ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕJ ΡΑΙΑ

ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.
Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα.

~
ΥΠΟΓΡΑΦΉ:.

ΥΠΟΓΡΑΦ
Γεώργιος Κ. Μαθιός.
Πτυχιούχος Μηχανικός Τμήματος Αυτοματισμού.
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς.

Copyright © Δημήτριος Κ. Σκεμπές, 2012.
Copyrigbt © Γεώ ργιος Κ. Μαθιός , 2012.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώ ματος.

All rights reserved.

Απαγορε{)εται ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή

περιληπτική) και η απόδοση (κατά παράφραση ή διασκευ11) του περιεχομένου της
εργασίας αυτής καθ' οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, δια
ηχογραφήσεως, μέσω μικροφίλμ ή άλλο). Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή ή
αποθήκευση και διανομ11 (εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτής) για εμπορικό σκοπό.
Επιτρέπεται η ανατύπωση και η διανομ11 αυτής για σκοπό μη κερδοσκοπικό,
εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την βασική προϋπόθεση ότι σε κάθε
περίπτωση θα αναφέρεται αναλυτικά η κάθε πηγή προέλευσης από το
πρωτότυπο κείμενο και θα διατηρείται το παρόν μήνυμα. Σε αντίθετη περίπτωση,
0 συγγραφέας (ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος αυτού) έχει κάθε δικαίωμα να
κινηθεί με όλα τα ένδικα μέσα που υπαγορεύει ο Νόμος 212111993 περί
πνευματικών δικαιω μάτων και οι κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην
Ελλάδα. Ερωτήματα που αφορούν την χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό,
πρέπει να απευθύνονται πρώτα και μόνο προς τον συγγραφέα. Τέλος οι απόψεις και
τα συμπεράσματα που περιέχονται στην εργασία αυτή εκφράζουν μόνον τον
συγγραφέα και δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες
θέσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ I Α

2

Ευχαριστίες

& Αφιερώσεις...

Πριν ξεκινήσει η αναλυτική παρουσίαση της εργασίας αυτιΊς, θα θέλαμε να
κάνουμε τις αφιερώσεις μας και να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους ξεχωριστά.
Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μέντορες και καθηγητές μας στο
Τμήμα Αυτοματισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς,
κυρίους Γ. Χαμηλωθώρη και Μ. Παπουτσιδάκη . Τον πρώτο που σαν επιβλέπων

καθηγητής της εργασίας αυτής μας έδωσε την ευκαιρία και την δυνατότητα να
ασχοληθούμε με μία τόσο ενδιαφέρουσα τεχνικ1Ί μελέτη, όσο και εποικοδομητική σε
γνώσεις κατασκευή. Τον δεύτερο αρχικά για όλη την καθοδήγηση και την βο1Ίθεια
στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της
εργασίας, αλλά και για την προμήθεια - παροχή κάποιων βασικών υλικών από το
εργαστήριο της σχολής σε σχέση με το κατασκευαστικό μέρος. Επιπρόσθετα, να
ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους διδάσκοντες του Τμήματος Αυτοματισμού
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Δημήτριο Κατσαρό (ξαδέρφια του Δημήτρη), οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην
Πάτμο χωρίς την συμμετοχή των οποίων, η σχεδίαση και κατασκευή της μακέτας
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11

παρούσα

πτι>χιακή

προγράμματος σποι>δών

(T11esis)

εκπονήθηκε στα πλαίσια του

του Τμήματος Αυτοματισμού του

εργασία

δ ιατριβή

Τεχνολογικού Εκπαιδει>τικο\)

-

Ιδρύματος Πειραιώς. Ασχολείται με την μελέτη

-

1

κατασκευή μίας σύγχpονης "έξυπνης οιιcίας" 1

αλλιώς ενός "Sιιιart - Hon1e',. Είναι Ο'Ι)σιαστικά μία εναλλακτικ~i πρόταση (ύστερα από μελέτη σε
εργαστηριακό επίπεδο) κατασκευής δ ιαφόρων συστημάτων αυτομ(ιτου ελι"γχου που ανήκουν
στην κατηγορία των κτιριακών αυτοματισμ<ί>ν, ώστε να υλοποιηθεί το σύγχρονο "έξυπιιο σπίτι".
Η λύση που προτείνεται από τους συγγραφείς, είναι μία προσπάθεια αυτοματοποίηση ς διάφορων

