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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός  της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά να γνωρίσουμε πως λειτουργεί  

το <<έξυπνο σπίτι>> του οποίου οι δυνατότητες είναι τεράστιες , εξελίξιμες και 

επεκτεινόμενες  , αρχικά λόγω των δυνατοτήτων ελέγχου , τηλε-εποπτείας και 

τηλεχειρισμού μιας κατοικίας . 

Αναφορά της παρούσας εργασίας γίνεται κυρίως για τον arduino και τη δύναμη που 

μπορεί να μας δώσει στα σπίτια αλλά και σε εγκαταστάσεις με την σωστή χρήση του 

καθώς οι δυνατότητες του είναι η κατασκευή του και ο έλεγχος συστημάτων και 

εφαρμογών , οι οποίοι μπορούν να είναι τόσο χρήσιμοι, ακόμα και όταν εμείς δεν 

είμαστε παρών ή λείπουμε κάποιο ταξίδι μακριά ! Επίσης να αναφερθούμε και στο 

χαμηλό του κόστος που έχουν και μας δίνουν ίδιες δυνατότητες με σύγχρονα συστήματα 

τα οποία είναι πολύ ακριβότερα για την τοποθέτηση και τον έλεγχο τους . 

Το «έξυπνο σπίτι» μας τροφοδοτεί με ένα πλήθος πληροφοριών ειδοποίησης ενημέρωσης 

και χειρισμού σε κινητά, σε σταθερά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Συγκεκριμένα παρέχει 24ωρη ενημέρωση για την κατάσταση της κατοικίας μας και 

χειρισμό ασφαλείας του προσωπικού μας χώρου, μέσω τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Τα αποτελέσματα που παρατηρούνται με το <<έξυπνο σπίτι>> είναι κυρίως η αίσθηση 

ασφάλειας που παρέχει στον άνθρωπο .Όταν γνωρίζεις ότι εσύ έχεις τον έλεγχο της 

κατοικίας σου πάντα , είτε οπλίζοντας έναν συναγερμό που ξέχασες να ενεργοποιήσεις 

καθώς έφευγες από την οικεία σου είτε αν υπάρχει κάποια παράβαση να ειδοποιείσαι 

αυτόματα μέσω μιας γνωστοποίησης  στην έξυπνη συσκευή σας . 

Άνοιγμα-κλείσιμο οποιασδήποτε πηγής φωτισμού σε προγραμματισμένα διαστήματα, 

σύμφωνα με την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών ή τυχαία. Όταν για παράδειγμα 

βρίσκεστε σ’ ένα δωμάτιο, όταν έχετε καλεσμένους, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ή 

στην παρακολούθηση μιας ταινίας, όπου τα φώτα μπορούν να αλλάζουν σύμφωνα με τη 

διάθεσή σας. 

Τέλος για την πρόληψη παραβίασης, υπάρχει και η δυνατότητα προσομοίωσης μιας 

ανθρώπινης παρουσίας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας από την κατοικία, όπου 

μπορεί να καθυστερήσει τους παραβάτες είτε να τους διώξει. Μπορείτε επίσης να 

ελέγξετε πολλές και διαφορετικές ζώνες φωτισμού, τόσο από κοντά μέσω ενός κεντρικού 

διακόπτη, όσο και εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης ΗΥ, ή μέσω κινητής τηλεφωνίας 

(Smartphone). 

 

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
8 

 

SUMMARY 

The purpose of this bachelor’s thesis is to first get to know how a << smart 

house>>works, that is enormous, evolving and expandable, initially due to control, tele-

supervision and remote control capabilities of a home. 

    Reference is made to this work, mainly for arduino and the power that it can give to us 

in homes but also in facilities with its proper use as its capabilities are its construction 

and control systems and applications, which can be so useful, even when we are not 

present or we are missing a trip away from home. 

     We should also mention the ‘’low cost’’ that they have and it’s giving us the same 

capabilities as the modern systems are and it’s much more expensive to install and 

control them. 

     Our <<Smart House >> supplies us, with a wealth of information for notifying and 

handling mobile – landline phones but also computers. Specifically it can provide us 24 

hour information on any condition of our residence and security handling of our personal 

space, via telecommunication devices. 

      The results observed with the <<smart house >>are mainly the sense of security it 

provides to the person. When you know that you are always in control of your house 

always, either by arming an alarm that you forgot to activate as you left the house, or if 

there is some violation or infringement to be noticed automatically via a notification in 

your smartphone . 

Opening and closing of any light source at scheduled intervals, according to the existence 

of specific conditions or accidentally. For example, when you are in a room, when you 

have guests, during a meal or watching a movie, where the lights can change according to 

your mood. 

          Finally to prevent a infringement or a violation, it is possible to simulate the human 

presence during your absence from house and that can delay offenders or can make them 

walk away. You can also control many different lighting zones, both up close via a main 

switch and remotely via PC or a smartphone. 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
9 

1ο Κεφάλαιο  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αρχικά παρατηρούμε ότι οι ρυθμοί της ζωής μας κάθε ημέρας γίνονται ολοένα και πιο 

έντονοι όπως επίσης αυτό συμβαίνει και με τις διαρκώς  αυξανόμενες απαιτήσεις , οι 

οποίες ζουν και υπάρχουν στον εργατικό τομέα, με αποτέλεσμα να περιορίζουν πολύ τον 

ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου . Επιπρόσθετα με όλη αυτήν τη πίεση που δέχεται 

καθημερινώς  ο  άνθρωπος  αναζητάει τον προσωπικό του χώρο και την οικεία του πιο 

άνετη προς αυτόν. Δηλαδή η οικεία του να μπορεί να του παρέχει την άνεση και την 

σιγουριά που ζητάει . Επίσης να τονίσουμε ότι στις μέρες μας και λόγω αυξανόμενης 

εγκληματικότητας αλλά και λόγω αυξανόμενων ελευθεριών οι ανάγκη για ασφάλεια, έχει 

γίνει καθεαυτή απαραίτητη στο κάθε σπιτικό. Όλα αυτά έχουν άλλο ένα αποτέλεσμα να 

υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας των σπιτιών σε <<έξυπνων σπιτιών>> τα οποία θα 

μπορούσαμε να τα φανταστούμε ως έναν οργανισμό . Έναν οργανισμό όπως είναι το 

ανθρώπινο σώμα το οποίο έχει μέλη , έτσι και αυτό έχει και έναν << Εγκέφαλο>> ο 

οποίος << Σκέφτεται>>,  κατανοεί δηλαδή τις ιδιαίτερες ανάγκες μας και αντιδράει 

σύμφωνα με τα ‘‘θέλω’’ μας , όσο εμείς είμαστε μέσα ή έξω από την κατοικία μας, όπου 

αυτό λειτουργεί για να μας εξοικονομεί  ενέργεια,  για να μας κάνει να νιώθουμε 

περισσότερη ασφάλεια και για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής , και αυτό γίνεται 

χωρίς να είμαστε εμείς παρών. Επίσης πλέον υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες, καθώς θα 

ξυπνάει ο άνθρωπος το πρωί έτσι κάνει μαζί μας και το ίδιο το σπίτι, όπως για 

παράδειγμα είναι η Alexa η οποία μπορεί ότι της ζητήσουμε να μας το  

πραγματοποιήσει . Φυσικά να είναι στα πλαίσια των εφαρμογών που εμείς της έχουμε 

καθορίσει. 
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Επίσης σε διάφορα στάδια της αναζήτησης της τεχνολογικής μας εξέλιξης , 

δημιουργήθηκαν ανάγκες για την ανεύρεση περισσότερων διαδικασιών , οι οποίες 

μπορούν και μας εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες μας στην 

κατοικία μας . Πρόσθετα όλο αυτό έχει οδηγήσει σε μια ανάπτυξη καλύτερης φιλοσοφίας 

για το <<έξυπνο σπίτι>>. 

 

 

Οι βασικότεροι  παράγοντες που οδηγούν κατασκευάστριες  εταιρίες άλλα και ιδιοκτήτες 

σπιτιών , είναι να αποδέχονται τις αρχές λειτουργίας του <<έξυπνου σπιτιού >> , όπως 

επίσης και τις νέες τεχνολογίες αυτοματοποίησης , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αγορά 

και δημιουργούνται καθημερινά νέες . 

       Γενικότερα  το <<έξυπνο σπίτι >> δεν είναι τόσο γνωστό στον περισσότερο κόσμο , 

τουλάχιστον για την Ελλάδα ,τόσο όσο στα υπόλοιπα τεχνολογικά και ανεπτυγμένα 

κράτη . Ένα από τα πρώτα οργανωμένα έργα για το <<έξυπνο σπίτι >>είχε ξεκινήσει 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ως ένα πρόγραμμα για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας της 

Εθνικής Ένωσης  Κατασκευαστών Σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

με την ονομασία (National research center of the national association of home builders-

NAHB). 

Ο όρος << Έξυπνο σπίτι>> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κατοικία μπορεί 

να ενσωματώσει , σίγουρα με την ανθρώπινη βοήθεια την δυνατότητα να μπορεί ο 

ιδιοκτήτης να ρυθμίσει κάποιες λειτουργίες μέσα σε αυτό και όταν βρίσκεται μακριά από 

την κατοικία του.   

Τέλος να αναφερθεί στην τεχνολογική εξέλιξη που πλησιάζει και είναι πολύ κοντά είναι 

η Τεχνική Νοημοσύνη ή αλλιώς A.I. όπου μέσω αυτής το σύστημα το οποίο θα έχουμε 

εγκατεστημένο στην κατοικία μας , μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίζονται όλα 

αυτόματα στο περιβάλλον μας και με τις επιθυμίες που εμείς έχουμε ανάλογα με τις 

καθημερινές μας συνήθειες και τις συνήθειες όλων των οικείων μέσα στην κατοικία. 

