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ΠΡΟΛΟΓΟ
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ εξετάηεται το πρότυπο KNX, θ εφαρμογι του ςε
κατοικίεσ και θ χριςθ του ωσ μζςο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Το πρότυπο KNX αφορά ςτον οικιακό
αυτοματιςμό και αυτοματιςμό κτθρίων και ςτθρίηεται ςτθ λογικι του ζξυπνου ςυςτιματοσ instabus
EIB. Ταυτόχρονα, ςυνδυάηει ςτοιχεία και άλλων ζξυπνων ςυςτθμάτων που αναπτφχκθκαν από
ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ. Το KNX ςφςτθμα ελζγχει αυτόματα τόςο τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ
μίασ κατοικίασ όςο και τισ οικιακζσ ςυςκευζσ και ςυςκευζσ πολυμζςων, αναβακμίηοντάσ τθν ςε
ζξυπνο ςπίτι.
Το 1ο κεφάλαιο παρουςιάηει τισ διευκολφνςεισ που μποροφν να προςφζρουν αυτοματιςμοί
κατοικιϊν ςτουσ ενοίκουσ και τα πολλαπλά οφζλθ που προκφπτουν από αυτζσ. Στθ ςυνζχεια
αναφζρεται ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ και γίνεται
ειδικι αναφορά ςτο KNX.
Το 2ο κεφάλαιο παρουςιάηει το πρόγραμμα ETS 3 Proffessional τθν εγκατάςταςθ και τθ λειτουργία
του.
Το 3ο κεφάλαιο παρουςιάηει τα ςχζδια τθσ εγκατάςταςθσ, τισ ςυςκευζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν
κακϊσ και τθ διαδικαςία προγραμματιςμοφ του ζργου ςτο ETS 3 Proffessional .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.0

Ειςαγωγι

Σκοπόσ τθσ πτυχιακισ μασ είναι θ μελζτθ και θ πειραματικι διαδικαςία των διαφόρων
αυτοματιςμϊν ςε ςπίτια.
Ο όροσ ¨ζξυπνο ςπίτι¨ ι ¨homeautomation¨ ςτθν αγγλικι αναφζρεται και χρθςιμοποιείται
για οικίεσ που ενςωματϊνουν ςε μικρό ι μεγάλο βακμό τθν αυτόματθ ρφκμιςθ κάποιων
παραμζτρων. Με απλά λόγια τα ςπίτια αυτά διακζτουν ζνα είδοσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ θ
οποία επιτρζπει ςτον ιδιοκτιτθ να ρυκμίηει το οικιακό περιβάλλον αναλόγωσ με τισ
επικυμίεσ του.
Στθν ςυνζχεια, κα εςτιάςουμε ςτθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων αυτϊν
αλλά και ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ. Ακόμα, κα δοφμε τθν λειτουργία του
ςυςτιματοσ KNX, τον τρόπο με τον οποίο ρυκμίηεται και παρζχει ςτον χριςτθ όλεσ τισ
δυνατότθτεσ αυτοματοποίθςθσ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζχει καταφζρει να
αποτελεί ςιμερα τθν επιτομι τθσ ζξυπνθσ τεχνολογίασ.
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1.1

‘Ζξυπνθ Σεχνολογία’

Θ ζννοια του αυτοματιςμοφ είναι μια πολφ ευρεία ζννοια και υπάρχουν πολλοί οριςμοί
που προςπακοφν να εξθγιςουν εισ βάκοσ το τι ςθμαίνει αυτοματοποίθςθ. Τα τελευταία
χρόνια όπωσ ζχουμε αναφζρει Αυτό που οι περιςςότεροι από τουσ οριςμοφσ ζχουν κοινό
είναι ότι ςυμφωνοφν ότι για να ονομάηουμε ζνα ςφςτθμα ζξυπνο, πρζπει να είναι ςε κζςθ
να ελζγξει κζρμανςθ, εξαεριςμοφ, κλιματιςμοφ (HVAC) και φωτιςμοφ. Εκτόσ από αυτό, κα
πρζπει να ςυλλζγουν δεδομζνα του αιςκθτιρα, για παράδειγμα θ κερμοκραςία, για τθν
περαιτζρω επεξεργαςία ι εμφάνιςθ. Μερικά ςυςτιματα υποςτθρίηουν επίςθσ τθν χριςθ
πολυμζςων, τθν υγειονομικι περίκαλψθ και τισ εφαρμογζσ αςφαλείασ.

Θ ζξυπνθ τεχνολογία δεν είναι κάτι καινοφργιο αφοφ ςτο εξωτερικό χιλιάδεσ άνκρωποι
επωφελοφνται εδϊ και χρόνια από αυτιν και ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ
τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι χρονοδιακόπτεσ και οι αιςκθτιρεσ κίνθςθσ
που ιδθ χρθςιμοποιοφνται ςτον φωτιςμό και ςτουσ νιπτιρεσ ςε εκατομμφρια οικίεσ και
επιχειριςεισ παγκόςμια. Οι μεμονωμζνεσ αυτζσ λειτουργίεσ ςυνδυάηονται και
ενοποιοφνται αποτελϊντασ τθν ςθμερινι μορφι τθσ τεχνολογίασ αυτισ.

Για παράδειγμα ζχουμε τθν δυνατότθτα να ρυκμίςουμε τον κερμοςτάτθ να ανάβει
αναλόγωσ με τισ εξωτερικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςυνδυάηοντασ ζτςι επιτυχϊσ 2 λειτουργίεσ
που πιο παλιά λειτουργοφςαν μόνο ανεξάρτθτα. Θ δυνατότθτα αυτι επεκτείνεται και
μπορεί να ςυνδυάςει με οποιονδιποτε τρόπο επικυμεί ο χριςτθσ τισ παραμζτρουσ αυτζσ
αλλά και να αποφαςίςει ποια ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ κζλει να αυτοματοποιιςει.
Μερικοί άνκρωποι πιςτεφουν ότι είναι δφςκολο να βρεκεί μια ςχζςθ μεταξφ ςπιτιοφ και
υπολογιςτι. Συνικωσ οι άνκρωποι πιςτεφουν ότι μόνο θ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
και εξελιγμζνων ςυςτθμάτων ςυνικωσ γίνεται ςε μια εταιρεία και ςτο γραφείο. Σαφϊσ θ
αντίλθψθ που ζχουμε είναι παραπλανθτικι και θ τεχνολογία αυτοματοποιιςεων όπωσ
είπαμε είναι διακζςιμθ από τισ αρχζσ του 1993.

Θ τεχνολογία επιτρζπει ςτουσ ιδιοκτιτεσ του ςπιτιοφ να διαχειρίηονται εφκολα τθν
κακθμερινι τουσ ηωι κακϊσ προβλζπει και ζναν τρόπο ηωισ που φζρνει μαηί τθσ
αςφάλεια, διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, ψυχαγωγία, ευκολία και ζλεγχο ςτισ επικοινωνίεσ
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αλλά και το φωτιςμό, κακϊσ και ζνα τεράςτιο φάςμα ςυλλογισ και διαχείριςθσ
πλθροφοριϊν και εξατομίκευςθσ τουσ.

Ρρϊτον, οι χριςτεσ μποροφν να αποταμιεφουν λεφτά αφοφ το ςφςτθμα προςφζρει
διάφορεσ επιλογζσ διαχείριςθσ ενζργειασ που ζχουν τθ δυνατότθτα να μειϊςουν
λογαριαςμό υπθρεςιϊν του ιδιοκτιτθ κατά 30% ι περιςςότερο ετθςίωσ, ανάλογα με τισ
επιλογζσ που εγκακίςτανται.Για παράδειγμα, ζνα ζξυπνο ςπίτι μπορεί να ρυκμίςει τα φϊτα
να ςβινουν αυτόματα ζτςι ϊςτε να μπορεί να βοθκιςει ςτθν μείωςθ του λογαριαςμοφ
ρεφματοσ. Με τον ίδιο τρόπο και χρθςιμοποιϊντασ εξατομικευμζνεσ επιλογζσ μπορεί να
ελζγχει τθν κζρμανςθ και τον κλιματιςμό αφοφ μπορεί αποτελεςματικά να ελζγχεται από
ζναν υπολογιςτι, εξοικονομϊντασ δραματικά το κόςτοσ διατιρθςθσ μιασ ςτακερισ
κερμοκραςίασ μζςα ςε ζνα μεγάλο ςπίτι. Το ακριβζσ επίπεδο τθσ εξοικονόμθςθσ
προκφπτει ανάλογα με τον ςπίτι, τθ δομι του, το μζγεκοσ, μόνωςθ, τον τρόπο ηωισ, κλπ.

Οι ιδιοκτιτεσ μποροφν να ελζγχουν το ςφςτθμα τουσ χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ του
πίνακα ελζγχου, τθλζφωνο, προςωπικό υπολογιςτι, το τθλεχειριςτιριο ι
προγραμματιηόμενο διακόπτθ τοίχου. Τα ‘ζξυπνα’ αυτά ςπίτια λόγω του ότι προςφζρουν
ανεξαρτθςία, μποροφν να βοθκιςουν τα άτομα με αναπθρία να διατθροφν μια δραςτιρια
ηωι.Φϊτα και ςυςκευζσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν αυτόματα, χωρίσ ο χριςτθσ να
χρειάηεται να το κάνει χειροκίνθτα. Για τα άτομα με μικρό πρόβλθμα μνιμθσ ζνα ζξυπνο
ςπίτι μπορεί για παράδειγμα να υπενκυμίςει να απενεργοποιιςει ο χριςτθσ τθ ςόμπα ι
ακόμα και να τθ ςβιςει από μόνθ τθσ.

Ζνα άλλο παράδειγμα των λειτουργιϊν του ςπιτιοφ είναι ο προγραμματιςμόσ κάκε πρωί ι
ςυγκεκριμζνθ ϊρα ϊςτε να διεξάγει ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ όπωσ να αυξιςει τθ
κερμοκραςία του ςπιτιοφ, να ανάψει το κερμοςίφωνα, να αλλάξει τισ ρυκμίςεισ του
ςυςτιματοσ αςφαλείασ, ενεργοποιιςει τα φϊτα, να φτιάξει καφζ, να ενεργοποιιςει τθν
τθλεόραςθ, και άλλα πολλά. Από αυτό προκφπτει και ζνα από τα μεγαλφτερα
πλεονεκτιματα των ςυςτθμάτων αυτϊν αφοφ ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυνδυάηουν και να
καλφπτουν όλο το φάςμα των ανκρωπίνων.
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δραςτθριοτιτων.

Εικόνα από: http://www.texnikh.gr/exipno%20spiti.html

1.2

Σα πλεονεκτιματα του Ζξυπνου ςπιτιοφ

Ζνα ζξυπνο ςπίτι μασ επιτρζπει, όταν είμαςτε μζςα, ναενεργοφμε εφκολα, χωρίσ να
πθγαινοερχόμαςτε ςτουσ χϊρουσ, ενϊ,παράλλθλα, πρζπει να εξακολουκεί να λειτουργεί
ωσ κλαςικό ςπίτι.Πταν πάλι ο χριςτθσ είναι μακριά, πρζπει να ζχει τθν ευχζρεια να ενεργεί
εφκολα, ςαν να βρίςκεται εκεί μζςω τθλεφϊνου ι μζςω διαδικτφου.

Μπορεί να ςβιςει τθν ξεχαςμζνθ θλεκτρικι κουηίνα ι τοκερμοςίφωνα, να κόψει το νερό,
να ρυκμίςει τθ κερμοκραςία, να ανοίξει τθν εξϊπορτα ςε πρόςωπο εμπιςτοςφνθσ και
γενικά ο χριςτθσ μπορεί να ενεργεί ςαν να βρίςκεται ςτο ςπίτι.