οικιακόJν συσκευών και εξοικονόμησης ενέργειας (μέσω περιορισμού των οικιακών
καταναλώσεων), αναλύοντας τα διάφορα ζηηiματα που αφορούν σ1iμερα το aέξvπιιο σπlτι" τόσο
σε θεωρητικό επίπεδ ο όσο και σε επ ίπεδο κατασκευής (μέσω τη ς μακέτας παρουσίαση ς).
Στο 7tpώτο κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσονται γενικές πληροφορίες, ορ ισμοί και μία
εκτεταμένη ιστορική αναδρομή στα πρόσωπα που ανέδειξαν μέσα από τα επιτεύγματα τους τα
συση]ματα αυτομάτου ελέyχου, αλλά και τις κατασκευάστριες εταιρίες που τα έβαλαν στην
καθημερινότητα μας μέσα από τους αυτοματισμούς κτηρίων . Στην συνέχεια ο λόγος δίνεται στην
τεχνολογία που περιλαμβάνει σήμερα το ιιέξι)πvο σπlτι,, και γίνεται αναφορά στα οικιακά δίκτυα

και τα πραιτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει με
μία συνολική επισκόπηση των παροχών και των δυνατοτ~iτων που μπορούν να προσφέρουν οι
αυτοματισμοί κτιρίων στον εκάστοτε ιδιοκτήτη και σε άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμοι),
καθώς και του κόστους που έχει η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών.
Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Το πρώτο αφορά την εισαγωγ~Ί σι::
βασικές έννοιες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να
κατανο1;σει και εμπεδώσει την λειτουργία αυτών. Στο δεύτερο κομμάτι, ο αναγνώστης έχει την

ευκαιρία να αντιληφθεί στην πρ άξη , πως οι συγγραφείς δρουν ως μηχανικοί α\>τοματισμού και
χρησιμοποιούν τι ιν ανάλυση βαθμίδων ώστε να καταστρώσουν το αρχικό πλάνο της κατασκευής
του

εκάστοτε

συστήματος

αυτομάτου

ελέyχου,

να

προβλέψουν

την

συμπεριφορά

του

συστήματος και να εν τέλει να το προσαρμόσουν στις πιθανές ανάγκες ενός υποθετικού πελάτη.
Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι, υπάρχουν στην τελική τους μορφή σχεδιασμένα τα μπλοκ
δ ιαγράμματα του κάθε συστήματος ξεχωριστά. Αυτό συνιστά και το τέλος της θεωρητικί1 ς

προσF.γγισης με το επόμενο βήμα να είναι η μεταφορά των συστημάτων από το χαρτί στην πράξη.
με την κατασκευ1Ί της μακέτας παρουσίαση ς.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μακέτα που δ ημιουργήθηκε και
παραθέτοντα ι αναλυτ ικά όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποι1)θηκαν ( μιιφοελεγ κτής, αισΟητήρια,

ενεργοποιητές κτλ). Επιπρόσθετα επισυνάπτονται λεπτομερή ηλεκτρονικά σχέδια του κυκλώ ματος
που δημιουργ~1θηκε και εγκαταστάθηκε στην οικία αυτή, καθώς γίνεται και μία

αναφορά στο

κόστος η1ς κατασκευ 11ς.

Λέtε ις Κλε ιδιά:

Α υτόμσ.τη ιcατοικlο., έξυπνο σπίτι, σύστημα αυτομάτου ελέγχου, ανάδραση, ια;v τρπcός
έλεγχος, απομαιφυσμέvος έλΒγχος, μιιφο ελεγιcτιjς, αισΟητιjρια, εvιφγοποιητές, αυτ()ματος
μηχα111σμtίς τέ1ιτας (σιclασης), φω τοα vτίσταση (LDR) , τερματοδιακόπτες, Οερμόμετρο,
αισΟητιίριο αιιίχvεοσης ιι-ίνησης

(PIR),

σερβοιcιvητιίρο.ς.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1

''

1:

Εισαγωγή.

1.1.1 Λίγα λόγια

ξεκινώντας.