Όπως για παράδειγμα ο μικρός βλέπει παιδικά το πρωί στης 10, η Τεχνική Νοημοσύνη 

είτε θα ρωτάει είτε θα υπάρχει η προεπιλογή να ανοίγει η τηλεόραση στα παιδικά 

αυτόματα. Έτσι για να το καταφέρουμε όλο αυτό, θα πρέπει όλες οι ηλεκτρονικές και οι 

ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες βρίσκονται στην κατοικία να επικοινωνούν μεταξύ τους , 

με εντολές λήψης και αποστολής. 
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1.1Arduino 

 
 

 

 

Το arduino είναι ένας μικροελεγκτής μονής  πλακέτας , δηλαδή είναι μια απλή 

μητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα , η οποία έχει ενσωματωμένο μικροελεγκτή ,όπως 

και εισόδους/εξόδους . Μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα wiring , η οποία 

είναι μια γλώσσα προγραμματισμού της  C++ , όπως και από ένα σύνολο 

βιβλιοθηκών  υλοποιημένων , επίσης  στη C++. Επιπρόσθετα  το arduino μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων , όπως 

και να συνδεθεί και με έναν οποιοιδήποτε υπολογιστή . Η σύνδεση γίνεται μέσω 

προγραμμάτων όπως είναι η processing η οποία είναι γλώσσα προγραμματισμού 

ανοιχτού κώδικα και παράλληλα προγραμματιστικό περιβάλλον για ανθρώπους οι 

οποίοι θέλουν να  προγραμματίσουν εικόνες animation , όπως και ήχο. Max – MSP, 

Pure Data και Super Collider. Οι περισσότερες εκδόσεις του arduino μπορούν να 

αγοραστούν προ-συναρμολογημένες είτε από την εταιρία arduino είτε από 

οποιοδήποτε άλλο site κατασκευάζει πλακέτες και εμπορεύεται . Κάποια 

διαγράμματα , πληροφορίες για το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμα για αυτούς που 

επιθυμούν και θέλουν να συναρμολογήσουν το δικό τους arduino .  
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Η Ιστορία του arduino 

 

Το πρόγραμμα arduinoξεκίνησε το 2005 ως ένα πρόγραμμα για φοιτητές , όπου ήταν στο 

Ινστιτούτο Σχεδίασης της Αλληλεπίδρασης στο Ivrea και συγκεκριμένα στην Ιβρέα της 

Ιταλίας ( Interaction Design Institute Ivrea Italy), με στόχο να προσφέρει ένα εύκολο και 

χαμηλού κόστους μέσο για αρχάριους και για επαγγελματίες , για να δημιουργούν 

συσκευές που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας αισθητήρες και 

κάποιους ενεργοποιητές. Τα ίδια παραδείγματα αυτών των συσκευών τα οποία 

προορίζονται για χομπίστες που είναι αρχάριοι περιλαμβάνουν απλά ρομπότ, 

θερμοστάτες, όπως και ανιχνευτές κίνησης  

Ιστοσελίδα :  (https://el.wikipedia.org/wiki/Arduino) 

Τέλος το όνομα Arduino προέρχεται από όνομά του Arduin of Ivrea Βασιλιάς της Ιταλίας 

1002-1014 . 

Η Ιστορία του Nodemcu 

 

Το NodeMCU δημιουργήθηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του ESP8266(Μικρό 

WifiΜod). Λοιπόν στις 30 Δεκεμβρίου 2013, η Espressif Systemsξεκίνησε την παραγωγή 

του ESP8266. Το NodeMCU ξεκίνησε από τις 13 Οκτωβρίου 2014, όταν ο Hong 

(Χονγκ) έδωσε το πρώτο αρχείο του firmware ,NodeMcu στο GitHub. Δύο μήνες 

αργότερα, το έργο επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει μια πλατφόρμα ανοιχτού υλικού 

όταν ο προγραμματιστής Huang R διέθεσε το αρχείο Gerberformat ενός πίνακα 

ESP8266, που ονομάστηκε dev-kit v0.9. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Tuan PM μετέφερε 

τη βιβλιοθήκη των πελατών της MQTTαπό το contiki στην πλατφόρμα ESP8266 SoC,  

και δεσμεύτηκε στο έργοτου NodeMCU, τότε το NodeMCU μπόρεσε να υποστηρίξει το 

πρωτόκολλο MQTT IoT, χρησιμοποιώντας το Lua, το οποίο ήταν για πρόσβαση στον 

μεσίτη MQTT. Μια άλλη σημαντική ενημέρωση έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2015, όταν ο 

Devsaurus μετέφερε το u8glib στο έργο του NodeMCU , επιτρέποντας στο NodeMCU να 

οδηγεί εύκολα οθόνες LCD, οθόνες απλές, OLED, ακόμη και VGA. 

       Το καλοκαίρι του 2015 οι αρχικοί δημιουργοί εγκατέλειψαν το έργο 

υλικολογισμικού και ανέλαβε μια ομάδα ανεξάρτητων συνεργατών. Μέχρι το καλοκαίρι 

του 2016, το NodeMCU περιελάμβανε περισσότερες από 40 διαφορετικές ενότητες. 
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1.3 Εκδόσεις 

 

Arduino Nodemcuesp8266 wifi 

 

 

NodeMCU ESP8266 Χαρακτηριστικά& Ιδιότητες  

 

NodeMCUESP8266 Χαρακτηριστικά 

 Microcontroller: Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106 

 Operating Voltage: 3.3V 

 Input Voltage: 7-12V 

 Digital I/O Pins (DIO): 16 

 Analog Input Pins (ADC): 1 

 UARTs: 1 

 SPIs: 1 

 I2Cs: 1 

 Flash Memory: 4 MB 

 SRAM: 64 KB 

 Clock Speed: 80 MHz 

 USB-TTL based on CP2102 is included onboard, Enabling Plug n Play 

 PCB Antenna 

 Small Sized module to fit smartly inside your IoT projects 
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NodeMCU ESP8266 Ιδιότητες.  

 

 

Το NodeMCU είναι ένα υλικολογισμικό ανοιχτού κώδικα για το οποίο παρέχονται 

σχέδια πλακέτας πρωτοτύπου ανοιχτού κώδικα. Το όνομα "NodeMCU" συνδυάζει 

"κόμβο" και "MCU" (μονάδα μικροελεγκτή).  Ο όρος "NodeMCU" αναφέρεται αυστηρά 

στο υλικολογισμικό και όχι στα αντίστοιχα κιτ ανάπτυξης. Τόσο το υλικολογισμικό όσο 

και τα σχέδια πλακέτας πρωτοτύπων είναι ανοιχτού κώδικα.    

Το υλικολογισμικό χρησιμοποιεί τη γλώσσα δέσμης ενεργειών Lua. Το υλικολογισμικό 

βασίζεται στο έργο eLua και βασίζεται στο Espressif Non-OS SDK για ESP8266. 

Χρησιμοποιεί πολλά έργα ανοιχτού κώδικα, όπως το lua-cjson και το SPIFFS. Λόγω 

περιορισμών πόρων, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τις ενότητες που σχετίζονται με το 

έργο τους και να δημιουργήσουν ένα υλικολογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. 

Έχει εφαρμοστεί επίσης υποστήριξη για το 32-bit ESP32. 

      Το πρωτότυπο υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως είναι μια πλακέτα κυκλώματος 

που λειτουργεί ως ένα πακέτο διπλής γραμμής (DIP) το οποίο ενσωματώνει έναν ελεγκτή 

USB με μια μικρότερη επιφανειακή πλακέτα που περιέχει το MCU και την κεραία. Η 

επιλογή της μορφής DIP επιτρέπει την εύκολη δημιουργία πρωτοτύπων σε breadboards. 

Ο σχεδιασμός βασίστηκε αρχικά στη μονάδα ESP-12 του ESP8266, το οποίο είναι ένα 

Wi-FiSoC ενσωματωμένο με έναν πυρήνα Tensilica Xtensa LX106, που χρησιμοποιείται 

ευρέως σε εφαρμογές IoT . 
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Εδώ έχουμε μια εικόνα από όλο το σύνολο του NodeMcu esp8266 wifi με όλα τα Pins 

του με τη τροφοδοσία του 3.3V και τα GND για την γείωση της πλακέτας . 
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NodeMCU Διαμόρφωση του πίνακα ανάπτυξης των Pin εξόδων της 

πλακέτας  

 

Pin Κατηγορία Ονομασία Περιγραφή 

Τροφοδοσία (Power) Micro-USB, 3.3V, GND, 

Vin 

Micro-USB :ΤοNodeMCU 

μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω 

της θύρας USB 

 

3.3V  : Το ρυθμιζόμενο 3.3V 

μπορεί να τροφοδοτηθεί σε 

αυτόν τον πείρο για να 

τροφοδοτήσει την πλακέτα 

 

GND: Καρφίτσες γείωσης 

 

Vin: Εξωτερικό τροφοδοτικό 

πείροιελέγχου (Control Pins) 

EN, RST 

Ο πείρος (Pin) και το κουμπί 

επαναφέρουν τον 

μικροελεγκτή 

 

Αναλογικός Πείρος  

(AnalogPin) 

A0 Χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση της αναλογικής 

τάσης στην περιοχή 0-3.3V 

GPIO ακίδες  (Pins) 

Πείροι GPIO1 to GPIO16 Το NodeMCU διαθέτει 16 

πείρους (καρφίτσες ή ακίδες) 

εισόδου-εξόδου γενικής 

χρήσης στον πίνακα 

SPI ακίδες (Pins) 

SD1, CMD, SD0, CLK Το NodeMCU διαθέτει 

τέσσερις πείρους (καρφίτσες ή 

ακίδες) για επικοινωνία SPI. 

UART ακίδες (Pins) TXD0, RXD0, TXD2, 

RXD2 

Το NodeMCU έχει δύο 

διεπαφές UART, UART0 

(RXD0 & TXD0) και UART1 

(RXD1 & TXD1). Το UART1 

χρησιμοποιείται για τη 

μεταφόρτωση του 

υλικολογισμικού / 

προγράμματος. 

I2C ακίδες (Pins) 

 Το NodeMCU διαθέτει 

υποστήριξη λειτουργικότητας 

I2C, αλλά λόγω της 

εσωτερικής λειτουργικότητας 

αυτών των ακίδων, πρέπει να 

βρείτε ποια ακίδα είναι I2C 
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Arduino UNO  

 
  Είναι η πιο γνωστή στο περισσότερο κοινό πλακέτα με χαμηλό κόστος και 

χρησιμοποιείτε σε αρκετές απλές εφαρμογές      

 

Arduino Mega 

 

Το Arduino Mega είναι μονό chip μικροελεγκτής που κατασκευάστηκε από την 

Atmel και χρησιμοποιεί τεχνολογία Surface mounted . Πλεονεκτήματα του είναι η 

ολική του μνήμη είναι στα 256 kb , με 54 ψηφιακές ακίδες εισόδου/εξόδου , οι 12 

είναι αναλογικές εισόδου . Καθώς και ένα ρολόι στα 84 MHz. 
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Arduino Leonardo  

 

 

Το Arduino Leonardo είναι μια πλακέτα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

πληκτρολόγιο ή ως ποντίκι και εξαλείφει την αναγκαιότητα για συνδεσιμότητα μέσω 

usb-port . Αυτό το καθιστά δυνατό με την εισαγωγή του chip Altmega 32U4 . 

 

 

 

 

ArduinoADK 

 
 

H συγκεκριμένη πλακέτα είναι βασισμένη στην πλακέτα Arduino Mega , όμως 

διαθέτει μια θύρα έξτρα Usb για τη σύνδεση της με τα κινητά και με το λογισμικό 

Android . 
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Arduino Due 

 

Είναι η πρώτη πλακέτα που βασίζεται σε ένα 32 bit πυρήνα ARM μικροελεγκτή και 

διαθέτει 54 ψηφιακές ακίδες εισόδου/εξόδου . Επίσης η τάση λειτουργίας στις ακίδες 

είναι 3.3 Volt . 