Μερικά από τα πικανά ςενάρια που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μια κατοικία είναι:
• Φεφγετε από το ςπίτι; Με ζνα κουμπί κλείςτε τα πάντα: ρεφμακουηίνασ και κερμοςίφωνα
,ξεχαςμζνα φϊτα, νερό, κλιματιςμό κ.α. Εάν ςε περίπτωςθ ςυμβεί κάτι παράξενο όςο ο
χριςτθσ λείπει το ζξυπνο ςπίτι κα τθλεφωνιςει να ενθμερϊςει για το τι ακριβϊσ
ςυμβαίνει.
• Σενάρια φωτιςμοφ κατοικίασ ( partymode , homecinema , κτλ)
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• Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ πραγματοποίθςθσ λειτουργιϊναυτόματα. (π.χ. να
ανάβουν ςταδιακά τα φϊτα όςο δφει ο ιλιοσ, να ανοίγουν αυτόματα τα ρολά όταν ζχουμε
ςυναγερμό φωτιάσ, κλπ).
• Με τθν χριςθ του τθλεφϊνου ανάβουν ςυςκευζσ, το κερμοςίφωνο κ.λ.π πριν φτάςετε
ςτο ςπίτι ι κλείνει τθν παροχι ρεφματοσ ςε κάποια ςυςκευι που ζχει ξεχαςτεί ανοιχτι, π.χ.
τθν κουηίνα.
• Αναφορζσ κατάςταςθσ για: Εςωτερικι, εξωτερικι κερμοκραςία, θλιοφάνειασ, ταχφτθτασ
ανζμου, ςτάκμθσ πετρελαίου, νεροφ κ.α.
Ζνα ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κατοικίασ παρζχει ζλεγχο κερμοκραςίασ και φωτιςμοφ για
οικονομία ςτθν ενζργεια, ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναγερμοφ για αυξθμζνθ αςφάλεια
κακϊσ και τθν ευκολία πρόςβαςθσ και ελζγχου από το τθλζφωνοκαι το διαδίκτυο
(INTERNET).Οι δυνατότθτεσ που μασ παρζχει το ζξυπνο ςπίτι είναι απεριόριςτεσ τόςο για
τθν αςφάλεια του ςπιτιοφ και τθν δικι μασ όςο και για τθν οικονομικι διαχείριςθ των
ςυςκευϊν μασ και γενικά του ελζγχου κατανάλωςθσ μασ .(π.χ λαμπτιρεσ, aircondition
,τηάκι ι καλοριφζρ, παράκυρα μζςω ςερβομθχανιςμϊν, κ.α )

Με τθν κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ κάκε ςυςκευισ ζχουμε
βελτιςτοποίθςθ ςτθ διαχείριςθ ενζργειασ. Αυτό μπορεί να ζχει να κάνει για παράδειγμα με
τθν τροφοδοςία ςυγκεκριμζνων Volt ςε μια πρίηα.Πταν μιλάμε για εξοικονόμθςθ ςτο
ζξυπνο ςπίτι δεν πρόκειται μόνο για το θλεκτρικό ρεφμα. Αντικζτωσ, πρόκειται για
εξοικονόμθςθ νεροφ, πετρελαίου , αερίου, κερμότθτασ και φυςικά χρόνου. Το κλειδί τθσ
υπόκεςθσ είναι θ χριςθ των διαφόρων ενεργειακϊν πόρων του ςπιτιοφ ακριβϊσ ςτθν
ποςότθτα που χρειάηεται, ακριβϊσ όταν χρειάηεται και ακριβϊσ ςτο μζροσ που χρειάηεται.

Ζνα ακόμθ ςπουδαίο όφελοσ που προκφπτει από τθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ του
ζξυπνου ςπιτιοφ ςε κάκε οικία είναι θ άνεςθ. Ρολλοί μάλιςτα είναι εκείνοι που λόγω τθσ
παρεχόμενθσ άνεςθσ ςυναρπάηονται με τθν ιδζα του ζξυπνου ςπιτιοφ. Άνεςθ ςε αυτι τθν
περίπτωςθ ςθμαίνει ζνα ςπίτι που όχι μόνο φροντίηει τον εαυτό του αλλά και τον ζνοικο.
Από τισ κεαματικζσ πλζον λφςεισ ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ ϊσ τθν αυτόματθ εκτζλεςθ
κακθμερινϊν επαναλαμβανόμενων ςεναρίων ενεργειϊν μζςα ςτο ςπίτι(π.χ. πλφςιμο
πιάτων) θ παροχι άνεςθσ ςτο χριςτθ είναι το ηθτοφμενο και το αποτζλεςμα.
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Θ μετάβαςθ από το παραδοςιακό ςτο ζξυπνο ςπίτι απαιτεί κάποια διαδικαςία .Ζχει γίνει
πολλι δουλειά από τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ζξυπνου ςπιτιοφ, ζτςι ϊςτε θ
αγορά να είναι ζτοιμθ να υποδεχτεί όλεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Το αν κα καταφζρει το
ζξυπνο ςπίτι να αποτελζςει κάποια μζρα τθν επιλογι για μια κατοικία εξαρτάται από
πολλοφσ παράγοντεσ. Γεγονόσ είναι ότι ιδθ αναρίκμθτα ςπίτια ζχουν ενςωματϊςει μζροσ
των τεχνολογιϊν. Το ηθτοφμενο όμωσ είναι θ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν ςε πλιρθ
μορφι. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί ςχετικά εφκολα όταν ζνα κτίριο ςχεδιαςκεί εξαρχισ με
αυτόν τον προςανατολιςμό, ζτςι ϊςτε κατά τθν καταςκευι να εγκαταςτακοφν τα
απαραίτθτα.

Τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δφςκολα όταν παρεμβαίνει κανείσ ςε ζνα υπάρχον ςπίτι.
Εκτόσ αυτοφ βζβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντεσ, όπωσ είναι το κόςτοσ. Ευτυχϊσ μζρα
με τθ μζρα οι τεχνολογίεσ του ζξυπνου ςπιτιοφ γίνονται όλο και πιο προςιτζσ και
αναμζνεται αυτι θ τάςθ να διατθρθκεί και ςτο μζλλον. Από εκεί και πζρα, ασ μθν ξεχνάμε
ότι υπθρεςίεσ όπωσ το τθλζφωνο, θ τθλεόραςθ και το διαδίκτυο ςυνεχίηουν να
παρουςιάηουν εξελίξεισ και αλλαγζσ, που είναι ςυνυφαςμζνεσ με αυτό που ςιμερα
αποκαλοφμε ζξυπνο ςπίτι. Γεγονόσ είναι πάντωσ πωσ λόγω τθσ εμπλοκισ πολλϊν
διαφορετικϊν εταιριϊν και τεχνολογιϊν ςτον αυτοματιςμό κτιρίων θ πραγματικι μάχθ
μαίνεται ςτον τομζα των εργοςταςιακϊν προτφπων. Ράρα ταφτα ακόμθ και ςε αυτό το
πεδίο αναμζνεται ςφντομα ςτακεροποίθςθ και ςφγκλιςθ προτφπων.

1.3

χεδιαςμόσ και χριςθ Ζξυπνου ςπιτιοφ

Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθ ςχεδίαςθ τθσ πλατφόρμασ για το ζξυπνο ςπίτι
διότι το κυριότερο ηθτοφμενο είναι θ πλιρθσ υποςτιριξθ όλων των ςυςκευϊν του οικιακοφ
δικτφου. Θ ετερογζνεια των ςυςκευϊν, τα διάφορα ηθτιματα ςυμβατότθτασ αλλά και
αςφάλειασ κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ. Το ηιτθμα τθσ ιδιωτικότθτασ του χριςτθ
κα πρζπει να εξεταςτεί επίςθσ. Είναι προφανζσ ότι το ζξυπνο ςπίτι ςυλλζγει μεγάλο όγκο
πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με το χριςτθ, τισ ςυνικειεσ του και τισ δραςτθριότθτεσ του.
Αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να μείνουν εντόσ ςυςτιματοσ, διότι αν κάποιοσ αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε αυτζσ μπορεί να τισ χρθςιμοποιιςει κακόβουλα. Ιδιαίτερθ προςοχι όςον
αφορά τισ υποκλοπζσ και τισ παρεμβάςεισ τρίτων κα πρζπει να δοκεί και κατά τθ χριςθ
αςφρματων τεχνολογιϊν.
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Ζνα άλλο ηιτθμα που δυςκολεφει το ςχεδιαςμό του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι θ αβεβαιότθτα
που υπάρχει ςτθν αγορά ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του χριςτθ. Για τθν ακρίβεια
αναφερόμαςτε ςτισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ του χριςτθ. Ο χριςτθσ, λοιπόν, ξζρει τι
περιμζνει από το ζξυπνο ςπίτι του ςιμερα, αλλά όχι και από το ζξυπνο ςπίτι του αφριο.

Μια επιτυχισ ςχεδίαςθ πρζπει πάντα να βλζπει ςτο μζλλον. Θ αλικεια είναι ότι οι
περιςςότεροι χριςτεσ δυςκολεφονται να ςυλλάβουν τα ςθμερινά τεχνολογικά επιτεφγματα
γφρω από το ζξυπνο ςπίτι, πόςο μάλλον τισ προοπτικζσ για μελλοντικι περαιτζρω εξζλιξθ.
Οι απαιτιςεισ για το δίκτυο του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι μάλλον υψθλζσ κα λζγαμε αφοφ κα
πρζπει να είναι εφκολα ρυκμιηόμενο, τροποποιιςιμο, οργανωμζνο, αςφαλζσ, ςτιβαρό,
αξιόπιςτο και να καταναλϊνει ελάχιςτθ ενζργεια.
Για τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυςκευϊν μελετϊνται ςυνεχϊσ νζοι
αλγόρικμοι και για τον ςυνδυαςμό τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και του αντίςτοιχου
λογιςμικοφ γίνονται ςυνεχϊσ νζεσ ζρευνεσ.
Θ πλατφόρμα του ζξυπνου ςπιτιοφ ςε ςυνάρτθςθ με όλα αυτά κα πρζπει να ξζρει να
διαχειρίηεται αποδοτικά τισ ςυςκευζσ του ςπιτιοφ, να ανζχεται κάποια δεδομζνα
ςφάλματα όπωσ μικρζσ διακοπζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακϊσ και να μπορεί να
διαχειρίηεται τθ φόρτωςθ των δεδομζνων και τθ διακίνθςθ των πλθροφοριϊν.

Πταν ςτόχοσ είναι θ ολοκλιρωςθ υπθρεςιϊν και δικτφων θ ςυμβατότθτα ι κατ’ επζκταςθ θ
ζλλειψθ τθσ είναι ζνα από τα βαςικότερα εμπόδια. Ακόμα και με τθ χριςθ μετατροπζων
και άλλων ειδικϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν ζχουμε απϊλειεσ ςε ότι αφορά τθν τελικι
λειτουργικότθτα και χρθςτικότθτα, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει και ςε άλλα
προβλιματα. Θ λφςθ ςτο πρόβλθμα είναι θ δθμιουργία ενόσ ζξυπνου ςπιτιοφ που κα
υποςτθρίηει πλθκϊρα προτφπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίασ με δεδομζνο ότι είναι
μάλλον απίκανο να υπάρξει οικουμενικι προτυποποίθςθ ςτο πεδίο τθσ οικιακισ
αυτοματοποίθςθσ ςτο άμεςο μζλλον.

Το λογιςμικό για το ζξυπνο ςπίτι πρζπει να είναι γραμμζνο με διαφορετικό τρόπο από τισ
άλλεσ ανεξάρτθτεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ. Θ αρχιτεκτονικι που αφορά το λογιςμικό του
ζξυπνου ςπιτιοφ αποτελείται από πολλαπλά ενςωματωμζνα επιμζρουσ ςτοιχεία
λογιςμικοφ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και ο όγκοσ των διαφορετικϊν μονάδων,
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πρακτόρων και βάςεων δεδομζνων μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλοσ. Ζτςι ο ςυνικθσ τρόποσ
ςφνταξθσ λογιςμικοφ με τα διάφορα επίπεδα αφαίρεςθσ και με τισ γνωςτζσ διεπιφάνειεσ
που τα ςυνδζουν δεν αποτελεί ςτθν περίπτωςθ του ζξυπνου ςπιτιοφ μια βιϊςιμθ λφςθ για
το μζλλον. Αυτό που πρζπει να τεκεί ωσ μελλοντικόσ ςτόχοσ είναι θ ςφνταξθ λογιςμικοφ
που κα είναι ανοικτό ςε νζα ςτοιχεία και που κα προςαρμόηεται ςε νζεσ καταςτάςεισ
προςδοκϊντασ ςενάρια ςυμπεριφοράσ από το ςφςτθμα περιβάλλοντοσ-χριςτθ. Κάποια
πολφ ςθμαντικά ςθμεία κα επιςθμάνουμε ςτθ ςυνζχεια.

1.3.1 Μθ παρεμβατικό Hardware
Σιμερα πιο πολφ από ποτζ βλζπουμε εντυπωςιακά επιτεφγματα ςτον τομζα τθσ
Νανοτεχνολογίασ και ςτα ςυςτιματα MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems). Γφρω μασ
βλζπουμε ςυςκευζσ με το ελάχιςτο δυνατό μζγεκοσ, πανίςχυρουσ επεξεργαςτζσμινιατοφρεσ και τόςα άλλα παραδείγματα. Στο μζλλον θ τάςθ αυτι κα ενιςχυκεί ακόμθ
περιςςότερο. Αυτό μασ επιτρζπει να είμαςτε αιςιόδοξοι για τθν χριςθ ενόσ hardware ςτα
ζξυπνα περιβάλλοντα που κα περνάει ςχεδόν απαρατιρθτο από το χριςτθ.

Στο μζλλον κα μποροφμε να μιλιςουμε ακόμα και για ζξυπνα υλικά με τισ εξελίξεισ που
υπάρχουν, διότι οι διάφοροι αιςκθτιρεσ και τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ςεναρίων
ενςωματϊνονται και αφομοιϊνονται ςιγά ςιγά όχι από τισ ςυςκευζσ αλλά από τα ίδια τα
υλικά. Εκτόσ από τθ διακριτικότθτα του hardware προςοχι κα πρζπει να δοκεί και ςτθν
απαίτθςθ για χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ. Στόχοσ είναι το hardware να μπορεί να
αντλεί ενζργεια από γειτονικζσ παροχζσ.

