα του εναλλασσόµενου ηλεκτρικού 

ρεύµατος  

 

Μορφοµετατροπέας συντελεστή ισχύος (cοsφ) Παρακολουθεί την τιµή του συντελεστή ισχύος της 

εγκατάστασης  

Μορφοµετατροπέας ισχύος. Καταγράφει την κατανάλωση ισχύος της εγκατάστασης. Ανάλογα µε 

την λειτουργία µπορεί να είναι:  

• Ενεργού ισχύος  

• Αέργου ισχύος  

Αισθητήριο έντασης φωτισµού. Δίνει πληροφορίες για την εξωτερική φωτεινότητα. Συνήθως 

διαθέτει µεγάλη γωνία αισθητήρα  
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Όµοια, τα όργανα εκτέλεσης εντολών (ενεργοποιητές) διακρίνονται σε:  

3.7.3 Ενεργοποιητές δύο καταστάσεων εντός / εκτός (ΟΝ / OFF)  

Τα όργανα αυτά µεταβάλλουν τη θέση τους µεταξύ δύο καταστάσεων µε την εφαρµογή µιας 

δυαδικής εντολής, υπό µορφή κατάλληλης τάσης. Εντολοδοτούνται µέσω θυρών εξόδου DO. 

Τέτοια όργανα είναι:  

Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελαί) Χρησιµοποιούνται για την εξ αποστάσεως εντολοδότηση 

διατάξεων και συσκευών καθώς και για την προστασία των ηλεκτρονόµων των ρυθµιστών από 

υπερεντάσεις  

Ηλεκτροβάνα  fan coil unit - FCU. Είναι δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα κατάλληλη για χρήση σε µονάδες 

FCU, µε ηλεκτροκινητήρα δύο θέσεων  

Κινητήρες βανών ΟΝ / OFF. Ο κινητήρας είναι κατάλληλης ενασκούµενης δύναµης για τη πλήρη 

στεγανοποίηση των αντίστοιχων βανών  

Διαφραγµατα ελέγχου µε χρήση ωθητήρων δύο θέσεων. Διαθέτουν οπτική ένδειξη της θέσης τους 

και δυνατότητα χειροκίνητης µεταγωγής. Για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης (π.χ. 

απώλεια τάσης) συνήθως οι ωθητήρες φέρουν ελατήριο επαναφοράς ή ειδική τροφοδοσία ώστε να 

κινούνται προς την κλειστή θέση.  

3.7.4 Ενεργοποιητές αναλογικοί, συνεχούς ρύθµισης, οδηγούµενοι από ηλεκτρικό ρεύµα 0-20 

mA ή 4-20 mA ή από τάση 0-10 V  

Τα όργανα αυτά µεταβάλλουν συνεχώς τη θέση τους ανάλογα µε την τιµή της αναλογικής εξόδου 

ελέγχου 0-20 mA ή 4-20 mA ή 0-10 v. Οδηγούνται από θύρες εξόδου ΑΟ. Μερικά τέτοια όργανα 

είναι: 

 

Διαφράγµατα ελέγχου µε χρήση ωθητήρων συνεχούς ρύθµισης θέσης. Διαθέτουν οπτική ένδειξη 

της θέσης τους και δυνατότητα χειροκίνητης µεταγωγής σε οποιοδήποτε σηµείο της περιοχής 

λειτουργίας τους. Για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης (π.χ, απώλεια τάσης) συνήθως οι 

ωθητήρες φέρουν ελατήριο επαναφοράς ή ειδική τροφοδοσία ώστε να κινούνται προς την κλειστή 

θέση  
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Κινητήρες διόδων και τριόδων βαλβίδων. Ο κινητήρας είναι κατάλληλης ενασκούµενης δύναµης 

για τη συνεχή ρύθµιση της θέσης ανοίγµατος και παράκαµψης υγρού των αντίστοιχων βαλβίδων 

 

Δίοδες βαλβίδες νερού για την ύγρανση - υγραντήρες (π.χ. ρύθµιση υγρασίας σε  

προκλιµατισµένο αέρα, εντός αεραγωγού)  

 

3.8 Εφαρµογή BEMS στο συγκεκριµένο κτήριο 

 

Βάσει των προαναφεροµένων συστηµάτων και αισθητήρων µπορούµε να επιλέξουµε την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος που θα εφαρµόσουµε στην συγκεκριµένη κατοικία. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία που θα καλύψει η εφαρµογή στον τοµέα 

της διαχείρισης ενέργειας: 

 

Προτεινόµενα σηµεία Η/Μ εξοπλισµού για το σύστηµα Διαχείρισης Ενέργειας 

Ελεγχόµενη Κατάσταση / 

Λειτουργία 

Είδος 

Σήµατος 

Παρεµβαλλόµενα 

Όργανα 

Είδος Ελέγχου 

Δεξαµενές Πετρελαίου 

Σήµανση κρίσιµη  

 

 

 

 

DI 

 

 

Όργανο ελέγχου στάθµης 

 

 

Στάθµη κανονική - χαµηλή 

Λέβητας 

Ηλεκτρικό ρεύµα, εντολή 

λειτουργίας  

Καυστήρας - σήµανση κρίσιµη  

Θερµοκρασία νερού 

προσαγωγής Θερµοκρασία 

νερού επιστροφής  

 
DO 

DI  

ΑΙ  

ΑΙ 

 

 

Όργανο ελέγχου ροής 

Αισθητήριο θερµοκρασίας 

Αισθητήριο θερµοκρασίας 

 

Εντός - εκτός  

Εντός-εκτός - απώλεια 

παροχής 

°C Υψηλή-Χαµηλή 

°C Υψηλή-Χαµηλή 

Κλιµατισµός κεντρικός 

Ηλεκτρικό ρεύµα, εντολή 

λειτουργίας  

Φυγοκεντρικός Ανεµιστήρας  

 

Διάφραγµα αέρα  

 

DO 

DO  

DI 

ΡΙ  

ΑΟ  

 

 

 

 

Ηλεκτρικός ωθητήρας  

Ηλεκτρικός ωθητήρας 

 

Εντός - εκτός  

Έναρξη - παύση  

Εντός - εκτός, απώλεια 

παροχής Ωροµέτρηση  

Αναλογική ρύθµιση  
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Θερµαντικό στοιχείο  

 

Ψυκτικό στοιχείο  

Υγραντήρας νερού  

Σχετική υγρασία αέρα  

Θερµοκρασία αέρα προσαγωγής  

Πίεση αερίου FREON  

Πίεση υγρού FREON 

DI  

ΑΟ  

ΑΟ  
DO 

ΑΙ  

ΑΙ  

ΑΙ 

ΑΙ 

 

Ηλεκτρικός ωθητήρας  

Ηλεκτρικός ωθητήρας  

 

Αισθητήριο υγρασίας 

Αισθητήριο θερµοκρασίας 

Αισθητήριο πίεσης bar 

Αισθητήριο πίεσης bar 

Επιστροφή – σήµανση 

Αναλογική ρύθµιση 

Αναλογική ρύθµιση  

Εντολή 2 θέσεων 

%RH Υψηλή – Χαµηλή 

°C Υψηλή-Χαµηλή 

bar -Υψηλή-Χαµηλή 

bar -Υψηλή-Χαµηλή 

Αισθητήρια θερµοκρασίας 

υγρασίας ανά δωµάτιο 

Θερµοκρασία αέρα προσαγωγής  

Σχετική υγρασία αέρα 

 

 

ΑΙ 

ΑΙ 

 

 

Αισθητήριο θερµοκρασίας 

Αισθητήριο Υγρασίας 

 

 

°C Υψηλή-Χαµηλή 

%RH Υψηλή – Χαµηλή 

 

  

 

Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός θα πρέπει να προσαρµοστεί στον ανάλογο κεντρικό επεξεργαστή ο 

οποίος θα µπορεί να δεχτεί τα είδη των προαναφερθέντων σηµάτων. 

 

3.9 Κόστος  

Το κόστος ενός συστήµατος BΕMS µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την µέθοδο της 

κοστολόγησης κατά σηµείο (Λέγοντας σηµείο εννοούµε µία είσοδο ή µία έξοδο, π.χ. µία 

θερµοκρασία ή µία εντολή σε κάποια βαλβίδα από το σταθµό ελέγχου) ή κατά περιοχή. Σύµφωνα 

µε στοιχεία του έτους 1998 το κόστος του κεντρικού καθώς και των περιφερειακών σταθµών 

ελέγχου µαζί µε το απαιτούµενο λογισµικό δεν υπερβαίνει το 13% του συνολικού κόστους της 

εγκατάστασης του BΕMS, µιλώντας για εγκατάσταση πριν την εγκατάσταση µονάδων fan-coils. Το 

µισό περίπου ποσό των χρηµάτων που δαπανώνται γι' αυτή την εγκατάσταση χρησιµοποιείται για 

την αγορά και εγκατάσταση των καλωδιώσεων ισχύος, ελέγχου και δικτύων υπολογιστών. Τα 

υπόλοιπα διατίθενται για τα πάνελ ελέγχου, για τους αισθητήρες, τις βαλβίδες καθώς και στον 

σχεδιασµό και την οργάνωση της εγκατάστασης.  
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Κόστος BMS µε εγκατάσταση fan-coils 

Ενδεικτικά η τιµή για µία εγκατάσταση ήταν το 1998, 180.000 Λίρες Αγγλίας, ενώ το επιπρόσθετο 

κόστος για την εγκατάσταση fan-coils ήταν 80.000 Λίρες Αγγλίας.  

 

Επίσης υπάρχουν ενδεικτικές τις για το κόστος εγκαταστάσεων BΕMS σε Λίρες Αγγλίας ανά 

τετραγωνικό µέτρο µικτής εσωτερικής επιφάνειας κτηρίου οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του 

κτηρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος BMS χωρίς εγκατάσταση fan-coils 
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Τυπικές σηµερινές τιµές κόστους αισθητηρίων και µονάδων ελέγχου που χρησιµοποιούνται για 

ενεργειακή διαχείριση δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Τυπικό κόστος αισθητηρίων που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα BEMS 

Εξάρτηµα Τυπικό Κόστος € 

Προγραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου 16 σηµείων 454 

Προγραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου 32 σηµείων 975 

Προγραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου 48 σηµείων 1252 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας (SC-NIMEM) 880 

Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 33 

Αισθητήριο θερµοκρασίας/υγρασίας χώρου 98 

Διαφορικός πιεσοστάτης αεραγωγού 28 

Αισθητήριο πιέσεως 138 

Κινητήρας διαφραγµάτων ΟΝ/OFF µε τερµατικό 70 

Μετρητής ηλεκτρικών µεγεθών 546 

Προγραµµατιζόµενος διακόπτης 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Μελέτη – Σχεδιασµός µιας  ‘έξυπνης’ κατοικίας 

Σελίδα 68 

3.10  Βιβλιογραφία κεφαλαίου 

 

• Ahmed, Ο., Mitchell, J.W., Klein, S.A. (1996) Application of general regression neural 

network (GRNN) in HVAC process identification and control. ASHRAE Trαnsαctions, 102 

(1), 1147-1156. 

  

• Astrom, K.j., Wittenmark, Β. (1989) Adαptive ControL Addison-Wesley, Reading, ΜΑ. 

Attia, Α.Ε., Rezeka, S.F. (1994) Quantitative robust control of temperature and humidity in 

hot and dry climates. ASME Trαnsαctions: joumαl of Dynαmic Systems, Measurement αnd 

Control 116 (2),286-292.  

 

• Brothers, P.W. (1988) Knowledge engineering for HVAC expert systems. ASHRAE 

Trαnsαctions, 94 (1), 1063-1073. 

 

•  Curtiss, P.S., Brandemuehl, MJ., Kreider,J.F. (1994) Energy management in central HVAC 

plants using neural networks. ASHRAE Trαnsαctions, 100 (1),476-493. 

 

• Dexter, A.L., Haves, Ρ. (1994) Building control systems: evaluation of performance using 

an emulator. Building Services Engineering Research Technology, 15 (3), 131-140.  

 

 

 



Μελέτη – Σχεδιασµός µιας  ‘έξυπνης’ κατοικίας 

Σελίδα 69 

4 Συστήµατα Πυρασφάλειας 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Από την έναρξη της ανθρώπινης ιστορίας η φωτιά εκστασιάζει και ταυτόχρονα τροµοκρατεί τον 

άνθρωπο. Παρά τον πρωταρχικό ρόλο που έχει παίξει στην εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους και 

στην µεγαλειώδη πραγµατικά ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού (η ανακάλυψή της θεωρείται 

΄΄θείο΄΄ δώρο στην ελληνική µυθολογία και αποτελεί σταθµό αναφοράς σε όλους τους ανά την 

υφήλιο πολιτισµούς) ακόµα και στις µέρες µας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ανθρώπινα 

προβλήµατα τόσο σε ατοµικό, κρατικό, αλλά και υπερεθνικό-παγκόσµιο επίπεδο. Τα 

καταστροφικά, τις περισσότερες φορές αποτελέσµατά της, είτε αυτά αφορούν τις ατοµικές 

περιουσίες, είτε την κρατική περιουσία, είτε ακόµα χειρότερα την παγκόσµια οικολογική-φυσική, 

ιστορική, πολιτιστική κληρονοµιά είναι αυτά που έχουν ωθήσει την σύγχρονη επιστήµη σε έναν 

αγώνα δρόµου µελέτης-σχεδίασης-ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης συστηµάτων πυρασφάλειας, 

τα οποία αποτελούνται από τα επιµέρους συστήµατα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Σουηδία (µε την γνωστή ανά τον κόσµο ατοµική-κρατική 

οικολογική συνέιδηση) πάνω από 20.000 φωτιές ανάβουν κάθε χρόνο προκαλώντας µια οικονοµική 

επιβάρυνση της τάξης των 400.000.000$. Στις µέρες µας η ο πρωτοποριακός επιστηµονικός τοµέας 

της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών έχει δράσει ουσιαστικά ως καταλύτης 

στην µεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσµάτων που προσφέρουν στον σύγχρονο άνθρωπο τα 

προαναφερόµενα συστήµατα πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας. 

 

Ειδικότερα στο επίπεδο προστασίας της ατοµικής προστασίας η ταχύτατη τα τελευταία χρόνια 

ανάπτυξη του επιστηµονικού τοµέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών 

έχει βοηθήσει όχι µόνο στην ανάπτυξη εξελιγµένων συστηµάτων πυρασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα 

(και αυτό ίσως είναι το σηµαντικότερο) και στην συµπίεση του απαιτούµενου κόστους για την 

ενσωµάτωση ενός τέτοιου συστήµατος σε ένα σύγχρονο σπίτι (µε τις απαιτούµενες βέβαια 

µελετητικές-κατασκευαστικές προβλέψεις). Τέτοια πρωτοποριακά αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 

πυρασφάλειας ενσωµατώνονται σε ένα σύγχρονο έξυπνο σπίτι. 

 

Τα δύο σηµαντικότερα στοιχεία πυρασφάλειας στις σύγχρονες υπηρεσίες αυτοµατισµών κτιρίων 

είναι η δυνατότητα εντοπισµού και συναγερµού έναντι καπνού και φωτιάς. Ο πρωταρχικός σκοπός 
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είναι ο έγκαιρος αλλά και αξιόπιστος εντοπισµός εστιών καπνού ή φωτιάς και η επακόλουθη 

ενεργοποίηση συστηµάτων : 

• Προειδοποίησης και καθοδήγησης των ευρισκοµένων στο κτίριο προς τις εξόδους 

ασφαλείας 

• Ενηµέρωσης των αρχών ασφαλείας-πυροσβεστικής και του ιδιοκτήτη του κτιρίου, 

• Κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εφόσον αυτά έχουν προβλεφθεί και υφίστανται. 

 

Πρέπει εδώ να επισηµανθεί η σπουδαιότητα της ανάγκης για αυξηµένη αξιοπιστία των συστηµάτων 

πυρανίχνευσης, δεδοµένου ότι ένας ψεύτικος συναγερµός του συστήµατος πυρανίχνευσης έχει τα 

ακόλουθα αρνητικά αποτελέσµατα : 

• Αναστάτωση των παρευρισκοµένων στο κτίριο από την ενεργοποίηση των συστηµάτων 

προειδοποίησης µε ενδεχόµενο να λάβουν χώρα τραυµατισµοί κατά την φάση 

αποµάκρυνσης από το κτίριο λόγω του επικρατούντος πανικού. 

• Άσκοπη εµπλοκή των κρατικών ή ιδιωτικών αρχών ασφάλειας-πυρόσβεσης µε ενδεχόµενο 

κόστος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. 

• Καταστροφική πολλές φορές για την περιουσία του ιδιοκτήτη (ιδιαιτέρως κάποιων 

ευαίσθητων χώρων όπως βιβλιοθήκες, γραφεία εργασίας, αποθηκευτικοί χώροι κ.α.) 

ενεργοποίηση των συστηµάτων πυρόσβεσης. 

 

Υπογραµµίζεται ότι σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Σουηδικής Υπηρεσίας 

πυροπροστασίας από το 1995 µέχρι και σήµερα από τις 4.000 αποστολές πυρόσβεσης, από 

ενηµέρωση µέσω αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων πυρασφάλειας, οι 3.500 ήταν εσφαλµένοι 

συναγερµοί. 

 

4.2 Σύστηµα Πυρασφάλειας στο έξυπνο σπίτι 

 

Ας εξετάσουµε όµως ποια είναι τα επιµέρους εξαρτήµατα-στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα 

σύγχρονο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα πυρασφάλειας. 

 

Κεντρικό σύστηµα ελέγχου (fire alarm control panel), είναι το σύστηµα που παρέχει το απαραίτητο 

ενσύρµατο ή ασύρµατο (στα πλέον σύγχρονα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα) κύκλωµα, 

προκειµένου να ενεργοποιηθεί το σύστηµα πυροπροστασίας. Δέχεται σήµατα από ανιχνευτές και 

επακόλουθα ενεργοποιεί τα εξαρτήµατα προειδοποίησης και αναγγελίας. Απαραίτητα πρέπει να 
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υπάρχει πρόβλεψη βοηθητικής παροχής ενέργειας για την λειτουργία του σε περίπτωση που 

αστοχήσει η κύρια πηγή ενέργειας (κεντρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας). 

 

Ανιχνευτές καπνού και φωτιάς (smoke/heat detectors), 

στοιχεία τα οποία ανιχνεύουν τα ορατά ή αόρατα προϊόντα 

της καύσης και τις υψηλές θερµοκρασίες (συγκεκριµένη 

αύξηση της θερµοκρασίας σε µια προρυθµισµένη χρονική 

περίοδο). Συνήθως είναι δύο τύπων φωτοηλεκτρικοί ή 

ιονισµού και δουλεύουν αποτελεσµατικά εντός ενός 

συγκεκριµένου εύρους παραµέτρων θερµοκρασίας και υγρασίας. 

 

Στοιχεία προειδοποίησης συναγερµού (horns, strobes, bells), 

 

Στοιχεία αναγγελίας κινδύνου - ενηµέρωσης ιδιοκτήτη και αστυνοµικής/πυροσβεστικής αρχής 

(ενσωµατωµένα στο fire alarm control panel), 

 

Στοιχεία πυρόσβεσης (διακόπτες-ηλεκτροβαλβίδες υδροροής, δίκτυο παροχής ύδατος υπό πίεση). 

Αποτελεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση ενός συστήµατος πυρασφάλειας, αφού πρόκειται για ένα 

επιµέρους αυτόνοµο σύστηµα πυρόσβεσης που δρα αµέσως µετά την ανίχνευση της εστίας φωτιάς. 

Συνήθως τέτοια συστήµατα µελετώνται-σχεδιάζονται και κατασκευάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή, 

«δένονται» δε µε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο σύστηµα ανίχνευσης, δεδοµένου ότι σε περίπτωση 

εσφαλµένης-µη αναγκαίας λειτουργίας τους (false detection), µπορεί να καταστρέψουν ευαίσθητα 

περιουσιακά στοιχεία ή να προκαλέσουν πρόβληµα στο σύνολο του ηλεκτρικού δικτύου της 

οικείας.  

 

Γι’αυτούς του λόγους συνήθως τέτοια επιµέρους συστήµατα πυρόσβεσης δεν αναπτύσσονται σε 

έξυπνα σπίτια µεσαίου µεγέθους (όπως αυτό που µελετάται στην περίπτωσή µας), παρά µόνο σε 

πολύ ακριβές κατοικίες ή σε µεγάλους πολυδαίδαλους (δύσκολη διαφυγή) δηµόσιους και 

ιδιωτικούς χώρους, που η παρουσία τους επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας της ζωής και της 

σωµατικής ακεραιότητας των παρευρισκοµένων καθώς και για διάσωση της συνολικής περιουσίας 

από καταστροφή. 
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4.3 Υλοποίηση Συστήµατος Πυρασφάλειας 

 

Ύστερα από έρευνα αγοράς, που έλαβε χώρα στους διαδικτυακούς τόπους εταιρειών που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων σε ένα έξυπνο σπίτι, διαπιστώθηκε 

ότι οι πλέον αξιόπιστες, ολοκληρωµένες και λειτουργικές λύσεις, παρέχονται στο site της εταιρείας 

εµπορίας αυτοµατοποιηµένων λύσεων-ειδών Smarthome. Η συγκεκριµένη εταιρεία παρέχει µια 

µεγάλη γκάµα προϊόντων, τα οποία ΄΄δένονται΄΄ αρµονικά µεταξύ τους συγκροτώντας 

ολοκληρωµένα συστήµατα, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται το σύνολο των απαιτούµενων πληροφοριών 

για την συναρµολόγηση των επιµέρους εξαρτηµάτων που συγκροτούν το σύστηµα αλλά και για την 

τοποθέτηση αυτών των εξαρτηµάτων σε συγκεκριµένες λειτουργικές θέσεις-σηµεία του έξυπνου 

σπιτιού (σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας). 

 

Όσον αφορά το επιµέρους σύστηµα πυρασφάλειας οι προσφερόµενες λύσεις (και τα αντίστοιχα 

προϊόντα) µπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε δύο είδη, στις ενσύρµατες και στις ασύρµατες. 