 

 

Arduino Esplora 

 

 

 
Περιέχει ενσωματωμένους αισθητήρες για ήχο , φώς , θερμοκρασία και επιτάχυνση 

και με εμφάνιση σαν ένα χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιών .     
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Arduino YUN  

 

To arduinoYun απελευθερώνει τη δύναμη ενός μικρού υπολογιστή ο οποίος τρέχει 

Linux που είναι συνδεδεμένο με ένα 8-bit μικροελεγκτή , ακριβώς όπως και στο 

Leonardo . Τέλος έχει  Ethernet καιWifi συνδεσιμότητα .  

 

 

Arduino Ethernet  

 
Η πλακέτα αυτή επιτρέπει την σύνδεση στο διαδίκτυο , όπου η τροφοδοσία του 

γίνεται με ένα καλώδιο Ethernet . Επίσης διαθέτει και υποδοχή κάρτας micro Sd. 
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Arduino PRO 

 

 
 

Το Arduino Pro είναι ένας μικροελεγκτής με βάση το ATmega328. Το Pro έρχεται 

σε εκδόσεις 3.3V / 8MHz και 5V / 16MHz. Διαθέτει 14 ψηφιακές ακίδες εισόδου / 

εξόδου (από τις οποίες 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδο PWM), 6 

αναλογικές είσοδοι, υποδοχή τροφοδοσίας μπαταρίας, διακόπτη τροφοδοσίας, 

κουμπί επαναφοράς και οπές για την τοποθέτηση μιας υποδοχής τροφοδοσίας, 

κεφαλίδα ICSP και pinheaders. Μια κεφαλίδα έξι ακίδων μπορεί να συνδεθεί με ένα 

καλώδιο FTDI ή με ένα εξάρτημα Spark fun για την παροχή ρεύματος USB και 

επικοινωνίας με την κάρτα. Το Arduino Pro προορίζεται για ημί-μόνιμη 

εγκατάσταση σε αντικείμενα ή εκθέσεις. Ο πίνακας έρχεται χωρίς προ-

τοποθετημένες κεφαλίδες , επιτρέποντας τη χρήση διαφόρων τύπων συνδέσμων ή 

απευθείας συγκόλληση καλωδίων. Η διάταξη των ακίδων είναι συμβατή με τις 

ασπίδες Arduino. Οι εκδόσεις 3.3V του Pro μπορούν να τροφοδοτηθούν με 

μπαταρία. Το Arduino Pro σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Spark Fun 

Electronics. 

Τέλος πιθανότατα αυτή η συσκευή να έχει καταργηθεί . 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
22 

 

 

Arduino Fio 

 
 

 

Το Arduino Fio είναι ένας πίνακας μικροελεγκτών που βασίζεται στο ATmega328P 

(φύλλο δεδομένων) που εκτελείται σε 3,3 V και στα 8 MHz. Έχει επίσης 14 

ψηφιακές ακίδες εισόδου / εξόδου (από τις οποίες 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως έξοδο PWM), 8 αναλογικές είσοδοι, ενσωματωμένο αντηχείο, κουμπί 

επαναφοράς και οπές για την τοποθέτηση ακροδεκτών ακίδων. Διαθέτει συνδέσεις 

για μπαταρία λιθίου πολυμερούς και περιλαμβάνει κύκλωμα φόρτισης μέσω USB. 

Μια υποδοχή XBee είναι διαθέσιμη στο κάτω μέρος του πίνακα. Το Arduino Fio 

προορίζεται για ασύρματες εφαρμογές. 

Τέλος η συσκευή αυτή έχει καταργηθεί επίσης προσωρινά και έχει αποσυρθεί και η 

τεκμηρίωση . 
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Arduino Bluetooth 

 
Υποστηρίζει ασύρματη σειριακή επικοινωνία Bluetooth χωρίς όμως να είναι 

συμβατό με Bluetooth , ακουστικά ή άλλες συσκευές ήχου . 
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1.4  Δυνατότητες και πλεονεκτήματα Arduino 

 

To arduino είναι ένα χρήσιμο εργαλείο των τελευταίων ετών καθώς μας επιτρέπει να 

κατασκευάζουμε και να ελέγχουμε διάφορες εφαρμογές οι οποίες μας διευκολύνουν 

και μας κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη . Το arduino είναι εύκολο στη χρήση και 

υπάρχει και αρκετό υλικό που μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης Η/Υ να ψάξει 

διαδικτυακά και να κατορθώσει να τις λειτουργήσει άμεσα τις εφαρμογές που 

επιθυμεί . 

Επίσης με το arduino μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε συσκευή εμείς 

επιθυμούμε , όπου θα μπορούμε άμεσα να ελέγχουμε και να την προγραμματίζουμε 

έτσι ώστε να μας δίνει και πληροφορίες που επιθυμούμε αλλά και λειτουργίες  .  

   Τέλος η πλακέτα arduino φθίνει όσο περνάνε τα χρόνια , καθώς βγαίνουν 

παρόμοιες πλακέτες που δίνουν ίδιες πληροφορίες και κάνουν ίδια πράγματα , όμως 

έχουν άλλα κόστη ! 

Τα πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας arduino είναι : 

 Έχουν Χαμηλό κόστος  : Σε σχέση με άλλες πλατφόρμες μικροελεγκτών που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο το arduino είναι αρκετά οικονομικότερο . Επίσης  υπάρχει 

η δυνατότητα ανάπτυξης από οποιονδήποτε γνωρίζει και θέλει να κάνει μια 

εφαρμογή να λειτουργεί και να παίρνει εντολές μέσω arduino. 

 Συμβατότητα : Το λογισμικό που χρησιμοποιείται μπορεί να τρέξει διάφορα 

λειτουργικά συστήματα , όπως windows , linux και Macintosh OS X . Οι 

περισσότερες πλακέτες του εμπορίου αυτή τη στιγμή τρέχουν μόνο σε Windows . 

 Επεκτάσιμο λογισμικό ανοιχτού κώδικα : Τα προγράμματα είναι ανοιχτού κώδικα 

που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να τα μελετήσει και να τα τροποποιήσει  σύμφωνα 

με τις ανάγκες του. Επίσης μπορεί να γίνει προσθήκη νέων βιβλιοθηκών . 

 Απλότητα υπολογιστικού περιβάλλοντος : Το περιβάλλον για προγραμματισμό ενός 

arduino , είναι ιδιαίτερα φιλικό και εύκολο για χρήση προς του αρχάριους  , και πολύ 

ευέλικτο στους προχωρημένους χρήστες . 
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1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Arduino 

 

Αρχικά θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πιο διαδεδομένης και γνωστής στο 

ευρύτερο κοινό πλακέτας Arduino Uno . 

Το arduino βασίζεται στην πλακέτα Atmega 328 , η οποία αποτελείται από έναν 8-

bit RISC microcontroller , ο οποίος είναι χρονισμένος στα 16 Mhz και διαθέτει 

ενσωματωμένη μνήμη .  

Η σύνδεση του με τον Η/Υ γίνεται μέσω μιας θύρας Usb και συνδέεται άμεσα με το 

arduino , όπου γίνεται η μεταφορά προγραμμάτων από τον υπολογιστή , μέσω 

προγράμματος στην πλακέτα . Έτσι ορίζεται και η μεταξύ τους επικοινωνία 

(Arduino με H/Y).  

Στο πάνω μέρος της πλακέτας υπάρχουν 14 θηλυκά pin τα οποία λειτουργούν ως 

ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι . Το καθένα από αυτά λειτουργεί με τάση λειτουργίας  

5 Volt και μπορεί να δεχτεί ή να παρέχει 40 mA. 

Στο κάτω μέρος της πλακέτας  υπάρχουν ακόμα μια σειρά από 6 pin και έχουν την 

ένδειξη ως είσοδοι Αναλογικής σύνδεσης κάνοντας χρήση του ADC (Analog Digital 

Converter) το οποίο είναι ενσωματωμένο με τον μικροελεγκτή .  

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ παρατηρούμε όλες τις λειτουργίες ενός arduinoUno. 
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1.6 Περιβάλλον Ανάπτυξης arduino 

 
 

 

 

 

 

Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης του arduino (IDE) είναι μια εφαρμογή η οποία 

είναι γραμμένη σε Java η οποία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε πολλές 

πλατφόρμες , όπου προέρχεται από το IDE για τη γλώσσα προγραμματισμού processing 

και το σχέδιο wiring. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι φιλικό και προς τους νέους 

χρήστες , έτσι ώστε να εξοικειωθούν γρηγορότερα όταν θα το χρησιμοποιήσουν . Εκεί 

που θα πληκτρολογείτε τον κωδικό σας πριν το ανεβάσετε στο πίνακα που θέλετε να 

προγραμματίσετε. Ο κώδικας Arduino αναφέρεται ως σκίτσα. 

Ο κώδικας Arduino είναι γραμμένος σε C ++ με πρόσθετες ειδικές μεθόδους και 

λειτουργίες, τις οποίες θα αναφερθούμε αργότερα. Η C ++ είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία μπορεί να αναγνωστεί από τον άνθρωπο. Όταν δημιουργείτε 

ένα 'σκίτσο' (το όνομα που δίνεται στα αρχεία κώδικα Arduino), επεξεργάζεται και 

μεταγλωττίζεται στη γλώσσα της μηχανής. 
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2ο Κεφάλαιο  

 

2.1 Ορίζοντας το έξυπνο σπίτι. 
 

Τι είναι ένα έξυπνο σπίτι? 

 

Ένα έξυπνο σπίτι είναι μια εγκατάσταση στο σπίτι, όπου οι συσκευές , οι πρίζες , τα 

φώτα και οτιδήποτε μπορεί να ελέγχονται αυτόματα ή από απόσταση ή από οποιοδήποτε 

σημείο που συνδέεται στο Διαδίκτυο (Internet) στον κόσμο χρησιμοποιώντας μια κινητή 

ή άλλη δικτυακή συσκευή. Επίσης ένα έξυπνο σπίτι έχει τις συσκευές του 

διασυνδεδεμένες μέσω του διαδικτύου όπου ο χρήστης μπορεί να ελέγχει λειτουργίες 

όπως η ασφάλεια για πρόσβαση στο σπίτι (συναγερμός , κάμερες etc.), τη θερμοκρασία, 

τον φωτισμό και το home cinema. Οι σχετικοί όροι περιλαμβάνουν το "αυτοματισμό στο 

σπίτι" και το "έξυπνο κτίριο". 
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Επεξήγηση Έξυπνου σπιτιού. 