Τα νζα υλικά και οι καινοφργιεσ τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ καταςτοφν δυνατι τθ δθμιουργία
πολφ διακριτικϊν διεπιφανειϊν χριςτθ και ζτςι τθν παροχι νζων τρόπων αλλθλεπίδραςθσ
με το ζξυπνο περιβάλλον. Οι αιςκθτιρεσ μποροφν να πραγματοποιοφν μετριςεισ χωρίσ να
ενοχλοφν το χριςτθ και όλοσ ο απαραίτθτοσ θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ γενικότερα
ενςωματϊνεται ςε υλικά και ςυςκευζσ με τρόπο διακριτικό και μθ παρεμβατικό για
αυτόν.Μια ςυνεχισ κινθτι ι ςτακερι δομι επικοινωνιϊν.
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Το πολφπλοκο ετερογενζσ δίκτυο ενόσ ζξυπνου περιβάλλοντοσ κα πρζπει να λειτουργεί
αδιάλειπτα και αξιόπιςτα, ανεξάρτθτα από το hardware που χρθςιμοποιείται ςε κάκε
περίπτωςθ. Ενςφρματεσ και αςφρματεσ επικοινωνίεσ πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνεσ με
τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα όταν υπάρχει μετάβαςθ από τθ μια
τεχνολογία ςτθν άλλθ. Ρρζπει να υπάρχει δυναμικι διαχείριςθ ςτον τομζα αυτό ζτςι ϊςτε
ο χριςτθσ να μθν επιβαρφνεται με ςυνεχείσ τροποποιιςεισ και αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα. Ζνα
ωραίο πρωτόκολλο για τθν περίπτωςθ αυτι είναι το γνωςτό universalplugandplay (UPnP).
Δυναμικά και μαηικά διαμοιραηόμενα δίκτυα ςυςκευϊν

Σε ζνα περιβάλλον που υλοποιεί δομζσ και ζννοιεσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ είναι πολφ
ςθμαντικό να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από οπουδιποτε ςτο δίκτυο, γεγονόσ που
ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ μιασ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων που ςυλλζγει όλα τα δεδομζνα
και προςφζρει πρόςβαςθ ςτουσ διάφορουσ κόμβουσ του δικτφου. Ζχουμε να κάνουμε με
ζνα δίκτυο πολλϊν ςτατικϊν και κινθτϊν ςυςκευϊν, πράγμα που ςθμαίνει ότι
χρειαηόμαςτε νζα πρωτόκολλα και πρότυπα για να δθμιουργιςουμε ζνα ζξυπνο ςφςτθμα
που κα προςαρμόηεται εφκολα ςτισ καταςτάςεισ και τισ ςυνκικεσ. Θ καταχϊρθςθ και ο
διαμοιραςμόσ τθσ πλθροφορίασ ζρχεται ςτο προςκινιο ςτα ςφγχρονα ζξυπνα
περιβάλλοντα.

1.3.2 Διεπιφάνειεσ χριςτθ που εμπνζουν φυςικότθτα
Οι νζοι τρόποι αλλθλεπίδραςθσ με το ζξυπνο ςπίτι φζρνουν και νζεσ προκλιςεισ ςτο
φάςμα τθσ επικοινωνίασ μεταξφ ανκρϊπου και Θ/Υ. Υπάρχουν διαδραςτικζσ επιφάνειεσ
που δίνουν ςτο χριςτθ τθν ευκαιρία να επικοινωνιςει με χειρονομίεσ, με το λόγο του και
άλλουσ φυςικοφσ τρόπουσ και τθ διαδικαςία αυτι τθν ακολουκεί θ αντίδραςθ και
απόκριςθ του ςυςτιματοσ που πραγματϊνεται με τθ βοικεια τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.

Θ ηιτθςθ για διεπιφάνειεσ πολυμορφικζσ, για πολλαπλοφσ χριςτεσ και για πολλαπλοφσ
ςκοποφσ γεννοφν τθν ανάγκθ για καινοτομίεσ ςτθ ςχεδίαςθ διεπιφανειϊν χριςτθ, κακϊσ
απαιτείται πλζον φιλτράριςμα πλθροφοριϊν και εξόρυξθ δεδομζνων μζςα από τα διάφορα
μοτίβα επικοινωνίασ μεταξφ χριςτθ και μθχανισ. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ
ακολουκοφνται διαφορετικά είδθ επεξεργαςίασ ςιματοσ, όπωσ είναι θ φωνθτικι
αναγνϊριςθ.
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1.3.3 Αξιοπιςτία και Αςφάλεια
Για να μπορζςουμε να καταλιξουμε ςε ζνα αςφαλζσ, αξιόπιςτο και ςτιβαρό ζξυπνο
περιβάλλον, χρειάηεται θ ανάπτυξθ και θ χριςθ μεκόδων εξακρίβωςθσ και ελζγχου. Τόςο
φυςικά όςο και ψυχολογικά ηθτιματα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν πρόβλεψθ ενάντια ςτισ προμελετθμζνεσ και ςτοχευόμενεσ επικζςεισ από τρίτουσ. Το
λογιςμικό κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να αυτοελζγχεται και να αναπροςαρμόηεται για
να παρζχει ζνα επιπλζον επίπεδο αςφάλειασ ςτο ςφςτθμα. Θ χριςθ διαφόρων ειδϊν
ταυτοποίθςθσ χριςτθ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ διαφφλαξθ των ευαίςκθτων
προςωπικϊν δεδομζνων του ατόμου.

Πλεσ αυτζσ οι απαιτιςεισ δείχνουν απόλυτα δικαιολογθμζνεσ και ζχουν να κάνουν με
ςθμαντικά ηθτιματα που πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ κατά τθ διαδικαςία του
ςχεδιαςμοφ. Ωςτόςο, αυτι θ λίςτα απαιτιςεων εκδόκθκε το 2001, δθλαδι 10 ολόκλθρα
χρόνια πριν. Ζτςι κα ιταν χριςιμθ μια μικρι αναφορά γφρω από το κζμα με μια πιο
φρζςκια ματιά. Αυτό που μποροφμε να ποφμε είναι ότι κάποιεσ από τισ απαιτιςεισ που
τζκθκαν τότε δεν ζχουν καλυφκεί πλιρωσ ακόμθ και ςιμερα. Για παράδειγμα, τα ζξυπνα
υλικά, οι ςυςκευζσ MEMS και θ άντλθςθ ενζργειασ από γειτονικοφσ πόρουσ δεν ζχουν
διαδοκεί ακόμα ςτο ςθμερινό hardware.

Από τθν άλλθ μεριά, οι ενςωματωμζνοι αιςκθτιρεσ και οι αςφρματεσ επικοινωνίεσ
χαμθλισ κατανάλωςθσ αποτελοφν ευρφτατα διακζςιμα τεχνολογικά προϊόντα. Θ ςυνεχισ
δικτφωςθ και θ πλιρθσ ςυμβατότθτα είναι ηθτιματα που δεν ζχουν αντιμετωπιςτεί ακόμθ.
Στο πεδίο τθσ διεπιφάνειασ χριςτθ ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προσ τα εμπρόσ, με
χαρακτθριςτικό παράδειγμα τισ ςυςκευζσ που επιτρζπουν τθν επικοινωνία ανκρϊπου Θ/Υ
μζςω χειρονομιϊν και κινιςεων των δακτφλων ι πιο απλά μζςα από οκόνεσ αφισ.
Μάλιςτα θ τελευταία τάςθ τείνει να επικρατιςει για όλα τα είδθ φορθτϊν ςυςκευϊν.

12

1.4

Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ των υςτθμάτων Αυτοματιςμοφ

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τισ τρζχουςεσ ζξυπνεσ λφςεισ για το ςπίτι που υπάρχουν
ςτθν αγορά και ςυηθτά τισ διαφορζσ μεταξφ των ςυςτθμάτων όςον αφορά τθν
επεκταςιμότθτα, το κόςτοσ, τθν αξιοπιςτία και τθν ευκολία εγκατάςταςθσ και χριςθσ.

1.4.1 Insteon
Θ Insteon είναι μια τεχνολογία οικιακοφ αυτοματιςμοφ που αναπτφχκθκε από τθν
SmartLabs. Ζνα διακριτικό χαρακτθριςτικό του Insteon είναι ότι χρθςιμοποιεί τόςο
ραδιοςυχνότθτεσ (RF) και ιδθ υπάρχουςεσγραμμζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (PLC). Το Insteon
είναι ζνα από τα λίγα ςυςτιματα οικιακοφ αυτοματιςμοφ που λειτουργεί με διπλό πλζγμα.
Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί μόνο RF ι PLC αλλά είναι επίςθσ δυνατόν να
χρθςιμοποιθκοφνκαι μαηί.
Τα ςυςτιματα ραδιοςυχνοτιτων λειτουργοφν ςε904 MHz. Ο ρυκμόσ των δεδομζνων είναι
13.165 bits / secςτιγμιαία και παρατεταμζνα 2880 bits / sec.Πλεσ οι ςυςκευζσ λειτουργοφν
ςαν Insteon επαναλιπτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του αποςτολζα,
ϋrelayer’ ι δζκτθ. Εάν οι ςυςκευζσ που προςπακοφν να επικοινωνιςουνδεν τα καταφζρουν
τα μθνφματα εκπομπισ ςτζλνονται ςτθν περιοχι κάλυψθσ χρθςιμοποιϊντασ
μιαπολυςφνκετθ ςτρατθγικι. Πλα τα μθνφματα λαμβάνονται από τισ ςυςκευζσ Insteon ςτο
δίκτυο, και αν το μινυμαδεν προορίηεται για τθ ςυςκευι που λαμβάνει το μινυμα το
προωκεί ςε άλλεσ ςυςκευζσ Insteon.

Το φάςμα ενόσ ςιματοσ Insteon είναι περίπου 45 μζτρα και μειϊνεται από τθν παρουςία
τοίχων και άλλων φυςικϊν αναςτολζων. Λόγω του γεγονότοσ ότι όλεσ οι Insteon ςυςκευζσ
χρθςιμοποιοφν αμφίδρομθ επικοινωνία, όταν ζνα μινυμα φτάνει ςτον παραλιπτθ, ςτζλνει
ζνα μινυμα επιτυχθμζνθσ μετάδοςθσ. Το δίκτυο Insteon ςυςκευϊν είναι ςχετικά εφκολο να
δθμιουργθκεί. Κάποιοσ μπορεί να ςυνδζςει μζχρι1024 ςυςκευζσ ςε ζνα ενιαίο δίκτυο,
αλλά είναι επίςθσ δυνατόν να ςυνδεκοφν τα δίκτυα Insteonζτςι ϊςτε ο αρικμόσ των
ςυςκευϊν πολλαπλαςιάηονται από τον αρικμό των δικτφων. Σχεδιάςτθκεκατά τζτοιο τρόπο
ϊςτε να είναι ικανό για τθ μετάδοςθ μθνυμάτων ζναντι τθσ γραμμισ ιςχφοσ. Θ τιμι για ζνα
starterkit ξεκινά από 72 ευρϊ καιοι μονάδεσ από € 14.

13

1.4.2 X10
Το Power X10 Carrier ςχεδιάςτθκε και προτάκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 ςε μια
εταιρεία με τθν επωνυμία θλεκτρονικά PICO. Είχε ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιθκεί θ
υπάρχουςα δφναμθ ςτισ γραμμζσ ενόσ ςπιτιοφ και ςτθ δεκαετία του 1990 επεκτάκθκε θ
χριςθ και ςτισ ραδιοςυχνότθτεσ.Τοδίκτυο αποτελείται από διάφορουσ τφπουσ ςυςκευϊν:

1.Ρομποί - ςυςκευζσ ελζγχου που μεταδίδουν το αρχικό μινυμα-plug-in,
τθλζφωνο, υπολογιςτι ελεγκτζσ κλπ.
2. Δζκτεσ - Συςκευζσ που λαμβάνετε μθνφματα και να ενεργοφν αναλόγωσ - όπωσ
διακόπτεσ, πόρτεσ κλπ.
3. Ρομποδζκτεσ - ςυςκευζσ RF που λαμβάνουν μθνφματα και αναμεταδίδουν τθ γραμμι
τροφοδοςίασ.
Τα μθνφματα αποτελοφνται από τζςςερα κομμάτια. Το bit κοινοποιείται αν δεν υπάρχει
παλμόσ 120 kHz και μια τιμι του ενόσ αντιπροςωπεφεται από ζνα χιλιοςτό του
δευτερολζπτου παλμό των 120 kHz. Το X10 δεν ζχει ανιχνευτι ςφαλμάτων και δεν ζχουν
όλεσ οι X10 ςυςκευζσ αμφίδρομθ δυνατότθτα επικοινωνίασ.

Οι αρχικζσ ςυςκευζσ X10 χρθςιμοποιοφςαν μονόδρομθ επικοινωνία. Ζτςι, αν ζνασ δζκτθσ
δεν λάμβανε ζνα μινυμα ο πρωτότυποσ πομπόσ δεν είχε κανζνα τρόπο να ξζρει αν το
μινυμα είχε παραδοκεί με επιτυχία. Το 1997, μια προθγμζνθ ομάδα από ακριβά
ςυςτιματα αναπτφχκθκαν με αμφίδρομεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ. Θ τεχνολογία
ενςωματϊνει ζνα ελαφρό ςφάλματεχνικισ πρόλθψθσ που αντί για τθν αποςτολι ενόσ
μθνφματοσ τθ φορά, ςτζλνει τομινυμα δφο φορζσ ζτςι ϊςτενα διπλαςιάςει τισ
πικανότθτεσ επιτυχοφσ μετάδοςθ του μθνφματοσ.