Από την στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν της πρώτες ομάδες συμβίωσης
παρουσιάστηκε η ανάγκη ενός συντονισμού των ατομικό)ν προσπαθειών. Αυτό συνέβη γιατί έπρεπε

να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι διάφορες βασικές ανάγκες του καθένα, αλλά και για να
εκπληρωθούν στόχοι που δεν 1Ίταν δυνατόν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων ατόμων. Έτσι, η
πρόοδος της κοινωνία μας άρχισε ολοένα και περισσότερο να βασίζεται στην ομαδική προσπάθεια.
Από την

apιομηχανιιαί επανάσταση " και μετά, οι απαιτήσεις για αύξηση των ποσοτήτων

παραγωγής, αλλά και της βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, παρουσίασαν την
αναγκαιότητα μίας επ ιστημονικ1] ς προσέγγ ιση ς αυτού του θέματος.
Με την ανάπτυξη αρχικά των συστημάτω'' αυτομάτου ελέγχου (που μέρα με την μέρα
διευρύνονται και γίνονται όλο και πιο σί)νθετα) και δευτερευόντως της τεχνολογίας τω''
υπολογ ιστών με την εμφάνιση των πρώτων π ροσωπ ικών συστημάτων (Pcι·soηal Coιηputeι·s

PC)

(Ειιι:όνα

1.1),

προσομοίω ση ς

11

κατέστη δυνατή η εφαρμογή μεθόδων αναγνώρισης, ανάλυση ς αλλά και

πολύπλοκων

διαδ ικασιών

δραστηρ ιοτ11των της παραγωγ1κ~1ς

και

διαδικασίας.

συστημ άτων τα τελευταία χρόνια και η

συ στημάτων

σε

ένα

ευρύτατο

φάσμα

11 ταχύτατη εξέλιξη των υπολογιστικών

ανταπόκριση αυτών σε όλους τους ρόλους που τους

ανατέθηκαν, είχε ως αποτέλεσμα την στροφή των παραγωγικών φορέων στην υιοθέτηση μεθόδων

παραγωγής με την χρήση υπολογιστών. Συνεπώς οι σημερινές εφαρμοζόμενες μέθοδοι έχουν την
ικανότητα, να αυξάνουν σημαντικά τους συντελεστές παραγωγής και ανταγωνιστικότητας των
παρεχόμενων προϊόντων. Αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη , τις λύσεις και τις ευκολίες που
μποροίJν να παρέχουν στον σύγχρονο άνΟρωπο. [πJ] .

Ειιr6vα

1.1: Ο πρό)τος προσωπικός
PC 5150 της ετα ιρείας !ΒΜ.

υπολογιστής

Ο χρόνος κάθε σύγχρονου ανθρώπου έχε ι γίνει πολύτιμος λόγω της πληθώρας των εργασιών
και των υποχρεώσεων που καλείται να εκ1tληρώσει κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Κάθε
υποχρέωση σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας, γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική από
άποψη χι1όνου, αλλά και ολοένα πιο εύκολη από άποψη χρ1iσεως. Κάποτε τα πιάτα από το
καΟημερινό μας δείπνο πλένονταν στο χέρ ι και η πόρτα του γκαράζ έκλεινε χ.εφοκίνητα.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Τώρα πια όλα τα παραπάνω γίνονται πιο γρ1iγορα πιο εύκολα και χωρίς την επίβλεψη μας.
Υπάρχει δηλαδή, μία τάση προς την αυτοματοποίηση των λειτουργιών. Οι διάφοροι τομείς της
τεχνολογίας όπως η μηχανική, η η λεκτρον ικιί, η πληροφορικι\, οι τηλεπικοινωνίες κτλ μπορεί

αρχικά να είχαν προσφέρει λύσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις από τις προαναφερθείσες, αλλά η
1
κάθε μία ήταν σε διαφορετικό πεδίο. Υπ1Ίρχε δηλαδή το κι::νό ενός 'συνολιιωύ παιcέτου
εφαρμογ(ίJιι". Το "πάντρεμα" ή αλλι.όJς η συνένωση όλων αυτών των γνωστικών αντικειμένων έγινε
τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχουμε μία πρόοδο που (σως κάποτε να αποτελούσε ένα
απλό κομμάτι της φαντασίας μας. Παραδ είγματος χάριν τα αυτοκίνητα πια έχουν κεντρικό
κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέφτες, αυτόματους επιλογείς CD και πολλές
άλλες ακόμα ανέσεις. Στα εργοστάσια και στις βιομηχανίες

1) ακόμα και σε πολυκαταστήματα

έχου με επίσης χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, που καταφέρνουν να κάνουν τους
εργαζόμενους που απασχολούν πιο αποδοτικούς και τα ίδια κτίρια που στεγάζονται πιο λειτουργικά
και ασφαλή. Αυτόματες πόρτες με χρήση ειδ ικών καρτών πρόσβασης, εποπτικά συστήματα
κλιματισμού ,

συστrιματα

πυρ ασφάλειας

με

χρήση

ανιχνευτών,

συστήματα

ελi:yχου

ταιν ιοδρόμων και ρομπότ σε μία γραμμή παραγωγής είναι πια παραδείγματα, που συναντούμε
καθημερινά.