 

Οι συσκευές του έξυπνου σπιτιού συνδέονται μεταξύ τους και είναι προσβάσιμες μέσω 

ενός κεντρικού σημείου - ενός smartphone, tablet, φορητός υπολογιστής ή κονσόλας 

παιχνιδιών. Οι κλειδαριές θυρών, οι τηλεοράσεις, οι θερμοστάτες, οι οθόνες οικιακής 

χρήσης, οι κάμερες, τα φώτα και ακόμη και συσκευές όπως το ψυγείο μπορούν να 

ελέγχονται μέσω ενός συστήματος αυτοματισμού στο σπίτι. Το σύστημα είναι 

εγκατεστημένο σε κινητή συσκευή ή σε άλλη δικτυακή συσκευή και ο χρήστης μπορεί 

να δημιουργήσει χρονοδιαγράμματα για να εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές. 

 

Η παγκόσμια αγορά αυτοματοποίησης οικιακών συσκευών το 2016 είχε εκτιμώμενη αξία 

περίπου 880 εκατομμύρια συσκευές το 2019 . 6.4 δισεκατομμύρια <<Έξυπνο σπίτι>> 

συσκευές  δηλαδή περίπου 21 ανά κατοικία και με την αυξανόμενη υιοθέτηση συσκευών 

με δυνατότητα Internet  θα φτάσει πάνω από 103 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019. 

Έχουν πωληθεί πάνω από  Η ανάπτυξη στην ευρύτερη κατοικία η αυτοματοποιημένη 

αγορά, ωστόσο, αντιμετώπισε προκλήσεις λόγω της ευκολίας που την οδήγησε, σε 

αντίθεση με την αναγκαιότητα, η φύση.  
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2.2  Παράγοντες για τους οποίους πρέπει να κατασκευάζουμε το σπίτι 

μας σε έξυπνο σπίτι . 

  

Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στην τεχνολογία η οποία κάθε μέρα προχωράει και η 

κατοχή ενός έξυπνου σπιτιού γίνεται αναγκαιότητα, όταν αυτή η αναγκαιότητα σε 

βοηθάει να είσαι πιο ευέλικτος στον τρόπο που ζεις και να εκμεταλλεύεσαι πιο πολύ τον 

χρόνο που σου μένει . Στο παρελθόν , τα έξυπνα σπίτια θεωρούνταν πολυτέλεια , αλλά 

σήμερα έχουν γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Επιπρόσθετα θα ήθελα να 

μοιραστώ μερικούς από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θα μπορούσατε να 

μετατρέψετε το σπίτι σας σε έξυπνο σπίτι και αν αυτό είναι πρέπει για εσάς καλό θα ήταν 

να το κάνετε . 

 

    Αποδοτικότητα : Με ένα πλήκτρο αφής ή με μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, θα 

μπορείτε να ελέγξετε πολυάριθμες συσκευές ή συστήματα, όπως φώτα , αισθητήρες ήχου 

, θερμοκρασίας υγρασίας , ρελέetc. . Επίσης με τη βοήθεια μιας έξυπνης συσκευής, θα 

μπορούσατε να χειριστείτε τη θέρμανση ή την ψύξη της κατοικίας σας με το κινητό σας 

τηλέφωνο, εφόσον θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή του air condition της 

κατοικίας σας, όπως θα μπορούσατε επίσης να απενεργοποιείτε τα φώτα με ένα μόνο 

κλικ από οποιοδήποτε σημείο και από όσο μακριά και να βρίσκεστε από το σπίτι σας, 

αρκεί μόνο να έχετε δίκτυο και στην κινητή συσκευή σας αλλά και σύνδεση internet 

στην οικεία σας . Αυτό δεν είναι μια αποτελεσματική διαδικασία μόνο, αλλά θα σας 

βοηθήσει επίσης να εξοικονομήσετε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια. 

 

    Ευκολία : Έχοντας στην κατοχή σας ένα σπίτι, όπου το έχετε δημιουργήσει 

<<έξυπνο>> σας επιτρέπει να ασχοληθείτε με πολλά gadgets και συστήματα μέσα σε όλο 

το σπίτι, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου , ακόμα και από την δουλειά σας , ή από 

όπου εσείς επιθυμείτε! Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα φώτα και να 

παρακολουθήστε την ασφάλεια της οικείας σας μέσω συσκευής που έχει συνδεθεί άμεσα 

με το σπίτι . Τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να βρούμε σε ένα έξυπνο σπίτι αρκούν 

για να πείσουν έναν άνθρωπο ή οποιοδήποτε να κάνει αυτή την αλλαγή στην οικεία του . 
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Άνεση: Οι έξυπνες κατοικίες κάνουν τη ζωή σας πιο άνετη, καθώς εσείς δεν χρειάζεται 

να πηγαίνετε παντού γύρω από το σπίτι για να εκτελέσετε κάποιες λειτουργίες σε αυτό , 

όπως για παράδειγμα να ανάψω τα φώτα ή να ανοίξω την πόρτα του γκαράζ μου , ή  να 

ενεργοποιήσω και να απενεργοποιήσω τον συναγερμό μου , ή τις κάμερες ασφαλείας μου 

,κλπ κλπ. Αυτά είναι πλέον όλα στα χέρια σου και μπορείς απλά με ένα κλικ να τα 

ανοίγεις ή να τα κλείνεις  όταν είναι αυτό ανάγκη και μπορείς να το κάνεις από τον 

καναπέ σου όλο αυτό, ενώ εσύ χαλαρώνεις . 

 

   Πνευματική ηρεμία : Ένα έξυπνο σπίτι είναι ένας σημαντικός τρόπος για να 

χαλαρώσετε. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή ή το κινητό σας για να 

ελέγξετε τις πόρτες σας, τα παράθυρα, τους αισθητήρες διαρροών νερού κλπ. Επιπλέον, 

θα μπορείτε να ελέγξετε ότι η πόρτα του γκαράζ σας είναι σωστά κλεισμένη μέσω μιας 

άλλης εφαρμογής ή μέσω κάμερας. Δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για να βγείτε έξω 

και να το ελέγξετε. 

 

    Προσαρμογή: Οι έξυπνες κατοικίες, σας επιτρέπουν επίσης να έχετε ηλεκτρονικά 

πράγματα με τον τρόπο που εσείς θα θέλατε να τα έχετε προσαρμοσμένα. Αρχικά θα 

μπορείτε να έχετε τις λήψεις που τραβήχτηκαν αυτόματα σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή από τις κάμερες ασφαλείας σας. Επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του 

εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού σύμφωνα με την επιλογή σας στα πιο φωτεινά και 

λευκά χρώματα ή στα πιο ζεστά χρώματα . Κατά παρόμοιο τρόπο θα μπορείτε να 

προσαρμόσετε κάθε ηλεκτρονική συσκευή  σύμφωνα με τη βούλησή σας και επιπλέον θα 

μπορείτε να ορίσετε εσείς τους χρόνους λειτουργίας τους για διάφορες επιλογές που 

πρέπει να εφαρμοστούν. 

 

Εκτός από όλα αυτά τα καλά οφέλη που έχει ένα έξυπνο σπίτι , υπάρχουν επίσης 

ορισμένοι βασικοί λόγοι που καθιστούν απαραίτητο ένα σπίτι να μετατραπεί σε έξυπνο 

σπίτι: 

 

 

Ασφάλεια: 

Οι τρομοκρατίες και άλλα μικρά εγκλήματα είναι πλέον πολύ συνηθισμένα στην 

καθημερινότητα μας ειδικά σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Όλοι θα έπρεπε να κάνουν το 

σπίτι τους ασφαλή, και ο λόγος είναι για να υπάρξει ασφάλεια και άνεση στη ζωή σας . 

Τα <<έξυπνα σπίτια>> θα σας επιτρέψουν να το κάνετε αυτό στο σπίτι σας , καθώς 

επίσης θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε την ασφάλεια και άλλα πολλά , πολύ εύκολα 

μέσω των κινητών σας και μέσω εφαρμογών αυτών. 
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Λογαριασμοί κοινής ωφελείας: 

 

Ο κόσμος γίνεται ακριβότερος μέρα με τη μέρα και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 

ανησυχούν πολύ για τους λογαριασμούς τους και για τη χρησιμότητάς τους. Οι έξυπνες 

κατοικίες σας εξασφαλίζουν άμεσα την εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια και τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού όταν αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται . 

Επανειλημμένα παρατηρείται ότι τα φώτα παραμένουν αναμμένα λόγω του ότι δεν 

επιθυμούμε να σηκωθούμε και να τα κλείσουμε , επειδή βαριόμαστε ή επειδή κάνουμε 

κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή . Ένα <<έξυπνο σπίτι>> θα μας επιτρέψει να 

απενεργοποιήσουμε τα φώτα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στην οικεία μας 

ακόμη και όταν βρισκόμαστε εκτός κατοικίας και βρισκόμαστε χιλιόμετρα μακριά από 

την οικία μας , απλά με την χρήση μιας εφαρμογής στο κινητό μας τηλέφωνο. Τέλος θα 

εξοικονομήσει ένα μεγάλο μέρος μετρητών όπως και χρόνο. 

 

 

Συναγερμοί κατοικίας οι οποίες σας σώσουν τη ζωή σας. 

 

Η κλοπή, η ληστεία και η πυρκαγιά είναι μόνο λίγα από τα γεγονότα που μπορούν να 

εξοντώσουν την οικεία σας ή να υποσκάπτουν την ζωή της οικογένειας σας ακόμα και 

των φίλων σας. Οι έξυπνες συσκευές σας μπορούν πλέον να σας κάνουν να 

συνειδητοποιήσετε άμεσα  τέτοιες εκδηλώσεις στην οικεία σας μέσω συναγερμών και 

ειδοποιήσεων, οι οποίες είναι αρκετές για να σώσουν τη ζωή σας και της οικογένειας σας 

. 
 

2.3 Λόγοι μη διάδοσης του έξυπνου σπιτιού στους καταναλωτές 

 

Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο παρελθόν , όπου οι κατοικίες τότε , δηλαδή 

χρονολογίας 1970 , έχουν μείνει αναλλοίωτες , αρχιτεκτονικά  ακόμα και σήμερα 

υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Κρατούν δηλαδή τα ίδια πρότυπα που είχαν τότε , 

συγκεκριμένα οι πόρτες , τα παράθυρα οι τοίχοι και γενικότερα η δόμηση μιας οικείας 

δεν ήταν τόσο ανθεκτικά και εξοπλισμένα σε σχέση με της δικιάς μας εποχής τον 

εξοπλισμό. Επίσης στην εποχή μας η τεχνολογική μας εξέλιξη διαφέρει με την 

παλαιότερη και κατασκευάζουμε κατοικίες , πολύ περισσότερο ανθεκτικές και ασφαλή , 

έτσι ώστε να μας παρέχουν και τις ανάλογες ανέσεις . 
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Επιπρόσθετα αυτή τη τεχνολογική εξέλιξη την συναντάμε κυρίως σε οικείες οι οποίες 

είναι οικονομικά πιο ευκατάστατες . Αυτές οι κατοικίες δηλαδή , παρά την πολυτέλεια 

που προσδίδουν, δεν μπορούμε να τις θεωρούμε και έξυπνες οικείες . Επίσης , παρά την 

συνεχόμενη άνοδο του <<smart home>> την σημερινή εποχή , για πολλούς αυτή τη 

στιγμή το smart home παραμένει άγνωστο ως ιδέα , πολλές φορές και αδιάφορο ! 