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ τους έγκειται στο ότι οι πρώτες έχουν αρκετά µεγαλύτερο κόστος 

προµήθειας, τοποθέτησης, αρχικής ενεργοποίησης, ενώ οι δεύτερες έχουν ελαφρώς πιο αυξηµένο 

κόστος λειτουργίας. Σαφώς βέβαια οι ενσύρµατες λύσεις παρουσιάζουν ένα µεγαλύτερο δείκτη 

αξιόπιστης λειτουργίας σε σχέση µε τις ασύρµατες (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η αξιοπιστία των 

σύγχρονων ασύρµατων λύσεων ενέχει κινδύνους, ειδικά µετά την ανάπτυξη και υιοθέτηση 

διαδικασιών λειτουργικών ελέγχων από τον χρήστη), όµως κατά κύριο λόγο προορίζονται για 

παροχή πυρασφάλειας σε µεγάλες κατοικίες ή γενικά εγκαταστάσεις που καλύπτουν ένα σηµαντικό 

χώρο επιφάνειας και σε διάφορα επίπεδα-ορόφους. 

 

Στην περίπτωσή µας, που θέλουµε ένα αξιόπιστο – λειτουργικό - απλό στην τοποθέτηση και στην 

χρήση - σχετικώς οικονοµικό και εύκολα προσαρµοστικό στις ανάγκες µας σύστηµα 

πυρασφάλειας, τελικώς οδηγηθήκαµε στην λύση του ασύρµατου αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

πυρασφάλειας. Κι αυτό όπως όλα τα συστήµατα πυρασφάλειας απαρτίζεται από τα επιµέρους 

εξαρτήµατα-υλικά που περιγράφηκαν πιο πάνω. Τα επιµέρους αυτά εξαρτήµατα που θα 

περιγραφούν στην συνέχεια αναλυτικά παρατίθενται ακολούθως : 

 

• Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου SmartHome SecureLinc VR Wireless Security System. 

• Ανιχνευτές καπνού-φωτιάς 900Mhz (MCT-425) Wireless Smoke Detector 

• Λοιπά επιµέρους υλικά-εξαρτήµατα που συγκροτούν το συνολικό σύστηµα. 
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Ας δούµε όµως όλα αυτά τα επιµέρους εξαρτήµατα αναλυτικά, τόσον όσον αφορά την ξεχωριστή 

λειτουργία τους, αλλά και το πώς αυτά συνδέονται µεταξύ τους, καθώς και το πού πρέπει να 

τοποθετηθούν προκειµένου να λειτουργούν µε τον βέλτιστο τρόπο. 

 

 

4.4 Περιγραφή – Χαρακτηριστικά Συσκευών 

4.4.1 SmartHome SecureLinc VR Wireless Security System 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την ευκολότερη στον χρήστη-ιδιοκτήτη λύση ασφάλισης της περιουσίας 

του απέναντι στη φωτιά. Παρά το γεγονός ότι παλαιότερα τα ενσύρµατα συστήµατα ασφαλείας 

θεωρούνταν ως τα πιο αποτελεσµατικά, το συγκεκριµένο σύστηµα εγγυάται µια αξιόπιστη 

λειτουργία, απόλυτα προσαρµοσµένη στις προσωπικές µας ανάγκες και η οποία βέβαια δεν απαιτεί 

την παραµικρή τοποθέτηση σύνθετων συστηµάτων καλωδίωσης. Η µόνη καλωδίωση που 

απαιτείται είναι αυτή για την κεντρική παροχή ηλεκτρικής ισχύος προς την κεντρική κονσόλα 

ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6 : SmartHome SecureLink VR 

 

Το συγκεκριµένο σύστηµα συνεργάζεται µε ασύρµατους ανιχνευτές καπνού και στην περίπτωση 

που κάποιος από αυτούς ανιχνεύσει µια εστία φωτιάς, το σύστηµα αρχίζει να εκπέµπει έναν ήχο 

αναγγελίας κινδύνου έντασης 85db που ενηµερώνει το σύνολο των παρευρισκοµένων εντός της 
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οικίας. Επιπρόσθετα έχει την δυνατότητα προγραµµατισµού ούτως ώστε σε περίπτωση ανίχνευσης 

φωτιάς να καλεί αυτόµατα κάποιους προ-ρυθµισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς (των ιδιοκτητών 

σε σταθερό ή κινητό, της αστυνοµίας και της πυροσβεστικής, ενός φίλου ή γείτονα) και να 

αναπαραγάγει ένα συγκεκριµένο προ-ρυθµισµένο από τον ιδιοκτήτη µήνυµα. Αυτή η δυνατότητα 

παρέχει επιπλέον ασφάλεια-προστασία για την περιουσία του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που κανείς 

δεν βρίσκεται στο σπίτι την ώρα του συµβάντος. Επισηµαίνεται ότι δεν χρειάζεται καν δική του 

αυτόνοµη τηλεφωνική γραµµή αλλά συνεργάζεται µε την υπάρχουσα του σπιτιού. 

 

Στο συνολικό πακέτο ασφάλειας του συγκεκριµένου συστήµατος εµπεριέχονται ένα control panel, 

ένα πληκτρολόγιο, µια οθόνη LCD, µια σειρήνα 85 db, ένα ακουστικό κι ένα µικρόφωνο. Μπορεί 

να υποστηρίξει µέχρι και οχτώ (8)διαφορετικούς κωδικούς χρήστη (user code), προκειµένου το 

σύνολο των µελών του έξυπνου σπιτιού να έχει τον δικό του µυστικό κωδικό. Μπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί σαν κέντρο µηνυµάτων, δεδοµένου ότι υπάρχει η δυνατότητα ηχογράφησης και 

αναπαραγωγής µηνύµατος χρονικής διάρκειας 20 sec. Τέλος στην πρόσφατη έκδοσή του παρέχει 

την δυνατότητα της από απόστασης ενηµέρωσης του ιδιοκτήτη στο προσωπικό του τηλέφωνο, ότι 

τι σύστηµα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται (όταν τα παιδιά φεύγουν ή έρχονται από το σχολείο 

για παράδειγµα). 

 

Για επιπρόσθετη ασφάλεια το εν λόγω σύστηµα ασφάλειας µπορεί να συνδεθεί µέσω τεχνολογικών 

εφαρµογών X-10 και να λειτουργήσει επτά (7) φώτα ελέγχου (ή εφτά γκρουπ φώτων), προκειµένου 

µετά την ανίχνευση και την αναγγελία της φωτιάς αυτόµατα να ανάβουν τα προαναφερόµενα φώτα 

ελέγχου, ούτως ώστε σε περίπτωση που το συµβάν λαµβάνει χώρα τη νύχτα ,οι ευρισκόµενοι στο 

έξυπνο σπίτι να βρίσκουν την έξοδο διαφυγής µε ασφάλεια, χωρίς πανικό και χωρίς κίνδυνο να 

τραυµατιστούν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την σωστή τοποθέτηση-δροµολόγηση των φώτων 

ελέγχου εντός της οικείας. Επιπλέον προκειµένου να εξασφαλίζεται η εύρυθµη και απρόσκοπτη 

λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας υπάρχει η πρόβλεψη λειτουργίας του µέσω φορητών 

συσσωρευτών (µπαταριών). Στην περίπτωση δε που οι υπόψη συσσωρευτές έχουν µειωµένη ισχύ, 

το σύστηµα προειδοποιεί τον χρήστη προκειµένου να τους αντικαταστήσει. 

 

Τέλος για το συγκεκριµένο σύστηµα καθώς και για άλλα συστήµατα ασφαλείας που προσφέρει η 

εταιρεία Smarthome, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των ασύρµατων ζωνών-εξυπηρετούµενων 

ανιχνευτών καπνού από τις είκοσι εννιά (29) στις τριάντα εφτά (37), µέ την χρήση του δέκτη 16-

Point Wireless Receiver µέσω της χρήσης ενός 4-wire bus. Μέχρι τέσσερις τέτοιοι δέκτες 

µπορούν συνδεθούν στο σύστηµα διαµορφώνοντας έτσι µια συνολική επέκταση-συνδυασµό εξήντα 

τεσσάρων (64) ζωνών εξυπηρέτησης ανιχνευτών. 
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Ας δούµε όµως συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του συστήµατος ασφαλείας Smarthome SecureLinc 

VR Wireless. 

 

 Smarthome SecureLinc VR Wireless Security System Features 
29 wireless zones Up to eight encrypted wireless keychains 
One hardwired zone Seven X10 devices 
One PGM output (relay) Rechargeable NiCad back-up batteries included 
Two sounder outputs Full voice response 
Eight individual user codes Message center 
Built-in voice dialer Chime by zone 

Two-way Voice Monitoring 100-event Log 

Single button operation Full paging capability 
 

 

4.4.2 MCT-425 Supervised Wireless Smoke 

Detector 

 

Το ασύρµατο σύστηµα ελέγχου πυρασφάλειας που 

επιλέξαµε, συνεργάζεται µε τους ασύρµατους 

ανιχνευτές καπνού, φωτοηλεκτρικού τύπου MCT-

425. Ο συγκεκριµένος ανιχνευτής καπνού έχει 

σχεδιαστεί να εντοπίζει καπνό (όχι αέρια, θερµότητα 
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ή φωτιά) και είναι εξοπλισµένο µε τον Power Code τύπου UHF Transmitter. Συνδυάζει τα 

πλεονεκτήµατα της ΄΄έξυπνης΄΄ ανίχνευσης του ρυθµού αύξησης της θερµοκρασίας από τον οπτικό 

θάλαµο (που εξασφαλίζει τον γρήγορο εντοπισµό της φωτιάς), της σχεδίασης ΄΄Built-in drift 

compensation΄΄ που µειώνει τους ψευδείς συναγερµούς και του µικρού (‘low profile’) σχήµατος 

που ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. 

 

Μετά τον εντοπισµό του καπνού παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση της αναπτυσσόµενης φωτιάς 

µέσω δύο τρόπων. Αρχικά µέσω της σειρήνας που διαθέτει ο ίδιος ο ανιχνευτής καπνού (ένας 

επαναλαµβανόµενος ήχος κάθε 10 sec) και στην συνέχεια µεταφέροντας ένα κωδικοποιηµένο σήµα 

συναγερµού στο µείζον σύστηµα συναγερµού µε το οποίο συνεργάζεται ο ανιχνευτής. Στην 

συνέχεια το κεντρικό σύστηµα πυρασφάλειας, ενεργοποιεί το σύνολο των ανιχνευτών καπνού (και 

τις αντίστοιχες ενσωµατωµένες σειρήνες τους), τις σειρήνες αναγγελίας κινδύνου, καθώς και τα 

φώτα ελέγχου προκειµένου µε την µέγιστη ασφάλεια να ενηµερωθεί και να οδηγηθεί προς τις 

εξόδους κινδύνου το σύνολο των παρευρισκοµένων εντός του έξυπνου σπιτιού. 

 

Οι προδιαγραφές του εν λόγω ανιχνευτή καπνού σύµφωνα µε το τεχνικό εγχειρίδιο του που 

ανεβρέθη στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθες : 

 

MCT-425 900Mhz Wireless Smoke Detector Specifications 

Alarm sound level : 85 dB at 3m. 
Current Drain : 28 µΑ standby, 20 µΑ in 

operation. 

Operating Frequency : 315, 433.92, 868.95, 

869.2625 or other frequency according to 

local requirements. 

Battery Supervision : Automatic transmission 

of battery status data as part of any transmitted 

message. 

Transmitter’s ID Code : 24-bit digital 

word, over 16 million combinations, pulse 

width modulation. 

Audible Low Battery Warning : Built-in horn 

beeps once a minute for up to 30 days when the 

battery voltage drops. 

Overall Message Length : 36 bits. Operating Temperature Range: 0 °C to 38 °C. 

Supervision : Automatic signaling at 15 

minute intervals. 
Operating Humidity Range : 10% to 85%. 

Transmission Indicator : Yellow led lights 

upon transmission. 
Dimensions : 130mm x 75mm. 

Power Source : 9 Volt alkaline or lithium. Weight (including battery) : 272g 

Operation Voltage : 7.2 to 9.5 V.  
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Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι ανιχνευτές λειτουργούν µε την χρήση 

συσσωρευτών και όχι µέσω ηλεκτρικής ισχύος από το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ισχύος 

της κατοικίας, γεγονός που καθιστά το σύστηµά µας αυτόνοµο και ανεξάρτητα από τον αν έχουµε 

διακοπές στην κεντρική παροχή ρεύµατος. Επισηµαίνεται ότι για τους εν λόγω ανιχνευτές καπνού 

έχει προβλεφθεί η συνεχής λειτουργία τους, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό σύστηµα 

πυρασφάλειας είναι ενεργοποιηµένο. Σε περίπτωση εντοπισµού φωτιάς ο ανιχνευτής ενεργοποιεί το 

δικό του σύστηµα προειδοποίησης και ταυτόχρονα στέλνει ένα σήµα στο κεντρικό σύστηµα 

ελέγχου, το οποίο µε την σειρά του αποστέλλει τηλεφωνικό προρυθµισµένο µήνυµα στις 

αστυνοµικές-πυροσβεστικές αρχές. 

 

Για την σωστή λειτουργία του κάθε ενός αισθητήρα ξεχωριστά και τελικά την αξιόπιστη, ακριβή 

και αποτελεσµατική λειτουργία του συνολικού συστήµατος πυρανίχνευσης, το σηµαντικότερο ίσως 

ρόλο παίζει η σωστή τοποθέτηση των αισθητήρων στους κατάλληλους-προβλεπόµενους χώρους 

εντός του εσωτερικού της οικείας. Δεδοµένου ότι στην χώρα µας η σχεδίαση και ανάπτυξη 

έξυπνων σπιτιών βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιµο στάδιο, αναζητήθηκαν και ανευρέθησαν στο 

διαδίκτυο τα εθνικά πρότυπα πυροπροστασίας των Η.Π.Α. NFPA Standard 74. Σε αυτά αναφέρεται 

γενικά, ότι για πλήρη προστασία σε κατοικήσιµες οικιστικές µονάδες οι αισθητήρες καπνού θα 

πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε δωµάτιο ή ξεχωριστό χώρο της µονάδας (υπνοδωµάτια, αίθουσες 

εστιάσεως/κοινού, αποθηκευτικοί χώροι, σοφίτες κ.α.).  

 

Προκειµένου να ικανοποιηθούν τα ελάχιστα standard ασφαλείας και δεδοµένου του υψηλού 

απαιτούµενου κόστους προµήθειας, ένας αισθητήρας κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να τοποθετείται σε 

κάθε όροφο του σπιτιού, καθώς και ένας έξω από τις κύριες περιοχές χώρων ύπνωσης. Μεγάλη 

επίσης σηµασία θα πρέπει να δίνεται και στο συγκεκριµένο σηµείο της οροφής, του χώρου στον 

οποίο τοποθετείται ο αισθητήρας. Γενικά θα πρέπει να προτιµάται η τοποθέτησή τους κοντά στο 

κέντρο της οροφής. Αν αυτό δεν είναι εφικτό (για διακοσµητικούς ή άλλους λόγους) θα πρέπει να 

αποφεύγεται η τοποθέτησή τους κοντά στις γωνιές ή στους τοίχους, δεδοµένου ότι οι 

συγκεκριµένοι αισθητήρες είναι φωτοηλεκτρικού τύπου. Ακολούθως παρατίθεται µια σχηµατική 

αναπαράσταση τοποθέτησης των αισθητήρων για µέγιστη και ελάχιστη προστασία. 
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Εικόνα 7 : Παραδείγµατα τοποθέτησης της συσκευής σε διάφορες κατοικίες 

 

Τέλος σηµαντικό ρόλο παίζει και η προσεκτική χωροθέτηση των αισθητήρων εντός της οικίας, 

κυριότερα για την αποφυγή λανθασµένων συναγερµών. Γι αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η 

τοποθέτηση των αισθητήρων πολύ κοντά (τουλάχιστον 

6 m) σε εστίες καύσης-παραγωγής καπνού (ηλεκτρική 

κουζίνα µε φτωχό αερισµό, γκαράζ κοντά στο τµήµα 

εξαγωγής καυσαερίων, συστήµατα θέρµανσης χώρου ή 

νερού). Επίσης δεν πρέπει να τοποθετούµε τους 

αισθητήρες κοντά σε ρεύµατα εισαγωγής φρέσκου 

αέρα, δεδοµένου ότι η ροή του αέρα µπορεί να 

οδηγήσει τον καπνό µακριά από τον αισθητήρα και να τον καταστήσει τελικά αναποτελεσµατικό. 

Τέλος για την προστασία του αισθητήρα από καταστροφή θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση 

του κοντά σε εξόδους θερµών καυσαερίων, χώρους µε υψηλή υγρασία, πολύ υψηλή ή χαµηλή 

θερµοκρασία, µε σκόνη και ύπαρξη ξένων σωµατιδίων (που µπορεί να καλύψουν το 

φωτοηλεκτρικό θάλαµο και να καταστήσουν τον αισθητήρα αναποτελεσµατικό).  

 

4.4.3 Χ10 Powerhorn 110 Decibel Siren-Wireless Light Socket 

 

Για την εξασφάλιση της έγκαιρης ενηµέρωσης του συνόλου των παρευρισκοµένων εντός του 

έξυπνου σπιτιού και ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες θα χρησιµοποιηθούν επιπρόσθετες πηγές 
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προειδοποίησης–αναγγελίας κινδύνου. Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου πυρασφάλειας που 

επιλέξαµε, συνεργάζεται µε την σειρήνα Powerhorn 110 Decibel Siren.  

 

 

 

 

 

Η συγκεκριµένη σειρήνα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της εύκολης αφαιροτοποθέτησης, της 

ασύρµατης λειτουργίας-ελέγχου (δέχεται σήµατα Χ10 από τις αντίστοιχες Χ10 κονσόλες) και της 

δυνατότητας ρύθµισής της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. 

 

Για την ασφαλή έξοδο των παρευρισκοµένων από το έξυπνο σπίτι θα γίνει χρήση, όπως έχει 

αναφερθεί ανωτέρω των έξυπνων φώτων που λειτουργούν µέσω σηµάτων Χ10 και συνεργάζονται 

µε το κεντρικό σύστηµα που έχει επιλεγεί.. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συνολικά επτά (7) 

φώτων ελέγχου, τα οποία θα ανάψουν αυτόµατα µετά την ανίχνευση της φωτιάς από κάποιον 

αισθητήρα και την ενεργοποίησης της κεντρικής κονσόλας του συστήµατος ασφαλείας. Τα 

συγκεκριµένα φώτα πρέπει να τοποθετηθούν στους κεντρικούς διαδρόµους έξω από τους χώρους 

ύπνωσης, στις σκάλες και τελικά να οδηγούν προς τις εξόδους διαφυγής. 

 

4.4.4 X10 TW523 Two-Way Interface Module 

 

Προκειµένου να καταστεί εφικτή η συνεργασία του κεντρικού 

συστήµατος ελέγχου πυρασφάλειας µε τα προαναφερόµενα 

ασύρµατα εξαρτήµατα (σειρήνες-φώτα ελέγχου), είναι 

απαραίτητη η προµήθεια και προσαρµογή του επιµέρους 

συγκροτήµατος X10 TW523 Two-Way Interface Module. Το 

υπόψη συγκρότηµα έχει την δυνατότητα αποστολής και λήψης 

σηµάτων Χ10 και συνεργάζεται µε το SecureLinc VR Wireless 

Security System που έχει επιλεγεί στην περίπτωσή µας, δεδοµένου ότι αυτό δεν έχει την αυτόνοµη 

δυνατότητα αποστολής σηµάτων Χ10, προκειµένου να λειτουργήσουν οι ασύρµατες εφαρµογές 

µας. 
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4.5 Remote-Controlled Smoke & Fire Alarm  

 

Τέλος ένα σηµαντικό επιµέρους εξάρτηµα που 

προτείνεται από την εταιρεία η προµήθειά του, είναι ο 

Remote-Controlled Smoke & Fire Alarm. Το εν λόγω 

εξάρτηµα µας παρέχει ταυτόχρονα τις δυνατότητες της 

αναγνώρισης των λανθασµένων (false) συναγερµών, 

του συνόλου των ασύρµατων αισθητήρων καπνού που 

διαθέτουµε, αλλά και ενός γρήγορου και αξιόπιστου 

ελέγχου (functional test) του συνολικού συστήµατος πυρασφάλειας µέσω της χρήσης ενός απλού 

remote control. 

 

Το συγκεκριµένο εξάρτηµα συνδυάζει το πλεονέκτηµα χρήσης τόσο φωτοηλεκτρικών αισθητήρων 

όσο και αισθητήρων ιονισµού, προκειµένου να παρέχει µε την µέγιστη ασφάλεια την δυνατότητα 

αναγνώρισης των πραγµατικών από τους λανθασµένους συναγερµούς και επιπλέον υπάρχει η 

πρόβλεψη της απενεργοποίησης του συστήµατος συναγερµού σε περίπτωση λανθασµένου 

συναγερµού µέσω του πατήµατος ενός απλού πλήκτρου. Επιπρόσθετα µέσω ειδικού 

microprocessor που διαθέτει, έχει την δυνατότητα του αυτόµατου καθηµερινού ελέγχου (self-check 

test) ορθής απόκρισης-σωστής λειτουργίας, της κάθε επιµέρους λειτουργίας του συνολικού 

συστήµατος πυρασφάλειας (εκτός από εκείνων της προειδοποίησης συναγερµού µέσω σειρήνων 

για ευνόητους λόγους). 