Τα προαναφερθέντα είναι "έξυπνες" λύσεις, μικρά ή μεγάλα επιτεύγματα χάριν της
τεχνολογιΚΊ)ς προόδου , τα οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή όχι μόνο στις παραπάνω
περιπτώσεις, αλλά τα συναντάμε και στις καθημερινές οικιακές μας δραστηριότητες. Σε κάθε σπίτ ι
πλέον υπάρχει ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, ένα για το κλιματιστικό, καθώς και διακόπτης
που ανοιγοκλείνει αυτόματα τον θερμοστάτη του καλοριφέρ έτσι ώστε να διατηρεί την
Θερμοκρασία των χώρων σε ένα επ ιθυμητό επίπεδο. Ακόμα έχουμε αυτό ματες γκαραζόπορτες,
συσηίματα

συναγερμού,

ποτιστικά

συση]ματα

που

λειτουργούν

με

χρονοδιακόπτες,

συστήματα φωτισμού με χρ1iση mι ιχνευτών κίνηση ς για την εξοικονόμηση ενέργειας, κτλ

(Ειιcόνα 1.2) . Όλες αυτές οι συσκευές είναι ξεχωρ ιστές οντότητες και η κάθε μία επιτελεί μία και
μόνο συγκεκριμένη εργασία. Σταδιακά λοιπόν έχουν δημιουργηθεί (στο μέτρο του δυνατού)

συστήματα τα οποία είναι ικανά να εξυπηρετήσουν με μία πιο ολοκληρωμένη λύση όσο το
δυνατόν περισσότερες ανάγκες του εκάστοτε ιδιοκτήτη

- κατοίκου μιας οικίας. (π2] .

ο

Ειια)να

1.2: Οι πιο συνηθισμένες συσκευές που έχει μία σημερινή κατοικία.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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1.1.2 Δίνοντας τον ορισμό του
Ο "οιιααιcός αυτοματισμός''

i'1

"έξυπvου σπιτιού''.

στην Αγγλικ1ί γλώσσα η λέξη ιΊ/οιιιοtίc.ς", είναι ουσιαστικά

η οικιστική επέκταση των κτιριακών αυτοματισμών. Ο όρος

συντομογραφία των λέξεων

"DOMUS INFORMATICS'',

domotics

προέρχεται από την

όπου στα Λατινικά η λέξη ιιιlοηιιιs "

σημαίνει σπίτι, ενάJ το ιrinfoN11atic~·" έχει την έννοια της πληροφορικής. Με αυτόν το τρόπο
δόθηκε η ευρύτερη έννοια και ιδέα του ''έξυπνου σπιτιο ύ" και οπωσδήποτε στις μέρες μας αυτό

J.

γίνεται πράξη. ιw J

Τον τελευταίο καιρό λοιπόν γίνεται συχνά αναφορά σε

11

έξυπνα σπίτια " ή ,'έξυπνα ιrτίρια ".

που είναι εν εργ ειαι<ός ωJτόνο μα ή που απλώς εξοικονομούν ενέργεια με διάφορους τρόπους. Τα
περισσότερα από τα συστι1ματα που έχουν κατασκευαστεί σε αυτά, ειναι εφαρμογές
η λιοπροστασίας και φυσικού αερισμού χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την η λιακιl, τη ν
αιολικ1ί και την γεωθερμικι1 ενέργεια με σκοπό, να μειό)σουν τις καταναλu)σεις σε η λεκτρικό

ρεύμα και καύσιμα όπως το πετρέλαιο. Σε αρκετές περιπτώσεις τα κτίρια αυτά αποτελούν
παραδείγματα καλ1Ίς εφαρμοσμένης μηχανικής και χωρίς αμφιβολία, πολλές προσπάθειες είναι
αξιέπαινες. Όμως γιατί κτίρια ή σπίτια που έχουν ενσωματωμένες τέτοιες εφαρμογές Θεωρούνται
('έξυπνα'';

Φυσικά ο οποιοσδ11ποτε, μπορεί να ισχυριστεί ότι αρχιτέκτονας χρησψοποίησε
πρωτοποριακές τεχνικές κατασκευής ή ακόμα ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού επέλεξε λύσεις και
δομικά χαρακτηριστικά, ποu εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον. Όμως όλα
αυτά μιλούν για την ευφυ'tα του αρχιτέκτονα και την οικολογική συνείδηση του ιδιοκτήτη. ΕδόJ
ανακύπτουν δύο πολύ σημαντικά ερωτ1Ίματα.