Η αιτίες που θα μπορούσαν να το αιτιολογήσουν αυτό είναι οι εξής :  

Αρχικά το τρίπτυχο της επιτυχίας του έξυπνου σπιτιού βρίσκεται στα εξής , γούστο , 

αναγκαιότητα και κόστος . Σίγουρα η τεχνολογική μας εποχή και με τέτοια ενημέρωση 

που υπάρχει εντελώς δωρεάν , σε πολλούς τους αρέσει να είναι τεχνολογικά πιο 

εξελιγμένοι από τους υπόλοιπους οπότε θέλουν να είναι πιο καινοτόμοι και πρωτοπόροι . 

Η αναγκαιότητα μας φέρνει στη θέση όταν πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να 

εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τον χρόνο μας και αυτό που λέγεται έξυπνη συσκευή να 

μας λύνει τα χέρια. Επιπρόσθετα να αναφερθούμε στο κόστος αυτής της οικείας, όπου 

προϋποθέτει ένα ακριβό κομμάτι της οικείας, το οποίο γίνεται ακόμα πιο ακριβό όταν το 

σπίτι ή η κατοικία κάποιου θέλει να μετατραπεί από το ήδη υπάρχον σπίτι σε έξυπνο 

σπίτι. Επίσης έρευνες έδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι διστάζουν να είναι τεχνολογικά πιο 

εξελιγμένοι και δειλιάζουν στο καινοτόμο και στο πιο σύγχρονο , γιατί υπάρχει πάντα ο 

φόβος της παθητικότητας , δηλαδή δεν βλέπουν τα οφέλη , το βλέπουν άλλοτε ως 

εμπόδιο και άλλοτε ως ενόχληση της καθημερινότητας τους . Ωστόσο η τεχνολογική μας 

εξέλιξη μας έχει δείξει το αντίθετο και ότι θα πρέπει να είμαστε πάντα στο μπροστά 

βήμα και αυτό μας καθιστά στο πιο εξελιγμένο είδος . 

Επίσης θα ήθελα να προσθέσω στους λόγους που δεν διαδίδεται στους ανθρώπους 

σήμερα το smart home είναι η διαφήμιση . Παρά τις τόσες ανέσεις που προσφέρει στον 

καταναλωτή με όλα αυτά που προ αναφέραμε , δεν έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του 

καταναλωτή καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτό που εμείς δημιουργούμε έξυπνο σπίτι , 

αυτοί το θεωρούν κυρίαρχο που ρυθμίζει τα πάντα σε χρόνο μηδέν . 
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Τέλος θα αναφερθούμε σε μια έρευνα της Nokia σχετικά με το θέμα του smart home  και 

οι πιο συνηθισμένες απαντήσεις των καταναλωτών, ήταν ότι :  

 Υπάρχει φόβος και αδυναμία στην συμβατότητα των συσκευών μεταξύ τους ,εξαιτίας  

υψηλών τεχνικών προδιαγραφών αυτών. 

 Έχουν υψηλό κόστος  

 Έχουν προβλήματα ιδιωτικού απορρήτου , δηλαδή θεωρούν ότι κάθε έξυπνη 

συσκευή θα μπορεί να τους παρακολουθεί ανά πάσα ώρα καθώς αυτές οι συσκευές 

θα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο σε συνδυασμό και με διάφορες υποκλοπές από 

hacker , αυτή τη στιγμή αποτελούν τον νούμερο ένα φόβο στους καταναλωτές . 

Εννοείται πως κάτι τέτοιο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ένα σύστημα anti-

virus το οποίο είναι πλήρες προφυλαγμένο σύστημα από τις απειλές που προ 

αναφέραμε .  

Αυτά που αναφέραμε ήταν σε μια έρευνα και δεν αποτελούν πραγματικότητα , 

ωστόσο ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να εισαχθεί σε κατοικίες οι οποίοι οι ιδιοκτήτες τους 

θα θέλουν την βελτίωση της προσωπικής τους ζωής , και όχι σε αυτούς που ζουν με 

φόβο του αύριο ! 

Άρα η βιομηχανία του έξυπνου σπιτιού , θα πρέπει να ενημερώνει περισσότερο και 

πιο λεπτομερειακά τους ανθρώπους , σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που 

θα τους δοθούν αν αυτοματοποιήσουν την ζωή τους ! 
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2.4 Κόστος Κατασκευής του Smart Home  

 

Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση ενός συστήματος έξυπνου σπιτιού ; 

Ψάχνετε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα αυτοματισμού στο σπίτι ("έξυπνο σπίτι"); 

Μπορείτε συνήθως να αναμένετε να πληρώσετε μεταξύ  600€,  με 2000€, για τα 

εξαρτήματα του συστήματος, τις προμήθειες και το εργατικό δυναμικό. 

Θα βρείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στο κόστος για την εγκατάσταση ενός 

συστήματος αυτοματισμού στο σπίτι. Αυτό οφείλεται σε 2 κύριους παράγοντες: 

1. Τύπος Καλωδίωσης Συστήματος 

 

Καλωδιωμένο (Hardwired) : Η πιο αξιόπιστη μέθοδος καλωδίωσης, όπου είναι λιγότερο 

ευάλωτη στην πειρατεία από τεχνολογικούς κλέφτες, επίσης ένα σταθερό σύστημα παρέχει την 

ταχύτερη απόκριση σε μια στιγμή που μετράνε τα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, αν και σχετικά εύκολο 

να εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της νέας κατασκευής κατοικιών, είναι πολύπλοκο και 
δαπανηρό να εγκατασταθεί εκ νέου. 

 

Ασύρματη σύνδεση (Wireless): Το μόνο που χρειάζεστε για να συνδέσετε ένα 

ασύρματο έξυπνο οικιακό σύστημα είναι μια ηλεκτρική πρίζα. Είναι απλό να ρυθμιστεί, 

αλλά το μειονέκτημα είναι ότι αυτός ο τύπος συστήματος είναι ευάλωτος στις 

παρεμβολές και την πειρατεία. 

 

Ο υβριδικός αυτοματισμός κατοικίας: (Hybrid home automation) Αρχικά συνδυάζει 

την ενσύρματη και ασύρματη τεχνολογία σε ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα. 

 

2. Οικιακές λειτουργίες που καλύπτονται από σύστημα οικιακού αυτοματισμού 

Φωτισμός : Προγραμματίστε το σύστημα έξυπνου σπιτιού σας για να διαχειριστείτε τον 

εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό σας. Κάθε μεμονωμένο φως μπορεί να ελεγχθεί από 

ένα χρονόμετρο ή έναν αισθητήρα κίνησης, ο οποίος ανιχνεύει πότε ο καθένας έχει 

αφήσει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Αυτό το βολικό χαρακτηριστικό εξοικονόμησης 

ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει ένα άλλο πλεονέκτημα: ασφάλεια. Ενώ βρίσκεστε 

μακριά για μεγάλες περιόδους, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα 

φώτα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το σπίτι σας είναι απασχολημένο. 
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Ασφάλεια:  Παρακολουθήστε την ασφάλεια σας όπου κι αν βρίσκεστε. Ένα σύστημα 

οικιακού αυτοματισμού μπορεί να σας επιτρέψει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις 

πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας για να παραδεχτείτε τα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα και να κρατήσετε εισβολείς, να κλείσετε την πόρτα του γκαράζ σας, να 

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό σας και να ελέγξετε τις κάμερες 

ασφαλείας , όλες εξ αποστάσεως και τις ρυθμίζεις και μπορείς και να τις ελέγξεις  . 

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει λειτουργίες που θα εντοπίζουν καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης όπως ασυνήθιστη υγρασία ή πλημμύρες, φωτιά και διαρροές αερίων ή 

μονοξειδίου του άνθρακα. Επίσης οι αισθητήρες κίνησης μπορούν να σας 

προειδοποιήσουν όχι μόνο για το αν κάποιος είναι στο σπίτι σας, αλλά ακόμα και όταν 

ανοίξει ένα συγκεκριμένο συρτάρι, ντουλάπι ή οτιδήποτε! 

Θέρμανση και ψύξη: Ρυθμίστε την οικιακή σας θέρμανση ή ψύξη για τις ώρες που θα 

βρίσκεστε  στο σπίτι και τις έχετε ενεργοποιημένες .  Επίσης ειδοποιηθείτε εάν η 

εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Αυτές είναι σημαντικές 

πληροφορίες όταν, για παράδειγμα, τα κατοικίδια ζώα σας είναι μόνα στο σπίτι. Τέλος το 

έξυπνο οικιακό σας σύστημα καθιστά την θέρμανση και την ψύξη πιο αποτελεσματική 

ανοίγοντας και κλείνοντας κουρτίνες και περσίδες. 

Άρδευση: Εδώ μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση στο νερό.  Επίσης μπορούμε να 

ποτίσουμε το γκαζόν και τον κήπο μας μόνο όταν είναι απαραίτητο με ένα έξυπνο 

οικιακό σύστημα, το οποίο συνδυάζει τους αισθητήρες υγρασίας με τις καιρικές 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαδικτύου. Έτσι θα μπορούμε να καθορίσουμε 

πότε και πόσο νερό πρέπει να χρησιμοποιηθεί . 

Σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας: Αρχικά δεν θα χρειαστεί να ψάχνετε ξανά το 

τηλεχειριστήριο. Ατ 'αυτού, διαχειριστείτε τα συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας και τα 

ηχεία σας μέσω ενός κεντρικού κέντρου εντολών το οποίο θα σας τα καθιστάει όλα 

ευκολότερα . 

Οικιακές συσκευές : Εάν θέλετε να επιλέξτε εξοπλισμό για τον έλεγχο οποιωνδήποτε 

οικιακών συσκευών, όπως από τη σόμπα της κουζίνας έως τα τηλέφωνα και τις 

συνδέσεις στο διαδίκτυο. Μπορεί ακόμη και να κρατήσει τη δεξαμενή ψαριών ή το ζεστό 

σας μπάνιο σε μια άνετη θερμοκρασία. 
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Άλλες λειτουργίες: Η τεχνολογία οικιακού αυτοματισμού προσφέρει πληθώρα δυνατών 

εφαρμογών, όπως συναγερμοί που βοηθούν ηλικιωμένους όταν έρθει η ώρα να πάρουν 

τη φαρμακευτική τους αγωγή . Επιπρόσθετα μπορείτε τα συζητήστε τις ανάγκες σας με 

ένανεξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να δείτε πώς μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ένα 

έξυπνο σύστημα σπιτιών. 