 

4.6 Προµήθεια Απαραίτητου Εξοπλισµού 

 

Μετά την παρουσίαση του συνόλου των επιµέρους συγκροτηµάτων-εξαρτηµάτων-υλικών που 

απαιτείται να προµηθευτούµε, προκειµένου να συγκροτήσουµε το µείζον σύστηµα ελέγχου 

πυρασφάλειας του έξυπνου σπιτιού µας, στην συνέχεια θα αναφερθούµε λεπτοµερώς στον 

απαιτούµενο αριθµό προµήθειας για το κάθε επιµέρους εξάρτηµα. Λαµβάνοντας υπόψη τους 

κανόνες ασφαλείας που αναφέρθηκαν πιο πάνω (και σύµφωνα µε τα πρότυπα µέγιστης ασφαλείας), 

καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια του έξυπνου σπιτιού, το οποίο µελετάµε, τα απιτούµενα προς 

προµήθεια υλικά και οι αντίστοιχες ποσότητες είναι οι εξής. 
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4.6.1.1 Απαιτούµενα Υλικά προς Προµήθεια Υλοποίησης Συστήµατος Πυρασφάλειας  

Έξυπνου Σπιτιού 

Συγκρότηµα-Εξάρτηµα Απαιτούµενη Ποσότητα 

SECURELINC VR WIRELESS SECURITY SYSTEM  1 

SMOKE DETECTOR 
(Συνολικός Αριθµός 

Δωµατίων/Χώρων) 

POWERHORN SIREN (Μία ανά όροφο) 

WIRELESS LIGHT SOCKET 7 

X10 TW523 TWO-WAY INTERFACE MODULE 1 

REMOTE-CONTROLLED SMOKE & FIRE ALARM 1 
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5 Συστήµατα διαχείρισης φωτισµού 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Το πρόβληµα του σχεδιασµού και της υλοποίησης ενός ‘έξυπνου’ σπιτιού συχνά παραπέµπει στο 

νου µας διάφορες πολύπλοκες, δαπανηρές και εποµένως απρόσιτες κατασκευές που τίποτα κοινό 

δεν παρουσιάζουν σε σχέση µε τις συµβατικές κατοικίες που έχουµε συνηθίσει. Ευτυχώς η 

πραγµατικότητα µας διαψεύδει καθώς η κεντρική ιδέα της έξυπνης κατοικίας είναι πρωτίστως η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων που κατοικούν σε αυτό, καθιστώντας, απλώς, 

αποδοτικότερη τη χρήση των ήδη υπαρχόντων πόρων αυτού. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ‘έξυπνα’ 

προϊόντα µιας τέτοιας κατοικίας δεν οφείλουν να διαφέρουν και σχεδιαστικά από τα υπόλοιπα, 

αλλά αρκεί να εξαντλούν τις καινοτόµες δυνατότητές τους. 

  

Καθώς θα εστιάσουµε την µελέτη µας στη διαχείριση του φωτισµού θα διαπιστώσουµε ότι η 

σύγχρονη αγορά παρέχει όλα τα µέσα για την υλοποίηση ενός πλήρους ανεπτυγµένου και 

αυτονοµηµένου συστήµατος διαχείρισης φωτισµού, εύκολα υλοποιήσιµου σε κάθε συµβατική 

κατοικία. Με τον όρο σύστηµα διαχείρισης φωτισµού, σε ένα έξυπνο σπίτι, εννοούµε το σύστηµα 

εκείνο που περιλαµβάνει όλες τις πιθανές πηγές φωτισµού σε αυτό, διασυνδεδεµένες µεταξύ τους, 

έχοντας ως µοναδικό σκοπό τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας των.  

 

Οι πηγές φωτισµού διακρίνονται σε φυσικές και τεχνικές και σε αυτές συµπεριλαµβάνονται τα 

παράθυρα, οι πόρτες, οι ηλεκτρικές τέντες- ρολά και τα κάθε είδους φωτιστικά σώµατα. Ο έλεγχος 

των παραπάνω πηγών φωτισµού είναι δυνατόν να παρασχεθεί ανεξάρτητα αλλά και οµαδικά, να 

τεθεί σε πλήρως αυτόµατη λειτουργία, ώστε να ανοίγει και να κλείνει µε βάση το χρόνο, τις 

εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες φωτισµού και τις τοπικές ανάγκες κάθε χώρου. Επίσης, χάρη 

στην ενιαία διαχείρισή του φωτισµού, µπορούν να σβήνουν αυτόµατα όλα τα φώτα όταν για 

παράδειγµα ενεργοποιείται ο συναγερµός κατά την έξοδο από το σπίτι και, αντίστροφα, να ανάβουν 

τα φώτα σε ένα συγκεκριµένο χώρο όταν εισέρχεται κάποιο άτοµο σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό 

εξοικονοµείται σηµαντική ενέργεια και η αυτόνοµη λειτουργία του, που είναι πάντα 

προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του χρήστη 

 

Ο έλεγχος του φωτισµού µπορεί να γίνει και εκ του µακρόθεν µέσω επίτοιχων χειριστηρίων ή 

τηλεχειριστηρίων, εσωτερικής ή εξωτερικής τηλεφωνικής γραµµής, µηνυµάτων κινητής 
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τηλεφωνίας, ηλεκτρονικού υπολογιστή, Internet, κτλ. Ταυτόχρονα οι συνήθεις καθηµερινές 

λειτουργίες εξακολουθούν να υπακούουν στον κλασικό και οικείο χειρισµό, δηλαδή στην 

ενεργοποίησή τους  από τους συνήθεις διακόπτες τοίχου και πίνακα διατηρώντας τον ‘φιλικό’ 

χαρακτήρα της εγκατάστασης. Όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες εγκατάστασης µιας ‘έξυπνης’ 

κατοικίας έτσι και ο φωτισµός µπορεί να υπακούει σε οµάδες εντολών, πολυεντολές, προκειµένου 

να τίθεται ο χώρος στην επιθυµητή κατάσταση (π.χ. κατάσταση σύντοµης ή µακράς απουσίας, 

κατάσταση ύπνου, κανονικής ή οικονοµικής λειτουργίας). 

 

Χωρίς να αναφερθούµε στη καλωδίωση που απαιτείται προκειµένου να αναπτυχθεί και να 

υλοποιηθεί η διασύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε τους ελεγκτές των επιµέρους 

συσκευών, αφού έχει αναλυθεί, θα αναφέρουµε ότι η βασική φιλοσοφία που ακολουθείται, γενικά 

στον χώρο των έξυπνων κατοικιών, είναι η εγκατάσταση να αποτελεί προσθήκη/ επέκταση της ήδη 

υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου. Δηλαδή, το ειδικό υλικό που απαιτείται, 

πέραν του συµβατικού ηλεκτρολογικού, να τοποθετείται στις συνήθεις θέσεις των διακοπτών 

τοίχου και στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι ειδικές καλωδιώσεις 

ελαχιστοποιούνται και απλουστεύονται µε αποτέλεσµα η µόνη πρόσθετη καλωδίωση που πιθανό να 

απαιτηθεί να είναι ένας αγωγός δύο ζευγών για την τροφοδοσία και την µεταφορά δεδοµένων. 

 

Εφόσον, βέβαια, χρησιµοποιηθεί το πρωτόκολλο Χ-10 η κατάσταση απλουστεύεται ακόµη 

περισσότερο αφού τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσα από τα τυπικά καλώδια του ηλεκτρικού 

ρεύµατος χωρίς την συµβολή επιπρόσθετης καλωδίωσης π.χ. BUS. Η καλωδίωση δηλαδή είναι η 

ίδια µε την κανονική καλωδίωση που κάνουν οι ηλεκτρολόγοι. Η Δυναµική των προϊόντων Χ-10 

µπορεί και διαχειρίζεται τον φωτισµό από τα είδη υπάρχοντα σηµεία ελέγχου µε τους 

παραδοσιακούς διακόπτες της αγοράς. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της έξυπνης εγκατάστασης είναι 

ότι µπορούµε να ελέγχουµε τον φωτισµό αποκεντρωµένα αλλά κα συνολικά από ένα σηµείο. 

 

5.2 Συσκευές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο φωτισµός, ως γνωστό, παίζει καθοριστικό ρόλο και λαµβάνεται σοβαρά υπόψη καθόλη τη 

διάρκεια της αρχιτεκτονικής σχεδίασης και υλοποίησης µιας οποιασδήποτε κατοικίας, πολύ 

περισσότερο όταν αυτή φιλοδοξεί να χαρακτηριστεί ως ‘έξυπνη’. Βασική επιδίωξη κάθε µηχανικού 

είναι η κάλυψη όλων των χώρων της οικίας από εστίες φωτός κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη εργονοµία, εξοικονόµηση ενέργειας και φωτεινότητα στον χρήστη.  Για 
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το σκοπό αυτό τα µόνα εργαλεία που διαθέτει είναι η πλήρης αξιοποίηση του τεχνητού φωτισµού 

κατά τέτοιο τρόπο που  να ‘συνεργάζεται’ και να εναρµονίζεται µε το   φυσικό περιβάλλον. 

 

Έτσι, συσκευές όπως διακόπτες φωτισµού ρυθµιζόµενης έντασης, ανιχνευτές κίνησης, αισθητήρες 

θερµοκρασίας, τηλεχειριζόµενα ρελέ, φωτοµετρητές κ.α. αφού τοποθετηθούν  αποκεντρωµένα και 

στα σηµεία ακριβώς που κριθούν απαραίτητες µεταβάλλουν το περιβάλλον σε µια οποιαδήποτε 

πλήρως ελεγχόµενη και επιθυµητή κατάσταση. Προσφέρουν µε απλό και αξιόπιστο χειρισµό, 

ανεξάρτητο ή οµαδικό έλεγχο των φωτιστικών σωµάτων, µεταβλητό φωτισµό µε dimmer που 

τοποθετούνται στα επίτοιχα χειριστήρια ή στον ηλεκτρικό πίνακα, αυτόµατη λειτουργία των 

συνθηκών φωτισµού βάσει του χρονικού προγραµµατισµού, διατήρηση της σταθερής στάθµης 

φωτεινότητας µε τη φωτοµέτρηση του χώρου και γενικά επιτυγχάνεται µια αισθητική αναβάθµιση 

των χώρων µε τη βελτίωση του αρχιτεκτονικού φωτισµού.     

 

Στη συνέχεια αφού παρουσιάσουµε αναλυτικά τις συσκευές αυτές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

τους θα δείξουµε που µπορούν να τοποθετηθούν στην διάταξη µιας προτεινόµενης οικίας. 

 

5.2.1 Shutter Switch και µοτέρ 

 

Ο έλεγχος των εξωτερικών παραθύρων (πατζούρια), ηλεκτρικών τεντών και ρολών 

επιτυγχάνεται µε ένα µηχανισµό κίνησης, ο οποίος µέσω της τεχνολογίας 

Χ-10 συνδέεται µε έναν ειδικό διακόπτη (Shutter Switch). Πρόκειται για 

έναν διακόπτη ο οποίος εξειδικεύεται στον έλεγχο συστηµάτων που χρησιµοποιούν 

σύστηµα κίνησης (µοτέρ), όπως γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά παράθυρα, 

περιστρεφόµενες κάµερες, πόρτες, κτλ. Έχει την δυνατότητα της επιλογής δύο 

ταχυτήτων περιστροφής του µοτέρ καθώς και υψηλά περιθώρια ανοχής στις θερµοκρασιακές 

µεταβολές.  

 

5.2.2 Transceiver Module 

 

Ο όλος µηχανισµός µέσω ενός Transceiver Module είναι δυνατόν  να ελεγχθεί και µέσω 

τηλεχειριστηρίου. Η συγκεκριµένη συσκευή έχει την ιδιότητα να λαµβάνει τα σήµατα RF  που 

δέχεται από τηλεχειριστήριο, να τα µετατρέπει σε Χ-10 σήµατα και έτσι αυτά να ταξιδεύουν µέσα 

από την υπάρχον δοµή του ηλεκτρικού δικτύου του χώρου.  
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5.2.3 SlimFire Pocket remote 

 

Το τηλεχειριστήριο που χρησιµοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα SlimFire Pocket 

remote, το οποίο προγραµµατίζεται από τον χρήστη και µπορεί να ελέγξει τόσο συσκευές φωτισµού 

όσο και ηλεκτρικές. Το µέγεθός του είναι µικροσκοπικό ενώ τα σήµατα RF  που εκπέµπει, 

εξασφαλίζουν την πλήρη ελευθερία κινήσεως του χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 

οπτικής επαφής (Line Of Sight) µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του IR receiver. Η µέγιστη 

απόσταση µεταξύ αυτών να µην υπερβαίνει τα 20 µέτρα. Επιπλέον η συντήρησή του απαιτεί µόνο 

την αλλαγή της µπαταρίας κάθε 2 χρόνια.  

 

5.2.4 Power Line Computer 

 

Η τελική σύνδεση των συσκευών µέσω µιας γραµµής µεταφοράς δεδοµένων σε µια κεντρική 

µονάδα ελέγχου (Power Line Computer) επιτρέπει την επιτήρηση και τηλεχειρισµό του µηχανισµού 

από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο και  το Internet. 

 

5.3 Υλοποίηση 

 

Το επόµενο σχήµα απεικονίζει τη διάταξη των παραπάνω συσκευών καθώς και τον τρόπο 

‘επικοινωνίας’ µεταξύ τους:    

 
Εικόνα 8 :Διάταξη Συσκευών συστήµατος Φωτισµού 

 . 
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Ο έλεγχος και η ενεργοποίηση των φωτιστικών σωµάτων κατά την είσοδο ενός ατόµου σε έναν 

χώρο επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία ενός ανιχνευτή κίνησης και ενός δέκτη υπέρυθρων σηµάτων. 

 

Ο αισθητήρας αυτός κίνησης έχει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται οποιαδήποτε αισθητή 

µετακίνηση στο χώρο σε απόσταση περίπου 20 µέτρων και να µεταφέρει την πληροφορία αυτή σε 

έναν δέκτη υπέρυθρων σηµάτων. 

Ο δέκτης µεταφέρει το σήµα στις συσκευές φωτισµού κι έτσι αυτές ενεργοποιούνται. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι όλες οι συσκευές φωτισµού να είναι συνδεδεµένες σε µια Lamp Module, δηλαδή 

µια ειδική έξυπνη πρίζα άµεσης τοποθέτησης που επιτρέπει την ρύθµιση του φωτισµού σε διάφορα 

επίπεδα.  

 

 

 

Όταν ο αισθητήρας δεν αντιληφθεί πλέον κάποια κίνηση 

για χρονικό διάστηµα µεταξύ 1-256 λεπτά, το οποίο το 

επιλέγουµε εµείς, τότε στέλνει ένα δεύτερο σήµα 

προκειµένου να ακυρωθεί η προηγούµενη εντολή. 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του αισθητήρα αυτού είναι ότι 

δείχνει ανοχή σε ορισµένες κινήσεις που πιθανόν να είναι 

παραπλανητικές όπως για παράδειγµα της κίνησης των 

σωµατιδίων της σκόνης κτλ. 

 

Με την χρήση του προγραµµατιζόµενου χρονοδιακόπτη 

γίνεται αυτόµατα ο έλεγχος όλων των φωτιστικών σωµάτων της οικίας σύµφωνα µε ένα 

προκαθορισµένο πρόγραµµα του χρήστη. Ο συγκεκριµένος SMART-timer έχει στη µνήµη του την 

ένδειξη της πραγµατικής ώρας και την ηµεροµηνία για αυτόµατη διακοπή / 

ενεργοποίηση συσκευών σύµφωνα µε ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο ή και έκτακτο 

προγραµµατισµό. Περιλαµβάνει 4 κανάλια τα οποία µπορούν να ρυθµίσουν τη 

συσκευή µε 322 διαφορετικούς τρόπους. Η µπαταρία των 9V που περιέχει το 

καθιστά ανεπηρέαστο σε τυχόν διακοπές της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος 

διατηρώντας τα δεδοµένα στη µνήµη.  

 

Πατώντας τον διακόπτη ALL LIGHTS ON µπορεί ο χρήστης στο άκουσµα π.χ. ενός παράξενου 

θορύβου µέσα στη νύχτα να ενεργοποιήσει όλες τις συσκευές που έχει προγραµµατίσει µε αυτή την 

επιλογή, ενώ µε το διακόπτη ALL LIGHTS OFF να τις κλείσει αυτόµατα πριν πέσει για ύπνο. Μια 
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άλλη δυνατότητα λειτουργίας του SMART-timer παρέχεται µέσω της επιλογής SLEEP. 

Συγκεκριµένα έχοντας µια συσκευή ενεργοποιηµένη και πατώντας αυτή την επιλογή παρέχεται η 

δυνατότητα της απενεργοποίησής της ύστερα από καθορισµένο χρόνο και αντιστρόφως, της 

ενεργοποίησής  χωρίς δεύτερο πάτηµα κανενός πλήκτρου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό του 

ρολογιού δίδονται κάποιες προτεραιότητες στα δεδοµένα ανάλογα µε το αν πρόκειται για ρύθµιση 

σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση ενώ η υψηλότερη προτεραιότητα 

µπορεί να εκχωρηθεί και κατ’ επιλογή από το χρήστη. Δηµιουργούνται 

κατ’ αυτό τον τρόπο macros, οι οποίες θέτουν τον χώρο σε οποιαδήποτε 

σχεδόν επιθυµητή κατάσταση. 

  

Η δυνατότητα της ενεργοποίησης των φωτιστικών µέσων µπορεί να γίνει φυσικά και κατ’ ευθείαν 

από τους διακόπτες. Οι τύποι των διακοπτών διαφέρουν µεταξύ τους και διακρίνονται για την 

αυξοµείωση της έντασης του φωτός, την ασύρµατη ενεργοποίηση δύο ή περισσοτέρων συσκευών 

αλλά και τη δυνατότητα υποστήριξης συστηµάτων έως και 10Α. Ειδικά για τους ασύρµατους 

διακόπτες, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης του φωτισµού (Dim Wireless RF Wall 

Switches), η χρήση τους καθίσταται ιδανική για σηµεία που δεν υπάρχουν εγκατεστηµένα καλώδια 

για τον έλεγχο των φωτισµών ή κάποιας άλλης ηλεκτρικής συσκευής.  

 

Οι πιο απλοί Light switches είναι αυτοί των τριών θέσεων (άνω, κάτω, 

µέση) και ο τρόπος λειτουργίας τους µπορεί να καθοριστεί είτε από το 

πλήθος των πατηµάτων ή από τη διάρκεια τους. Έτσι, για παράδειγµα 

ένα σύντοµο πάτηµα του πάνω ή κάτω άκρου του διακόπτη µπορεί να  

ανάβει και να κλείνει τα φώτα, ενώ ένα παρατεταµένο αντίστοιχο πάτηµα να δυναµώνει και να 

εξασθενεί την ένταση του. 

 

Η πλήρης αξιοποίηση της ηλιακής φωτεινής ενέργειας σε ένα σπίτι ίσως αρκεί και µόνο για να 

χαρακτηριστεί ‘έξυπνο’. Μπορεί µε τον χρονικό προγραµµατισµό να επιτυγχάνεται ως ένα βαθµό η 

εναλλαγή του φυσικού φωτός µε του τεχνητού, αφού όταν θα νύχτωνε θα άναβαν τα φώτα, αλλά 

ποιος µπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τις καιρικές µεταβολές στη διάρκειας της ηµέρας; Και αν 

ξαφνικά µεσηµέρι καλυφτεί ο ήλιος µε σύννεφα ποιος θα το αντιληφθεί; Αυτό το κενό καλούνται 

να καλύψουν οι φωτοµετρητές (Outdoor Light Level Sensors) τοποθετώντας τους σε κατάλληλα 

εξωτερικά σηµεία της οικίας.  Ένας φωτοµετρητής αφού ‘διαβάσει’ την ποσότητα φωτός που 

πέφτει πάνω του, µπορεί να αξιολογήσει την πληροφορία και να ρυθµίσει έως και τέσσερις 

διαφορετικούς διακόπτες. Η ενδεικτική ένδειξη ανάβει όταν η στάθµη του εξωτερικού φωτισµού 

πέσει χαµηλότερα από τα όρια που έχει θέσει ο χρήστης. Η µονάδα µέτρησης του φωτός είναι τα 
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Lux (10 lux=1 foot candle) ενώ η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει σε δύο 

διαφορετικές καταστάσεις φωτεινότητας, τα 2-300 lux (σούρουπο) και τα 

200-20.000 lux (έντονο φως). Οι σκιές αρχίζουν να σχηµατίζονται 

ξεκάθαρα ήδη από τα 10.000lux. Τέλος για να αποφευχθεί το τρεµοσβήσιµο του σήµατος και να 

αποδοθεί µεγαλύτερη ανοχή στη συσκευή έναντι των παραµικρών µεταβολών στη φωτεινότητα, 

έχει ρυθµιστεί η στάθµη που καθορίζει το σβήσιµο των φώτων να είναι χαµηλότερη από εκείνη που 

τα ανάβει. 

 

 

5.4 Έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές 

 

Απαραίτητο στοιχείο µιας έξυπνης κατοικίας είναι η χρήση έξυπνων συσκευών. Οι συσκευές αυτές 

που ‘σκέπτονται’ µόνες τους ή παρέχουν τη δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης τους από τον 

χρήστη δεν ανήκουν πλέον µόνο σε σενάρια επιστηµονικής φαντασίας αλλά έχουν γίνει 

πραγµατικότητα.  

 

Στην κατοικία που προτείνουµε, θα χρησιµοποιήσουµε ένα ‘έξυπνο’ ψυγείο, ένα ‘έξυπνο’ 

πλυντήριο και έναν ‘έξυπνο’ φούρνο µικροκυµάτων, τα χαρακτηριστικά των οποίων θα αναλυθούν 

παρακάτω. Και οι τρεις παραπάνω συσκευές έχουν δηµιουργηθεί από την εταιρία LG, η οποία έχει 

αναπτύξει ένα πρωτόκολλο, το LnCP, το οποίο επιτρέπει στις συσκευές αυτές να χρησιµοποιούν το 

υπάρχον καλωδιακό σύστηµα για να επικοινωνούν µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει 

πλήρης συµβατότητα µεταξύ των συσκευών, αλλά υποχρεώνεται ο πελάτης να αγοράσει ολόκληρο 

τον εξοπλισµό του από την ίδια εταιρία. 

 

Ένα κοινό γνώρισµα των συσκευών αυτών είναι ότι στην περίπτωση που εµφανιστεί κάποιο 

πρόβληµα µπορούν αρκετές φορές να το ‘διαγνώσουν’ και να αποστείλουν ένα σχετικό email στην 

κατασκευάστρια εταιρία. 

 

5.4.1 Ψυγείο µε Internet 

 

Το ψυγείο που θα χρησιµοποιήσουµε ανήκει στην εταιρεία LG και είναι το µοντέλο GRD-267DTU.  

Αποτελεί την ‘καρδιά’ του συστήµατος µας και λειτουργεί ως server και για τις υπόλοιπες 

συσκευές. Ο λόγος είναι απλός. Το ψυγείο είναι συνεχώς συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Έχει 
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µια touch screen LCD, ηχεία και µια ψηφιακή κάµερα. Από το ψυγείο µπορούµε να ελέγχουµε όλες 

τις συσκευές, να έχουµε πρόσβαση στο internet και ακόµη να βλέπουµε και τηλεόραση. Η touch 

screen έχει επίσης και ένα ψηφιακό πενάκι µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε πάνω στην οθόνη 

και να αφήσουµε κάποιο µήνυµα. Επιπλέον, µπορούµε να καταγράψουµε τι περιέχει και, 

θεωρητικά, να διευκολυνθούµε στις µελλοντικές µας αγορές αφού µπορεί να µας ενηµερώνει για τα 

προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν τελειώσει. Το πρόβληµα που υπάρχει όµως είναι ότι κάποιος 

πρέπει να κάνει την αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων αυτών. 