Θ ηϊνθ ςυχνοτιτων RF που χρθςιμοποιεί το X10 είναι 310MHz ι 433MHz και θ ακτίνα είναι
περίπου 30 μζτρα, ανάλογα με το περιβάλλον. Λόγω του γεγονότοσ ότι οι ρυκμοί
δεδομζνων είναι περίπου 20 bit / sec, θ διαβίβαςθ των δεδομζνων μζςω Χ10 είναι ςχετικά
αργι. Τζλοσ, ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυςκευϊν που υποςτθρίηονται είναι 256. Τιμι για ζνα
starterkit είναι από περίπου 44 ευρϊ ενϊ το κόςτοσ τθσ κάκε ατομικισ μονάδασ είναι € 4.
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1.4.3 Z-Wave
Θ Z-Wave τεχνολογία αναπτφχκθκε από μια εταιρεία με τθν επωνυμία Zensys. Z-wave.
Αποτελείται από τζςςερα ςτρϊματα RF τα οποία ελζγχονται από τθ ςτρϊςθ MAC.

1. Στρϊμα εφαρμογισ - Ελζγχει τθν αποκωδικοποίθςθ και τθν εκτζλεςθ των εντολϊν μζςα
από το Z-Wave δίκτυο
2. Δρομολόγθςθ Layer - Ελζγχει τθν δρομολόγθςθ των πακζτων μζςα ςε ζνα Z-Wave δίκτυο
3. Μεταφορά Layer - Ελζγχει τθ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ ςυςκευϊν - αυτό
περιλαμβάνειαναμετάδοςθ, αναγνωρίςεισ και ακροίςματοσ ελζγχου
4. MacLayer - Ελζγχει τθν χριςθ του μζςου ραδιοςυχνοτιτων.

Το Z-wave RF λειτουργεί ςτθ 868 MHZ, 908 MHZι 2400 MHZ ηϊνθ ςυχνοτιτων. Το φάςμα
των ςθμάτων RF είναι 30-100 μζτρα και ορυκμόσ μεταφοράσ δεδομζνων είναι 20 kbit το
δευτερόλεπτο. Το Z-wave ζχει δφο τφπουσ ςυςκευϊν - που Ζλεγχοσ ςυςκευϊνκαι
δευτερεφοντεσ κόμβουσ. Πταν ο ζλεγχοσ ςυςκευϊν ξεκινιςει τθν επικοινωνία με τθν
αποςτολι εντολϊν ςε άλλουσ δευτερεφοντεσ κόμβουσ προσ τα εμπρόσ μθνφματα ςε
άλλουσ κόμβουσ ι αν είναι οι αποδζκτεσ απαντoφν και εκτελοφν τισ εντολζσ που ζλαβε. Ο
ζλεγχοσ ςυςκευϊν ζχει τον πλιρθ πίνακα δρομολόγθςθσ του Η-Waveκαι είναι ςε κζςθνα
επικοινωνεί με όλεσ τισ ςυςκευζσ ςτο δίκτυο.

Ο κόμβοσ Slave δεν μπορεί ανεξάρτθτα να ςτείλει άμεςα μθνφματα ςε άλλουσ κόμβουσ,
εκτόσ αν θ εντολι προζρχεται από τον ζλεγχο των ςυςκευϊν. Ο ζνασ κόμβοσ λαμβάνει
εντολι να εκτελεί και μετάςτζλνει μια απάντθςθ ςτθν ςυςκευι ελζγχου και ενθμερϊνει για
τθν επιτυχι εκτζλεςθ τθσ εντολισ. Εάν θ ςυςκευι ελζγχου δεν λάβει μινυμα
αναγνωρίηεται το πλαίςιο και αναμεταδίδεται με μια τυχαία κακυςτζρθςθ για να
αποφευχκεί μια πικανι ςφγκρουςθ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυςκευϊν που
υποςτθρίηονται είναι 232.Οι τιμζσ των ςυςκευαςιϊν αρχίηουν από 56 ευρϊ και το κόςτοσ
μιασ ενιαίασ ενότθτασ από € 16.
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1.4.4 Android @ Home
Το ςφςτθμα Android @ Home ανακοίνωςε θ Google τον Μάιο του 2011. Το ςφςτθμα ζχει
ανακοινωκείνα ςυνεργαςτεί με ζνα δίκτυο πλζγματοσ 900MHz ηϊνθ ςυχνοτιτων. Θ
Googleεπζλεξε 900MHz επειδι είναι λιγότερο πικανό να είναι γεμάτο από το 2400 wi
φάςμα. Υποτίκεται ότι το πρωτόκολλο τουσ, όπωσ ανακοίνωςε ςτο Google I / O
DevelopersConference,βαςίςτθκε ςε SNAP από SynapseWireless. Είναι ακόμα ζνα κλειςτό
πρωτόκολλο.
Αρχικά, θ Google ανακοίνωςε ότι κα δθμιουργιςειAndroid Επιςτιμθσ Lightning. Σφμφωνα
με τον TedRuss, επικεφαλιτων επιχειριςεων ανάπτυξθσ για το LightningScience, οι βολβοί
κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν το 6LowPANπρότυπο. Ωσ εκ τοφτου, το Android @ Home
πρωτόκολλο είναι πικανό να βαςίηεται ςε 6Low-Τεχνολογία περιγράφει ότι το 6LoWPAN
είναι ζνα πρωτόκολλο οριςμοφ γιαενεργοποίθςθ του πρωτοκόλλου IPv6 πακζτου που κα
πραγματοποιθκεί ςτθν κορυφι των χαμθλϊν αςφρματων δικτφων ενζργειασ. Θ ιδζα
γεννικθκε από τθν ιδζα ότι το ΔιαδίκτιακόΡρωτόκολλο κα μποροφςε και πρζπει να
εφαρμοςτεί.Το εφροσ ρου είναι απο 10 ζωσ 100 μζτρα.

Επιπλζον, με τθν κυκλοφορία του Arduinoτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Google επιτρζπει
ςτουσ χριςτεσ να δοκιμάςουν τθν καταςκευι περιφερειακϊν ςυςκευϊν και αξεςουάρ που
είναι ςυμβατά με το Androidτουσ οικιακό ςφςτθμα. Κατά ςυνζπεια, και οι δφο ανοικτζσ
πλατφόρμεσ, Android και Arduinoενϊνονται για να υποςτθρίχκεί και να επεκτακεί το
Android τθσ Googlehomeκαι να αυτοματοποίθκεί το περιβάλλον προςζγγιςθσ. Επιπλζον, θ
ανοιχτι φφςθ του Android και Arduino επιλφει οριςμζνα κζματα όπωσ οι άδειεσ και τα
τζλθ. Επιπλζον, δεδομζνου ότι υπάρχουν ιδθ περιςςότερααπό 230 εκατομμφρια ςυςκευζσ
Android, είναι πολφ ελπιδοφόρα θ ανάπτυξθ ςυςκευϊνμε προχπάρχουςα Android
ςυνδεςιμότθτα.
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1.4.5 ZigBee
ZigBee είναι μια αςφρματθ τεχνολογία που αναπτφχκθκε από τθν ZigBeeAlliance. Θ
αρχιτεκτονικι τουαποτελείται από τζςςερα βαςικά επίπεδα:
1. Φυςικό ςτρϊμα - υπεφκυνο για τθν αποςτολι και τθ λιψθ εντολϊν και δεδομζνων.
2. Μεςαίο ςτρϊμα ελζγχου πρόςβαςθσ - υπεφκυνο για τθ δικτφωςθ.
3. Στρϊμα Δικτφου - Ελζγχει τθ ςωςτι χριςθ του μζςου ελζγχου πρόςβαςθσ
4. Επίπεδο Εφαρμογισ - αποτελείται από APS υπο-ςτρϊμα και ZDO

APS υπο-ςτρϊμα που παρζχει υπθρεςίεσ, όπωσ θ ανακάλυψθ και δεςμευςθ των ρόλων των
ςυςκευϊν, ξεκινά και απαντά ςε δεςμευτικά αιτιματα, και χειρίηεται κζματα αςφαλείασ.Το
Zigbee χρθςιμοποιεί RF τφπο επικοινωνίασ. Οι ηϊνεσ ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ το ZigBee
λειτουργεί είναι 868MHz, 915MHz και 2400MHz. Το εφροσ κυμαίνεται 10 ζωσ 100μζτρα και
θ ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων είναι 250kbit / s.
Υπάρχουν δφο τφποι ςυςκευϊν ςε ζνα δίκτυο ZigBee θ πλιρθσ και θ λειωμζνθσ
λειτουργίασ. Μια πλιρθσ λειτουργίασ ςυςκευι λειτουργεί ςυνικωσ ωσ ςυντονιςτισ των
δικτφων. Ζνα δίκτυο ZigBee απαιτεί τουλάχιςτον ζναν ςυντονιςτι του δικτφου. Ζνασ
ςυντονιςτισ του δικτφου διατθρεί ζνα ςθμείο όπου άλλεσ ςυςκευζσ μποροφν να ζλκουν ςε
επαφι. Επιπλζον, ο ςυντονιςτισ του δικτφου είναι το κομβικό κζντρο.

Το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί το handshaked πρωτόκολλο. Με άλλα λόγια, μια ςυςκευι
παίρνει μια εντολι που ανταποκρίνεται ςτο ςυντονιςτι ότι ζχει λθφκεί και εκτελείται. Το
ZigBee είναι ςε κζςθ να ςυνδζει περιςςότερεσ από 64000 ςυςκευζσ. Είναι δυνατό λόγω του
γεγονότοσ ότι το ZigBee δίκτυο είναι επεκτάςιμο με τον άλλον ζτςι ςτθ κεωρία, ο αρικμόσ
των ςυςκευϊν μπορεί να είναι μεγάλοσ. Τα ςετ ξεκινοφν από 150 ευρϊ και οι ενότθτεσ από
16 ευρϊ.
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1.4.6 DomoticHome
Το DomoticHome είναι ζνα open-source πρόγραμμα που αναπτφχκθκε από τον
MattiaLipreri. Ο Κφριοσ ςτόχοσ του Lipreri ιταν να βελτιϊςει τθν άνεςθ του εςωτερικοφ
περιβάλλοντοσ. Τα ςυςτιματα οικιακοφ αυτοματιςμοφ που είναι διακζςιμα ςιμερα ςτθν
Ιταλία ζτυχε να είναι ακριβά ι δφςκολα να εγκαταςτακοφν και να εκτελεςτοφν. Ζτςι ο
Lipreri αποφάςιςε να αναπτφξει το δικό του ςφςτθμα με δφο ςτόχουσ, πρϊτο ότι το
ςφςτθμα πρζπει να είναι χαμθλοφ κόςτουσ και δεφτερο ότι πρζπει να είναι προςβάςιμο ςε
όλουσ. Το ςφςτθμα βαςίηεται ςε πίνακεσ Arduinoκαι ζχει επεκτακεί με Ethernet για να
ςυνδζεται με το τοπικό οικιακό δίκτυο.
Θ DomoticHome.net είναι μίαιςτοςελίδα όπου μπορεί κανείσ να δθμιουργιςει Arduino
κϊδικα για να επικοινωνεί με ςυςκευζσ και θ εφαρμογι του τθλεφϊνου Android. Το
ςφςτθμα λειτουργει ςφμφωνα με Wi-Fi ηϊνθ ςυχνοτιτων, 2401MHz ςε 2495MHz.

Το εφροσ εξαρτάται από τισ δυνατότθτεσ του δρομολογθτι και τθ ςυςκευιAndroid, αλλά
είναι περίπου 20 μζτρα.Δεν υπάρχει καμία ανίχνευςθ ςφάλματοσ ςε αυτό το ςφςτθμα. Αν
το Arduino πάρει τθν εντολι από το τθλζφωνο απαντά ότι θ εντολι ζχει εκτελεςτεί.
Ωςτόςο, το Arduinoαπλά λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ μεταξφ των ςυςκευϊν και των κινθτϊν
ςυςκευϊν.Το ςφςτθμα υποςτθρίηει ζωσ 14 ςυςκευζσ και το κόςτοσ πλακζτασArduinoείναι
γφρω ςτα 50 ευρϊ και το κόςτοσ τθσ αναγκαίασ ενότθτασ ethernet60 ευρϊ.

1.4.7 KNX
Το KNX είναιζνατυποποιθμζνο (EN 50090, ISO/IEC 14543), OSI πρωτόκολλο δίκτυο
επικοινωνιϊν για ζξυπνακτίρια. Το KNX είναιο διάδοχοσ, και θ ςφγκλιςθ τωντριϊν
προθγοφμενωνπροτφπων: του EHS, BâtiBUS, καιInstabus.