Ανάλυση κόστους : Το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος αυτοματισμού στο σπίτι 

θα πρέπει να περιλαμβάνει συνήθως: 

Υλικά: Αρχικά το σύστημα αποτελείται από 4 κύρια εξαρτήματα. Τα τρία από αυτά είναι 

: το πρόγραμμα του λογισμικού, ο πομποδέκτης (συντονιστής) και οι ενεργοποιητές 

(αισθητήρες και διακόπτες) φυσικά θα περιλαμβάνονται στο κόστος. Επίσης δεν 

περιλαμβάνεται απαραίτητα το 4ο συστατικό το οποίο είναι , το περιβάλλον εργασίας 

χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι είτε ψηφιακή οθόνη, είτε tablet, είτε έξυπνο τηλέφωνο 

ή έναν υπολογιστή. Επιπλέον, θα χρειαστείτε φίλτρα θορύβου και συζεύκτες. Τέλος 

βεβαιωθείτε ότι θα έχετε την χειροκίνητη παράκαμψη ή την δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας για όλες τις λειτουργίες. 

    Εργασία: Η Εργασία περιλαμβάνει εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος. 

Εάν απαιτείται αναβάθμιση της ηλεκτρικής καλωδίωσης του σπιτιού σας, αυτό σίγουρα 

θα αυξήσει το κόστος. 

    Εκτίμηση: Η αρχική εκτίμηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επί τόπου 

επιθεώρηση, είναι συνήθως δωρεάν. 

Πάρτε όσο περισσότερα για τα χρήματά που θα έχετε !  

Δεν είστε σίγουροι πόσο χρήσιμο θα είναι ένα σύστημα αυτοματισμού σπιτιού για εσάς; 

Δοκιμάστε ένα εύχρηστο κιτ εκκίνησης για να διαχειριστείτε τον φωτισμό σας και μια ή 

δυο  συσκευές . Στη συνέχεια θα μπορείτε να προσθέσετε συμβατά υποσυστήματα της 

επιλογής σας.  

Εξοικονομήστε το κόστος υλικού και εργασίας εγκαθιστώντας μόνο τα χαρακτηριστικά 

που πραγματικά χρειάζεται η οικογένειά σας και εκείνα που υπόσχονται καλή απόδοση 

επένδυσης (ROI) όταν πουλάτε το σπίτι σας (παράδειγμα: ενεργειακά αποδοτικοί έλεγχοι 

θέρμανσης και ψύξης). Τα συστήματα αυτοματισμού στο σπίτι είναι πολύ ευέλικτα. 
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2.5 Πλεονεκτήματα από την δημιουργία του Έξυπνου σπιτιού  και η 

χρήση του με ένα πιο τυπικό τρόπο . 

 

Αρχικά θα δούμε πως ωφελούμαστε από ένα έξυπνο σπίτι : 

 Έχουμε μείωση του κόστους για να κατασκευάσουμε ένα έξυπνο 

σπίτι , με σωστή διαχείριση των πόρων μας. 

 Μελλοντικές δυνατότητες με δύναμη επέκτασης του συστήματος 

μας . 

 Αυτοματοποίηση οικιακού εξοπλισμού και το αποτέλεσμα μας θα 

είναι , μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος . 

 Απλότητα και πρακτικότητα  στην εφαρμογή μας . 

 Ένα τέτοιο έργο σίγουρα αυξάνει το κόστος δημιουργίας της 

οικείας , ωστόσο όμως αυξάνεται και η αξία του αν επιθυμούμε να 

προχωρήσουμε σε πώληση ή ενοικίαση της οικίας. 

 Έχουμε σίγουρα περισσότερη ασφάλεια στους οικόσιτους για 

τυχόν πυρκαγιές , ηλεκτροπληξίες, διαρρήξεις  κτλ. 

 Μπορούμε  να αξιοποιούμε τους παραγόμενους πόρους  στον 

καλύτερο δυνατό βαθμό χωρίς περιττές δαπάνες . 

 Έχουμε απλότητα  στην συντήρηση . 

 Φιλικότητα προς το περιβάλλον . 

 Εύκολη μεταφορά συσκευών χωρίς πρόβλημα στο μπλέξιμο 

καλωδίων και μείωση της πολυπλοκότητας καθημερινών αναγκών 

μας . Δηλαδή έχουμε εντολές να εκτελούνται ασύρματα με κάποια 

συσκευή. 

 Προσφορά βοήθειας και στήριξης , για την καλύτερη αξιοποίηση 

του συστήματος. 
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3ο Κεφάλαιο  

3.1  Smart Home και Arduino 
 

Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις πλακέτες Arduinoμε τις οποίες 

κατασκευάζουμε ένα smart home. Πιο συγκεκριμένα αναλύουμε τη μέθοδο συλλογής 

πληροφοριών από το εσωτερικό και από το εξωτερικό τους περιβάλλον και να τα 

αξιοποιούμε με τις δικές μας ανάγκες και προτιμήσεις . 

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους αισθητήρες που αποτελούν κλειδί στη λειτουργία ενός 

έξυπνου σπιτιού . Είναι δηλαδή ο τρόπος άντλησης δεδομένων από το φυσικό 

περιβάλλον , με τη βοήθεια της πλακέτας έχουμε τα δεδομένα αυτά να μετατρέπονται σε 

πληροφορίες , όπου μπορεί εύκολα να διαχειριστεί ο χρήστης . 

Επίσης , αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσφορά των αισθητήρων στην εγκατάσταση 

της οικείας, προσφέρετε σημαντική εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου και παροχή 

πολλών ανέσεων στους ανθρώπους . Όπως για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης μίας οικείας 

θα μπορεί να ελέγχει και να χειρίζεται από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται (από την 

εργασία , από ένα ταξίδι ,ή από μια βόλτα) τις συσκευές και τις λειτουργίες της οικείας 

του. 
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3.2 Αισθητήρες του Smart home  

 

Το <<Έξυπνο Σπίτι>>  δεν θα μπορούσε να είναι έξυπνο και να προσαρμόζεται ανάλογα 

τις ανάγκες του ιδιοκτήτη , αν δεν υπήρχαν αισθητήρες . Παρακάτω κάνω αναφορά 

στους αισθητήρες που είναι απαραίτητοι για την ορθή λειτουργία ενός smart home και 

πως χρησιμοποιούνται . Όλοι οι αισθητήρες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για 

να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμών και ασφάλειας , όπου θα μπορεί ο 

κάθε χρήστης ενός smart home να το προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες που εκείνος 

επιθυμεί. 

 

Αισθητήρας Θερμοκρασίας και υγρασίας

 

Αυτός ο αισθητήρας εντοπίζει μεταβολή της θερμοκρασίας όπως και της υγρασίας στο 

χώρο μας .  

Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο εξωτερικά ή εσωτερικά της οικίας, 

καθώς σε μπάνιο και κουζίνα για την προστασία από ατυχήματα , και για την 

ενεργοποίηση κάποιου αφυγραντήρα ,όταν η υγρασία μας πάει πάνω από 60%  ή 

ενεργοποίηση air condition όταν η θερμοκρασία μας πέσει κάτω από 15 βαθμούς και να 

ενεργοποιείται !  
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Αισθητήρας Κίνησης PIR 

 

Με αυτόν τον αισθητήρα έχουμε τον πιο χρήσιμο αισθητήρα μέσα σε ένα έξυπνο σπίτι . 

Επίσης μπορεί να εντοπίσει  και να μας ειδοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχει 

αντιληφθεί κίνηση στον χώρο και να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία εμείς  του 

έχουμε δώσει. 

Ο αισθητήρας αυτός μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με άλλους αισθητήρες . 

Στην προκείμενη τον συνδέουμε με ένα relay 2 module 5v-230v και όταν αντιληφθεί 

οποιαδήποτε κίνηση αυτό τριγγάρει το relay μας !   

 

 

 

Αισθητήρας Φωτός LDR (Light sensor module) 
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Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να εντοπίσει την οποιαδήποτε μεταβολή της Φωτεινότητας . 

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού εμείς επιθυμούμε 

αρκεί να είναι σημεία που επιθυμούμε να υπάρχει αυτόματος φωτισμός ή να τον 

διαμορφώνουμε στις προτιμήσεις μας . 

 

Αισθητήρας Ήχου 

 

Εδώ έχουμε ένα βασικό αισθητήρα έξυπνου σπιτιού καθώς εντοπίζει μεταβολές ήχου στο 

χώρο. Επίσης είναι κύριος αισθητήρας διότι είναι απαραίτητος για να λειτουργήσουν οι 

φωνητικές εντολές του συστήματος μας και είναι από τους σημαντικότερους στο 

σύστημα ασφαλείας μας. 

 

Αισθητήρας Φωτιάς  (IR Flame Sensor) 

 

Ο αισθητήρας αυτός ανιχνεύει την φλόγα . Είναι επίσης απαραίτητος καθώς συνδέεται 

άμεσα με το σύστημα πυρόσβεσης , όπως και με τον συναγερμό πυρκαγιάς .   

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
42 

 

 

Αισθητήρας Καπνού (Smoke Sensor) 

 
Όμοιος αισθητήρας με τον αισθητήρα φωτιάς , μόνο που εδώ ο συγκεκριμένος ανιχνεύει 

καπνό. Επίσης πάρα πολύ σημαντικός στο σύστημα πυρόσβεσης , καθώς μπορεί να 

αποτρέψει ενδεχόμενο πυρκαγιάς και γενικότερα φωτιάς , ειδοποιώντας έγκαιρα 

ιδιοκτήτη και πυροσβεστική . 

 

Ρελέ(Relay Sensor) 

 

 
Εδώ έχουμε το 5V Dual-Channel Relay Module Optocoupler και είναι ένας δικάναλος 

διακόπτης όπου αυτός μπορεί να ελέγχει διάφορες συσκευές και εξοπλισμό.  

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
43 

Επίσης τον βρίσκουμε σε συνδυασμό με άλλους αισθητήρες . Επιπρόσθετα 

χρησιμοποιείται σε καθημερινές αυτοματοποιημένες εργασίες που εμείς του έχουμε 

ορίσει και έχει χαρακτηριστικά όπως η τάση του μπορεί να φτάσει τα 250Vκαι η ένταση 

εξόδου φτάνει τα 10A. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να λειτούργει συσκευές 

μέχρι και 2500W.   