 

 
Εικόνα 9 : Το έξυπνο ψυγείο 

5.4.2 Πλυντήριο 

 

Το πλυντήριο που θα χρησιµοποιήσουµε στην κατοικία µας είναι το µοντέλο WM-16100FD της 

LG.  Η µονάδα αυτή µπορεί να προγραµµατιστεί από απόσταση είτε µέσω του ψυγείου, είτε µέσω 

του υπολογιστή είτε ακόµη και από ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 

΄κατεβάσµατος’ νέων προγραµµάτων πλύσης, ανάλογα µε τα υφάσµατα και την ποιότητα των 

ρούχων που θέλουµε να πλύνουµε. 

 

 
 

Εικόνα 10 : Το έξυπνο πλυντήριο 
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5.4.3 Φούρνος Μικροκυµάτων 

 

Τέλος, η συσκευή της LG για φούρνο µικροκυµάτων είναι η ‘Internet Microwave oven’ και 

µπορούµε και αυτή όπως και τις προηγούµενες να τις διαχειριστούµε από απόσταση. Επίσης, 

δεδοµένης της δυνατότητας της να συνδέεται στο Internet, είναι εφικτό το ‘κατέβασµα’ νέων 

προγραµµάτων σχετικά µε τους τρόπους και τις ρυθµίσεις για ψήσιµο συγκεκριµένων φαγητών. 

 

 
 

Εικόνα 11 : Διαδικτυακός φούρνος µικροκυµάτων 

5.5 Συµπεράσµατα 

 

Όπως γίνεται αµέσως αντιληπτό οι συσκευές που πρόκειται να τοποθετηθούν για τον πλήρη έλεγχο 

του φωτισµού µιας ‘έξυπνης’ οικίας δεν είναι ούτε πολλές, ούτε πολύπλοκες και επιπλέον προσιτής 

τιµής. Δεν απαιτούν δηλαδή κάποιου είδους µακροπρόθεσµη µελέτη, επίβλεψη, προγραµµατισµό 

και εργασία από κάποιον εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο- µηχανικό. Η ικανότητα της όλης 

επιπρόσθετης τεχνολογικής υποδοµής του αυτοµατοποιηµένου σπιτιού κρίνεται ακριβώς στο κατά 

πόσο µπορεί να παραµείνει ‘αόρατη’ στον χρήστη, χωρίς να παρεµβάλλεται στην καθηµερινότητά 

του. Αυτό εξάλλου θα είναι και το κριτήριο εκείνο που θα διαψεύσει ή όχι τους ισχυρισµούς ότι το 

‘έξυπνο’ σπίτι δεν αποτελεί παρά έναν ‘έξυπνο’ τίτλο…       

 

 

•   1 Shutter Switch (για τον έλεγχο συστηµάτων που χρησιµοποιούν σύστηµα κίνησης(µοτέρ)). 

•   1 Moter (για ανεβοκατέβασµα ρολών, ιδανικό και για γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά παράθυρα, 

πόρτες κτλ.) 

•   1 Tranceiver module (µετατρέπει τα σήµατα RF που λαµβάνει από τηλεχειριστήριο σε 

σήµατα Χ-10). 

•   1 τηλεχειριστήριο (για την ενεργοποίηση των φωτισµών και των ηλεκτρικών συσκευών).  

•   1 Motion Sensor (ανιχνευτής κίνησης που έχει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται 

οποιαδήποτε αισθητή µετακίνηση στο χώρο σε απόσταση περίπου 20 µέτρων). 
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•   1 Lamp Module (συσκευή άµεσης τοποθέτησης και λειτουργίας για τον έλεγχο ενός 

συστήµατος φωτισµού). 

•   1 Smart Timer (προγραµµατιζόµενος χρονοδιακόπτης για τον αυτόµατο έλεγχο όλων των 

φωτιστικών σωµάτων της οικίας). 

•   1 Light Switch (απλός διακόπτης τριών θέσεων για την ενεργοποίηση των φωτιστικών 

µέσων). 

•   1 Wireless RF Wall Switch    ( ασύρµατος  διακόπτης  τοίχου  για  τον  έλεγχο  συσκευών  

Χ-10). 

•   1 Wall Dimmer Smart Timer (διακόπτης που επιτρέπει την αυξοµείωση της έντασης του 

φωτισµού). 

•   1 Light Level Sensor (µετρητής φωτεινότητας 2 Lux … 20 Klux). 

•   1 UPS (τροφοδοτικό χαµηλής τάσης αδιάλειπτης λειτουργίας). 
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6 Συστήµατα Ασφάλειας και Πανικού 
 

6.1 Εισαγωγικά για την ασφάλεια ενός έξυπνου σπιτιού. 

 

Πριν από λίγα χρόνια, το να έλεγε κάποιος ότι σκοπεύει να επενδύσει ένα σηµαντικό χρηµατικό 

ποσό για να εξοπλίσει µια κατοικία µε συστήµατα ασφαλείας, θα ακουγόταν µάλλον εκτός 

πραγµατικότητας ή τουλάχιστον φάνταζε µεγάλη πολυτέλεια και σίγουρα δεν ήταν µια επένδυση η 

οποία αποτελούσε ανάγκη. 

 

Οι εποχές όµως έχουν αλλάξει η προστασία της περιούσιας αλλά και της ζωής µας αποτελεί το 

πρώτο µέληµα όλων και έτσι ενώ στο παρελθόν η επένδυση χρηµάτων σε συστήµατα ασφαλείας 

αποτελούσε πολυτέλεια, για τους περισσότερους από µας τώρα πια δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε 

ότι αποτελεί µια από τις βασικές ανάγκες. Ειδικά για κατοικίες που χτίζονται σε µεγάλες πόλεις ή 

σε περιοχές που δεν είναι πυκνοκατοικηµένες, η ύπαρξη συστηµάτων ασφαλείας θεωρείται σίγουρα 

απαραίτητη, δεδοµένου ότι η λύση του σκύλου φύλακα δεν φαίνεται πλέον αποτελεσµατική. 

 

Βέβαια στη πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αναγκών αυτών έπαιξε µεγάλο ρόλο και η 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία έδωσε λύσεις για την επίτευξη του τελικού σκοπού, που 

δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση αλλά και τη βελτίωση της ζωής µας.       

 

Η ανάγκη λοιπόν να προστατεύσει κάποιος την περιουσία του από οποιονδήποτε θελήσει να την 

παραβιάσει, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγκη να προστατεύσει και την ίδια του τη ζωή, 

οδήγησε την αγορά στη δηµιουργία πληθώρας λύσεων οι οποίες να από τη µία να καλύπτουν όλες 

τις ανάγκες και από την άλλη να είναι προσιτές από όλους. Έτσι λοιπόν ο καθένας µπορεί να 

εξοπλίσει την κατοικία του µε συστήµατα ασφαλείας που καλύπτουν τις ανάγκες του. 

 

Σήµερα δεν είναι καθόλου δύσκολο για κάποιον να βρει το σύστηµα ασφαλείας που ταιριάζει στις 

ανάγκες του, αλλά και που δεν ξεπερνά τις οικονοµικές του δυνατότητες. Ακόµα και οι 

κατασκευαστές που σε όλες τις περιπτώσεις δύσκολα ανεβάζουν το κόστος µιας κατασκευής το 

γεγονός ότι ο εξοπλισµός µιας κατοικίας µε συστήµατα ασφαλείας, προσθέτει στην αξία του 

σπιτιού, και άρα θα πωληθεί ευκολότερα και σε πολύ καλύτερη τιµή κάνει τα πράγµατα πιο 

εύκολα. Έτσι οι κατασκευαστές δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβληµα να συµπεριλάβουν στις 
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κατασκευές τους και δαπάνες που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό µιας κατοικίας µε συστήµατα 

ασφαλείας. 

 

Στη συνέχεια θα δούµε τις δυνατότητες που έχει κάποιος που επιθυµεί να εξοπλίσει το σπίτι του µε 

συστήµατα ασφαλείας. Βέβαια ο όρος συστήµατα ασφαλείας είναι ένας πολύ γενικός όρος που 

περιλαµβάνει πάρα πολλά πράγµατα. Αν κάποιος ήθελε να δώσει έναν ορισµό, θα µπορούσε να πει 

ότι µε τον όρο συστήµατα ασφαλείας θεωρούµε, τα συστήµατα συναγερµού, το κλειστό κύκλωµα 

τηλεόρασης, την ανίχνευση κίνησης, ένα σύστηµα πρόσβασης που θα απέτρεπε την είσοδο στο 

χώρο κατοικίας στους µη εξουσιοδοτηµένους επισκέπτες και πάρα πολλά άλλα συστήµατα που 

θωρακίζουν µια κατοικία.  

 

Στη συγκεκριµένη εργασία θα γίνει µελέτη ενός τέτοιου συστήµατος που µπορεί να εφαρµοστεί 

στη κατοικία που περιγράψαµε. 

 

 

6.2 Σύστηµα συναγερµού 

 

Το πρώτο βήµα που έχει να κάνει κάποιος που θέλει να ασφαλίσει την κατοικία του είναι φυσικά η 

τοποθέτηση ενός συστήµατος συναγερµού. Ο  συναγερµός αποτελεί τη βάση για την ασφάλεια µιας 

κατοικίας. 

 

Τα βασικά στοιχεία τα οποία αποτελούν ένα σύστηµα συναγερµού θα µπορούσε να πει κάποιος ότι 

είναι ο έλεγχος πόρτων και παραθύρων µε την τοποθέτηση µαγνητικών επαφών, καθώς και οι 

ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων. 

 

Στη αγορά αυτή τη στιγµή υπάρχει µεγάλος αριθµός συστηµάτων συναγερµού και σίγουρα είναι 

πολύ εύκολο για κάποιον να βρει αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες του. 

 

Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε το Security System MS9770 (SH 8010). Σαν βασικό κριτήριο για την 

πιο πάνω επιλογή του συστήµατος συναγερµού που θα τοποθετήσουµε στην κατοικία µας εκτός 

από την αποτελεσµατικότητα του, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η µεγάλη ευκολία στην τοποθέτησή 

του συγκεκριµένου συστήµατος καθώς και το πόσο εύχρηστος είναι. Μια και θα πρέπει  να 

µπορούν να τον χειρίζονται όλα τα µελή της οικογένειας. Το συγκεκριµένο σύστηµα απεικονίζεται 

στη συνέχεια. 
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Εικόνα 12 : Κεντρική κονσόλα και περιφερειακές συσκευές στο σύστηµα συναγερµού MS 9770 

 

Το MS9770 είναι ένα ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε 16 ζώνες. Διαθέτει ενσωµατωµένο 

τηλεφωνητή αλλά και δυνατότητες ελέγχου των ηλεκτρικών συσκευών. Το συγκεκριµένο σύστηµα 

προσφέρει και δυνατότητα αθόρυβου συναγερµού. 

 

Επίσης ένα πολύ θετικό στοιχείο του συγκεκριµένου συστήµατος συναγερµού είναι ότι µπορεί να 

τοποθετηθεί σε ελάχιστο χρόνο χωρίς να χρειαστεί ειδικός τεχνικός για την  τοποθέτηση του αφού 

αυτή µπορεί να γίνει και από τον ίδιο το χρήστη. Επίσης παρουσιάζει πολύ µεγάλη ευκολία στη 

χρήση του ακόµα και από άτοµα πολύ µικρής ή µεγάλης ηλικίας. 

 

Το σύστηµα ασύρµατου συναγερµού MS9770/9470 θεωρείται το πιο διάσηµο της οικογένειας Χ-

10.  Είναι το τέλειο σύστηµα συναγερµού για κάποιον που δεν θέλει να έχει µόνο το κλασικό τρόπο 

προστασίας, µε το απλό ηχητικό σήµα, αλλά να έχει κάτι παραπάνω, αφού το συγκεκριµένο 

σύστηµα παρέχει τρεις µορφές προστασίας. Τη βασική ηχητική ειδοποίηση, τη δυνατότητα 

σύνδεσης µε τηλεφωνητή, καθώς και τη δυνατότητα για άναµµα και σβήσιµο των συστηµάτων 

φωτισµού.  

 

 

6.2.1 Χαρακτηριστικά του Security System MS9770 (SH 8010) 

 

Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει:  

 

-Ένα κεντρικό σύστηµα 16 ζωνών. 
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Ένας τηλεφωνητής ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καλέσει τέσσερις τηλεφωνικούς αριθµούς και 

να µεταδώσει ένα ηχογραφηµένο µήνυµα. Τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός τότε 

αυτόµατα ο τηλεφωνητής θα καλέσει τους αριθµού που εµείς έχουµε προγραµµατίσει να καλούνται 

µέσω του τηλεφωνητή. Το γεγονός αυτό µας προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια µια και µπορούµε 

ανά πάσα στιγµή να ενηµερωθούµε µε ένα απλό τηλεφώνηµα για το τι συµβαίνει στο χώρο µας. 

Μαζί µε µας πάλι µε ένα απλό τηλεφώνηµα µπορεί να ενηµερωθεί η αστυνοµία. Έχουµε τη 

δυνατότητα να ενεργοποιήσουµε επιλεκτικά το σύστηµα. Μπορούµε δηλαδή να επιλέξουµε 

συνολική ή περιµετρική ενεργοποίηση του συστήµατος συναγερµού. 

 

Ακόµα µια πολύ σηµαντική δυνατότητα του συστήµατος αυτού είναι η ύπαρξη ενός πλήκτρού το 

οποίο ονοµάζεται PANIC και µας δίνει τη δυνατότητα να ειδοποιήσουµε σε περίπτωση ανάγκης 

άσχετα µε το αν ο συναγερµός είναι ενεργοποιηµένος ή απενεργοποιηµένος. Επίσης διαθέτει 

χειριστήριο κλειδοθήκης για την ενεργοποίηση αλλά και την απενεργοποίηση του συστήµατος 

χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα PANIC. Ακόµα το σύστηµα αυτό µας παρέχει τη δυνατότητα να 

ενεργοποιούµε τα φωτιστικά συστήµατα της κατοικίας σε περίπτωση ανάγκης. 

 

Το Security System MS9770 (SH 8010) παρέχει στο χρήστη χειριστήριο για την εσωτερική χρήση 

του συστήµατος συναγερµού µε πλήρεις δυνατότητες για Home Automation. Επίσης πολύ 

σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο συναγερµός αυτός µας δίνει τη δυνατότητα να µπορούµε να 

αλλάξουµε µέχρι και 65000 κωδικούς.   

 

Στο σύστηµα συναγερµού MS9770 (SH 8010) περιλαµβάνονται ανιχνευτές κίνησης καθώς και 

παγίδες θυρών µέχρι 16. Ο χρήστης µπορεί αρχικά να χρησιµοποιήσει όσες αυτός θέλει και πάντα 

διατηρεί το δικαίωµα της επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες του.      

 

Ο ανιχνευτής κίνησης που θα χρησιµοποιηθεί είναι ασύρµατος. Όταν το σύστηµα είναι 

ενεργοποιηµένο και κάποιος εισβολέας εισέλθει στο χώρο, ο αισθητήρας κίνησης στέλνει σήµα στη 

βάση για ενεργοποίηση της σειρήνας και για το αναβόσβηµα των φωτιστικών του χώρου. Το 

σύστηµα διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της ευαισθησίας έτσι ώστε µικρά ζώα στο χώρο να µην 

ανιχνεύονται. Αυτό απορρίπτει την ύπαρξη ψεύτικων συναγερµών. Ο κάθε αισθητήρας ελέγχεται 

από την κεντρική κονσόλα για την σωστή λειτουργία του και για την ανάγκη αλλαγής των 

µπαταριών.  

 

Η παγίδα θυρών και παραθύρων που θα χρησιµοποιήσουµε (SH8030) είναι ένας µαγνητικός 

διακόπτης ο οποίος ενεργοποιεί την βασική µονάδα σε περίπτωση παραβίασης. Λειτουργεί µε 
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µπαταρίες και ελέγχεται συνεχώς από την κονσόλα για την σωστή λειτουργία του. Ο αισθητήρας 

στέλνει µία ραδιοφωνική συχνότητα (RF) στην κεντρική κονσόλα. Όταν η κεντρική κονσόλα είναι 

ενεργοποιηµένη και ο αισθητήρας στείλει κάποιο σήµα τότε ενεργοποιείται η σειρήνα του 

συναγερµού. Όταν η κεντρική κονσόλα δεν είναι ενεργοποιηµένη τότε ένα ηχητικό σήµα µπορεί να 

ειδοποιεί για το άνοιγµα της συγκεκριµένης πόρτας (η λυχνία του αισθητήρα δείχνεται πάνω στην 

κονσόλα). Κατά την εγκατάσταση του αισθητήρα µε την κονσόλα η κονσόλα τυχαία επιλέγει έναν 

16ψήφιο αριθµό ο οποίος χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του αισθητήρα από την κονσόλα. 

Επάνω στην παγίδα µπορούν να συνδεθούν και άλλοι αισθητήρες (καπνού, φωτιάς ,νερού).  

 

  
Εικόνα 13 : Ανιχνευτής κίνησης και µαγνητική παγίδα θύρας και παραθύρου 

 

Τέλος το Security System MS9770 (SH 8010) περιλαµβάνει Lamp Module για τον έλεγχο 

φωτιστικού συστήµατος. Καθώς και Flash των φωτιστικών σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

συναγερµού. 

 

Στην εγκατάσταση του παραπάνω συστήµατος συναγερµού περιλαµβάνεται η δυνατότητα 

τοποθέτησης εξωτερικής σειρήνας συναγερµού, ανιχνευτής σπασίµατος τζαµιών, ανιχνευτής 

καπνού καθώς και εσωτερικές σειρήνες. 

 

Για τις δικές µας ανάγκες θα χρησιµοποιήσουµε µια εξωτερική σειρήνα η οποία θα τοποθετηθεί 

δίπλα στην είσοδο στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού. Η χρήση εσωτερικής σειρήνας δεν κρίνεται 

απαραίτητη σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ανιχνευτές σπασίµατος τζαµιών οι οποίοι θα 

τοποθετηθούν σε όλα τα παράθυρα και φυσικά ανιχνευτές καπνού µε τους οποίους θα καλύψουµε 

όλους τους χώρους του σπιτιού. Οι ανιχνευτές θραύσης τζαµιών που θα χρησιµοποιήσουµε είναι ο 

SH8035. Πρόκειται για ασύρµατο αισθητήρα για όλες τις κονσόλες X-10. Χρησιµοποιεί 16ψήφιο 
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κωδικό συνδυασµό για την σύνδεση του µε την κεντρική κονσόλα ενώ λειτουργεί µε µπαταρίες µε 

δυνατότητα έλεγχου αυτών.     

 
Εικόνα 14 : Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων 

 

Η κεντρική µονάδα του συστήµατος θα τοποθετηθεί σε µέρος δίπλα στην είσοδο στο εσωτερικό της 

κατοικίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του κατά την είσοδο 

και την έξοδο από το σπίτι. 

 

Η τοποθέτησή του είναι εύκολη υπόθεση όπως είπαµε µια και το συγκεκριµένο σύστηµα 

συναγερµού στηρίζεται στη τεχνολογία Χ-10. Έτσι χρησιµοποιώντας τη ηλεκτρική εγκατάσταση 

του σπιτιού µας καθώς και την τηλεφωνική εγκατάσταση µπορούµε να θέσουµε σε λειτουργία  το 

σύστηµα συναγερµού.   

6.3 Σύστηµα ελέγχου κουρτινών 

 

Ένα επιπλέον σύστηµα που µας προσφέρει ασφάλεια ιδιαίτερα όταν λείπουµε από το χώρο του 

σπιτιού µας είναι και ο έλεγχος κουρτινών. Με το σύστηµα αυτό αυτοµατοποιούµε τις κουρτίνες 

του χώρου µας για αυτόµατο άνοιγµα κατά τη διάρκεια της µέρας και κλείσιµο κατά τη διάρκεια 

της νύχτας. Αποτελεί ένα αρκετά αποτελεσµατικό σύστηµα ασφάλειας αφού δίνει την εντύπωση 

της ύπαρξης ανθρώπου στο χώρο. 

 

Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσουµε το Drapeboss (SH7010)  
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Εικόνα 15 : Σύστηµα ελέγχου κουρτινών 

 

Με το Drapeboss (SH7010) µπορούµε να προγραµµατίσουµε τους χρόνους που εµείς επιθυµούµε 

να ανοίγουν οι κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Έχουµε τη δυνατότητα τεσσάρων 

διαφορετικών προγραµµατισµών για τη µέρα και έναν για τα Σαββατοκύριακα. 

 

Διαθέτει τα εξής  : 

Ρυθµιζόµενη ταχύτητα ανοίγµατός-κλεισίµατος. 

Φωτεινή οθόνη ένδειξης ώρας και προγραµµατισµών 

Ρύθµιση για Full Open και Full Close των κουρτινών. 

Λειτουργεί σε κάθε είδος κουρτινών 

 

Ο µόνος περιορισµός που έχουµε είναι  στο µήκος της κουρτίνας. Το µέγιστο µήκος περιορίζεται 

στα 12 µέτρα. Στη περίπτωση µας αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα µια και τα 12 µέτρα καλύπτουν τις 

ανάγκες µας. 

 

Το σύστηµα αυτό δεν είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί σε όλα τα παράθυρα, αρκεί να το 

τοποθετήσουµε στο παράθυρο που είναι ορατό από την είσοδο και που θα δώσει την εντύπωση σε 

κάποιων απρόσκλητο επισκέπτη ότι το σπίτι δεν είναι άδειο. Η τοποθέτηση του είναι σχετικά 

εύκολη αφού και αυτό ανήκει στην οικογένεια Χ-10. 

 

6.4 Σύστηµα θυροτηλεόρασης 

 

Εκτός από την θωράκιση της κατοικίας την ώρα που οι ένοικοι λείπουν σηµαντικό ρόλο παίζει και 

η ασφάλεια όταν οι ένοικοι είναι παρόντες στο χώρο του σπιτιού. Ένα σύστηµα το οποίο 

εξασφαλίζει την επιλεκτική δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα που ζητούν να εισέλθουν στον χώρο 
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µας είναι ένα σύστηµα θυροτηλεόρασης το οποίο τοποθετείται στην κύρια είσοδο του σπιτιού. 