•

Που είναι η "εξυπ1ιάδα" του ίδιου του σπιτιού;

•

Μπορούμε να πούμε ότι ένα σπίτι είναι "έξυπνο" μόνο και μόνο επειδ1i οι ιδιοκτιiτες του
έχουν οικολΟ'yικές ευαισθησίες και κάνουν οικονομία ή επειδή ο αρχιτέκτονας του κατά την
διάρκεια κατασκευής του κτιρίου, είχε πρωτοποριακές ιδέες ; ['ν2/ .
Σήμερα. η φράση "έξυπνο σπίτι" είναι αρκετά διαδεδομένη, αφού χρησιμοποιείται για

ll

οποιιιδ11ποτε οικία ενσωματώνει σε μικρότερο

μεγαλύτερο βαθμό την δυνατότητα ρ·ύΟμισης

παραμέτρων για την λειτουργία κάπο ιων κτι.ριακών συστη μάτων. Στην Αγγλικ1i γλώσσα η

συγκεκριμένη τεχνολογία συναντάται με τον όρο "Sιnαrt - Ho111e" και μπορ εί να χαρακτηρίσει
οποιοδήποτε σπίτι διαθέτει κάποιου είδους "τεχνητιi νοημοσύνη ,', που όμως δεν αφορά τον ακριβή
ορισμό αυτής έτσι όπως τον απέδωσε ο Άγγλος

Alan Turing

(Ειιcόνα

1.3)

το J946 και ούτως ή

άλλως είναι προς το παρόν, ανέφικτη. [αlj .

Ειιcό1ια

1.3:

Ο πατέρας της

τεχνητής νοημοσύνης Alan
Tιιring

( 1912-1954).

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Αφορά εκείνες τις βασικές ιδιότητες, που Οα επέτρεπαν σε έναν κοινό παρατηρητ11, να
αναγνωρίσει τα στοιχειώδη έστω γνωρίσματα μίας ιιτεχvητιίς εvφvfας". Ας ονομάσουμε λοιπόν
αυτόν τον όρο ''φαινομεvιιοί εvφυί'α" και θα προσπαΟήσουμε να τον αποδώσουμε παρακάτω
περιγραφικά.

Ένα Σύ στημα Αυτο μάτου Ελέγχου (Σ. Α . Ε.) βασίζει την λειτουργία του σε αισθητήρες
που παρέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων που έχουν ανατεΟεί
στο σύστημα το οποtο εξετάζουμε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν ή περισσότερους
επεξεργαστές

(πχ

μικροελεγκτές),

στους

οποίους

οποίους

έχει

τοποθετη θεί

λειτουργ ικό

πρόγραμμα, καθό)ς και ο ι κατάλληλες παράμετροι. Στην συνέχεια οι διάφοροι ενεργοποιητές (πχ
διακόπτες, έξοδοι τάσης κτλ) αναλαμβιίνουν την εκτέλεση των αποφάσεων. Τέλος η ορθή

εκτέλεση των αποφάσεων μπορεί να ελεγχθεί από άλλους αισθητ11ρες που επανατροφοδοτούν
(γνωστό και ως ανάδραση) με πληροφορίες τον

11 τους επεξεργαστές.

Το πρώτο συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε
ένα πραγματικά "έξυπνο σπίτι " χωρίς την εκτεταμένη χρή ση αισθητ1Ίρων, που θα τροφοδοτούν

όλο το σύ στημα με πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. Παραδείγματος χάριν,
i.'Vα εξωτερικό φωτόμετρο πληροφορεί το σύστημα ότι νύχτωσε ή ξημέρωσε. Θερμόμετρα τα

οποία είναι σε διαφορετικούς εσωτερικούς ή εξωτερ ικούς χώρους, για το αν κάνει κρ'\)ο ή ζέστη.
Ένας ανιχνευτής παρουσίας (ή κίνησης) για το αν κάποιος βρίσκεται στον χώρο

(11 κινείται

μέσα

σε αυτόν). Ένας μετρητής στάθμης για το απόθεμα υγρών καυσίμων που έχουμε ή μία μαγνητικ1ί
επαφή για το αν η πόρτα του γκαράζ είναι ανοικτή.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι απαιτείται η εκτεταμένη χρήση πολλών συσκευών
η λεκτρονόμου (relay) (Εικόνα 1.4) και άλλων οδηγών ελέγχου (PWM ή 1 - 10 Volts driνe rs
κτλ) που να ρυθ μίζουν μία ή περισσότερες λειτουργίες του σπιτιού. ('v2) .