 

Αισθητήρας Βροχής (Rain Sensor) 

 

Ο αισθητήρας αυτός ενεργοποιείται μόλις πέσει στην επιφάνεια του νερό ή πιο 

συγκεκριμένα βροχή , και βρίσκεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους . Επίσης η 

λειτουργία του γίνεται σε συνδυασμό με άλλους αισθητήρες όπου ειδοποιούμαστε ότι 

βρέχει έξω έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε κάποια διεργασία, είτε να κλείσουμε κάποιο 

παράθυρο είτε κάποια τέντα ή οτιδήποτε άλλο.    
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3.3 Αυτοματισμοί του σπιτιού 

 

 

 
 

 

Αυτοματισμός μιας κατοικίας εννοούμε αυτόματες λειτουργίες μιας οικείας όπου θα 

μπορεί να σταθεί ικανό να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των οικείων μέσα στο σπίτι , 

αρκεί να έχει υπάρξει και η ανάλογη προεργασία με τα ανάλογα αναλώσιμα και τους 

ανάλογους αισθητήρες . 
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Βασικοί αυτοματισμοί είναι : 

 

1.  Σύστημα ασφαλείας : 

 

Ένα smart home είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια .Σε ένα σπίτι που υπάρχει 

ασφάλεια οι κάτοικοι της οικείας μπορούν να νιώσουν άνεση εφόσον προστατεύονται 

άμεσα από κλοπές , διαρρήξεις κλπ. Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα διάρρηξης μπορεί 

επίσης να πάρει πληροφορίες όπως : 

 Να ειδοποιηθεί άμεσα μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης για απόπειρα διάρρηξης –

κλοπής  της οικείας . Ωστόσο η σειρήνα χτυπάει και προειδοποιεί γείτονες όπως 

και μπορεί να  προκαλέσει πανικό σε έναν διαρρήκτη .  

 Επίσης μπορούμε με οποιαδήποτε κίνηση να καθιστούμε να ενεργοποιούνται 

αυτόματα τα φώτα σε ολόκληρη την οικεία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 

άμυνα στον διαρρήκτη και να φύγει από την κατοικία . 

 Να ενημερώνονται οι οικείοι της κατοικίας αυτόματα για οποιαδήποτε βλάβη 

στον εξοπλισμό της οικείας είτε αυτό είναι στη βλάβη στο ρεύμα είτε βλάβη στο 

οτιδήποτε . 

 Το σύστημα ασφαλείας να ενημερώνει τους οικείους για έντονα καιρικά 

φαινόμενα όπως έντονος αέρας , βροχή , κατακλυσμός , κεραυνοί και οτιδήποτε 

άλλο σε κακό φυσικό καιρικό φαινόμενο. 

 

2. Σύστημα Παρακολούθησης 

 

Το σύστημα παρακολούθησης  και ο απομακρυσμένος έλεγχος μιας οικείας επιτρέπει 

στον οικείο την δυνατότητα να παρακολουθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι συμβαίνει 

στην οικεία μας, μέσω διαδικτύου , όπου και αν βρισκόμαστε . Μέσω του συστήματος 

αυτού οι κάμερες καταγράφουν καθημερινά , και ξέρουν τι γίνεται σε ολόκληρο το σπίτι 

, όπου μπορούνε να επικοινωνούνε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα συστήματα 

παρακολούθησης  έχουν  ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι από τα πιο σημαντικά σε 

περιπτώσεις κλοπών , ληστειών και άλλων ύποπτων ενεργειών, καθώς ο ιδιοκτήτης 

μπορεί να δράσει έγκαιρα και πριν τους διαρρήκτες καταφθάσουν στις οικείες .  
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3. Συστήματα Φωτισμού  

 

 
 

Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στους λαμπτήρες οι οποίοι πλέον είναι ενεργειακής 

κλάσης , όπου αυτό σημαίνει ότι μπορούμε απλά τοποθετώντας τις σε όλο το σπίτι να 

έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων . Γενικότερα ένα σύστημα φωτισμού θα 

μου δώσει τα εξής οφέλη :  

 Μπορούμε να ρυθμίζουμε με χρονοδιακόπτες και με αυτόματα όλα τα φώτα της 

κατοικίας και να ανάβουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας . Επίσης με την χρήση 

φωτοκύτταρων θα ανοίγουν αυτόματα τα φώτα μόλις αυτά εντοπίσουν 

οποιαδήποτε κίνηση αυτά θα ανάβουν αυτόματα , όπου εδώ χρησιμοποιούνται  

και για ασφάλεια κατοικίας .  Επιπρόσθετα καταφέρνουμε με τις κατάλληλες 

λάμπες να επεξεργαζόμαστε ότι χρώμα εμείς επιθυμούμε ανάλογα την ώρα και 

τις επιθυμίες μας, όπως για παράδειγμα αλλαγή φωτισμών την ώρα του δείπνου .  

 Ρύθμιση έντασης φωτισμού σε όλους τους χώρους της κατοικίας με την χρήση 

κινητής συσκευής ή κάποιου τηλεχειριστηρίου ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή , 

όπου και αν βρίσκεται . 

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
47 

 

 

 

 

 Όταν οι ιδιοκτήτες λείπουν από την οικεία θα μπορεί να δείχνει ότι είναι παρών 

με το άνοιγμα ή το κλείσιμο φώτων ή ‘‘άνοιγμα – κλείσιμο’’ οποιοδήποτε 

συσκευών , όπου θα δίνετε το αίσθημα παρουσίας του στον χώρο . 

4. Σύστημα Ηλεκτρικών Συσκευών  

 

 Ο χρήστης του έξυπνου σπιτιού θα μπορεί να απολαμβάνει ευκολίες όπως να έχει 

ζεστό νερό μόλις γυρίσει σπίτι από τη δουλειά, ανοίγοντας θερμοσίφωνο μισή 

ώρα πριν καταφθάσει στην οικεία.  

 Θα μπορεί να ακούει ένα οποιοδήποτε playlist μουσικής εκείνος επιθυμεί και θα 

μπορεί να το ανοίγει χειροκίνητα ή και ασύρματα. 

 Θα μπορεί να ελέγχει και άλλες οικιακές συσκευές από απόσταση όπως να 

προθερμάνει τον φούρνο της κουζίνας για να μην χάνει καθόλου χρόνο .  

 Άνοιγμα τηλεόρασης οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε  

 Άνοιγμα – Κλείσιμο στα Ρολά τεντών, με αισθητήρες βροχής θα μπορούμε να 

ενεργοποιείτε αυτόματα το κλείσιμο μόλις βρέχει έξω και μόλις σταματάει να 

ανοίγουν πάλι . Επίσης θα μπορούμε και σε οποιοδήποτε χρόνο εμείς επιθυμούμε 

να γίνεται αυτό το άνοιξε κλείσε των ρολών. 

5. Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης και εποπτείας οικείας  

 

Έχουμε μια κεντρική μονάδα ελέγχου στην οποία είναι συνδεδεμένα όλα μας τα 

αισθητήρια που έχουμε τοποθετήσει στην κατοικία μας.  Επίσης μέσω μιας οθόνης οι 

κάτοικοι  της οικείας μας θα μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πάντα. 

Τέλος θα έχουν και την δυνατότητα να απενεργοποιούν και να ενεργοποιούν τα πάντα 

μέσα στην οικεία, μέσω αυτού του συστήματος. 
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4ο Κεφάλαιο  

4.1 Εισαγωγή Και Υλικά Πειράματος 

 

Αρχικά η μακέτα μου φτιάχτηκε με κόντρα πλακέ θαλάσσης από κάτω 60*60cm.Στην 

συνέχεια δημιουργήθηκε το σχέδιο κάτοψης της οικείας και τέλος από πάνω φτιάχτηκε 

με υλικό Balsa και κολλήθηκε με κόλλα ξύλου, όπως θα δείτε και στη συνέχεια ! 
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Βασικότερα στοιχείο για να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο 

σύστημα και σωστά είναι να καταφέρουμε να  πάρουμε μια πληροφορία ή μια ενέργεια 

και να την χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας . 

Στο πείραμα αυτό θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Arduino NodeMcu 

ESP8266 wifi  δέχεται ερεθίσματα μέσω των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένα  με την 

πλακέτα και μας τα μεταφράζει σε πληροφορίες. 
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Τα υλικά που χρειαστήκαμε  για το συγκεκριμένο πείραμα είναι : 

 Ξύλο 60*60 Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 

 Ξύλο μοντελισμού Balsa 

 Σετ με κοπίδια 

 Κόλλα Ξύλου Pattex 

 Λίμα 

 Διάφοροι χάρακες 

 Μολύβι 

 Ταινία Μονωτική 

 Καλώδιο 3x1,5mm 

 Πρίζα Αρσενικό 

 Ντουί 

 Λάμπα 

 Πλακέτα ESP8266 NodeMcu 

 Αισθητήρας Βροχής ( Rain Sensor ) 

 DHT11 Temperature And Relative Humidity Sensor Module 

 PIR Module Motion Sensor  (Αισθητήρας Κίνησης ) 

 Relay 5v-230v 

 Lights (LED) 

 2x Breadboard621 θέσεων το κάθε ένα 

 Καλώδια Jumberwires 

 Καλώδια  από πολύκλωνο καλώδιο με καλώδια δικτύου 0,5 χιλιοστού 

 Πενσάκι 

 Κοφτάκι 

 Καλάι 

 Κολλητήρι 

 Πιστόλι Θερμής σιλικόνης 

 Σιλικόνη 

 Κουτί στρόγγυλο διακλαδώσεως εξωτερικό 
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4.2 Καλωδίωση Μακέτας και Δημιουργία Πίνακα. Προσομοίωση 

Αληθινής Κατοικίας  

 

 

Σεπτέμβριος  2019  
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Επίσης σύνδεσα το μαύρο καλώδιο που στην προκειμένη λειτουργεί σαν ουδέτερος 

(GND) στην εγκατάσταση μου και είναι κοινός για όλα  τα φώτα μου και για όλους 

τους αισθητήρες μου .Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία : 

 

15 Φεβρουαρίου 2020 
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Έπειτα πέρασα όλες τις καλωδιώσεις μου στην εγκατάσταση της οικείας μου και όλες οι 

στηρίξεις  έγιναν με καλώδια χαλκού τύπου στηρίγματα στους τοίχους . Και τέλος 

καταλήγω το μαύρο καλώδιο στο GND της πλακέτας NodeMcu esp8266 wifi ,εκεί στα 

πολλά καλώδια να δημιουργήσω τον πίνακα μου ! Ο οποίος θα αποτελείται από 

Breadboard και από ένα κουτί διακλαδώσεως . 