Όταν το κουδούνι θα χτυπήσει ο ένοικος βλέποντας από το monitor το άτοµο που ζητάει να 

εισέλθει µπορεί µε το πάτηµα του ενός κουµπιού να του ανοίξει την πόρτα. Η άδεια εισόδου µπορεί 

επίσης να δοθεί µε τηλεκοντρόλ. Αυτή είναι η µία επιλογή και λειτουργεί όταν ο συναγερµός του 

σπιτιού είναι εκτός λειτουργίας. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει πληθώρα προϊόντων µε πολλές 

δυνατότητες όπως την σύνδεση της κάµερας µε πολλά monitor ή και µε την τηλεόραση µέσα στο 

σπίτι σε διαφορετικά δωµάτια ή ακόµα την τοποθέτηση επιπλέον κάµερας σε κάποιο διαφορετικό 

σηµείο του σπιτιού.        

 

Στην δική µας περίπτωση θα χρησιµοποιήσουµε την συσκευή SH9075. Η συγκεκριµένη συσκευή 

αποτελείται από την κάµερα εξωτερικού χώρου και το θυροτηλέφωνο µε ενσωµατωµένο monitor. 

Διαθέτει µνήµη για την φωτογράφηση έως και 40 φωτογραφιών. Όταν κανείς δεν είναι σπίτι ο 

επισκέπτης στην εξωτερική πόρτα αυτόµατα βιντεοσκοπείται και σηµειώνει την ώρα και την 

ηµεροµηνία που χτύπησε το κουδούνι. Η σύνδεση της κάµερας µε το monitor γίνεται µε 2 καλώδια. 

 
Εικόνα 16 : Σύστηµα θυροτηλεόρασης το οποίο αποτελείται από την κάµερα και το     θυροτηλέφωνο µε το 

ενσωµατωµένο monitor. 

 

Οι δυνατότητες που δίνονται στον χρήστη ενός τέτοιου συστήµατος γενικά είναι πάρα πολλές και 

δεν περιορίζονται µόνο όταν αυτός είναι στο σπίτι. Όταν ο συναγερµός έχει τεθεί σε λειτουργία και 

κάποιος επισκέπτης χτυπήσει το κουδούνι τότε ο συναγερµός µπορεί να καλέσει στο κινητό του 

ιδιοκτήτη και να επιτρέψει στον επισκέπτη να συνοµιλήσει µε τον ιδιοκτήτη. Όταν ο τελευταίος 

θελήσει να δώσει πρόσβαση στον επισκέπτη µπορεί να το κάνει πληκτρολογώντας έναν κωδικό στο 

κινητό του τηλέφωνο.     
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6.5 Σύστηµα παρακολούθησης 

 

Πολύ σηµαντικό ρόλο στη ασφάλεια του σπιτιού παίζει η ύπαρξη ενός συστήµατος 

παρακολούθησής. Ένα τέτοιο σύστηµα βοηθάει όχι µόνο στη αποτροπή οποιουδήποτε θελήσει να 

πλησιάσει στο χώρο µας, αλλά µπορεί να µας βοηθήσει να παρακολουθήσουµε κάποιο χώρο του 

σπιτιού στον οποίο βρίσκεται κάποιο άτοµο της οικογένειας µας που έχει ανάγκη από 

παρακολούθηση. Όπως µικρό παιδί ή κάποιο ηλικιωµένο άτοµο. 

 

Για τη παρακολούθηση του εξωτερικού µας χώρου θα χρησιµοποιήσουµε το σύστηµα 

παρακολούθησης Flood Light PIR Camera  

 
Εικόνα 17 : Άποψη της Flood Light PIR ασύρµατης έγχρωµης κάµερας για παρακολούθηση εξωτερικού χώρου. 

 

 

Η Flood Light PIR Camera είναι µια ασύρµατη έγχρωµη κάµερα η οποία διαθέτει ήχο και η οποία 

µπορεί να ενσωµατωθεί µε το σύστηµα αυτόµατης ενεργοποίησης του φωτισµού µε την ανίχνευση 

κίνησης. Είναι κατάλληλη για εξωτερικό χώρο αφού είναι αδιάβροχη. 

 

Η Flood Light PIR Camera ενεργοποιείται µε την ύπαρξη κίνησης στον εξωτερικό χώρο του 

σπιτιού, µε το που η κάµερα θα καταγράψει και την παραµικρή κίνηση ενεργοποιεί τις φωτιστικές 

λυχνίες για το καλό φωτισµό του χώρου. Η κάµερα εκπέµπει στα 2.4GHz ασύρµατα µέσω τοίχων 

και πατωµάτων σε απόσταση 100 µέτρων. Η λήψη από τη κάµερα µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε 

τηλεόραση µέσα στο σπίτι. 

 

Το µυστικό του συστήµατος αυτού που το καθιστά αν όχι το καλύτερο τουλάχιστον ένα από τα 

καλύτερα συστήµατα παρακολούθησης είναι ο αισθητήρας κίνησης που διαθέτει. Ο αισθητήρας 
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αυτός ενεργοποιεί πάντα τη κάµερα όταν υπάρξει κάποια κίνηση, ενώ ενεργοποιεί τις φωτιστικές 

λυχνίες µόνο όταν είναι νύχτα. 

 

Το σύστηµα αυτό ανήκει στην οικογένεια των Χ-10 οπότε η τοποθέτηση του είναι εύκολη. Όπως 

είδαµε παραπάνω τα Χ-10 συστήµατα έχουν κάποιους αισθητήρες τους λεγόµενους Receivers και 

Transmitters. Στο προγραµµατισµό του συστήµατος ο αισθητήρας  κίνησης στέλνει ασύρµατα 

εντολή σε έναν Χ-10 Receiver. Με το που ο Receiver παίρνει την εντολή αυτή τότε µπορεί να 

προγραµµατιστεί να ενεργοποιείται τόσο ο φωτισµός όσο και η εγγραφή σε video. Τη Flood Light 

PIR Camera θα τη τοποθετήσουµε ακριβώς πάνω από τη είσοδο του σπιτιού.  

 

Όπως αναφέραµε πιο πάνω εκτός από την εξωτερική κάµερα µπορούµε να τοποθετήσουµε κάµερες 

και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια σε άτοµα του οικογενειακού 

µας περιβάλλοντος που θεωρούνται ευάλωτα. 

 

Στη δική µας περίπτωση θα τοποθετήσουµε µια τέτοια κάµερα στο παιδικό δωµάτιο. Με το τρόπο 

αυτό µπορούµε να παρακολουθήσουµε το δωµάτιο του παιδιού όταν βρισκόµαστε στο σαλόνι ή 

στη κουζίνα ή σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. 

 

Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσουµε την A/V Camera Set B/W η οποία είναι  µεγάλης 

απόστασης ασύρµατη και η οποία διαθέτει ήχο. 

 
    

Εικόνα 18 : Άποψη της κάµερας παρακολούθησης εσωτερικού χώρου. 

 

Τα χαρακτηριστικά της κάµερας αυτής φαίνονται παρακάτω. 
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Ο δέκτης µπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στην τηλεόραση µέσω του Scart, στον υπολογιστή ή στο 

video για άµεση εγγραφή σε ταινία. Επίσης είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση της κάµερας µε την 

τηλεόραση. Στη περίπτωση  του δικού µας σπιτιού η σύνδεση θα γίνει στο τηλεόραση. Η κάµερα 

αυτή έχει τη δυνατότητα επέκτασης έως και τέσσερις κάµερες πάνω στον ίδιο δέκτη. Επίσης 

διαθέτει ενσωµατωµένο µικρόφωνο για την ακρόαση του χώρου τον οποίο παρακολουθούµε. 

 

Η εµβέλεια του µπορεί να φτάσει τα 300 µέτρα (χωρίς εµπόδια), ενώ η εµβέλεια περιορίζεται 

ανάλογα µε τα εµπόδια που παρεµβάλλονται. Η αποστολή γίνεται στα 2.4GHz που είναι µια υψηλή 

συχνότητα µε µεγάλη ποιότητα αποστολής εικόνας και ήχου. 

 

Και µε το τελευταίο αυτό σύστηµα µπορούµε να πούµε ότι έχουµε εξοπλίσει το χώρο µας µε τα 

συστήµατα εκείνα που εξασφαλίζουν ασφάλεια χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης ή και τοποθέτησής επιπλέον συστηµάτων.    

 

Όπως είδαµε παραπάνω όλα τα συστήµατα ασφαλείας που χρησιµοποιούµε είναι ασύρµατα, άρα 

δεν υπάρχει ανάγκη για περιττές καλωδιώσεις που από τη µια αυξάνουν  το κόστος και το χρόνο 

εγκατάστασης ενώ από την άλλη δηµιουργούν  προβλήµατα στον εντοπισµό βλαβών. Επίσης το 

γεγονός της ασύρµατης τεχνολογίας , δίνει τη δυνατότητα µετεγκατάστασης των συστηµάτων 

ασφαλείας σε άλλο χώρο (σε κάποιο άλλο σπίτι), αλλά και την εύκολη επέκτασης τους αν αυτό 

κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές 

χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, µειώνεται η πιθανή επιρροή στους ανθρώπους από τα 

ηλεκτροµαγνητικά σήµατα που εκπέµπονται. 

 

6.6 Βιοµετρικά συστήµατα ασφαλείας 

 

Η αναγνώριση ενός ατόµου και ο έλεγχος πρόσβασης είναι δύο τοµείς οι οποίοι απαιτούν µέγιστη 

ασφάλεια ειδικά στον χώρο µιας κατοικίας. Στις προηγούµενες παραγράφους έγινε µία αναλυτική 

περιγραφή ενός συστήµατος συναγερµού και παρακολούθησης. Η δυνατότητα εισόδου σε µια 

κατοικία (απενεργοποίηση του συστήµατος συναγερµού) µπορεί να δοθεί είτε µε την 

πληκτρολόγηση ενός κωδικού είτε µε την επίδειξη κάποιου προσωπικού στοιχείου (βιοµετρικό 

στοιχείο). Αν θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό στα βιοµετρικά συστήµατα ασφαλείας θα λέγαµε ότι 

πρόκειται για ένα σύνολο (αυτοµατοποιηµένων) τεχνικών για την αναγνώριση κάποιου ατόµου, οι 

οποίες βασίζονται σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φυσιολογίας ή της συµπεριφοράς του. 

Στόχος είναι η παροχή ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών µε την αντικατάσταση των κωδικών 
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ασφαλείας και PIN από πληροφορία που είναι εγγενής στον καθένα από εµάς. Έτσι η χρήση 

βιοµετρικών µεθόδων αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας αλλά ταυτόχρονα απαλλάσσει και τον χρήστη 

από την αποµνηµόνευση κωδικού. 

 

Οι βιοµετρικές µέθοδοι κάνουν πιστοποίηση ή αναγνώριση. Στην πρώτη περίπτωση, που βασίζεται 

στα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόµου, περιλαµβάνονται η αναγνώριση δακτυλικών 

αποτυπωµάτων, της ίριδας του µατιού, της γεωµετρίας του χεριού, ενώ στη δεύτερη γίνεται 

αναγνώριση µέσω της φωνής του ατόµου και της υπογραφής του. Επίσης χρησιµοποιούνται και 

άλλα χαρακτηριστικά όπως ο αµφιβληστροειδής, το πρόσωπο, ο τρόπος πληκτρολόγησης, ο 

βηµατισµός και άλλα µοναδικά γνωρίσµατα του κάθε ανθρώπου. Ως βιοµετρικό χαρακτηριστικό ο 

αµφιβληστροειδής είναι ο πλέον πολύπλοκος, µε αποτέλεσµα τα αντίστοιχα βιοµετρικά να 

θεωρούνται τα πιο ακριβή. Επειδή όµως, ο αµφιβληστροειδής αλλοιώνεται µε το πέρασµα του 

χρόνου, τα πλέον αξιόπιστα βιοµετρικά είναι αυτά που χρησιµοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης της 

ίριδας και τα οποία θα περιγραφούν λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Τα βιοµετρικά αναγνώρισης 

φωνής  και τρόπου πληκτρολόγησης δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια.   

 

Παρόλο που τα διάφορα είδη των βιοµετρικών χρησιµοποιούν διαφορετικές λειτουργίες για να 

πετύχουν την αναγνώριση, η αρχή λειτουργίας είναι περίπου η ίδια. Το πρώτο στάδιο είναι η 

εγγραφή του χρήστη στο σύστηµα. Κατά την διαδικασία αυτή ο χρήστης αποδίδει το βιοµετρικό 

δείγµα του  το οποίο αφού µετατραπεί σε ψηφιακή µορφή αποθηκεύεται σε µία βάση δεδοµένων. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ένα νοµικό πρόβληµα που υπάρχει στη χώρα µας όπου δεν 

επιτρέπεται η αποθήκευση βιοµετρικών χαρακτηριστικών σε βάση δεδοµένων. Αυτό αναγκάζει την 

αποθήκευση του βιοµετρικού χαρακτηριστικού σε µία κάρτα η οποία αποδίδεται στον χρήστη. Στην 

περίπτωση βέβαια της εφαρµογής βιοµετρικών σε µία έξυπνη κατοικία δεν υπάρχει τέτοιο 

πρόβληµα αφού η χρήση των προσωπικών χαρακτηριστικών γίνεται από τους ίδιους τους ενοίκους. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής κάθε φορά που κάποιο εξουσιοδοτηµένο άτοµο 

επιχειρήσει να εισέλθει στον φυλασσόµενο χώρο πρέπει να αποδώσει το βιοµετρικό του δείγµα το 

οποίο συγκρίνεται µε το πρότυπο και εφόσον ταιριάζουν παρέχεται πρόσβαση.      

 

6.6.1 Συστήµατα δακτυλοσκόπησης 

 

Η ιδέα µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα ήταν γνωστή από παλιά (ταυτότητες). Το σύστηµα 

αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωµάτων (automatic fingerprint identification system) βασίζεται 

στο γεγονός ότι κάθε άτοµο έχει µοναδικά δακτυλικά αποτυπώµατα τα οποία τα κουβαλάει 
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συνέχεια πάνω του. Τα βιοµετρικά συστήµατα δακτυλοσκόπησης διακρίνονται ανάλογα µε τον 

τρόπο ανάγνωσης. Τα βιοµετρικά οπτικής ανάγνωσης χρησιµοποιούν ένα scanner το οποίο για να 

διαβάσει το αποτύπωµα το σαρώνει µε φως. Τα βιοµετρικά υπερήχων δεν απαιτούν την επαφή του 

δακτύλου µε την επιφάνεια αφού η συσκευή βοµβαρδίζει το δάκτυλο µε υπέρηχους και λαµβάνει 

τα ανακλώµενα από αυτό κύµατα. Επειδή το ανθρώπινο δάκτυλο δεν είναι λείο αλλά αποτελείται 

από όρη και κοιλάδες, ο χρόνος λήψης του ανακλώµενου υπέρηχου εξαρτάται από το πόσο ψηλά 

είναι τα όρη ή πόσο χαµηλά οι κοιλάδες. Τα βιοµετρικά θερµικής ανάγνωσης αναγνωρίζουν τις 

διάφορες θερµοκρασίες που έχει το ανθρώπινο δάκτυλο στα διάφορα σηµεία του. Τα βιοµετρικά 

αυτά απαιτούν µετακίνηση του ανθρώπινου δακτύλου πάνω στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα. Στα 

πυκνωτικά βιοµετρικά ή ανάγνωσης αφής ο αισθητήρας αποτελείται από µικροσκοπικούς πυκνωτές 

σε µορφή ολοκληρωµένου. Η µία πλάκα του κάθε πυκνωτή είναι σταθερή ενώ οι υπόλοιπες 

µετακινούνται ανάλογα µε το βάθος και το ύψος των κοιλάδων και των όρεων αλλάζοντας έτσι την 

χωρητικότητα του και άρα το ηλεκτρικό ρεύµα στην έξοδο του. Με αυτόν τον τρόπο τα όρη και οι 

κοιλάδες του ανθρώπινου δακτύλου µετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήµα. Κάθε µικροσκοπικός 

πυκνωτής αντιστοιχεί σε ένα pixel της εικόνας που σχηµατίζεται.        

 

Στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος θα συµπεριληφθούν η ακρίβεια και το µικρό σχετικά µέγεθος 

της συσκευής ενώ σαν µειονέκτηµα αναφέρεται η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων 

όπως η σκόνη ή ο ιδρώτας. 

 

6.6.2 Η γεωµετρία του χεριού  

 

Μέσο πιστοποίησης της αυθεντικότητας ενός ατόµου, το οποίο ελέγχει το σχήµα του χεριού ή των 

δακτύλων. Ο χρήστης τοποθετεί το χέρι του επάνω σε µια πλάκα έτσι ώστε να ευθυγραµµίζεται µε 

πέντε οδηγούς και το σύστηµα φωτογραφίζει το χέρι του εξετάζοντας το τρισδιάστατο σχήµα της 

παλάµης, το µήκος και το πλάτος των δακτύλων, καθώς και το σχήµα των αρθρώσεων.  

 

Πλεονεκτήµατα της χρήσης αναφέρονται η γρήγορη επιβεβαίωση και η υψηλή αποδοχή από τους 

χρήστες ενώ στα µειονεκτήµατα καταγράφονται ο όγκος και το κόστος της συσκευής. 
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Εικόνα 19 : Σύστηµα αναγνώρισης παλάµης και γεωµετρίας του χεριού. 

 

6.6.3 Αναγνώριση ίριδας  

 

Τα βιοµετρικά αναγνώρισης ίριδας χρησιµοποιούν ένα κυκλικό πλέγµα το οποίο επικάθεται στη 

ίριδα. Μέσω αυτού η κάµερα λαµβάνει ασπρόµαυρες φωτογραφίες και ανάλογα µε τις διαβαθµίσεις 

άσπρου µαύρου του µατιού, που είναι µοναδικές για κάθε άνθρωπο, επιτυγχάνεται τόσο η εγγραφή 

όσο και η πιστοποίηση. Πρέπει να τονιστεί ότι τα βιοµετρικά αναγνώρισης ίριδας ενσωµατώνουν 

στις κάµερες µονάδες Frame Grabber οι οποίες µετατρέπουν το δείγµα σε ψηφιακή µορφή. 

Θεωρείται από τα πλέον ασφαλή µέσα της βιοµετρικής τεχνολογίας, καθώς η ίριδα είναι ένα 

εσωτερικό ανθρώπινο όργανο το οποίο µένει σχεδόν αναλλοίωτο εφ' όρου ζωής, ενώ ακόµη και τα 

χαρακτηριστικά της ίριδας του κάθε µατιού διαφέρουν µεταξύ τους. 

 

   
Εικόνα 20 : Συσκευή αναγνώρισης ίριδας της εταιρίας Senex. Αναγνώριση και δοµή της ίριδας από την 

συσκευή. 

 

Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου πρέπει να αναφερθούν η µοναδικότητα της ίριδας  η οποία δεν 

µεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ζωής, η υψηλή ακρίβεια ενώ σαν µοναδικό µειονέκτηµα 

αναφέρεται το υψηλό κόστος και η δυσκολία αποδοχής από τον χρήστη ο οποίος σε πολλές 

περιπτώσεις έχει υποψίες για βλαβερές συνέπειες στην όραση του. 
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6.6.4 Συσκευή για δακτυλοσκόπηση 

 

Ένα εύχρηστο σύστηµα δακτυλοσκόπησης το οποίο καλύπτει τις ανάγκες µιας έξυπνης κατοικίας 

είναι το Star Finger – 007. Πρόκειται για ένα εύχρηστο σύστηµα το οποίο βασίζεται σε δύο 

µικροεπεξεργαστές των 8bit συνδυάζοντας µικρό κόστος µε µέγιστη απόδοση. Συνδυάζει 

ανάγνωση καρτών proximity και από απόσταση, πληκτρολόγια κωδικών PIN καθώς και 

δακτυλικού αποτυπώµατος. Το Star Finger – 007 έχει έναν επιπλέον αναγνώστη καρτών proximity 

για έλεγχο εξόδου. Έχει επίσης τέσσερις ανεξάρτητες θύρες εισόδου µε δυνατότητα σύνδεσης 

ελέγχου εξόδου, επικοινωνία πόρτας, σένσορα PIR, και σένσορα θραύσης παραθύρου. Η συσκευή 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνη της ή συνδεδεµένη στο δίκτυο επικοινωνίας µέσω θύρας 

RS232/RS422. Έχει ενσωµατωµένα δύο ρελέ τύπου FORM-C µε αντιµαγνητική προστασία καθώς 

και 2 εξόδους TTL για διάφορες εφαρµογές, όπως ενεργοποίηση auto-dialer και έλεγχο άλλων 

συσκευών. Όλες οι ρυθµίσεις, όπως τα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων, η διευθέτηση εισόδου 

και εξόδου ανά χρήστη και όλα τα καταγεγραµµένα περιστατικά καταγράφονται στον συνδεδεµένο 

µε την συσκευή υπολογιστή και µπορούν να διαχειριστούν µέσω ειδικού λογισµικού που παρέχεται 

από την προµηθεύτρια εταιρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 21 : Συσκευή αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώµατος Star-Finger 007 

 

6.7 Επιλογή κατάλληλου συστήµατος ασφαλείας 

 

Στις παραπάνω σελίδες έγινε µία αναλυτική παρουσίαση του συστήµατος ασφαλείας που θα 

χρησιµοποιηθεί για την θωράκιση της έξυπνης κατοικίας. Από την αναζήτηση και την έρευνα που 
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κάναµε διαπιστώσαµε πληθώρα συσκευών και εφαρµογών που µπορεί κάποιος να προσαρµόσει 

στις δικές του ανάγκες. Το κόστος ενός συστήµατος ασφαλείας µπορεί να έχει ένα τεράστιο εύρος. 

Εδώ θα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ακριβώς τις δικές του ανάγκες και να αγοράσει ένα τέτοιο 

σύστηµα χωρίς να προχωρήσει σε υπερβολές οι οποίες θα εκτινάξουν το κόστος της επένδυσης. 

Στην παρούσα παρουσίαση η επιλογή των συσκευών έγινε µε κριτήριο την λειτουργικότητα αλλά 

και το κόστος. 
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7 Πρόσβαση από απόσταση 
 

7.1 Εισαγωγή 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί µια µελέτη, για τους τρόπους µε τους οποίους ο ιδιοκτήτης του 

«Έξυπνου σπιτιού» θα µπορεί να έχει αποµακρυσµένη πρόσβαση και διαχείριση για όλες σχεδόν 

τις συσκευές του σπιτιού του, αναπτύσσοντας ένα σύστηµα που χαρακτηρίζεται από ένα πολύ 

υψηλό επίπεδο αυτοµατοποίησης.  