Ειιcόνα

1.4:

Ο σύγχρονος ηλεκτρονόμος καστάνιας.

Έτσι λοιπόν, ο ακριβής ορισμός για την έννοια {'έξυπνο σπίτι " ή ιιέξυπ vη ιcατοιιcία" δεν

μπορεί να δοΟεί με πλήρη σαφήνεια, αφού η συγκεκρ ιμένη τεχνολογία περιλαμβάνει μία μεγάλη
ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές και με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι ο στόχος της δημιουργίας ενός οικιακού δ ικτύου . Ι α J J.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Το

"έξυπιιο

σπlτι "

είναι ένα

σπίτι,

το

οποίο

έχει

ομαδοποηΊσει,

οργανώσει

και

αυτοματοπο ιήσει τις λειτουργίες του (Ειι(όνα 1.5) πάντα βέβαια με τις ανάγκες και την θέληση
που έχει ο εκάστοτε ιδιοκηΊτης. Σε αυτό βοήθησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επικοινωνία
που μπορεί να παρέχει ο κάθε κλάδος της με τον άλλο όπως προαναφέρθηκε.

Ειιίόνα

1.5: Γραφική

απεικόνηση των υπηρεσιών

που συνδυάζει το σύγχρονο "έξυπνο σπίτι".

Η παρούσα πτυχιακή εργασία Θέλει να αναδείξει την απλότητα, την ευκολία , την ευελιξία,
11
αλλά και την χρησιμότητα που μπορεί να παρέχει σ11μερα ένα έξυπνο σπίτι ". Θέλει να βγάλει στο
φως την ''καρδιά " του

11

έξυπνου σπιτιού", να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι βασικές του μονάδες,

πως λειτουργούν και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. [π2].

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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1.2

Ιστοριιcή αναδρομή.

1.2.1

Τα πρόσωπα και οι εφευ ρέσεις που έγραψαν ιστορία.

Ο άνθρωπος που έδωσε το αρχαιότερο τεκμηριωμένο παράδειγμα
συναίβει κατά το έτος

270

-

''

κατασκεύασμα (που

π. Χ.) ενός κλειστού συστήματος αυτο μάτου ελέγχου με ανάδραση

ήταν ο Κτι1σίβιος. Εικάζεται ότι γεννήθηκε και έζησε την περίοδο της εποχ1Ίς του Πτολεμαίου Β'
του Φιλάδ ελφου (δηλαδή περί το 307 - 246 π. Χ.), στην Αλεξάνδρ εια της Αιγύπτου . Δυστυχώς
δεν υπάρχουν πολλά ευρήματα για την ζωή του~ αλλά του αποδίδεται γενικά η εφεύρεση της
"ι5δραυλης". Το σύστημα που έφτιαξε ήταν το περίφημο
περιγράφεται παρακάτω (Ειιcόνα 1.6).

υδραυλιιcό ρολόι" που απεικονίζεται και

11

[\v3].

Ω

r.ύμπανο

τ

8οκ•fο

uro8'•prfς
pcnι;

Α

Α

Ει/(όvα

1. 6: Το

"υδραυλικό ωρολόγιο " του Κτησιβίου

είναι ιδιοφυές και ίσως το αρχαιότερο γνωστό κλειστό
σύστημα αυτόματου ελέγχου.

Ι δού αρχικά η γενική περιγραφ11 :

• 1Νερό ρέΡ.ι με σταΟεριί απόιφιση από αιφοφύσιο Δ μέσα σε μεγάλο δοχείο Μ ιcο.ι
ανυψώνει πλωτιίρα Π. Στον πλωτι7ρα είναι προσαρμοσμένος ιcαvόvας Κ ιcαι πάνω σε αυτόν

αγσJ.ματ/διο Ρ που λειτουργεί ως δείιcτης ιcαι ιcαταδείχνει τις ώρες πάνω σε μια ιι·αταιcόρυφη
πn.ραστιάδα Ω η ι(λfμαιcα της οποίας μεταβάλλεται με προσθιίιcη ιί αφαίρεση
«παρεμβλημάτω11», ανάλογα με τις αυξομειώσεις της διάριcειας των ωρών. Στον ιcαvόνα Κ είναι
ι:πίση ς προσαρμοσμένος οδοντωτδς τροχός που ιανεί ιcαταιcόρυφο τι5μπαvο Σ μ ε χαράξεις
ιι·άΟετες για τοιις μιivες ιcαι εγιcάρσιες