 

9 Μαρτίου 2020 
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Επιπρόσθετα έβαλα τα φώτα στην εγκατάσταση και τα κόλλησα όλα με Καλάι όπως 

θα δούμε παρακάτω στην φωτογραφία  

 

 
 

10 Απριλίου 2020 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
56 

 

25 Ιουνίου 2020 

 Συνδέθηκε ολόκληρη η Μακέτα με βάση τα σχηματικά που θα δούμε και παρακάτω 

του κάθε αισθητήρα με την πλακέτα μας την NodeMcu esp8266 wifi 

Και με τα breadboard κατάφερα την δημιουργία του πίνακα μας της έξυπνης οικείας 

μας  . 
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25 Ιουνίου 2020  

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μας στην οποία συνδέθηκαν ένα-ένα τα αισθητήρια 

μας , το ρελέ μας , η λάμπα μας με το καλώδιο και τον ρευματοδότη .Τα Breadboard 

λειτουργούν και ως πίνακας για την εγκατάσταση μας . Θα ήθελα να τα καλύψω , 

αλλά προτίμησα να είναι ανοιχτά για να δείτε την διαδικασία και να την φανταστείτε 

πως έγιναν όλα βήμα-βήμα . 
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4.3  Σύνδεση με τους αισθητήρες με τους Κώδικες  

 

Σύνδεση NodeMcu esp8266 wifi με αισθητήρα θερμοκρασίας – 

Υγρασίας DHT11 

 

Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε συνδέσει το D3 με το μεσαίο pin του Dht 11 το οποίο είναι το 

Data Pin , στη συνέχεια συνδέσαμε το Vcc δηλαδή το δεξί Pinστο 3V της πλακέτας και 

τέλος το αριστερό pin που συνδέεται στο GND της Πλακέτας . 

Εδώ σας παρουσιάζουμε τον κώδικα επικοινωνίας NodeMcu esp8266 wifi με τον DHT11 
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Κώδικας επικοινωνίας NodeMcu esp8266 wifi με τον DHT11 
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Σύνδεση αισθητήρα βροχής (Rain Sensor)  με πλακέτα NodeMcu esp8266 wifi 

 

 

Όπως παρατηρούμε και στη φωτογραφία μας , εδώ σύνδεσα το μικρό αισθητήριο από 

τον αισθητήρα βροχής το A0 στο A0 της πλακέτας NodeMcu esp8266 wifi,έπειτα 

σύνδεσα το D0 του αισθητηρίου βροχής στο D7 πάλι της πλακέτας , επιπρόσθετα το 

GND στο GND της πλακέτας και το VCC στη συνέχεια μπήκε στη θέση 3.3V τη 

πλακέτας μας . Η πάνω μεριά του αισθητηρίου βροχής έχει δύο ακροδέκτες οι οποίοι 

είναι το (-) που συνδέεται στη δεξιά ακίδα του Πάνελ μας και τέλος το (+) που συνδέεται 

στην αριστερή ακίδα του Πάνελ μας ! 
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Ο Κώδικας για τον αισθητήρα βροχής με το πρόγραμμαArduinoήταν: 

 

 

Και  
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Σύνδεση φώτα LED με πλακέτα NodeMcu esp8266 wifi 

 

Όπως παρατηρούμε και σε αυτή φωτογραφία μας , εδώ σύνδεσα τους αριστερούς 

ακροδέκτες των Led στο GND της πλακέτας NodeMcu esp8266 wifi , και έγινε έτσι για 

όλα τα φώτα αλλά τα χώρισα σε τρεις ψηφιακές εξόδους της πλακέτας και με το 

Breadboard έδωσα κοινό GND για όλα τα φώτα της Μακέτας . Επίσης στη φωτογραφία 

σας δείχνω 3 Φώτα δεν ισχύει είναι 19 Led τα οποία είναι χωρισμένα σε τρείς Εξόδους 

την D2, όπου είναι τα ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ μου στην μακέτα την  D3 για ολόκληρο το 

Σαλόνι  και την D6 για τα Εξωτερικά μου Φώτα .Τέλος οι δεξιοί ακροδέκτες δόθηκαν 

όλοι από τα D2D3D6 μέσω πάλι του Breadboard το οποίο με βοηθάει να πάρω και τις 

διπλά θέσεις λόγω των ενώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργασία Μαραγκάκης Γεώργιος 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Ε. 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
64 

Ο κώδικας για τα Φώτα LED στο πρόγραμμα arduino ήταν : 
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Σύνδεση αισθητήρα κίνησης ή PIR sensor με πλακέτα NodeMcu esp8266 wifi 

επίσης με Ρελέ 5v-230V (Relay) 2 θέσεων και τέλος με Λάμπα λειτουργίας 230V το 

οποίο τριγγάρει  με το αισθητήριο Κίνησης 

 

H Φωτογραφία είναι ενδεικτική. Αρχικά σύνδεσα από τον αισθητήρα PIR κίνησης 

δηλαδή , την πρώτη ακίδα η οποία είναι το ρεύμα Powerκαι συνδέθηκε με το 3.3V της 

πλακέτας NodeMcu esp8266 wifi , έπειτα η δεύτερη ακίδα συνδέθηκε στον ψηφιακό 

ακροδέκτη D5 της πλακέτας μας , και τέλος από τον αισθητήρα της κίνησης η Τρίτη 

ακίδα του PIR μας στο GND της πλακέτας μας μέσω Breadboard πάλι !  

Στη συνέχεια τοποθέτησα το Ρελέ 5V-230V το οποίο έχει τέσσερις ακίδες και τις 

συνδέσαμε . Την Πρώτη ακίδα η οποία είναι το GND συνδέθηκε με το GND της  

πλακέτας NodeMcu esp8266 wifi και το συνδέσαμε μέσω κοινών θυρών στο breadboard 

. Επίσης σύνδεσα τη δεύτερη ακίδα η οποία είναι η ΙΝ1 για το πρώτο Ρελέ μου στην 

ψηφιακή έξοδο της πλακέτας του NodeMcu στην θέση D1 . Το D2 μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε ακόμα και για έναν ανεμιστήρα ή για ένα κλιματιστικό 

, στην συγκεκριμένη δεν το αξιοποίησα . Τέλος η τελευταία ακίδα του Ρελέ η οποία είναι 

Vcc του Ρελέ συνδέθηκε με τα 3.3V της πλακέτας NodeMcu μέσω του breadboard . 

Τέλος πήρα ένα καλώδιο NYL 3x1.5mm, ένα φις σούκο αρσενικό ένα Ντουί και μία 

λάμπα κανονική . 

Τα συνδέσαμε όλα μαζί τύπου να ανάβει μόλις την βάζω στην πρίζα αλλά για να γίνει 

ακόμα πιο ωραίο και να λειτουργεί με το Φωτοκύτταρο μας κόβουμε ή ουδέτερο ή φάση 

μέσα από το καλώδιο και την συνδέουμε στο Ρελέ που έχουμε σε λειτουργία , δηλαδή το 

ΙΝ1 και βάζουμε την μία άκρη στη δεύτερη και στη Τρίτη θέση του πρώτου ρελέ . Όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχηματικό που έκανα :  
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Το σχηματικό του NodeMcu esp8266 wifi με το ρελέ , με το Φωτοκύτταρο και με το 

καλώδιο με την λάμπα είναι : 
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4.4 Σχηματικό ολόκληρης Εγκατάστασης με τις συνδέσεις που έγιναν. 

Όλο τo σχηματικό του NodeMcu esp8266 wifi με το ρελέ , με το Φωτοκύτταρο, με το 

καλώδιο με την λάμπα και με όλα μου τα αισθητήρια μας είναι : 
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4.5  Κώδικας του πειράματος 

 

Καθώς έχουμε τελειώσει με την συγγραφή του κώδικα μας , πατάμε το κουμπί στο 

πρόγραμμα <<Verify /Compile>> που σημαίνει  <<Επαλήθευσε / Σύνταξε >> για να 

ελέγξει για τυχόν λάθη . Ελέγχθηκε χωρίς λάθη  και μετά πατάμε <<Upload>> Αφού 

έχουμε συνδεθεί στο NodeMcu esp8266 wifi και αυτό το <<Μεταμόρφωση>> μας 

ανεβάζει τον κώδικα στην πλακέτα μας η οποία με το wifi και με το Usb επικοινώνησε 

πλήρως  και στη συνέχεια θα το δούμε και σε λειτουργία .  

Ο κώδικας μας  επιτεύχθηκε στις 26 Ιουνίου 2020  
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Ο Ολοκληρωμένος κώδικας της NodeMcu esp8266 wifi είναι : 
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4.6 Αποτελέσματα του Πειράματος  

Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω διαδικασίες , έχουμε δημιουργήσει μια κατοικία η οποία 

λειτουργεί αυτόνομα και μπορούμε μέσω της εφαρμογής μας, το Blynk στο κινητό μας 

να παρακολουθήσουμε τι θερμοκρασία και τι υγρασία έχει το σπίτι μας  ! Επίσης 

μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανάψουμε ή να σβήσουμε όλα τα φωτά της  

οικείας μας ! Με το Φωτοκύτταρο που εγκαταστήσαμε μπορούμε αμέσως μόλις έχει 

αντιληφθεί οποιαδήποτε κίνηση να ανάβει το φώς και με μια Ειδοποίηση που έχουμε 

ενεργοποιήσει στο Κινητό μας τηλέφωνο και θα πάει από 0 σε 1 το Motion που σημαίνει 

κίνηση .  

Επίσης θα αναφερθώ στους αισθητήρες μας όπως είναι αυτός της θερμοκρασίας / 

υγρασίας ο οποίος θα λειτουργεί και μόλις παρατηθεί μια <<κακή>> μεταβολή 

υγρασίας δηλαδή μόλις η υγρασία μας υπερβεί το 70% να ενεργοποιεί αυτόματα  

έναν αφυγραντήρα στην εγκατάσταση μας , ή αντίστοιχα , μόλις παρατηρηθεί μια 

μεταβολή θερμοκρασίας κάτω τον 15 Βαθμών κελσίου να ενεργοποιεί αυτόματα το 

κλιματιστικό. Αυτό μπορούμε να το έχουμε και σαν ειδοποίηση , να μας ρωτάει το 

σύστημα μας μέσω της κινητής μας συσκευής να ανοίξω το κλιματιστικό  ή τον 

αφυγραντήρα ? 

Επιπρόσθετα όταν έχουμε ένα έξυπνο σπίτι τα οφέλη μας είναι πολλά διότι έχουμε 

εξοικονόμηση ενέργειας και είναι προς όφελος μας.  

 Εξοικονόμηση έχουμε από τα φώτα, από όλες τις συσκευές στην οικεία και από 

τον κλιματισμό.  

 Από την δυνατότητα που έχουμε εφαρμόζοντας ένα έξυπνο πρόγραμμα για 

περίπτωση απουσίας μας από το σπίτι. Δηλαδή να μπορούμε να ελέγξουμε από 

την τηλεόραση ή ενεργοποίηση ενός ήχο-συστήματος τον συναγερμό κτλ.. 

 Στα φώτα, να ανάβουμε  διαφορετικά φώτα κάθε μέρα που εμείς λείπουμε για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή το άνοιγμα κάποιου ηχείου για να δείξουμε ότι 

είμαστε παρών στο σπίτι μας η οποιαδήποτε λειτουργία ή σενάριο που εμείς   

μπορούμε να φανταστούμε. 

Τέλος τα συστήματα αυτοματισμού έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να μας δίνουν τον 

απόλυτο έλεγχο και να δεχόμαστε τις άμεσες πληροφορίες για την εγκατάσταση μας , 

έτσι ώστε να μας κάνουν ευκολότερο τον τρόπο ζωής μας και χωρίς άγχος !   
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