 

Ενώ οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί διαρκώς αυξάνουν τη χωρητικότητα και την ταχύτητα των 

δικτύων κορµού και πρόσβασης υπάρχει ένα έλλειµµα (στην ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα 

έντονο) στις υποδοµές του τελικού χρήστη. Έτσι λοιπόν µε έναν ειδικό σχεδιασµό που συνδυάζει 

παθητικό εξοπλισµό (καλώδια, πρίζες, patch panels πολύ µεγάλων ταχυτήτων µέχρι και 

1Gigaspeed) και ενεργητικό εξοπλισµό δίδεται η δυνατότητα στο κτίριο να υποδεχτεί ένα σύνολο 

εφαρµογών που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρόσβαση από το εξωτερικό 

περιβάλλον θα µπορεί να γίνει είτε µέσω της ADSL τηλεφωνικής γραµµής του σπιτιού από 

οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο ή µέσω ενός τηλεφώνου (κινητού ή σταθερού). 

 

Έτσι πέρα από κλασσικές δραστηριότητες ένα κτίριο είναι σε θέση να διαχειριστεί οτιδήποτε 

έρχεται "απ' έξω" κυρίως σε επίπεδο τηλεφαρµογών. Εκείνο που χαρακτηρίζει µε τίτλους το σπίτι 

είναι: πρώτον ότι το σπίτι αποκτά πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας γιατί µπορούµε και έχουµε 

συνδυασµό όχι µόνο κάποιων συναγερµών αλλά και εικόνας. Αυτό µπορεί να αντιληφθεί ο καθένας 

ότι παρέχει τη δυνατότητα σεναρίων αντιµετώπισης ενός συµβάντος µε ότι βέβαια αυτό 

συνεπάγεται. Δεύτερον, ότι µπορούµε να ελέγχουµε από οποιοδήποτε σηµείο είτε από µέσα από το 

σπίτι είτε από µακριά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό έχει ένα σπίτι. 

 

Η απλότητα στη λειτουργία είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για να µπορέσουµε να αποβάλλουµε το 

φόβο της δυσκολίας της χρήσης, ο οποίος απωθεί πάρα πολύ κόσµο από τη σύγχρονη τεχνολογία.  

 

Έτσι τα σηµεία της υλοποίησης που θα πρέπει να εστιάσουµε είναι: 
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• Μεγάλη λειτουργικότητα προσφέροντας µενού επιλογών που θα περιλαµβάνουν 

λειτουργίες όπως η ρύθµιση του θερµοστάτη του σπιτιού, ο έλεγχος του συστήµατος 

ασφάλειας ή ακόµα και τον έλεγχο του φωτισµού. 

• Φιλικότητα προς τον χρήστη προσφέροντας Easy User Interface µέσω Web σελίδων που θα 

είναι προσπελάσιµες µέσω οποιουδήποτε browser και από οποιαδήποτε συσκευή έχει 

πρόσβαση στο Internet  όπως PC, pocket PC, notebook PCs ή κινητό τηλέφωνο.  

• Δυνατότητες προγραµµατισµού εργασιών σε συνδυασµό µε ενηµέρωση µέσω E-mail για 

τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι. 

• Διαδραστικό έλεγχο των συσκευών του σπιτιού µέσω ενός απλού τηλεφώνου είτε 

φωνητικά είτε µέσω κωδικών.  

 

 

 

7.2 Σύνδεση ADSL 

 

7.2.1 Περιγραφή του ADSL 

 

Το ADSL είναι τεχνολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και εφαρµογές 

που απαιτούν µεγάλο εύρος ζώνης. Υλοποιείται πάνω στα δισύρµατα χάλκινα καλώδια που 

χρησιµοποιούνται σήµερα για την παροχή της τηλεφωνίας. Μέσω της τεχνολογίας αυτής, 

εξασφαλίζεται πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο χωρίς να επηρεάζεται η παρεχόµενη 

υπηρεσία της τηλεφωνίας (PSTN ή ISDN-BRA). 

 

Το ADSL είναι ασύµµετρη τεχνολογία που σηµαίνει ότι η ταχύτητα λήψης δεδοµένων (download) 

είναι διαφορετική από αυτήν της αποστολής (upload). Ο χρήστης δηλαδή έχει τη δυνατότητα να 

λαµβάνει δεδοµένα από το δίκτυο (download) µε ταχύτητες από 256Kbps µέχρι 6 Mbps και να 

αποστέλλει δεδοµένα προς το δίκτυο (upload) από 16Kbps µέχρι 640 Kbps. Το ADSL είναι η 

καλύτερη λύση για χρήστες που χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο πολύ χρόνο καθηµερινά και απαιτούν 

υψηλές ταχύτητες κυρίως για τη λήψη δεδοµένων και λιγότερο για την αποστολή. 

 

Με το ADSL υπάρχει η δυνατότητα µόνιµης σύνδεσης στο Internet εύκολα, γρήγορα και 

αξιόπιστα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο. Η τεχνολογία αυτή 

υπόσχεται να συµβάλλει άµεσα και ουσιαστικά τόσο στη διάδοση του Internet όσο και στην 
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ανάπτυξη στο µέλλον νέων υπηρεσιών που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής 

δεδοµένων όπως: 

• Υπηρεσίες πολυµέσων (Video και music on demand, news on demand, τραπεζικές 

συναλλαγές, τηλε-εργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, τηλεαγορές) 

• Διαδραστικές υπηρεσίες (διαδραστική τηλεόραση) 

 

 
Εικόνα 22 : Σχηµατική περιγραφή ADSL 

 

Στην παρούσα φάση ο ΟΤΕ διαθέτει τις ADSL προσβάσεις στην αγορά ώστε οι Πάροχοι (ISPs) να 

σας διαθέτουν την υπηρεσία του Fast Internet. 
 

 

7.2.2 Τι Τερµατικό Εξοπλισµό χρειάζοµαι 

 

Για να λειτουργήσει το ADSL χρειάζεται απαραίτητα ένα ADSL modem και ένα (1) φίλτρο ή ένα 

(1) διαχωριστή (splitter). 

 

• Modem. Είναι διάταξη που χρησιµεύει στην αποστολή και λήψη δεδοµένων των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. Fast Internet) µέσω µίας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης 

(PSTN ή ISDN-BRA). Συνδέει τον εξοπλισµό σας (τον Η/Υ ή το LAN) µέσω της 

τηλεφωνικής γραµµής µε το δίκτυο του ΟΤΕ. Αποτελεί τον τερµατισµό του δικτύου ADSL 

στο χώρο σας. 

 

Ανάλογα µε τις τηλεπικοινωνιακές σας ανάγκες και την υποδοµή της περιοχής σας χρειάζεστε 

διαχωριστή ή φίλτρο. 

 

• Φίλτρα. Είναι µίκρο-συσκευές οι οποίες παρεµβάλλονται µεταξύ της τηλεφωνικής πρίζας 

και των τηλεφωνικών συσκευών ή FAX. Διαχωρίζουν την φωνή από τα δεδοµένα, 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη µετάδοση τους πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραµµή. 
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• Διαχωριστής (Splitter). Είναι συσκευή η οποία διαχωρίζει την φωνή από τα δεδοµένα 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραµµή. 

Τοποθετείται στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του συνδροµητή (ροζέτα). 

 

Ο τύπος Modem που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ορίζεται από τον ΟΤΕ, ανάλογα µε την περιοχή 

στην οποία βρίσκεται η κατοικία (και δεδοµένου ότι ανήκει σε κάποια περιοχή που καλύπτεται από 

τον ΟΤΕ)  

 
 

7.2.3 Γιατί ADSL 

 

Τα πλεονεκτήµατα του ADSL συνοψίζονται στα παρακάτω. 

• Υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet. Ο ΟΤΕ προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης µε 

το Διαδίκτυο γρήγορα και αξιόπιστα µε ταχύτητες από 384 Kbps µέχρι 1 Mbps. 

• Τηλεφωνία και πρόσβαση στο Internet ταυτόχρονα µέσα από την ίδια τηλεφωνική γραµµή.  

• Μόνιµη πρόσβαση στο Internet µε υψηλές ταχύτητες, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο. 

• Μπορούµε να χρησιµοποιούµε το Internet όσο χρόνο θέλουµε µόνο µε ένα πάγιο µηνιαίο 

τέλος, χωρίς χρονοχρέωση. 

 

 

7.2.4 Τι ταχύτητες πρόσβασης προσφέρει ο ΟΤΕ; 

 

Ο ΟΤΕ διαθέτει στην αγορά τις εξής ταχύτητες πρόσβασης ADSL: 

 

Πακέτα ADSL Προσβάσεων 

  
Ονοµασία 

Πακέτου 

Ταχύτητα καθόδου 

(download)  

Ταχύτητα ανόδου 

(upload)  

1. high stream 384 384 kbps 128 kbps 

2. high stream 512 512 kbps 128 kbps 

3. high stream 1024 1024 kbps 256 kbps 

Πίνακας 1 : Ταχύτητες που προσφέρει ο ΟΤΕ 
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Τα πακέτα OnDSL HOME προσφέρουν τη δυνατότητα διακίνησης απεριόριστου όγκου δεδοµένων 

σε 3 διαφορετικές ταχύτητες: 384 Kbps, 512 Kbps, 1024 Kbps. Δηλαδή προσφέρουν έως και 20 

φορές πιο γρήγορη πρόσβαση στο Internet. 

 

 

7.2.5 Χρεώσεις-Κόστος 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά όλες το κόστος της συνδροµής ανάλογα µε τον τύπο 

σύνδεσης που θα επιλέξει ο καθένας. 

 

              OnDSL HOME          

Υπηρεσίες  HOME 

384 

HOME 

512 

HOME  

1024 

Συνδροµή  

Αορίστου χρόνου 

€ 30,25 Λ 

/ µήνα 

€ 49,25 Λ 

/ µήνα 

€ 85,25 Λ 

/ µήνα 

Συνδροµή 

3µηνης διάρκειας 
€ 90,75 Λ € 147,75 Λ € 255,75 Λ 

Συνδροµή  

6µηνης διάρκειας 

€ 169,50 Λ - - 

Συνδροµή  

12µηνης 

διάρκειας  

€ 315,00 Λ -  -  

 

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε µία συνδροµή OnDSL HOME πρέπει, όπως αναφέραµε 

παραπάνω, να προµηθευτούµε:  

• την ADSL γραµµή από τον ΟΤΕ 

• τον ειδικό τερµατικό εξοπλισµό, δηλαδή 1 modem ADSL και ένα (1) φίλτρο ή ένα (1) 

διαχωριστή (splitter).  

Στον επόµενο πίνακα βλέπουµε αναλυτικά τις επιπλέον επιβαρύνσεις για την σύνδεση OnDSL 

HOME. 
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high stream 

384 

384 Kbps/ 

128 Kbps 

high stream 

512 

512 Kbps/ 

128 Kbps 

high stream 

1024  

1024 Kbps/ 

256 Kbps  

Τέλος Ενεργοποίησης 

σύνδεσης ADSL ΟΤΕ  
€ 34,99 Λ  € 34,99 Λ  € 34,99 Λ  

Τέλος Εγκατάστασης 

εξοπλισµού ADSL OTE 

(προαιρετικά)  

€ 44,99 Λ  € 44,99 Λ  € 44,99 Λ  

Ειδικός τερµατικός 

Εξοπλισµός 

 Ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας( φίλτρο ή 

διαχωριστής) 

Μηνιαίο Τέλος ADSL OTE €24,99 Λ  €44,99 Λ  €79,99 Λ  

 

 

7.3 Εφαρµογές Αποµακρυσµένης Πρόσβασης 

 

Αφού αναφερθήκαµε αναλυτικά στην τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσουµε για την σύνδεση του 

«Έξυπνου Σπιτιού» ώστε να έχουµε συνεχή αλλά και ποιοτική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην 

συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποιες εφαρµογές που θα µας βοηθούν στο να πετύχουµε τους 

παρακάτω στόχους: 

 

• Υψηλό επίπεδο ασφαλείας µε την παροχή εικόνας. 

• Έλεγχος οποιοδήποτε σηµείου µέσα στο σπίτι από µακριά . 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών και κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

• Άµεση επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογενείας που βρίσκονται στο σπίτι. 
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7.4 Λογισµικό  Web-Link II 

 

7.4.1 Περιγραφή 

 

Αυτό το προϊόν µας παρέχει πλήρη έλεγχο και εποπτεία σχεδόν για τα πάντα που αφορούν το σπίτι 

µας. Το Web-Link II µε την χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο ή µε ένα PDA είναι ικανό να µας παρέχει έλεγχο του συστήµατος ασφαλείας ( π.χ. 

ενεργοποίηση), έλεγχο της θερµοκρασίας ή του φωτισµού, ακόµα και την εµφάνιση εικόνας ή 

βίντεο κάποιας κάµερας που έχουµε εγκαταστήσει στο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σπιτιού 

µας. 

          

 

 

 

 

 

 

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 23 : Το interface του Web-Link II 

 

Το παραπάνω λογισµικό εκµεταλλεύεται επίσης την µόνιµη σύνδεση µε το Διαδίκτυο που 

παρέχεται µέσω της  DSL τεχνολογίας. Με τον συνδυασµό µιας DSL σύνδεσης και του Web-Link 

II πετυχαίνουµε µια τηλεοπτική επιτήρηση µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Καταγραφή και αποθήκευση βίντεο από επιλεγµένους χώρους του σπιτιού. 

• Καταγραφή και αποθήκευση βίντεο βασισµένο σε κάποια συµβάντα. 
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• Δυνατότητα προβολής του αποθηκευµένου βίντεο. 

• Δυνατότητα ειδοποίησης µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, π.χ. για το εάν τα παιδιά έχουν 

φτάσει σπίτι µετά το σχολείο. 

• Ρύθµιση του φωτισµού, της θέρµανσης και του αέρα, του συστήµατος  ασφαλείας και των 

ηλεκτρικών συσκευών. 

 

Το Web-Link II «τρέχει» στο background σε υπολογιστές µε τα εξής λειτουργικά συστήµατα: 

Windows 98 SE, 2000, NT και XP Pro. Ο υπολογιστής που θα εγκατασταθεί το Web-Link II 

συνδέεται µε ένα σειριακό καλώδιο (Serial Cable #110505) σε έναν Omni-class controller. Στην 

συνέχεια το λογισµικό HAI Web-Link II δηµιουργεί από µόνο του τις ιστοσελίδες λαµβάνοντας 

υπόψιν του τα δεδοµένα που του παρέχει ο controller. Οι σελίδες αυτές είναι προσπελάσιµες 

τοπικά, αλλά και από κάθε υπολογιστή που συνδέεται είτε στο τοπικό δίκτυο(LAN) είτε στο 

Διαδίκτυο. 

 

Μετά την εγκατάσταση του δεν απαιτείται καµία παραµετροποίηση, αφού το λογισµικό εντοπίζει 

τις ρυθµίσεις του controller και παράγει τις αντίστοιχες σελίδες µε ένα προκαθορισµένο σχεδιασµό. 

Σε αυτές τις σελίδες περιλαµβάνονται: 

 

• Μια αρχική σελίδα που παρουσιάζει γενικά το σύστηµα, παρουσιάζει τη κατάσταση του 

συστήµατος ασφάλειας, την θερµοκρασία και άλλα µηνύµατα. 

• Μια σελίδα ελέγχου που παρουσιάζει την κατάσταση του φωτισµού, των συσκευών και 

επιτρέπει τον έλεγχό τους. 

• Μια σελίδα ασφάλειας που παρουσιάζει τον τύπο ασφάλειας για κάθε περιοχή, την 

κατάσταση κάθε ζώνης και τις τυχόν καταστάσεις που παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα. 

• Μια σελίδα θερµοκρασίας που παρουσιάζει τη κατάσταση όλων των θερµοστατών και των 

αισθητήρων θερµοκρασίας του συστήµατος  και επιτρέπει τον έλεγχό τους. 

• Μια σελίδα κουµπιών που τρέχει µακροεντολές. 

• Μια σελίδα γεγονότων που εµφανίζει χρονικά κάποιες δραστηριότητες και γεγονότα. 

• Μια σελίδα µηνυµάτων που επιτρέπει τον έλεγχο των µηνυµάτων του συστήµατος. 

• Μια σελίδα κανόνων που παρουσιάζει τον κατάλογο όλων των κανόνων-συνθηκών που 

«λένε» στο πρόγραµµα πως να ενεργήσει (δηλ. στείλε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα όταν ένα 

προσδιορισµένο γεγονός λάβει χώρα). 

• Μια σελίδα επιλογών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αλλάξει κάποιες 

προκαθορισµένες ρυθµίσεις και παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για το λογισµικό. 
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• Ένα κάµερα-κουµπί που θέτει σε λειτουργία τον Video-Link Player για την προβολή βίντεο 

και  το άκουσµα ήχου από τις συνδεµένες συσκευές. 

• Μια σελίδα βίντεο που παρουσιάζει έναν κατάλογο καταγραµµένων βίντεο που µπορούµε 

να δούµε ή να διαγράψουµε. 

 

 
Εικόνα 24 : Δυνατότητα πρόσβασης µέσω PDA 

 

 

7.4.2 Απαιτήσεις Συστήµατος  

 

Οι απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του παραπάνω συστήµατος µπορούν να διαχωριστούν σε 

απαιτήσεις σε HAI Controller, απαιτήσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, απαιτήσεις για  Streaming 

Media και απαιτήσεις σύνδεσης µε το Διαδίκτυο. 

 

 

 

7.4.2.1 Απαιτήσεις σε HAI Controller 

 

Απαιτείται HAI OmniLT, Omni, Omni II, OmniPro, or OmniPro II controller µε 1.8 firmware ή 

µεταγενέστερο. 

 

O Controller που θα χρησιµοποιήσουµε εµείς είναι ο  HAI OmniLT. 
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Εικόνα 25 : Ο HAI OmniLT Controller 

O OmniLT είναι ένας «έξυπνος» controller αυτοµατοποίησης µε ενσωµατωµένες δυνατότητες 

ασφαλείας για το «έξυπνο σπίτι». ο σύστηµα προσφέρει άνεση, ασφάλεια, ευκολία και 

εξοικονόµηση ενέργειας µε την ρύθµιση του φωτισµού, της θέρµανσης και του κλιµατισµού, της 

ασφάλειας, ενεργειών και µηνυµάτων σύµφωνα µε τον τρόπο ζωής και το πρόγραµµα που επιθυµεί 

ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Η καρδιά του controller OmniLT αποτελείται από το  Advanced Control 

Programming (ACP) σύστηµα της HAI που επιτρέπει να προγραµµατίζονται γεγονότα στον 

controller.  

Ο OmniLT παρέχει standard modes λειτουργίας όπως Ηµέρα, Νύχτα, Διακοπών, και επιδέχεται 

προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις όπως "Καληµέρα", "Καληνύχτα" ή "Ψυχαγωγία" που ρυθµίζουν 

την θερµοκρασία, τα φώτα, και την ασφάλεια στα επιθυµητά επίπεδα µε µια απλή κίνηση. 

Χρησιµοποιεί αισθητήρες ασφάλειας και θερµοκρασίας για να ρυθµίσει τον φωτισµό του σπιτιού, 

τις ηλεκτρικές συσκευές και τους θερµοστάτες, να παρακολουθεί την δραστηριότητα και να κάνει 

track events. Το «έξυπνο σπίτι µπορεί έτσι να ελεγχθεί on-line ή να προγραµµατιστεί  από τον 

ιδιοκτήτη ή όποιον άλλο έχει πρόσβαση επιτόπου ή αποµακρυσµένα. Περιλαµβάνει ακόµα εύκολες 

οθόνες ενδείξεων και κατάστασης (LCD ) που επιτρέπουν τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό 

όλων των λειτουργιών και συσκευών που περιγράψαµε.  

Ο OmniLT έχει ένα ενσωµατωµένο σειριακό interface για σύνδεση µε το Internet  µέσω του 

λογισµικού HAI Web-Link II που ήδη περιγράψαµε, σύνδεση µε  Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 

δυνατότητες επιλογών όπως touchscreens, αναγνώριση φωνής και ελέγχου home theater. 

 Ο OmniLT παρέχει ακόµα έναν ενσωµατωµένο digital communicator που αναφέρει τυχόν alarm 

events σε ένα κεντρικό σταθµό και µπορεί να δώσει ειδοποίηση τηλεφωνικής κλήσεως µέχρι 8 

αριθµών τηλεφώνου που έχουν προεπιλεγεί για φωνητική ειδοποίηση. 
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Το Μοντέλο που προτείνουµε είναι το 21A00-11 Leviton version του OmniLT που περιλαµβάνει 

ειδικό σύστηµα ανάρτησης και στήριξης µέσα σε Leviton Structured Media Center Enclosures, που 

είναι ουσιαστικά σαν home networking και entertainment hub. 

 

Χαρακτηριστικά Αυτοµατοποίησης 

• Ελέγχει µέχρι 26 διαφορετικά φωτιστικά, συσκευές ή groups: 16 µέσω  power line carrier 

control modules ή  ALC hardwire lighting modules, 2 (έως και 10) συνδεδεµένα hardwired 

στον OmniLT controller  

• Έλεγχος θερµοκρασίας για 2 HAI Omnistat θερµοστάτες µε ειδικό κοµµάτι interface 

αφιερωµένο στον θερµοστάτη που εµφανίζει την ώρα, την ανατολή ή δύση του ηλίου, την 

θερµοκρασία περιβάλλοντος  

• Δείκτης Κατάστασης (On, off, level, mode, heat, cool, fan, temperature, etc.)  