-

όχι όμως ιcάΟετες

-

για τις ώρες, έτσι ώστε ιια

συνυπολογίζεται η της διάρ ιcειας των ωρών ανά μιίνα. Στον οδοντωτδ τροχό είναι επίση ς

συνδεδεμιiιια άλλα ττ5μπανα Τ ιωι μηχανισμοί μου προιιαλοι5ιι διάφορες πολι)πλοιcες ιανιίσεις τα

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"

λεγόμενα «πάρεργα». Όλος αυτός ο σιίνΟετος μηχανισμός του ωρολογfοv δεν Οα μποροιίσε να
λειτουργιίσει μ ε ο.ιφίβεια αν δι-:ν είχε εξασφαλίσει την αρχιιαί «σταΟεριί ρυιί» του νερού απtί
χρvσό ιι"ατά τα τον Βιτρόυβω αιφοφύσιο Δ. Αυηί η σταΟεμ ιj ροιj μπορούσε να επιτευχΟεf μέσω
ελέγχοv της στάθμης το υ στο αρχιιcό δοχείο παροχιjς Β. "

[w4j .

Από τους πιο γνωστούς μηχανικούς και μαθηματικούς της Ελληνιστικής περιόδου ήταν ο
Ί·Ιρων ο Αλεξανδρεύς (EιιciJvα

]. 7).

Ειτcόvα

1. 7: Υποθετικό

πορτραίτο του Ήρων του
Αλεξανδρινού

( 1Ο - 70

μ.

Χ.)

Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ελά.χ.ιστα πράγματα για την καταγωΎ11 του και μόνο τον
τελευταίο αιώνα επιβεβαιώθη κε η ακριβής χρονολογία που έζησε. Είχε την ατυχία, να γεννηθεί
περtπου το

10 μ. Χ. στ11ν Αλεξάνδρεια της Αιγύπτο\J και λέμε ατυχία, γιατί κάποιες εφευρέσεις

και ανακαλύψεις του ήταν δυστυχ.ώς πολύ πιο

' 'μπροστά" από την εποχι1 τους. Όπως

προαναφέρθηκε λοιπόν, ο Ήρωνας γεννήθηκε την πρώτη δεκαετία του πρώτου αιώνα μ. Χ. από

Έλληνες γονε(ς, που μετανάστευσαν στην Αίγι>πτο μετά τις κατακτ1iσεις το\J Μι:.ιάλου
Αλεξάνδρου. Πέθανε περίπου το 70 μ. Χ ., έχοντας πάρει το αξίωμα και διατελέσει επ{ πολλά
χρόνια διευθυντής του Μουσε ίου της Αλεξάνδρειας (η τεράστια αρχαία Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας). Το Μο\Jσ είο δεν είχε ό μοιο του σε ολόκληρη την αρχαία Μεσόγ ειο και ήταν ένας
χώρος συνάθροισης διανοούμενων και επιστημόνων (κάτι σαν το πρώτο Πολυτεχ.νείο), μοναδικός
μέχρι την εμφάνιση των πανεπιστημίων αιώνες αργότερα.
Ουσιαστικά ο Ήρων υπήρξε η τρίτη μεγάλη φυσιογνωμία της μηχανικής μετά τους
Κτησίβιο και Φ ίλωνα. Όντας άξιος μαθητής αυτ6Jν, είχε τεράστια συμβολιi στην συνέχιση και

διάσωση του έργου τους, αλλά και στην βελτ(ωση προγενέστερων μηχανισμών από άλλους
Έλλη νες μηχ.ανικοί>ς. Συνδυάζοντας άριστα την θεωρία με την πράξη, ο Ήρωνας δεν υπ1)ρξε μόνο
~ξοχος μηχανικός, αλλά και ένας άξιος μαθηματικός και θεωρητικός. Παρακάτω παραθέτουμε
μερικά από τα πολλά επιτεϊ1γματα του.