Υπάρχουν τϊραπάνω από
30.000διαπιςτευμζνουσKNXπαγκοςμίωσεγκατάςταςθολοκλθρωμζνωνςυςτθμάτωνKNXςε
όλα τα είδθτων κτιρίων, από τθν εγχϊριακατοικίεσςεγραφεία, νοςοκομεία, ακλθτικά
ςτάδιακαι των τερματικϊν ςτακμϊνμεταφοράσ.
Θ KNXτεχνολογία βαςίηεταιςε ζνακαλϊδιο ςυνεςτραμμζνουηεφγουστφπου ‘bus’που
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επιτρζπειςε όλεσ τισλειτουργίεσ του ςπιτιοφνα διαςυνδεκοφν καιτθ δθμιουργία ενόσ
ενιαίουςυςτιματοσελζγχου για τοςφνολο του κτιρίου.
Για τθναναβάκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ, όπου θ καλωδίωςθδεν είναι εφικτι, θ
αςφρματθτεχνολογία KNXμπορείνα χρθςιμοποιθκεί και να λειτουργιςει
μζςωραδιοφωνικισ μετάδοςθσ. Τα KNXςυςτιματα είναι, επίςθσ, Internetenabledαφοφεπιτρζπουν ςτον τελικόχριςτθ να ςυνδεκεί μετουσ ελζγχουσμζςω
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, απομακρυςμζνθ πρόςβαςθςτο Internetι ακόμθ και
μζςωζξυπνωνεφαρμογϊν μζςω τθλεφϊνου.

Ενϊ θτεχνολογίαKNXείναι πολφπλοκθ, το ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτείγιατθν εφαρμογι,
διατιρθςθ και αναβάκμιςθ, και τοETS4πακζτο λογιςμικοφ που αναπτφχκθκεαπό
τθνKNXεπιτρζπει ςτο ςχεδιαςτικαιεγκαταςτάτθνα ςυγκεντρϊςειμια εγκατάςταςθ θ
οποίαείναι ανεξάρτθτθ απόοποιονδιποτε καταςκευαςτι.

Το KNX πρότυπο ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να είναιανεξάρτθτο απόοποιαδιποτε
ςυγκεκριμζνθπλατφόρμα υλικοφ.Ζνα δίκτυοςυςκευϊνKNXμπορεί να ελζγχεται
απόοπουδιποτε, από ζνα8-bit μικροελεγκτιι από θλεκτρονικό υπολογιςτι, ανάλογα με τισ
ανάγκεστθσςυγκεκριμζνθσεφαρμογισ.Θ πιο κοινιμορφι τθσεγκατάςταςθσείναιμζςω
twistedpairmedium καλωδίων.

Ζνα ακόμα από ταπλεονεκτιματα του ςυςτιματοσKNX, είναιότικάκε προϊόν πουφζρειτο
εμπορικό ςιμαKNXδενείναιμιααπλι διλωςθτου καταςκευαςτι, αλλά βαςίηεται
ςεδοκιμζσςυμμόρφωςθσ που διενεργοφνται απόδιαπιςτευμζνουσ φορείσKNX
καιεργαςτιρια δοκιμϊν. Κατά τθ διάρκειααυτϊν των δοκιμϊν, δεν ελζγχεται μόνοότι θ
ςυςκευιυποςτθρίηει τοπρωτόκολλο ΚΝΧ αλλά και ότι τα δεδομζνα των
ςυςκευϊνκωδικοποιοφνται ςφμφωνα μετουσKNXτφπουσδεδομζνων.
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Εικόνεσ απο: http://knxtoday.com/2012/12/322/knx-provides-comprehensive-control-forenergy-efficiency.html

Αυτό οδθγεί ςτο ότιςυςκευζσ διαφόρωνκαταςκευαςτϊν καιδιαφορετικζσ
εφαρμογζσμποροφν να ςυνδυαςτοφνςε μια λειτουργικιεγκατάςταςθ.ΟιεταιρείεσμζλθKNXζχουν περιςςότερααπό 7000πιςτοποιθμζναKNXπροϊόνταςτουσ καταλόγουσ τουσ.
Αυτό τοευρφ φάςμα ςυμπεριλαμβάνει προϊόντα για πολλζσ χριςεισ όπωσ για παράδειγμα,
τθν ενςωμάτωςθτου
ζλεγχου φωτιςμοφ, Θζρμανςθ, εξαεριςμόκαιζλεγχο τθσ του
αζρα,κλιματιςμό,ζλεγχοςκίαςθσ,παρακολοφκθςθσςυναγερμοφ κ.α.
Θ ενεργοποίθςθκαι πρόςβαςθ ςτοςφςτθμα μπορεί να γίνειμζςωLANδικτφου,
αναλογικόιδίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασζχοντασ ζνα κεντρικόικατανεμθμζνο ζλεγχοτου
ςυςτιματοσμζςωPC,οκόνεσαφισκαιSmartphones.
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1.5

ΔομιΚΝΧ

Τοtwistedpaircable(καλϊδιο ςυνεςτραμμζνου ηεφγουσ)KNXςτεγάηεταιμζςα ςε ζνα
μονωμζνοπερίβλθμακαιδοκιμάηετεςε2,5 ΚVτάςθαπομόνωςθσ, ϊςτε να μπορεί να
προβλεφκείμε καλϊδιαρεφματοστου κτιρίουκαι ςυρμάτωςθείτε ωσακτινικό κφκλωμα, ι
διακλαδιςμζνθσ αλυςίδασ. Οι ςυςκευζσμε ‘bus’για τον ζλεγχοτων διαφόρων
λειτουργιϊνμποροφν να εγκαταςτακοφν είτεδίπλα από τθν οκόνθ ελζγχουιςτουσ πίνακεσ
διανομισ, όπωσ οι ‘DIN-rail-mounted’μονάδεσ. Εφ 'όςονόλεσ οι ςυςκευζσ είναι ενωμζνεσ
με τοKNXδίκτυομποροφν ναεπικοινωνοφν μεταξφ τουσκαικα είναι λειτουργικζσ, ακόμθ και
αν είναιαπό διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ.
Ππου απαιτοφνταιοποιεςδιποτελειτουργικζσαναβακμίςεισ, αυτό μπορείνα επιτευχκεί
χωρίσκαλωδίωςθ, με τθν απλι εγκατάςταςθνζων ελζγχωνκαι αφοφςυνδεκείςεζνα φορθτό
υπολογιςτιςε οποιοδιποτε ςθμείο τουδιαφλουγια τθν ενςωμάτωςθαπό
εκπαιδευμζνοεγκαταςτάτθ.

1.6

‘Scalable’Αρχιτεκτονικι

Θαρχικι δομιτθσ αρχιτεκτονικισ τουκακιςτάτο KNXκατάλλθλο για χριςθςε οποιαδιποτε
εγκατάςταςθ, κακϊσ και κάκε εγκατάςταςθαποτελείται από«γραμμζσ»και κάκε
δίκτυομπορεί να φιλοξενιςει μζχρι64ςυςκευζσ. Ζωσ και 15γραμμζσμποροφν να
ςυνδεκοφνμεταξφ τουσ μζςω«ηευκτϊνγραμμϊν» για να δθμιουργιςουν
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μια«περιοχι».Μζχρι και15περιοχζσμποροφν ςτθ ςυνζχειανα ενωκοφνμε τθν
παραγωγιKNX‘ηευκτϊνπεριοχϊν’δθμιουργϊντασ ζνα πραγματικάκλιμακωτό ςφςτθμα.

Ρράγματι, ακόμθμεγαλφτερα ςυςτιματαμποροφν να επιτευχκοφν χρθςιμοποιϊνταστο
πρωτόκολλο TCP/ IPτεχνολογίασ.Κάκε γραμμιαπαιτεί τθν παροχιρεφματοσςτθν
πλειοψθφία τουσ οιςυςκευζσ KNX είναιανεξάρτθτεσαπό τισ ελεγχόμενεσεξόδουσ,
δίνονταστουσ ζτςι ανοχι ςφαλμάτων και εξαςφαλίηοντασ ότι μια αποτυχίαςε μια
γραμμιδεν επθρεάηει τθνάλλθ καιότι θ τοπικικίνθςθ δεδομζνωνδεν επθρεάηεταιαπό τα
δεδομζνααπόδοςθσςε άλλθ γραμμι.

1.7

Συςκευζσκαι ανταλλαγι δεδομζνων

Σε κάκεεγκατάςταςθ KNXυπάρχουν τρειστφποι ςυςκευϊν: ειςροζσ, (όπωσ το
φωσ)διακόπτεσ, καιφυςικοίανιχνευτζσ(παρουςίασ, κερμοκραςίασ, φωτόσκ.λ.π)ζξοδοι,
ςυμπεριλαμβανομζνωντθσενεργοποίθςθσ με ρελζ, dimmingενεργοποίθςθ, περςίδεσ,
ενεργοποίθςθκζρμανςθσ , καταγραφείσ δεδομζνων, προγραμματιςτζσςυςκευϊν, κλπ. Πλεσ
οι ςυςκευζσδιαφλου αποτελοφνταιαπόζνα ‘bus’ςυηευκτικισμονάδασ(BCU) καιμιαμονάδα
εφαρμογισ, θ οποία μπορεί είτενα αποτελείταιαπό ξεχωριςτά μζρθιμε ςυνδυαςμό ςεμία
μόνο ςυςκευι.
Οι πλθροφορίεσπου πρζπεινα υποβλθκοφν ςε επεξεργαςίαμεταφζρονταιαπό το
δίαυλοςτθν BCU, καιζνασ μικροεπεξεργαςτισεκτελεί τθλειτουργία που κακορίηεταιαπότο
πρόγραμμα.

Οι πλθροφορίεσπου ανταλλάςςονταιμεταξφ των ςυςκευϊν, ςε μορφι‘τθλεγραφθμάτων’,
μεταδίδονταιςυμμετρικάςτθ γραμμι, καιζτςι δίνουν ζνα υψθλό
επίπεδοαςυλίασκορφβουςτο ςιμα. Θ ταχφτθταμετάδοςθσείναι χαμθλιςτο9600b/ s,
αλλάείναι επαρκισγια τθν απαιτοφμενθκίνθςθ δεδομζνωνκακϊσαποφεφγει τθν ανάγκθ
γιααντιςτάςεισ τερματιςμοφ και επιτρζπει ςε κάκετοπολογίακαλωδίωςθσ να
χρθςιμοποιθκεί.
Τοτθλεγράφθμα αποτελείται απόπακζτατωνδεδομζνων: θδιεφκυνςθ πθγισ, φυςικι
διεφκυνςθτθσ ςυςκευισκαι τθδιεφκυνςθ του ςτόχου.
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Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, το πεδίο δεδομζνωνπου επικοινωνείτθν εντολι(π.χ.: ενεργοποίθςθ
ι απενεργοποίθςθ, dimεπάνω ι κάτω κλπ) καιζνα checksumπεδίο για ναδιαςφαλιςτεί θ
ςωςτιμετάδοςθ. Για τθναποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ, τα πακζτα
δεδομζνωνπρζπει να μεταδοκοφνχωρίσ να ςυγκρουςτοφνμε άλλεσ πλθροφορίεσ. Για να
επιτευχκεί αυτό, τα τθλεγραφιματαείναιοργανωμζνα ζτςιϊςτε ναμεταδίδονταιότανείναι
ςαφισ καιαναμεταδίδονταιαυτόματαεάνδεν ζχουν παραλθφκεί. Και, επειδι είναι‘eventdriven’ τα τθλεγραφιματααποςτζλλονταιμόνο όταν αυτό απαιτείται και με αυτό τον
τρόποελαχιςτοποιείται και θ κίνθςθ.

Τοπρότυπο ΚΝΧ βαςίηεταιςτθ ςτοίβαεπικοινωνίαστθσΕΘΙ, αλλά διευρφνεταιμετα
φυςικάςτρϊματα, τθ διαμόρφωςθ και τθν εμπειρίατουσ
τρόπουσεφαρμογιστουBatiBUSκαιEHS. Το ΚΝΧ πρότυπο κακορίηει διάφορα φυςικά μζςα
ενθμζρωςθσ επικοινωνία οπωσ:
Twistedηεφγοσκαλωδίων(που κλθρονομικθκε από τθν ΕΤΕπκαιBatiBUSπρότυπαInstabus)
Powerlineδικτφωςθσ(κλθρονόμθςε από τθν ΕΤΕπκαιEHS-παρόμοια μεαυτι που
χρθςιμοποιείταιαπό τοX10)
Radio(KNX RF-)
Υπζρυκρεσ
Ethernet (επίςθσ γνωςτι ωσ EIBnet/IP ιKNXnet/Ι)

Το KNXπρότυπο ζχει εγκρικείωσζναανοιχτό πρότυπογια:
Διεκνζσ πρότυπο(ISO /IEC14543-3)
Καναδικόπρότυπο(CSA-ISO/IEC 14543-3)
Ευρωπαϊκό πρότυπο(CENELEC EN 50090καιEN13321-1CEN)
ΚίναGuoBiao(GB /Z20965)
Θ KNXAssociation, τθν 1θΝοεμβρίου 2012,είχε300 μζλθ/καταςκευαςτζσαπό33 χϊρεσ. Ο
κατάλογοστων καταςκευαςτϊνπεριλαμβάνει εταιρίεσ όπωσ:
BerkerGmbH&CoKG,Bosch,BoschThermotechnik, DaikinIndustries, Siemensκ.α
ΘΖνωςθ KNXζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασμε περιςςότερεσαπό
30.000εταιρείεσεγκατάςταςθσςε 100 χϊρεσκαιπεριςςότερα από 60τεχνικά πανεπιςτιμια,
κακϊσ και πάνω από 150κζντρα κατάρτιςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ρρογραμματιςμόσ ETS 3 Professional
2.0

Ειςαγωγι- Γενικά ςθμεία αναφοράσ

Το ΚΝΧ είναι ζνα πλιρεσ ολοκλθρωμζνο πρότυπο για τθν αυτοματοποίθςθ των τεχνικϊν
λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν ςε κατοικίεσ και κτιριακοφσ χϊρουσ, το οποίο προςφζρει
ευζλικτεσ και οικονομικζσ λφςεισ. Οι πολλαπλζσ λειτουργίεσ του δεν προςφζρουν μόνο τθν
δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί ςε απλζσ και περιοριςμζνων δυνατοτιτων εγκαταςτάςεισ,
αλλά κακιςτά δυνατζσ λφςεισ για ζνα κτιριακό ςυγκρότθμα ςτο ςφνολο του. Το ΚΝΧ
ανταποκρίνεται ςτισαπαιτιςεισ τθσ θλεκτρικισεγκατάςταςθσ, από τον προγραμματιςμό και
καταςκευι, , τθν κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσbusμζχριτθν ςυντιρθςθ.

Ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και θκζςθ ςε λειτουργία μιασ ΚΝΧ – εγκατάςταςθσ
απαιτεί για τουσςχεδιαςτζσ και τον θλεκτρολόγοζναλογιςμικό, το οποίο να είναι ςαφζσ και
απλό ςτονχριςτθ. Ο χριςτθσ ζχειςτθ διάκεςθ του μία Onlineβοικεια. Το πλικτροF1
περιζχειζναπρόγραμμα ςυνεχοφσβοικειασςτοτρζχονμζροσ του προγράμματοσ.
Ο προγραμματιςμόσενόσ κτιρίου, ςτο οποίο πρόκειται να εγκαταςτακεί ΚΝΧ, δεν
διαφοροποιείται από ζνανςυμβατικόπρογραμματιςμό θλεκτρικϊνςυςτθμάτων.

2.1

Το είδοσ και θχρθςιμότθτα του κτιρίου

Τα ςτοιχεία που κα ενταχκοφνςτο κτιριακό ςφςτθμα και τισλειτουργίεστουσ
Το είδοσ και τθν ςυχνότθτα των μετατροπϊνςτθνχριςθ του ςυςτιματοσ
Τισιδιαίτερεσαπαιτιςεισ του ιδιοκτιτθ
Τα κακοριςμζναπλαίςιαδαπανϊν

Θθλεκτρικιεγκατάςταςθ πραγματοποιείται κατά τον ςυμβατικό τρόπο ςφμφωνα με
τουσαναγνωριςμζνουστεχνολογικοφσκανόνεσ, τουσιςχφοντεσκανονιςμοφσ, κακϊσ και
τισγενικϊσκατευκυντιριεσγραμμζσ που ιςχφουν για τισθλεκτρικζσκτιριακζσεγκαταςτάςεισ.

24

2.2

Ρεριγραφι του ETS 3 Professional

Για τθνμελζτθ, τον προγραμματιςμό και τθκζςθςε λειτουργία του ςυςτιματοσ ΚΝΧ, ο
μελετθτισ και ο θλεκτρολόγοσζχουνςτθνδιάκεςθτουσ ζναλογιςμικό του όλου ςυςτιματοσ
ΚΝΧ.
ETSςθμαίνει:EngineeringToolSoftware6.Το ETS είναι ζνα καταχωρθμζνο ςιμα
τθσderKonnexAssociation.
Το ETS 3 professional είναι ζνακαινοφργιολογιςμικό, κατά τθν δθμιουργία του οποίου
δόκθκε κατά πρϊτο λόγο ιδιαίτερθζμφαςθςτο να ζχει το πεδίο λειτουργιϊν του
μεγάλθομοιότθτα με τθνπρογενζςτερθζκδοςθETS2. Κατά δεφτερο λόγο, θ επιφάνεια
εργαςίασ (User-Interface) του ETS 3
professionalζχειεξελιχτείάριςταωσπροστθνφιλοςοφίατθσμορφισ και του χειριςμοφ. Μορφι
και χειριςμόσπροςαρμόςτθκανςταιςχφονταstandards, π.χ. όπωσ είναι γνωςτά από το
MSWindowsExplorer. Κατ’ αυτό τον τρόπο απλοποιικθκανεμφανϊσ ο τρόποσχριςθσ και
θεμφάνιςθςυγκριτικά με το ΕΤS2.

2.3

Ρροχποκζςεισυπολογιςτικοφςυςτιματοσ (Hardware)

Για τθνεγκατάςταςθ του ETS 3 Professional είναι απαραίτθτοτουλάχιςτον τα παρακάτω
ςτοιχείαςφνκεςθσ του ςυςτιματοσ (οι προτεινόμενεστιμζσ εντόσ των παρενκζςεων):

PC με 400 MHz (1 GHz) ςυχνότθταεπεξεργαςτι

128 ΜΒ (256 ΜΒ) μνιμθεργαςίασ (RAM)

MS Windows 98 / ME/ 2000 / NT4 / XP

True colour VGA 800x600 (1024x768)

Ελεφκερο διακζςιμο χϊρο ςκλθροφ δίςκου 3 GB

Θφρεσ επικοινωνίασ : RS 232 ι USB
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Οι παραπάνω τιμζσ ιςχφον για Standard – ζργα χωρίσ Plug-in-λογιςμικό. Σε πολφπλοκα
ζργα ι ζργα τα οποία εμπεριζχουν ςυςκευζσ, οι οποίεσ χρειάηονται ζνα Plug-in-λογιςμικό,
απαιτοφνται για το ςφςτθμα τα εξισ:

PC με 1 GHz (2 GHz) ςυχνότθτα επεξεργαςτι
256 ΜΒ (512 ΜΒ) μνιμθ εργαςίασ (RAM)

2.4

Εγκατάςταςθ του ETS 3 Professional

Το λογιςμικό ETS 3 Professional εγκακίςταται από τθν αρχικι ςελίδα του CDETS 3, κ οποία
εμφανίηεται με το άνοιγμα του CD ι από το Internet από τθν διεφκυνςθ
http://www.knx.org .
Στθν περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ γίνεται από το Internet, τότε μετά τθν αςυμπίεςτθ του
αρχείου κα πρζπει να ενεργοποιθκεί το αρχείο ETS3ProSetupt.exe.
Κατά τθν εγκατάςταςθ του ETS μπορεί να γίνει επιλογι του μεγζκουσ τθσ, ςυνιςτάται
πάντωσ να γίνεται πλιρθσ εγκατάςταςθ.

Εικόνα 6.1. Εγκατάςταςθ του ΕΤS 3 Professional
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2.5

Άδειεσχριςθσ (Licenses)

Στο ETS 3 Professional υπάρχει μια νζα διαδικαςία (ςεςφγκριςθ με το ETS 2) για
τισάδειεσχριςθσ. Υπάρχουν 3 παραλλαγζσ:

Demo: max. ζναζργο, max. 20 ςυςκευζσ, όχι πρόςβαςθ ςτο bus

Trainee: max. ζναζργο, max. 20 ςυςκευζσ, κατά τα άλλα πλιρθσ λειτουργία, αλλά χρονικά
περιοριςμζνθ

Full
ΕπιπροςκζτωσSupplementary- version. Αυτιχρθςιμεφειςανςυμπλθρωματικι άδεια για
ζναδεφτεροPC (Notebook για κζςθεγκαταςτάςεωνςε λειτουργία)

Το ETS 3 Professionalεγκακίςταται για μία φορά και εγκακίςταταιολόκλθρο. Για το πϊσκα
λειτουργιςειςτθνςυνζχεια, εξαρτάται από ποιο κλειδί άδειασχριςθσκα ειςαχκεί και κα
εγκαταςτακεί. Χωρίσειςαγωγι και εγκατάςταςθκλειδιοφχριςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσεγκατάςταςθσ, λειτουργεί ςαν Demo.

Θειςαγωγι και θεγκατάςταςθ του κλειδιοφχριςθσ μπορεί να γίνει κατευκείαν κατά το
ξεκίνθμα του ETS 3, ι από τθν επιλογιHelp>Licensing… από τθν γραμμι των μενοφ. Για
επιλογι, ςτθνδιαχείριςθκλειδιϊνχριςθσ υπάρχουν fullversion,
TraineeversionιθSupplementary- version. Στθν κάρτα διαλόγου για τθν
αίτθςθκλειδιοφχριςθσ, υπάρχουν πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθν διαδικαςία. Ακόμα,
υπάρχει μια περιεκτικιπεριγραφιτθσδιαδικαςίασάδειασςεζναPDFζγγραφοςτοETS 3
Professional – CD.
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2.6

Διαδικαςία δθμιουργίασ προγράμματοσ - ETS 3 Professional

Τα ακόλουκα βιματα αποτελοφν τθν βαςικι διαδικαςία για τθν δθμιουργία προγράμματοσ
με το ETS 3 Professional:

Εγκατάςταςθ του ETS 3 Professional

φκμιςθ και διαμόρφωςθ των βάςεων δεδομζνων

Δθμιουργία ζργου με τα απαιτοφμενα δεδομζνα

Διαμόρφωςθ δομισ του ζργου (δομι του κτιρίου/Bus- τοπολογία)

Ρροςκικθ προϊόντων ΚΝΧ (ςυςκευζσ με ανάλογθ εφαρμογι) ςτθν δομι του κτιρίου

φκμιςθ παραμζτρων των ΚΝΧ – προϊόντων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ

Δθμιουργία διευκφνςεων ομάδασ

Σφνδεςθ διευκφνςεων ομάδασ με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ΚΝΧ – προϊόντων
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Ταξινόμθςθ των επιλεγμζνων ΚΝΧ – προϊόντων ςτθνbus – τοπολογία
(οριςμόστθσφυςικισδιεφκυνςθσ)

Ταξινόμθςθ των επιλεγμζνων ΚΝΧ – προϊόντων ςτισπροβλεπόμενεσομάδεσχριςθσ

Ζλεγχοσπρογραμματιςμοφ

Εκτφπωςθ

Αποκικευςθζργου

Σε ειδικζσπεριπτϊςεισ μπορεί να παρουςιαςκοφναποκλίςεισ από τθν παραπάνω
διαδικαςία.

Σε μικρότερα προγράμματα πικανϊσ να είναι απαραίτθτθοριςμζναςτάδια,
ενϊςεμεγαλφτερα (προγράμματα ομάδασ) απαιτοφνταιπρόςκετεσενζργειεσ.

Μετά τθν εγκατάςταςθ μπορεί να ανοίξει το ETS 3 Professional με το ςφμβολο
πάνω ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ιςε μια νζα ομάδα προγραμμάτων.
Θ εικόνα 3 δείχνει τθν standard- μάςκα του ETS 3 Professional. Τα εξισςτοιχεία είναι πάντα
διακζςιμα:
Γραμμι των μενοφ

Γραμμι εργαλείων, οι διακόπτεσςτθνγραμμι εργαλείων επιτρζπουν τθν άμεςθεκτζλεςθ
των εργαςιϊν του προγράμματοσ

Ραράκυροεργαςίασ. Ζνα
ιπεριςςότεραπαράκυραεργαςίασπαρουςιάηουνδιάφορεσεπιλογζσ του ςυςτιματοσ

Γραμμικατάςταςθσ, δίνει πλθροφορίεσ για τθν τρζχουςακατάςταςθ του ETS 3 Professional
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Επειδιθ επιφάνεια εργαςίασ μπορεί να παραμετροποιείται από τον χριςτθ, είναι πικανό
θμάςκαETS 3 Professional που κα προκφψει, να είναι αρκετά διαφορετικι από τθν
παραπάνω.

Εικόνα 6.3. Ρεριβάλλον λειτουργίασ του λογιςμικοφ.

2.7

υκμίςεισ και επιλογζσ

Θ επιφάνεια εργαςίασ του ETS 3 Professional μπορεί να προςαρμοςτείςεπολλοφστομείσ
ανάλογα με κάποιεσειδικζσαπαιτιςεισ. Εδϊκα πρζπει επίςθσ να διευκρινιςτοφν και
μερικζσ<<ρυκμίςεισ>>. Στθνεπιλογι<<ρυκμίςεισ>>φτάνετεςτοςθμείοExtras/Options…
τθσμπάρασ του μενοφ. Ο διάλογοσOptions είναι διθρθμζνοσςεκαρτζλεσ. Κάκε κάρτα μπορεί
να εμφανιςτείεπιλζγονταστθν. Οι ρυκμίςεισ και οι δυνατότθτεσ των
περιςςοτζρωνκαρτελϊναναφζρονταιςε άλλα ςθμεία.
Στθνςυνζχειααναφζρονταιπεριςςότερα για τθνκαρτζλαPresentation.