• Έλεγχος θερµοκρασίας για ήδη υπάρχουσες συσκευές ή άλλους θερµοστάτες µε χρήση έως 

8 Αισθητήρες Θερµοκρασίας ή PESMs  

• Συµβατό µε 2-Way X-10 που του επιτρέπει να λαµβάνει σήµατα που χρησιµοποιούνται σαν   

program triggers, features collision detection και επαναδοκιµών προσφέροντας αξιοπιστία 

• Υποστηρίζει διάφορα επίπεδα διαβάθµισης του φωτισµού για advanced home theater 

lighting control  

• Εντολές (άµεσες ή προγραµµατιζόµενες):  

o on, off, dim, brighten, level, (and ramp rate for ALC)  

o timed on, off, dim, bright  

o change settings, mode, fan for thermostats  

o change system modes, zone status, flags  

o display a message on console, place a phone call  

o activate a button (macro)   

    

• Δυνατότητα ενεργοποίησης ("Scenes" ή "macros") που επιτρέπει σε µια σειρά εντολών να 

εκτελεστεί άµεσα όπως άναµµα φωτισµού, ρύθµιση θερµοκρασίας κτλ µε ενεργοποίηση 

από:  

o Μια εντολή της κονσόλας  

o Μια εντολή από το τηλέφωνο 

o Άνοιγµα ή κλείσιµο µιας ζώνης 

o Αλλαγή κατάστασης (π.χ. ηµέρας, περίοδος διακοπών)  
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o Ένα κωδικό που εισάγει ο χρήστης 

o Ένα χρονοδιάγραµµα   

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

• 8 Ζώνες επιλογής, µε δυνατότητα επέκτασης σε 24, που ρυθµίζονται για:  

o πλήρη επιλογή του τύπου της ζώνης ασφαλείας 

o Έλεγχος εξωτερικής θερµοκρασίας  

o module για εξοικονόµηση ενέργειας 

o έλεγχος θερµοκρασίας και συναγερµού 

o διακόπτης ασφαλείας 

o Η ζώνη 8 υποστηρίζει 2 και 4 ανιχνευτές καπνού 

    

• 2 Hardwire Outputs, µε δυνατότητα επέκτασης στις 10που παρέχουν:  

o Έλεγχο εξόδου για αυτοµατοποίηση 

o Υποστήριξη ανιχνευτών καπνού 

o Έλεγχο θερµοκρασίας 

o Μεγάλη ασύρµατη εµβέλεια 

• Κονσόλες LCD  

• 5 καταστάσεις: off, day, night, away, vacation 

    

• 8 κωδικοί χρηστών µε διαβάθµιση επιπέδων πρόσβασης και δυνατότητα ενεργοποίησης 

τους  ανάλογα µε την ώρα ή την ηµεροµηνία 

• Άναµµα του φωτισµού µε την ενεργοποίηση του συναγερµού για εκφοβισµό του εισβολέα 

• Δυνατότητα προγραµµατισµού από τον χρήστη του χρόνου αναµονής για την είσοδο ή 

έξοδο πριν την ενεργοποίηση του συναγερµού  και προειδοποίηση πριν την ενεργοποίηση. 

• Ενεργοποίηση για προβληµατικές καταστάσεις: προβλήµατα λαθών στο σύστηµα, Διακοπή 

ρεύµατος, χαµηλή ένδειξη µπαταρίας, κοµµένη τηλεφωνική γραµµή   

• Όλες οι ζώνες Πυρασφάλειας και Παραβίασης παρακολουθούνται πλήρως   

• Event Log µε ώρα και ηµεροµηνία 

Έλεγχος µέσω απλού τηλεφώνου 

• Δουλεύει µε οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή εντός ή εκτός σπιτιού µε την χρήση 

κωδικού πρόσβασης  και είναι συµβατός µε αυτόµατους τηλεφωνητές   

• Λειτουργίες που µπορούν να γίνουν από ένα απλό τηλέφωνο:  
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o Αλλαγή καταστάσεων 

o Αλλαγή θερµοκρασιών 

o Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συναγερµού ασφαλείας µε επιλογή ζωνών 

o Ενεργοποίηση κουµπιών µακροεντολών  

o Φωνητικό µήνυµα της κατάστασης του συστήµατος του µενού βοήθειας και των 

event log  

• Ο OmniLT µπορεί να κάνει κλήσεις σε  pagers, σε περιπτώσεις κάποιου alarm event ή να 

προγραµµατιστεί από τον χρήστη να κάνει κλήσεις ανά περίπτωση µέχρι και σε 8 αριθµούς 

τηλεφώνου (π.χ: κλήση όταν τα παιδιά φτάσουν σπίτι)  

User Friendly Interface 

• Περιγραφές τύπου Text για όλες τις  ζώνες , µονάδες κωδικούς και µακροεντολές 

• Φωνητικές περιγραφές µέσω τηλεφώνου 

• Η κονσόλα περιέχει µενού επιλογών για ευκολία στη χρήση  

• Δυνατότητα επέκτασης µε ασύρµατο κοντρόλ για ενεργοποίηση  

• Γραφικό περιβάλλον Web Browser (µέσω του λογισµικού HAI Web-Link II)  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Τροφοδοσία Ρεύµατος: απαιτεί µετασχηµατιστή 16 VAC transformer, 50/60 Hz  

• Προτεινόµενη Μπαταρία: 12 V, 4 Ah επαναφορτιζόµενη  

Computer Interface 

• Το ενσωµατωµένο σειριακό interface του Omni-Link, περιέχει ένα από τα δύο RS-232 ή 

RS-485. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για προγραµµατισµό, σύνδεση µε το HAI Web-LinkII, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και άλλες συµβατές συσκευές (όπως π.χ Palmtops) 

• Ενσωµατωµένο modem για τοπική ή αποµακρυσµένη πρόσβαση (µε security code) στο 

σύστηµα µε την χρήση PC 

• Τα πάντα µπορούν να προγραµµατιστούν µε την χρήση του λογισµικού HAI PC Access 

software για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
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7.4.2.2 Απαιτήσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις για χρήση χωρίς Streaming Media δυνατότητα 

 

• 200MHz επεξεργαστής, Pentium µε MMX ή ισοδύναµος. 

• Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows NT 4 (µε Service Pack 6 τουλάχιστον), 

• Windows 2000 ή Windows XP Professional 

• 32 megabytes (MB) RAM 

• 50 megabytes (MB) κενό σκληρό δίσκο 

• CD-ROM drive 

 

* Τα λειτουργικά συστήµατα Microsoft Windows ΜΕ και Windows XP Home Edition δεν 

υποστηρίζονται 

 

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις για χρήση µε Streaming Media δυνατότητα (single stream και 

multiple-bit-rate περιεχόµενο για 100 Kbps έως 500 Kbps) 

 

• 450 MHz επεξεργαστή τουλάχιστον, Pentium II ή III ή ισοδύναµο 

• Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows NT 4 (µε Service Pack 6 τουλάχιστον), 

Windows 2000 ή Windows XP Professional 

• 128 megabytes MB RAM  

• USB θύρα ή Hauppauge WinTV-GO PCI κάρτα 

 

Προτεινόµενες Απαιτήσεις για χρήση µε Streaming Media δυνατότητα (single stream και 

multiple-bit-rate περιεχόµενο για 100 Kbps έως 500 Kbps) 

 

• 700 MHz επεξεργαστή τουλάχιστον, Pentium II ή III ή ισοδύναµο 

• Windows XP Professional 

• 256 MB RAM  

• USB θύρα ή Hauppauge WinTV-GO PCI κάρτα 

 

 

7.4.2.3 Απαιτήσεις για  Streaming Media 
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Web-Link II Client Υπολογιστής 

 

Τα δεδοµένα streaming media (video και ήχος) µπορούν να ληφθούν από ένα Web-Link II Client 

Υπολογιστή. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Web-Link II Client Υπολογιστής πρέπει να έχει 

εγκατεστηµένο τον Microsoft Windows Media Player. 

 

Προτείνεται φορητός υπολογιστής (notebook) µε  τα εξής χαρακτηριστικά : 

• 2.4 GHz επεξεργαστή Pentium IV 

• 256 MB RAM  

• Windows XP Professional  

 

Επίσης προτείνεται εναλλακτικά και /ή κινητό τηλέφωνο (ή Palmtop) µε πρόσβαση στο Internet και 

λογισµικό που να υποστηρίζει Web Browser και video.  

 

 

 

Web-Link II Server Υπολογιστής 

 

Τα δεδοµένα streaming media (video και ήχος) µπορούν να µεταδοθούν µέσω ενός Web-Link II 

Server όταν έχει αυτός ο υπολογιστής ρυθµιστεί µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• USB (Web Cam) κάµερα συνδεδεµένη σε µία USB θύρα στον Web-Link II Server (αυτός ο 

τρόπος επιτρέπει µόνο µία κάµερα). 

• Μία ή πολλές CCD κάµερες συνδεδεµένες πάνω σε µία Hauppauge WinTV-GO TV Tuner 

κάρτα η οποία θα βρίσκεται στον Web-Link II Server(µέχρι 40 cameras συνδεδεµένες) . 

Προτεινόµενο Configuration : 

• 2.6 GHz επεξεργαστή Pentium IV 

• 512 MB RAM  

• Windows 2000 Server 

 

 

 

 

7.4.2.3.1 Απαιτήσεις Σύνδεσης µε το Διαδίκτυο 
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Η σύνδεση ADSL που έχουµε επιλέξει µας παρέχει µόνιµη σύνδεση µε το διαδίκτυο και το Web-

Link II µας παρέχει το gateway µεταξύ του σπιτιού µας και του σηµείου από όπου θέλουµε να 

συνδεθούµε. Για να επιτύχουµε µία σύνδεση µέσω του διαδικτύου από ένα Web-Link II Client 

υπολογιστή απαιτείται ένα από τα παρακάτω: 

 

• Μία στατική IP διεύθυνση.  

Την στατική διεύθυνση µπορεί να µας την παρέχει ο ISP (Internet Service Provider), που 

στην συγκεκριµένη µελέτη επιλέχθηκε ο ΟΤΕΝΕΤ. Με την χρήση αυτής της IP διεύθυνσης 

µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο Web-Link II µέσω του διαδικτύου. 

• Dynamic DNS 

Dynamic DNS (Domain Name Service) είναι µία εφαρµογή που αντιστοιχεί την Dynamic IP 

διεύθυνση που θα έχουµε κάθε φορά µε ένα στατικό (µόνιµο) hostname. Έτσι 

χρησιµοποιώντας το hostname µπορούµε να συνδεθούµε µε το Web-Link II Server. 

 

 

7.4.3 Εγκατάσταση 

 

Για την εγκατάσταση του Web-Link II πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 

 

1. Εγκατάσταση ενός συµβατού Web Browser 

2. Εγκατάσταση ενός Web Server 

3. Εγκατάσταση  των αρχείων Web-Link II 

4. Ρύθµιση του HAI Communications Service 

5. Ασφάλεια 

 

Εγκατάσταση ένος συµβατού Web Browser 

Στον Web-Link II Server θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένος τουλάχιστον ο Internet Explorer 5. Οι 

εκδόσεις που προτείνονται είναι η 5.5 και παραπάνω. 

 

Εγκατάσταση ένος Web Server 

Δεν θα αναφερθούµε αναλυτικά στο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση ενός Web Server, απλώς θα 

αναφέρουµε ενδεικτικά ότι το λειτουργικό σύστηµα που θα έχει ο Server µας θα είναι τα Windows 

XP Professional τα οποία περιέχουν και τον Internet Information Server (IIS), συνεπώς αυτόν θα 

χρησιµοποιήσουµε. 
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Εγκατάσταση  των αρχείων Web-Link II 

Αφού έχουµε εγκαταστήσει τα παραπάνω στη συνέχεια εγκαθιστούµε το λογισµικό Web-Link II. 

Μαζί µε την εγκατάσταση των αρχείων του Web-Link II θα πρέπει να εγκαταστήσουµε κάποια 

Microsoft (tm) Components, όπως είναι ο Windows Media Encoder 7 και το DirectX 8.0. 

 

Ρύθµιση του HAI Communications Service 

Το HAI Communications Service είναι το interface ανάµεσα στον υπολογιστή και στον HAI 

Controller. Συνεπώς πριν «τρέξουµε» για πρώτη φορά το Web Link II θα πρέπει να εκτελέσουµε το 

HAI Communications Service έτσι ώστε το λογισµικό µας να πάρει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες από τον HAI Controller. 

  

Ασφάλεια 

Αφού ο Web Server «τρέχει» στο Διαδίκτυο, πρέπει να πάρουµε τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

Προτείνεται η χρήση ενός firewall ή ενός proxy server και η χρήση των  Secure Sockets Layer 

(SSL)  στον IIS για να βεβαιωθούµε ότι οι πληροφορίες που µεταφέρονται στο διαδίκτυο 

κωδικοποιούνται. 

 

7.5 Υλοποίηση εφαρµογής remote Chat . 

 

Η άµεση επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογενείας που βρίσκονται στο σπίτι µέσω 

υπηρεσίας chat και video µπορεί να γίνει µε την χρήση µιας remotely-controllable κάµερας που 

µπορούµε να διαχειριζόµαστε και να την καθοδηγούµε µέσω Web και την χρήση του κατάλληλου 

λογισµικού. 

 

7.5.1 SmileCam Pan/Tilt Remote Camera 

 

 

 
Εικόνα 26 : SmileCam Pan/Tilt Remote Camera 

 

 Η κάµερα αυτή µπορεί να συνδεθεί µέσω USB όπως φαίνεται στο παρακάτω σχηµατικό 

διαγράµµατα στον Υπολογιστή Server που περιγράψαµε στην παραπάνω ενότητα και µπορούµε 
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µέσω Internet να συνδεθούµε µε αυτήν και να την οδηγούµε να στρίβει προς την κατεύθυνση που 

επιθυµούµε µε το πάτηµα του ποντικιού. Έτσι πατώντας µε το ποντίκι στην εικόνα που έχουµε στο 

παράθυρο σύνδεσης η κάµερα µπορεί να περιστραφεί µέχρι 180° οριζόντια και 60° κάθετα. Έτσι 

µπορούµε να δούµε τµήµατα του δωµατίου που δεν θα ήταν ορατά από µια στατική κάµερα όπως 

το πάτωµα , το ταβάνι κ.α ή να την στρέφουµε προς την µεριά των προσώπων µε τα οποία µιλάµε 

(chat). 

 

 
Εικόνα 27 : SmileCam Remote Camera Set-Up Diagram 

 

 

7.5.2 Λογισµικό SmileCam Software 

Η κάµερα αυτή µπορεί να προσπελαστεί µε πολλούς τρόπους µέσω Internet µε χρήση του 

λογισµικού SmileCam που παρέχεται µαζί µε την κάµερα Τα βήµατα που πρέπει να γίνουν είναι 

καταρχήν η εγκατάσταση του Server Software σε έναν Server υπολογιστή και η σύνδεση του 

υπολογιστή αυτού µε την ADSL γραµµή του σπιτιού. 

Στη συνέχεια µπορεί ο χρήστης µέσω του Internet και µόνο µε την χρήση ενός Web Browser, να 

εγκαταστήσει δωρεάν από το smilecam.com το Client Λογισµικό και να έχει πρόσβαση στις 

κάµερες του σπιτιού του µέσω του Web. 
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Εικόνα 28 : SmileCam Software Screenshot 

 

 

7.5.3 Ελάχιστα προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά Server  

 

Για να µπορεί  να εγκατασταθεί το Server Side Software απαιτείται υπολογιστής µε τα ακόλουθα 

(τουλάχιστον ) χαρακτηριστικά : 

• Pentium II PC 

• Windows 98/ME/2000/XP 

• 32MB RAM 

• Μία full duplex κάρτα ήχου για την χρήση των audio χαρακτηριστικών 

Η εγκατάσταση αυτή µπορεί να γίνει στον Server υπολογιστή που έχουµε προτείνει για το Web 

Link II καθώς υπερκαλύπτει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά.  

7.5.4 Ελάχιστα προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά Client 

• Να έχει εγκατεστηµένο ένας συµβατός Web Browser όπως είναι τουλάχιστον ο Internet 

Explorer 5. Οι εκδόσεις που προτείνονται είναι η 5.5 και παραπάνω. 

• Μία full duplex κάρτα ήχου για την χρήση των audio χαρακτηριστικών 

 

Μπορούµε οµοίως µε παραπάνω σαν client να χρησιµοποιήσουµε τα Client µηχανήµατα που 

προτείναµε στην παραπάνω υλοποίηση καθώς είναι απόλυτα συµβατά. 
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Εικόνα 29 : Viewing your remote camera 

 

7.6 Συσκευές 

 

Συνολικά οι συσκευές που θα χρησιµοποιήσουµε για να µπορούµε να έχουµε αποµακρυσµένη 

πρόσβαση στα συστήµατα µας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Προαπαιτούµενες Συσκευές 

Web-Link II 

HAI SERIAL CABLE 

RS-232 INTERFACE BOARD  

OMNILT WITH SURFACE CONSOLE  

Περιλαµβάνει:  

o OmniLT controller in enclosure 

o RJ-31X cord and jack 

o Surface-Mount LCD Console 

o Manuals 

o Accessory kit 

Web-Link II Server Υπολογιστής µε Windows 2000 

Server 

Web-Link II Client Υπολογιστής µε Windows XP 

Professional 

Εναλλακτικά και/ή κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson P900 

PAN/TILT REMOTE CAMERA µε USB    
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8 Οικονοµική Μελέτη και ανάλυση βιωσιµότητας έξυπνης 

κατοικίας 
 

8.1 Πρόλογος  

 

Πολλές φορές στο παρελθόν, προσπάθειες για την κατασκευή µιας έξυπνης οικίας, ναυάγησαν, 

δεδοµένης της άρνησης  ή αδυναµίας των κατασκευαστών να καλύψουν το υψηλό αρχικό κόστος. 

Στην τρέχον κεφάλαιο «Οικονοµική Μελέτη και ανάλυση βιωσιµότητας έξυπνης κατοικίας » θα 

προσπαθήσουµε να κάνουµε µια αναλυτική παρουσίαση του κόστους κατασκευής µιας έξυπνης 

κατοικίας. Το κόστος αυτό, καλυπτόµενο από τον ιδιοκτήτη µε σκοπό την ιδιοκατοίκηση, χρήζει 

προσωπικής αντίληψης ή αξιολόγησης για την κάλυψη του. Δεδοµένου και του εµπορικού 

χαρακτήρα που µπορεί να λάβει η κατασκευή ενός έξυπνου σπιτιού µέσω είτε της µεταπώλησης 

είτε της ενοικίασης θα πρέπει κανείς να  διερευνήσει την οικονοµική βιωσιµότητα της 

προσπάθειας. Βασικός παράγοντας στην ανάλυση αυτή αποτελεί ο αριθµός πιθανών ενοικιαστών 

για µια τέτοια κατοικία.  Οι νέες γενεές κυρίως, είναι διατιθέµενες σε µεγαλύτερο βαθµό να 

καλύψουν µια αυξηµένη µηνιαία δαπάνη, προκειµένου να κατοικήσουν σε ένα πιο λειτουργικό και 

ασφαλές σπίτι. Δυστυχώς δεν καταφέραµε να συνδυάσουµε την οικονοµική µελέτη και µε 

συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας µιας και αυτά δεν παρουσιάστηκαν στο τεχνικό µέρος της.  

Δεδοµένης επίσης της οικονοµικής αδυναµίας  πολλών κατασκευαστών ή οικογενειών να 

καλύψουν την αρχική δαπάνη, έστω και αν µακροχρόνια είναι βιώσιµα, θα αναζητήσουµε και θα 

παρουσιάσουµε κάποιο µοντέλο προχρηµατοδότησης της επένδυσης ή κάλυψης µέρους των 

δαπανών από τα εθνικά η ευρωπαϊκά προγράµµατα.   

 

8.2 Γενικές Πληροφορίες και παραδοχές   

 

8.2.1 Κόστος Κατασκευής  
 

Η κατασκευή µιας κατοικίας καθώς και το κόστος αυτής εξαρτάται και τροποποιείται έντονα σε 

σχέση µε το ποιος κατασκευάζει, σε ποιους αριθµούς, πού, πότε και µε τι ποιότητα. Έχοντας όλα 

αυτά υπόψη µας θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι η οποιαδήποτε ανάλυση και κατάρτιση ενός 

κοστολογίου είναι σχετική έννοια και δεν µπορεί να συγκριθεί µε παρεµφερή κτήρια ή οικίες παρά 

µόνο αν τηρηθούν αυστηρά κριτήρια σύγκρισης. Διαβάζοντας λοιπόν κάποιος στο συγκεκριµένο 
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κεφάλαιο ότι το κόστος κατασκευής ενός « λουτρού » για παράδειγµα ανέρχεται στα 2.000 €, 

µπορεί εύκολα αλλά άτοπα να διαφωνήσει και να αντιπαραθέσει το κόστος κατασκευής του δικού 

του σπιτιού στο οποίο το ιδίων τετραγωνικών µπάνιο του κόστισε 4.500 €. Οι απαντήσεις στις 

διαφορές τις οποίες µπορεί κανείς να βρει βρίσκονται στο γεγονός του κόστους των υλικών, τις 

έντονες διαφοροποιήσεις στο κόστος των εργατικών και εργολαβικών συµβολαίων από περιοχή σε 

περιοχή και από περίοδο σε περίοδο καθώς και τις πιθανές οικονοµίες κλίµακας που µπορεί να 

κάνει κάποιος µε την κατασκευή πολλαπλών κατοικιών ταυτόχρονα.  Για την οικονοµική ανάλυση 

την οποία έχουµε κάνει έχουν ληφθεί πραγµατικές προσφορές για το 60% των δαπανών, ενώ για τις 

υπόλοιπες, είτε χρησιµοποιήθηκαν τιµές αγοράς, είτε στοιχεία από τιµοκαταλόγους του διαδικτύου.   

 

Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριµενοποίησης της µελέτης για την ανέγερση µιας κατοικίας λάβαµε 

υπόψη µας τις εξής παραδοχές :  

 

• Η αγορά οικοπέδου έγινε σε περιοχή µέσου κόστους τα 450 € / τµ. Για τον σκοπό έγινε 

αγορά οικοπέδου συνολικού εµβαδού τα 160 τµ µε κόστος τα 72.000 €  

• Ως υπολογισµός έγινε εκτίµηση για κατασκευή διώροφης κατοικίας, πλέον σοφίτας µε 

εµβαδόν ισογείου περίπου τα 60 τµ. Πρώτου ορόφου τα 60 τµ και σοφίτας τα 40 τµ. Το 

συνολικό οίκηµα ανέρχεται στα 160 τµ.  

• Ως κόστος εργατικών λήφθηκε ως ηµεροµίσθιο αλλοδαπών εργαζοµένων το κόστος των 78 

€ ανά εργαζόµενο συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλιστικής του δαπάνης.  