Ρροςοχι: Οι αλλαγζσςτοETS 3 Professionalενεργοποιοφνται μόνο μετά από επανεκκίνθςθ.

Με τθνρφκμιςθLanguageεπιλζγετετθνγλωςςά που κζλετε για τθν επιφάνεια εργαςίασ του
ETS 3 Professional και για τθνβάςθδεδομζνων. Το εάν θγλϊςςατθσβάςεωσδεδομζνων
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ανταποκρίνεται ςτισαπαιτιςεισςασ ζγκειταιςτο κατά πόςο οι δθμιουργοί των
βάςεωνδεδομζνων ζχουνυποςτθρίξειαυτιτθνγλϊςςα.
Είναι δυνατόν οι πικανζσεγκαταςτάςεισ να γίνονται ςεδφοτομείσ, General και Browser.
Γενικά:

ShowSplashScreen. Εδϊ ορίηεται, εάν κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ ζναρξθσ
λειτουργίασ του ETS 3 Professionalκα πρζπει να εμφανίηεταιθαρχικιμάςκαθ όχι.

Reloadlastactiveworkspace. Κατά τθν ζναρξθ του ETS 3 Professionalεπανεμφανίηονται τα
ζργα και τα παράκυραεργαςίασ, τα οποία λειτουργοφςανςτθνοκόνθ κατά το τελευταίο
κλείςιμο του ETS.

AllowmultipleETSinstances. Κανονικά αυτι, θεντολι δεν επιλζγεται με το
ςφμβολοεπιβεβαίωςθσ, ακόμθ και αν το ETS 3 Professional ξανανοίξει,
ζτςιαυτιεμφανίηεταιςτοίδιο ανοιχτό πρόγραμμα. Ρροςοχι: όταν
ενεργοποιθκείθδυνατότθτααυτι, είναι δυνατόν, μζςα από διαφορετικζσενεργοποιιςεισ
του ETS, να γίνεται πρόςβαςθςε μια κοινιβάςθδεδομζνων.

EnableUndo, ενεργοποίθςθ. Θεντολι “EnableUndo” απαιτεί αρκετιμνιμθ και χρόνο
επεξεργαςίασ. Ρ.χ. πριν τθν διαδικαςίαδιαγραφισπρζπει να αποκθκευτοφν όλα τα
προσδιαγραφιςτοιχεία. Πταν διαγράφονται μεγάλα τμιματαενόσζργου, π.χ. ζνα ολόκλθρο
κτίριο, τότε είναι λογικό να απενεργοποιθκεί θ λειτουργία EnableUndo. Ράντωσπρζπει
τακτικά να γίνεται ζνα αντίγραφο αςφαλείασ των βάςεων των δεδομζνων.

Warnondelete. Εμφανίηεται πριν από κάκε διαγραφι μια ερϊτθςθ για λόγουσαςφαλείασ.

Link devices to current line.Πταν ενεργοποιθκείαυτιθεπιλογι, οι ςυςκευζσ που ειςάγονται
από το παράκυροεπιλογισςυςκευϊν, λαμβάνονται τθν φυςικιδιεφκυνςθτθσγραμμισ που
είναι ενεργι. Θενεργιγραμμιορίηεταιςτοπαράκυρο των διευκφνςεων ομάδων
ςανιδιότθτατθσγραμμισ (από το μενοφEdit) και εμφανίηεταιςτθνγραμμικατάςταςθσ. Εάν
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αυτιθεπιλογιαπενεργοποιθκεί, τότε οι ειςαγόμενεσςυςκευζσ δεν ζχουνφυςικιδιεφκυνςθ.
Θα πρζπει οι φυςικζσδιευκφνςεισ να δοκοφνςτθνςυνζχεια με το χζρι.

PromptforProjectHistory. Αν ενεργοποιθκείαυτιθεπιλογι, κάκε φορά, κατά το
κλείςιμοενόσζργουκα εμφανίηεταιζνασδιάλογοσςχετικά με τθν ιςτορία του ζργου, όπου
μποροφν να πλθκτρολογθκοφνςτοιχείαςχετικά με το ζργο.

ModelessPropertyDialog. Εδϊ μπορεί κάποιοσ να επιλζξει, εάν πρζπει να μείνει ανοιχτό το
μθβοθκθτικόπαράκυροPropertyDialog. Ζνα μθβοθκθτικόπαράκυρο είναι ζνα παράκυρο, το
οποίο – επιλζγεται μια φορά – παραμζνει πάντοτε ςτομπροςτινόμζροστθσεπιφάνειαστθσ
οκόνθσ. Το ενεργό κυρίωσπαράκυροπαραμζνειςεχριςθ και είναι
επίςθσδυνατιθμετάβαςθςεζνα άλλο κυρίωσπαράκυρο. Το περιεχόμενο του
μθβοθκθτικοφενθμερϊνεταιςυνεχϊσμζςω του
επιλεγμζνουαντικειμζνουςτοκυρίωσπαράκυρο διαλόγου. Εάν δεν κζλετε να
χρθςιμοποιείται πια ζνα μθβοθκθτικόπαράκυρο κα πρζπει να το διαγράψετε.

Εάν το ModelessPropertyDialog δεν ζχει επιλεγεί, τότε ο PropertyDialog περιλαμβάνει τα
πλικτρα ΟΚ, Close και Apply. Ρριν προχωριςετε ςτθν ενεργοποίθςθ ενόσ άλλου
παράκυρου, κα πρζπει να κλείνει θ λειτουργία του παράκυρου αυτοφ με το ανάλογο
πλικτρο.

Multiple Selection in Tree View. Εδϊ ορίηεται εάν ςτο αριςτερό μζροσ του παρακφρου
εργαςίασ (εκεί που εμφανίηεται θ δομι δζντρου) μόνο ζνα ςτοιχείο κα μπορεί να επιλεγεί,
ι περιςςότερα. Εάν ζχει επιλεγεί θ πολλαπλι επιλογι, ιςχφουν οι γνωςτοί κανόνεσ των
Windows: για τθν επιλογι μιασ περιοχισ, κατά τθν επιλογι με το ποντίκι κα πρζπει να
πιζηεται και το πλικτρο SHIFT. Για ςυνολικι επιλογι, κα πρζπει να πιζηεται το πλικτρο
CTRL ταυτόχρονα με το ποντίκι.

Multiple List Views in Browser.Εδϊ ορίηεται, εάν ςε μια πολλαπλι επιλογι ςτο αριςτερό
παράκυρο εργαςίασ, (τθσ λίςτασ), κα πρζπει να εμφανίηονται ζνα ι περιςςότερα επίπεδα
τθσ δομισ δζντρου ςτο δεξιό μζροσ του παρακφρου εργαςίασ. Καλφτερθ παρουςίαςθ δίδει
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ςυνικωσ θ επιλογι περιςςοτζρων λιςτϊν, διαφορετικά το δεξιό παράκυρο δεν είναι
περιεκτικό.

Use Template when opening a project. Εάν επιλεγεί αυτιθδυνατότθτα, τότε ανοίγει ζνα νζο
ζργο με τρία παράκυρα, δομι κτιρίου, τοπολογία και διευκφνςεισομάδοσ. Εάν
αυτιθδυνατότθτα δεν επιλεγεί, τότε κατά το άνοιγμα ενόσζργουεμφανίηεται μόνο θδομι
κτιρίου.

Topology Display like in ETS 2. Στο ETS 2, θκφριαγραμμι και θγραμμιπεριοχϊν δεν
ιτανξεχωριςτζσγραμμζσςτθνδομιδζνδρου. Σε
περίπτωςθεπιλογισμιασπεριοχισικεντρικισγραμμισ, τότε εμφανίηεταιςτο δεξιό μζροσζνα
παράκυρο. Σε αυτζστισςθμειϊςεισχρθςιμοποιείταιθδομι του ETS 3 Professional, για αυτό
καπρζπει να απενεργοποιείται αυτιθεπιλογι.

TwoLevelGroupAddresses. Εδϊεπιλζγεται αν οι διευκφνςεισομάδοσκα είναι
δφοιτριϊνεπιπζδων

Copywithoptions. Εδϊ ορίηεται εάν κατά τθνδιαδικαςία του Copyεμφανίηεται ο
κατάλογοσερωτιςεων με τον οποίο εμφανίηονται οι διαφορετικζσςτρατθγικζσςχετικά με
τισνζεσδιευκρινίςεισ.
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ETS 3 Professional settings and options

2.8ΒάςεισΔεδομζνων
Με το πρϊτο ξεκίνθμα, το ETS 3 Professional ανοίγει μία βάςθ δεδομζνων με το όνομα
EIB.DBςτθνδιεφκυνςθEts/Database. Αυτιθδιεφκυνςθβρίςκεταιςτον φάκελο ςτον οποίο
ζχει επιλεγεί να εγκαταςτακεί το ETS (ςυνικωσC:\Programfiles\Ets\Database).
Αυτιθβάςθδεδομζνων είναι κεντρικιβάςθ όλων των ζργων. Εμπεριζχειτόςο τα ςτοιχεία
των καταςκευαςτϊν των Bus – ςυςκευϊνόςο και τα δεδομζνα των ζργων που
δθμιουργείιειςάγει ο χριςτθσ.

Στθναρχιαυτιθβάςθδεδομζνων είναι τελείωσ άδεια. Το πρϊτοβιμα που πρζπει να κάνει ο
χριςτθσ για να μπορεί να ξεκινιςει να δθμιουργείζνα ζργο, είναι
ςυνικωσθειςαγωγιτουλάχιςτονμιασβάςθσκαταςκευαςτιςτοETS.
Για να γίνει δυνατιθεργαςία με μια άλλθβάςθδεδομζνων, πρζπειμζςω του
μενοφExtras/Options… ςτθνκαρτζλαDatabase να μαρκαριςτείθεπιλογιPromptuser. Μετά
το κλείςιμο του ETS και με το νζοξεκίνθμα του, εμφανίηεται ο επόμενοσδιάλογοσ για
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τθνεπιλογιμιασβάςθσδεδομζνων. Με τον διακόπτθNew… εμφανίηεται μια νζα βάςθ
δεδομζνων.
Συμβουλι: με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν, να ανοίγει για κάκε ζργο μια νζα
βάςθδεδομζνων. Ρρζπει όμωσοπωςδιποτε κάκε φορά να ειςάγονται εκ νζου τα δεδομζνα
των προϊόντων των bus – ςυςκευϊν που καχρθςιμοποιθκοφν. Αυτιθδιαδικαςίαόμωσ είναι
πολφ χρονοβόρα και ωσ εκ τοφτου δεν ενδείκνυται ςε κάκε περίπτωςθ.

Επιλογι τθσ βάςθσ δεδομζνων κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Δθμιουργία Ζργου

3.0
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Σχζδια Εγκατάςταςθσ
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3.1

Συςκευζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν

Στθν εγκατάςταςθ κα χρθςιμοποιιςουμε υλικά από τθ ςειρά Mertenτθσ Schneiderelectric.

3.1.1 ΜΡΟΥΤΟΝ

Ο Merten διακόπτθσ ζχει δφοι τζςςερισ ι οκτϊ διακόπτεσ. Στα κουμπιά μποροφν να
εκχωρθκοφν διαφορετικζσ λειτουργίεσ ζτςι ϊςτε, για παράδειγμα, να μπορεί να
ενεργοποιθκεί, να κάνει dim, να μπορεί να ελζγξει το κλείςτρο ι να ανακτιςει ςκθνζσ.
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3.1.2 DIMMER
Universal-DimmaktorREG-K/2x230/300W

Ο DIMMERενεργοποιθτισREG-K/230/400W ρυκμίηει τθν ζνταςθ των λαμπτιρων
πυρακτϊςεωσ καιαλογόνουLV(θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν διαμορφϊνουντα οποίαζχουν τθ
δυνατότθτα ρφκμιςθσμζςωευκυγράμμιςθφάςθσ) με μζγιςτθιςχφπερίπου.300watt.
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3.1.3 ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

KNX power supply unit REG-K/160 mA ,Art.-No. 684016
Το τροφοδοτικόKNXREG-K ςυνδζεται με ζναςφςτθμα διαφλουκαι κάνειθ διακζςιμθ
ενζργειαγια τισ ςυςκευζσδιαφλουςε μια γραμμι.
Τουλάχιςτον ζνατροφοδοτικόαπαιτείται ανάγραμμι bus. Το τροφοδοτικόδιακζτειζνα
ολοκλθρωμζνοτςοκ, πουαπομονϊνειτατθλεγραφιματαδεδομζνωναπό τθν παροχι
ρεφματοσ.

Το τροφοδοτικόπαρζχειμια ςτακεροποιθμζνθπολφ χαμθλι τάςθ αςφαλείασ(SELV) τουDC
30V.Είναιβραχυκυκλϊματοσανκεκτικά, και διακζτειμιατάςθ καιπεριοριςτι ρεφματοσ. Είναι
υπερβολικάυψθλά ρεφματαεξόδουπου υποδεικνφεται απόμια
κόκκινθοκόνθ(υπερζνταςθσ).Τοmax. μικοσ του καλωδίουμεταξφτου τροφοδοτικοφκαι
τουπλζον απομακρυςμζνου μθχανιςμοφτου bus είναι350m. Οι busςυςκευζσπου είναι
ςυνδεδεμζνεσ ςτθγραμμιμπορεί να μθδενιςτοφνχρθςιμοποιϊντασ ζνα κουμπίπάνω ςτο
τροφοδοτικό.

Θκατάςταςθ (reset) υποδεικνφεται απότθν κόκκινθζνδειξθ(reset) τθσ ςυςκευισ.
Θπράςινθ οκόνθ(RUN) υποδθλϊνει ότι θ παροχι ρεφματοσείναι ζτοιμθγια λειτουργία.
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3.1.4 ΕΛΕ ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΤΘΣ

ΡελζΕνεργοποιθτισREG-K/12x230/10m

Ο ρελζενεργοποιθτισ με χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ είναι για τθν αλλαγι λαμπτιρων και
άλλουσ χριςτεσπουμζςω τουσ κάνουν επαφζσ.
Θ ςυςκευι είναι εξοπλιςμζνθ με δϊδεκα-εξαρτϊμενουσ δίαυλουσ (A ζωσ L) με ελεφκερεσ
εξόδουσ ρελζ και ενςωματωμζνο ηεφκτθ διαφλου.
Θ λειτουργία των καναλιϊν προςδιορίηεται από το φορτωμζνο λογιςμικό.
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3.2

Ξεκίνθμα ζργου - ETS 3 Professional

Με κλικ ςτο εικονίδιο

δθλαδι με επιλογι τθσ εντολισ File/NewProject ξεκινά θ

δθμιουργία ενόσ νζου ζργου. Στθν οκόνθ εμφανίηεται ο κατάλογοσ του διαλόγου των
ιδιοτιτων του ζργου NewProjectProperties. Αυτόν τον κατάλογο μπορείτε να τον κλείςετε
πάλι από τθν λειτουργία του μενοφ File/project-Properties… Μζςα ςε αυτόν τον κατάλογο
ςτθν κάρτα ΓΕΝΙΚΑ (Common) δίδεται ζνα όνομα για το ζργο και υπάρχουν και άλλα πεδία
ςτα οποία μποροφν να προςδιοριςτοφν ειδικότερα για το ζργο ςτοιχεία.
Με κλικ ςτο μενοφ File/OpenProject ι με κλικ ςτο εικονίδιο

ανοίγει ο διάλογοσ

OpenProject, ςτον οποίο εμφανίηονται ςε λίςτα τα υπάρχοντα ζργα. Με κλικ ςτο επικυμθτό
ζργο και ςτθν εντολι open ανοίγει το ζργο και μπορεί να ξεκινιςει θ επεξεργαςία.
Σθμείωςθ: Το ζργο που ζχει επεξεργαςτεί τελευταίο, ανοίγει πάλι αυτόματα με το ξεκίνθμα
του ETS 3

Με κλικ ςτο εικονίδιο δθλαδι με επιλογι τθσ εντολισ File/New Project ξεκινά θ
δθμιουργία ενόσ νζου ζργου. Στθν οκόνθ εμφανίηεται ο κατάλογοσ του διαλόγου των
ιδιοτιτων του ζργου New Project Properties. Αυτόν τον κατάλογο μπορείτε να τον κλείςετε
πάλι από τθν λειτουργία του μενοφ File/project-Properties… Μζςα ςε αυτόν τον κατάλογο
ςτθν κάρτα ΓΕΝΙΚΑ (Common) δίδεται ζνα όνομα για το ζργο και υπάρχουν και άλλα πεδία
ςτα οποία μποροφν να προςδιοριςτοφν ειδικότερα για το ζργο ςτοιχεία.

Με κλικ ςτο μενοφ File/Open Project ι με κλικ ςτο εικονίδιο

ανοίγει ο διάλογοσ Open

Project, ςτον οποίο εμφανίηονται ςε λίςτα τα υπάρχοντα ζργα. Με κλικ ςτο επικυμθτό ζργο
και ςτθν εντολι open ανοίγει το ζργο και μπορεί να ξεκινιςει θ επεξεργαςία.
Σθμείωςθ: Το ζργο που ζχει επεξεργαςτεί τελευταίο, ανοίγει πάλι αυτόματα με το ξεκίνθμα
του ETS 3

3.3
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Ρρόγραμμα ειςαγωγισ ςυνδρομθτϊν bus

Για να ειςάγετε ςυςκευζσ ςτο πρόγραμμα, χρθςιμοποιείτε το πρόγραμμα
αναηιτθςθσςυνδρομθτϊν. Αυτότο πρόγραμμα ειςάγει τθν ςυςκευιςτον ιδθ επιλεγμζνο
χϊρο. Είναι καλό πριν τθν ενεργοποίθςθ του προγράμματοσαναηιτθςθσςυνδρομθτϊν να
επιλζξετεςτοπαράκυροδομισ κτιρίου ζναν χϊρο ι ζναν πίνακα. Εάν δεν ζχει γίνει αυτι
θεπιλογι, τότε το πρόγραμμα
αναηιτθςθσςυνδρομθτϊνειςάγειτθνςυςκευιχωρίσκατάταξθςεχϊρο,
ςτοπαράκυροεργαςίασAllDevices. Αργότερα κα ζχετε δυςκολίεσ εάν κελιςετε να
ειςάγετεαυτιτθνςυςκευιςτοζργο.

3.4

Αναηιτθςθςυνδρομθτϊνbus

Το πρόγραμμα αναηιτθςθσςυνδρομθτϊν ξεκινά κάνοντασ κλικ ςτο ςφμβολο
Για τθν επιλογι των ςυνδρομθτϊν που κζλετε, ζχετε
ςτθνδιάκεςθςασδιάφορεσλειτουργίεσφιλτραρίςματοσ. Πςο πιο περιοριςμζνοσ είναι ο
αρικμόσ των επιλογϊντόςο λιγότερα προϊόντα εμφανίηονται και θεπιλογι γίνεται
ευκολότερθ.
Με κλικ πάνω ςτον διακόπτθ ‘Find’ αρχίηει θ αναηιτθςθςτοιχείων. Σαν αποτζλεςμα τθσ
αναηιτθςθσ εμφανίηεται ζνασ κατάλογοσ προϊόντων, ο οποίοσ ςυμφωνεί με τα
καταχωρθμζνα κτίρια.

3.5

Ρλθροφορίεσ για τον ςυνδρομθτι

Ρεριςςότερεσπλθροφορίεσ για τον ςυνδρομθτι περιζχει το παράκυρο εργαςίασ «Ιδιότθτεσ
των προϊόντων» (Properties). Σε αυτό το παράκυρο φκάνετε μζςω του Kontextmenu
δθλαδι επιλζγετε ςτον κατάλογο των ανευρεκζντων προϊόντων μια μεμονωμζνθ γραμμι
και πατάτε δεξί κλικ ςτό ποντίκι. Στο μενοφ που ανοίγει επιλζγετε τον διακόπτθ Ιδιότθτεσ
(Properties).
Οι πλθροφορίεσ είναι δεδομζνα από τον καταςκευαςτι και δεν επιδζχονταιαλλαγζσ.
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3.6

Ρρόςκεςθ προϊόντων

Για να ειςάγετε ζνα προϊόν με ανάλογθ εφαρμογι, επιλζξτε το προϊόν με το ποντίκι και
μετά πατιςτε το διακόπτθInsert (προςκικθ) ι με διπλό κλικ πάνω ςτο προϊόν. Μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε τθν πολλαπλιειςαγωγι, με τθν επιλογι περιςςότερων προϊόντων.
Οι φυςικζσ διευκφνςεισ δίδονται αυτόματα μζςω ETS με αυξάνουςα ςειρά. .

Ειςαγωγι προϊόντων ςτο ζργο
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3.7

Θζςθ ςε λειτουργία των ςυςκευϊν

Θκζςθ λειτουργίασ των ςυςκευϊν με το ETS 3είναι δυνατι χωρίσ να χρειάηεται πια θ χριςθ
ενόσξεχωριςτοφModuleπρογράμματοσόπωσςτοETS 2. Με τισεξισεντολζσ του μενοφ
πραγματοποιείται θκζςθςε λειτουργία ιαναγνϊριςθ των ςυςκευϊν που
βρίςκονταιςυνδεδεμζνεσςτοbus:


Online: προετοιμάηει το PC για τθνείςοδοςτοBus



Download: ανοίγει τον διάλογο φόρτιςθσ των φυςικϊνδιευκφνςεων και
προγραμμάτων

3.8



Deviceinfo: ανοίγει τον διάλογο Deviceinfo(πλθροφορίεσςυςκευϊνBus)



Busmonitor: ανοίγει τθνοκόνθbusτθλεγραφθμάτων



Groupmonitor: ανοίγει τθνοκόνθτθλεγραφθμάτωνζργου
Σφνδεςθ με το Bus

Ρριν αρχίςει ς διαδικαςία τθσκζςθσςε λειτουργία των ςυςκευϊν, είναι απαραίτθτο να
επιλεγεί ςωςτάθκφραςειριακισεπικοινωνίασBus με PC ι με το Laptop.
Για αυτό πρζπει να ενεργοποιθκείςτονυπολογιςτι μια ελεφκερθςειριακικφρα. Αυτικα
ςυνδεκεί τελικά με μζςω κατάλλθλθσκφρασ (RS232 ι USB) με τθν κφρα ΚΝΧ. Ρρζπει επίςθσ
πριν από τθν πρϊτθςφνδεςθ με το bus να ελεγχτοφν οι επικοινωνιακζσρυκμίςεισ του ETS.

3.9

Ρεριγραφι Ζργου

Το ζργο αποτελείται από 4 γραμμζσ bus οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ και
ελζγχουν κυρίωσ το φωτιςμό. Ππωσ φαίνεται πιο κάτω οι διευκφνςεισ ομάδων είναι
καταγεγραμμζνεσ δίπλα από το κάκε μπουτόν (αντιςτοιχεί ςτο ςφμβολο Κ) τα οποία ζχουν
τθ δυνατότθτα να εκτελοφν λειτουργίεσ όπωσ on/off, dimming, επίςθσ ςτθν είςοδο του
κτιρίου το μπουτόν με φυςικι διεφκυνςθ 1.1.12 ζχει τθ δυνατότθτα για allon, alloff ϊςτε ο
χριςτθσ με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να μπορεί να κλείςει το φωτιςμό όλου του
45

ςπιτιοφ.Επίςθσ τα μπουτόν με φυςικζσ διευκφνςεισ 1.1.10 και 1.1.9 ζχουν τθ δυνατότθτα
για on/off, dimmer για τουσ πολυζλαιουσ D4, D5, D6. Επίςθσ τα spotlightsD7, D2, DS4, DS5
ελζγχονται από τα μπουτόν με φυςικζσ διευκφνςεισ 1.1.8, 1.1.6, 1.1.11, 1.1.7 ζχουν τθ
δυνατότθτα για on/off και dimming.
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Οι πιο κάτω εικόνεσ από το πρόγραμμα ETS 3 απεικονίηουν τθν τοπολογία, τισ διευκφνςεισ
ομάδων, τισ ςυςκευζσ κακϊσ και τον προγραμματιςμό του ζργου
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ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ
Universal-DimmaktorREG-K/2x230/300W

356 Ευρϊ

Power supply unit REG-K/160 mA

217 Ευρϊ

ΡελζΕνεργοποιθτισREG-K/12x230/10m

367 Ευρϊ
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Συμπεράςματα

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι πλζον πιεςτικι ανάγκθ τόςο για τθν μείωςθ δαπανϊν αλλά
και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Με τθ χριςθ του Ζξυπνου ςπιτιοφ μποροφμε να
εξοικονομιςουμε ενζργεια κακϊσ μασ παρζχεται αςφάλεια και άνεςθ,
Το πρόβλθμα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ γίνεται όλοκαι πιο επίκαιρο για δφο κυρίωσ
λόγουσ, τθν άνοδο των τιμϊντου πετρελαίου και το φαινόμενο του κερμοκθπίου. Ρζρα
απότισ κλαςικζσ λφςεισ, όπωσ καλφτερθ μόνωςθ των κτιρίων, θτεχνολογία ςιμερα μασ
επιτρζπει να εγκακιςτοφμε ςτα ςπίτια
μασ ζξυπνα ςυςτιματα, τα οποία επιτθροφν ψφξθ, κζρμανςθκαι φωτιςμό κακϊσ
ελαττϊνουν ςθμαντικά τθν κατανάλωςθενζργειασ, χωρίσ να μειϊνουν το αίςκθμα άνεςθσ.
Μζςω αυτισ τθσ εργαςία ερευνιςαμε νζεσ προοπτικζσ ςτον τομζα του
αυτοματιςμοφ των οικιακϊν καταναλϊςεων που μασυπόςχονταιαςφάλεια, ςχετικι με το
επίπεδο τάςθσ των 24V ( αποφεφγοντασ ζτςι τα παλαιά επίπεδα τάςεωσ(230V))
επεκταςιμότθτα και ζνα καλφτερο μζλλον, ςτο οποίο ο κάκε
χριςτθσ μπορεί να διαμορφϊνει τα ςενάρια ςτο ςπίτι του.
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