• Ως κόστος εργολαβιών λήφθηκαν µέσες τιµές αγοράς για κανονικές συνθήκες εκτέλεσης 

συµβολαίων ( χρόνοι εκτέλεσης +10% του κανονικού )  

• Ως κόστος επίβλεψης λήφθηκε υπόψη το κόστος των 9.000 € στο σύνολο της κατασκευής  

 

 

8.2.2 Κόστος Χρήµατος  

 

Σε µια σχετική αναζήτηση που έγινε στα στεγαστικά δάνεια καταλήξαµε σε επιλογή στεγαστικού 

δανείου από την Αγροτική Τράπεζα. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται οι εξής δυνατότητες :  

 

• �� � �� � �� � � � � �� � o ��  �π �� � � ��  Euribor 3� �� � �  
 

Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε ιδιώτες µε σκοπό την αγορά η ανέγερση κατοικίας µε ελάχιστο 

ύψος δανείου τα 50.000 €. Ως επιτόκιο χαρακτηρίζεται το επιτόκιο Euribor 3 µήνου + 2,30% έως 

2,90 % ανάλογα µε την πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή.  
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• �� � �� � �� � � � � �� � � �� � �� � � �� � � �� �� � �� � � - 

�� � �� � �� � 1 
 

Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε ιδιώτες µε σκοπό την ανέγερση κατοικίας καλύπτοντας 

ταυτόχρονα και την αγορά οικοπέδου. Το επιτόκιο είναι ανάλογο µε το είδος του επιλεγόµενου 

τρόπου προσδιορισµού και δέσµευσής του.  

 

Συγκεκριµένα :  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ  3,70%  

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ  5,25%  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ  4,90%  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ  5,50%  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ  6,50%  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ  6,70%  

 

8.3 Ανάλυση κόστους κατασκευής συµβατικής κατοικίας 

 

Στην παράγραφο αυτή θα αναλύσουµε το κατασκευαστικό κόστος της κατοικίας χωρίς την 

αναβάθµιση αυτής σε smart home. Ο λόγος που διαχωρίζουµε το αρχικό κόστος από το τελικό είναι 

για να µπορέσουµε να κάνουµε οικονοµική αξιολόγηση  της αναβάθµισης και να δώσουµε στον 

αναγνώστη την δυνατότητα να γνωρίζει ποιο µέρος ακριβώς του κόστους αναφέρεται στο « smart 

home»  

 

Για την ανάλυση λήφθηκαν υπόψη οι εξής επιµέρους θέσεις κόστους :  

 

a. Αγοράς οικοπέδου  

Για την κατασκευή της κατοικίας έγινε αγορά οικοπέδου 160 τετραγωνικών µέτρων σε περιοχή 

µέσου κόστους τα 450 € ανά τετραγωνικό. Το οικόπεδο διαθέτει δύο πλευρές εφαπτόµενες µε 

δρόµους και δύο πλευρές εφαπτόµενες µε γειτονικές εκτάσεις. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 

72.000 €  

 

b. Σχεδιασµός και αδειοδότηση κατασκευής  
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Για τον σχεδιασµό και την αδειοδότηση της κατασκευής απαιτείται αναλυτική µελέτη από πολιτικό 

µηχανικό &  ηλεκτρολόγο-µηχανολόγο µηχανικό και υποβολή αυτής προς έγκριση στην 

πολεοδοµία. Το συνολικό κόστος εκτιµάται στα 9.000 €  

 

c. Χωµατουργικές Εργασίες  

Για την διαµόρφωση του χώρου απαιτούνται 2 εργατοηµέρες εκσκαφτικού µηχανήµατος µέσου 

τύπου µε ηµερήσιο κόστος τα 450 €. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 900 € Πρόσθετα 

απαιτείται η µεταφορά χωµάτων σε επιτρεπόµενη περιοχή  ρήψης η οποία εκτιµάτε στα 220 €. Το 

συνολικό κόστος χωµατουργικών ανέρχεται συνεπώς στα 1.120 €  

 

d. Εργασίες θεµελίωσης και κατασκευής σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος δύο ορόφων  

Για την θεµελίωση και την κατασκευή του σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος 

συµπεριλαµβανοµένων των τειχών στήριξης καθώς και την δυο πλακών εκτιµάται συνολικά ότι 

απαιτούνται περίπου 17.000 €  

 

e. Εργασίες και υλικά τοιχοποιίας και µονώσεων  

Για τις εργασίες τοιχοποιίας και µονώσεων απαιτείται συνεργείο 3 ατόµων ( ένας µάστορας, δύο 

εργάτες ) για διάστηµα 12 ηµερών. Το ηµερήσιο κόστος του συνεργείου θα ανέρχεται στα  250 € µε 

συνολική δαπάνη τα 3.000 €. Το κόστος των τούβλων καθώς και άµµου, ασβέστη και τσιµέντου 

εκτιµάτε στα 1.200 €. Τέλος απαιτείται περίπου 350 € για έξοδα υλικών µόνωσης ( Fenizol ) Η 

συνολική δαπάνη ανέρχεται έτσι στα 4.550 €  

 

f. Ηλεκτρολογικές εργασίες και εξοπλισµοί  

Το κόστος ενός εργολάβου για την βασική υποδοµή ανέρχεται στα 4.500 € σε αυτά δεν 

συµπεριλαµβάνονται το κόστος υλικών όπως των ηλεκτροδοτικών συσκευών, πίνακες, φωτιστικά 

σώµατα, κουδούνια διακόπτες. Το κόστος αυτών εκτιµάται στα 2.650 €  

  

g. Υδραυλικές εργασίες και εξοπλισµοί  

Το κόστος για την τοποθέτηση των υδραυλικών εκτιµάται στα 3.500 € Επιπρόσθετα το κόστος 

σωληνώσεων, διακοπτών, πινάκων και λοιπού εξοπλισµού  εκτιµάται στα 1.750 €.  

 

h. Κατασκευή 2 λουτρών και ενός WC και είδη υγιεινής  

Για την κατασκευή 2 λουτρών και ενός WC εκτιµά κόστος υλικών τα 6.080 € τα όποία αναλύονται 

ως κόστος 2 ντουζιέρων  ( 1700 € ) κόστος 3 νιπτήρων ( 450 € ) κόστος 2 επίπλων καθρέπτη ( 
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3.000 € ) κόστος 3 λεκανών ( 450 € ) λοιπός εξοπλισµός ( µπαταρίες, διακόπτες, αποχετεύσεις ) 

κόστος 480 €. 

 

i. Εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης και θερµού ύδατος  

Για την εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης και θερµού ύδατος, µε βάση την τεχνική περιγραφή 

έχουµε συνολικό κόστος εξοπλισµού τα 5.500 € περιλαµβανοµένων των εξόδων τοποθέτησης και 

θέσεως σε λειτουργία.  

 

j. Σοβατίσµατα  

Για να γίνουν σοβατίσµατα θα πρέπει να εργαστεί συνεργείο 3 ατόµων µε ηµερήσιο εκτιµώµενο 

κόστος τα 250 € για διάστηµα 8 ηµερών. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε το κόστος των υλικών 

το οποίο εκτιµάται σε 1.150 €. Συνολικά λοιπόν θα χρειαστούµε περίπου 3.150 €  

 

k. Εγκατάσταση ξύλινων υποδοµών για σοφίτα  

Για την κατασκευή της σοφίτας έγινε πρόβλεψη κατασκευής ξύλινου πατώµατος µεταξύ του 

δεύτερου και τρίτου ορόφου, στο πίσω τµήµα της οικίας εµβαδού 17 τµ. Για την στήριξη 

χρησιµοποιήθηκαν 8 ξυλοδοκοί 16x10. Για την ένωση δεύτερου µε τρίτου ορόφου θα χρειαστεί 

κατασκευή  ξύλινης σκάλας κόστους 2.200 €. Τέλος ως πάτωµα ανάµεσα στο δεύτερο και τρίτο 

όροφο θα χρησιµοποιηθεί ταβανοπατωµα διπλής όψης κόστους 35 €/τµ.  Το συνολικό κόστος της 

ξύλινης υποδοµής εκτιµάται σε 4.800 €   

   

l. Κόστος υλικών και τοποθέτηση ειδών δαπέδου  

Για την επένδυση των πατωµάτων έγινε επιλογή πλακιδίων γρανίτη, απόλυτης µε κόστος ανά 26 

€/τµ. Το σύνολο των επενδυµένων επιφανειών ανέρχεται σε 180 τµ. Το κόστος 

συµπεριλαµβανοµένου της τοποθέτησης θα ανέρθει στα 9.360 €.  

 

m. Κόστος κατασκευής Κεραµοσκεπής  

Για την κεραµοσκεπή προβλέφθηκε δαπάνη ύψους 6.500 €. Στα έξοδα αυτά συµπεριλαµβάνονται 

τα έξοδα εγκατάστασης.  

 

n. Είδη κουφωµάτων και τοποθέτηση  

Για την τοποθέτησης κουφωµάτων το συνολικό κόστος εκτιµάται στα 8.450 €. Η πρόβλεψη 

αναφέρεται σε κουφώµατα της εταιρίας Alumil µε βάση την σειρά 5400 σε χρωµατισµό σκούρο 

µπλέ της σειράς rafael.  

 



Μελέτη – Σχεδιασµός µιας  ‘έξυπνης’ κατοικίας 

Σελίδα 133 

o. Κόστος κατασκευής και τοποθέτησης 2 x κουζινών  

Για την κατασκευή και τοποθέτηση 2 κουζινών εκτιµάται κόστος ύψους 6.400 € 

 

p. Έξοδα διαµόρφωσης κήπου  

Για το κόστος αγοράς φυτών και ενός δένδρου εκτιµούµε το ποσό των 450 €. Για δαπάνη 

διαµόρφωσης του κήπου εκτιµάµε µόνο το ποσό των  150 € υποθέτοντας ότι ο ιδιοκτήτης θα 

ασχοληθεί και προσωπικά.  

 

q. Κόστος διασύνδεσης µε δίκτυα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ  

Για την διασύνδεης του κτηρίου µε τα δίκτυα της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ καθώς και την αποχέτευση 

απαιτούνται για  ΔΕΗ περίπου 350 €, για  ΕΥΔΑΠ κόστος περίπου 250 € και για την αποχέτευση 

κόστος περίπου 1250 €. Συνεπώς το συνολικό κόστος θα ανέρθει στα 1.850 €  

 

r. Λοιπές δαπάνες  

Ως λοιπές µικροδαπάνες προϋπολογίζουµε συνολικό κόστος τα 6.000 €.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το κόστος κατασκευής µιας συµβατικής κατοικίας των προδιαγραφών 

µας ανέρχεται στα 174.150 €  

 

 

Δαπάνη Κόστος % 

a. Αγοράς οικοπέδου         72.000 €  41,18% 

b. Σχεδιασµός και αδειοδότηση κατασκευής           9.000 €  5,15% 

c. Χωµατουργικές Εργασίες           1.120 €  0,64% 

d. Εργασίες θεµελίωσης και κατασκευής σκελετού οπλισµένου 

σκυροδέµατος δύο ορόφων  

       17.000 €  9,72% 

e. Εργασίες και υλικά τοιχοποιίας και µονώσεων           4.550 €  2,60% 

f. Ηλεκτρολογικές εργασίες και εξοπλισµοί           7.150 €  4,09% 

g. Υδραυλικές εργασίες και εξοπλισµοί           5.250 €  3,00% 

h. Εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης και θερµού ύδατος           5.500 €  3,15% 

i. Σοβατίσµατα           3.150 €  1,80% 

j. Κατασκευή 2 λουτρών και ενός WC και είδη υγιεινής           6.080 €  3,48% 

k. Εγκατάσταση ξύλινων υποδοµών για σοφίτα           4.800 €  2,75% 

l. Κόστος υλικών και τοποθέτηση ειδών δαπέδου           9.360 €  5,35% 

m. Κόστος κατασκευής Κεραµοσκεπής           6.500 €  3,72% 



Μελέτη – Σχεδιασµός µιας  ‘έξυπνης’ κατοικίας 

Σελίδα 134 

n. Είδη κουφωµάτων και τοποθέτηση           8.540 €  4,88% 

o. Κόστος κατασκευής και τοποθέτησης 2 x κουζινών           6.400 €  3,66% 

p. Έξοδα διαµόρφωσης κήπου              600 €  0,34% 

q. Κόστος διασύνδεσης µε δίκτυα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ           1.850 €  1,06% 

r. Λοιπές δαπάνες           6.000 €  3,43% 

   

Σύνολο      174.850 €   

Κόστος ανά τ.µ. κατοικίας           1.093 €   

 

 

8.4 Ανάλυση κόστους αναβάθµισης της συµβατικής κατοικίας σε 

«έξυπνη»  

  

Στο σηµείο αυτό κάνοντας αναφορά στα προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας και λαµβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία κόστους των συστηµάτων τα οποία περιγράφονται, θα προσπαθήσουµε να 

αναλύσουµε την δαπάνη αναβάθµισης της οικίας µας σε «έξυπνη».   

 

Έχουµε λοιπόν τις εξής κατηγορίες δαπάνης : 

 

α. Δίκτυο Εσωτερικής Επικοινωνίας και Ελέγχου  

To κόστος για την εσωτερική δικτύωση και µε βάση τα στοιχεία της αντίστοιχής παραγράφου 

αναλύεται ως εξής  

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 (1 x 1200) = 1200 

Ενισχυτές σήµατος Χ-10 3 (3 x 150) = 450 

Φίλτρα θορύβου 4 (4 x 30) = 120 

Ζεύγη ποµπών - δεκτών ~ 15 ζεύγη (15 x (25+25)) = 750 

Ειδικό λογισµικό ελέγχου 1 (1 x 600) = 600 

Λογισµικό Web X-10 1 Υπάγεται στο σύστηµα ελέγχου 

από απόσταση 

Δικτύωση 10Base-T Ethernet για 

την εφαρµογή του Web X-10 

1 

(καλωδίωση, 

διανεµητής) 

Εκτ. 300 €  
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Λογισµικό ελέγχου Web X-10 1 Εκτ. 200 €  

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 Εκτ.  30 € 

Συσκευές δοκιµών Χ-10 1 (1 x 300) = 300 

Συσκευές ελέγχου υπο- και υπερ- 

τάσεων 

2 (2 x 180) = 360 

Τηλεχειριστήριο RF 1 (1 x 70) = 70 

 

Σύνολο 

  

4.380 € 

 

β. Συστήµατα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Εξοικονόµηση Ενέργειας  

Το συνολικό κόστος του συστήµατος εκτιµάται στα 4.507 € και αναλύεται στην αντίστοιχη 

παράγραφο.  

 

γ.  Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια  

Για την πυρανίχνευση – πυρασφάλειας έχουµε τα εξής στοιχεία κόστους : 

 

Συγκρότηµα-Εξάρτηµα 
Απαιτούµενη 

Ποσότητα 
Κόστος/Μοναδα Επιµέρους Σύνολα 

SECURELINC VR 

WIRELESS SECURITY 

SYSTEM  

1 300€ 300€ 

SMOKE DETECTOR 8 120€ 960 € 

POWERHORN SIREN 3 48€ 144 € 

WIRELESS LIGHT 

SOCKET 
7 35€ 245€ 

X10 TW523 TWO-WAY 

INTERFACE MODULE 
1 30€ 30€ 

REMOTE-

CONTROLLED SMOKE 

& FIRE ALARM 

1 40€ 40€ 

Συνολικό Κόστος  1719 € 

 

 

δ. Συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και ηλεκτρικών συσκευών  
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Για συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και ηλεκτρικών συσκευών επιλέχθηκαν τα εξής :  

 

1 Shutter Switch 71,17€   

1 Moter 55,00€   

1 Tranceiver module 30,02€   

1 τηλεχειριστήριο 27,18€   

1 Motion Sensor 27,00€   

1 Lamp Module 36,06€   

1 Smart Timer 29,99€   

1 Light Switch 12,99€   

 1 Wireless RF Wall Switch     49,61€   

1 Wall Dimmer Smart Timer 49,99€   

1 Light Level Sensor 75,00€   

1 UPS 73,00€   

Ψυγείο µε πρόσβαση στο Internet  

LG electronics GRD-267DTU 

8.904 € 

Πλυντήριο µε πρόσβαση στο ιντερνετ 

LG electronics WM-16100FD   

1.125,00 € 

Φούρνος Μικροκυµάτων µε πρόσβαση στο 

ιντερνετ LG internet microwave oven   

375,00 € 

Σύνολο 10.940 €  

 

 

ε. Συστήµατα ασφάλειας διαρρήξεων και πανικού  

 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του αντίστοιχού κεφαλαίου απαιτούνται οι εξής δαπάνες για την 

ασφάλεια.  

Security System MS9770 (SH 8010) 348,86 € 

Drapeboss (SH7010) 345,95 € 

Flood Light PIR Camera 215,42 € 

A/V Camera Set B/W 426,32 € 

Σύνολο 1.374 € 

 

ζ. Πρόσβαση από απόσταση  
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Για την πρόσβαση από απόσταση έχουµε τα εξής κόστη όπως περιγράφηκαν στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο  :  

 

Λογισµικό Web-Link II  233 € 

HAI SERIAL CABLE 700 €  

(Εκτίµηση για 100µ) 

RS- 232 INTERFACE BOARD  128 € 

OMNILT WITH SURFACE CONSOLE  358 € 

Web-Link II Server Υπολογιστής µε Windows 

2000 

1250 € 

Web-Link II Client Υπολογιστής µε Windows 

XP Professional 

1200€ 

 

Εναλλακτικά και/ή κινητό τηλέφωνο Sony 

Ericsson P900 

650 € 

PAN/TILT REMOTE CAMERA WITH USB  

& SmileCam Software 

141 € 

Εγκατάσταση ADSL 384 80 € 

Σύνολο 4.740 € 

 

Επίσης θα πρέπει να υπολογίσουµε µηνιαία επιβάρυνση ύψους 25 € για την σύνδεση µε τον ΟΤΕ.  

 

 

Συνεπώς για την αναβάθµιση του σπιτιού θα έχουµε :  

 

Δαπάνη Κόστος  

α. Δίκτυο Εσωτερικής Επικοινωνίας και Ελέγχου 4.380 € 

β. Συστήµατα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Εξοικονόµηση Ενέργειας 4.507 € 

γ. Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια 1.719 € 

δ. Συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και ηλεκτρικών συσκευών 10.940 € 

ε. Συστήµατα ασφάλειας διαρρήξεων και πανικού 1.374 € 

ζ. Πρόσβαση από απόσταση 4.740 € 

  

Σύνολο 27.660 €  
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Βάση λοιπόν των παραπάνω παρατηρούµε ότι το κόστος της κατοικίας της οποίας µελετάµε δεν 

επηρεάζεται έντονα από την αναβάθµιση της σε «έξυπνη»  

 

Κόστος Συµβατικής Κατοικίας    174.850 €  86,34% 

Κόστος αναβάθµισης 27.660 € 13,66% 

   

Σύνολο   202.510 €   

 

8.5 Ανάλυση δαπάνης βάση προγράµµατος µακροχρόνιας 

εικοσαετούς αποπληρωµής.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι ένας ιδιοκτήτης επιθυµεί να αποπληρώσει µακροχρόνια την οικία 

αυτή, και λαµβάνοντας υπόψη µας ότι τα συστήµατα τα οποία θα εγκατασταθούν θα έχουν 

διάρκεια ζωής τα 10 έτη, θα προσπαθήσουµε να υπολογίσουµε την µηνιαία επιβάρυνση, 

προκειµένου να απολαµβάνει ο ιδιοκτήτης το κόστος της έξυπνης κατοικίας.  

 

Ως κόστος χρήµατος ελήφθη υπόψη το κυµαινόµενο επιτόκιο του 5,25%.  

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο σταθερής αποπληρωµής κεφαλαίου και µεταβλητής δόσης θα έχουµε µια 

διαδικασία αποπληρωµής, όπως απεικονίζεται στο επόµενο διάγραµµα :  
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Η για να προχωρήσουµε σε µηνιαία αναγωγή θα έχουµε το εξής µοντέλο αποπληρωµής :  
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Βάση λοιπόν των ως άνω υπολογισµών θα υπάρχει η ακόλουθη επιβάρυνση ανά µήνα :  

 

 

Έτος 1 2 3 4 5 

Τοκοχρεολύσιο 

Αναβάθµισης 352 339 327 315 303 

Έτος 6 7 8 9 10 

Τοκοχρεολύσιο 

Αναβάθµισης 291 279 267 255 243 

 

 

8.6 Κάλυψη δαπάνης από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα  

 

Δυστυχώς µετά από έρευνα που διεξήχθη κανένα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα  δεν καλύπτουν 

δαπάνες για το βελτίωση ή την αναβάθµιση κατοικιών. Σχετικά προγράµµατα βρήκαµε µόνο στην 

Γερµανία και αυτά για την ενεργειακή αυτάρκεια των οικιών µέσω φωτοβολταϊκών.   
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8.7 Συµπεράσµατα οικονοµικής ανάλυσης  

 

Είδαµε στις προηγούµενες παραγράφους ότι το κόστος για την κατασκευή της οικίας µας εκτιµάται 

περίπου στα 175.000 €. Η επιλογή ή όχι µιας αναβαθµισµένης κατοικίας και η εν συνέχεια κατ 

αυτόν τον τρόπο δαπάνη ποσού 28.000 € είναι προσωπική υπόθεση. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης 

αποφασίσει να προχωρήσει στην δαπάνη θα πρέπει να γνωρίζει ότι το µηνιαίο κόστος του, βάση 

δεκαετής αποπληρωµής θα ανέλθει στα 300 και πλέον ευρώ.  

  

Η αναβαθµισµένη εµπορική αξία του ακινήτου δεν αναµένεται να αντισταθµίσει το υψηλό κόστος, 

λόγω κυρίως της ποιότητας εκπαίδευσης των καταναλωτών. Είναι αρκετά δύσκολο να πείσεις 

ανθρώπους να πληρώσουν το κόστος µιας έξυπνης κατοικίας την ίδια στιγµή που οι πλειοψηφία 

τους αγνοεί, πώς να προγραµµατίσει έναν βίντεο.  Όσο αφορά τις κατασκευαστικές εταιρίες, οι 

οποίες κατασκευάζουν και πωλούν κατοικίες δεν πιστεύουµε ότι θα έχει εµπορική αξία για τους ως 

άνω λόγους.  

  

Τέλος θα πρέπει να τονίσουµε ότι θα υπάρξει πιθανώς πρόβληµα όσο αφορά το αυξηµένο κόστος 

και την κάλυψη του από τις τράπεζες κατά 100%. Αν δηλαδή ένας ιδιώτης επιθυµεί να λάβει το 

100% της δαπάνης µέσω δανείου θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι η πιστοληπτική του ικανότητα 

θα πρέπει να αντισταθµίσει την µην αναγνώριση της συνολικής αξίας του ακινήτου από πλευράς 

τράπεζας.  
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