Ως προς τα μαθηματικά, ο Ήρωνας ανακάλυψε έναν απλό τρόπο να υπολογίζει γρ 1iγορα
την τετραγωνική ρtζα οποιουδήποτε αριθμού και διατύπωσε έναν τύπο (γνωστός και ως 0 Τ\>πος

του Ήρωνα) που μπορούσε να υπολογίσει το εμβαδόν οποιουδήποτε τριγώνου, γνωρίζοντας μόνο
το μήκος των πλευρ<ί)V του. Το πιο σημαντικό όμως επίτευγμα του στα μαθηματικά, ήταν η
ιινακάλυψη των φανταστικών αριθμών, ενώ εργάζονταν πάνω σε έναν τύπο για την μέτρηση του
ύγκου της κόλουρης πυραμίδας.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Ειδ1Ίμων και στον τομέα της οπτικ1;ς, ήταν ο πρι:i)τος που διατύπωσε τις βάσεις τη ς

λεγό μενης "Αρχής του Ελαχίστου Χρόνου" (γνωστή και ως 'Αρχιί του Feπ1zat"). Προέβλεψε
1

δηλαδή, ότι μία ακτίνα φωτός που ταξιδ εύε ι μεταξύ δύο σημείων, δ ιανύε ι πάντα την συντομότερη
διαδρο μή. Είνα ι μία αρκετά απλή αλλά σημαντικ~) ιδέα, ε ιδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στον
τελευταίο αιώνα δόθηκε ο ορισμός του τι ε ίναι μία ακτίνα φωτός, και το ότι χρειάστηκαν χίλια
χρόνια, μέχρι να έρθει ο Άραβας επιστήμονας

Alhazen

και να βελτιώσει την αρχικ~Ί έννοια του

Ήρωνα.
Ο Ήρωνας όμως εξακολουθεί να μην χρειάζεται εκτενές βιογραφικό για να καταλάβει
κανείς την σπουδαιότητα του. Αν και ο ι θεωρίες του για την εποχή τους ε ίναι αναμφίβολα

εντυπωσιακές, αυτό που μας αφήνει κυριολεκτικά άφωνους, είναι το επίπεδο τεχνολογ ίας που
δ ιέθεταν οι δ ιάφορες εφευρέσεις και κατασκευές του. Σχεδόν δύο χιλιετίες πριν η ανθρωπότητα
εισέλθει στην βιο μηχανική εποχι\, εκείνος ανακάλυψε και κατασκεύασε πλήθος μηχανημάτων
απίστευτης χρησιμότητας, καθώς και αντιλ11φθηκε

και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη ν

αιολική ενέργεια. Κάποιες από αυτές μοιάζουν αρκετά απλές. Για παράδειγμα, ο ανεμόμυλος που
χρησιμοπο ιούσε ενέργεια από τα διερχό μενα ρεύματα αέρα, που έκαναν γ ια παράδειγμα ένα
ό ργανο να παίζει. Αυτό ίσως δεν απαιτούσε ιδιαίτερη τεχνική γνώση όπως απαιτούσαν άλλες
κατασκευές του, αλλά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για αιολικά μηχανήματα πριν από
τον Ήρωνα .

Κάπο ιες φορές το να είσαι μεγαλοφυΤα, δεν είναι το να βλέπεις πολύ μπροστά, αλλά να
συνειδητοποιείς το προφανές που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σου. Πολλοί μπορεί να σκεφτούν ότι
ωραίες όλες αυτές οι Θεωρίες και τα μηχανήματα, αλλά ε ίχαν καμία πρακτική εφαρμογή; Τι έκανε
ακριβώς ο Ί::Ιρωνας ο Αλεξανδρινός για τον σύγχρονο άνθρωπο ;
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ε ίμαστε αρχαίοι Ρωμαίοι, τότε ο Ήρωνας μας έσωσε την ζωή.

Από τις πιο πρακτικές κατασκευ ές του ήταν μία αντλία πιέσεως, που μπορούσε να εκτοξεύει πολύ
γρήγορα νερό προς πάσα κατε\)θυνση, με την δύναμη εμβόλων που είχε στο εσωτερικό της. Η
παρακάτω εικόνα (Ειιrύvα 1.8) δείχνει ένα από τα σημαντικότερα όπλα των Ρ ω μαίων στην
κατάσβεση των πυρκαγιών. [wS] .

Ειιιόνα

1.8: Πιστό αντίγραφο

της πυροσβεστικής

αντλίας του Κτησίβιου που βελτίωσε ο Ήρων.

Δη μήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.
Το πιο φημισμένο του επίτευγμα

··

είναι μία πρωτόγονη ατμομηχανή γνωσηi και ως

"αιολόσφ αιρu." (ή αλλιώς 1 'ΑΙΟΛΟΥ ΠΥΛΗ")(Εικύvα

1.9).

,-

Ειι(ό να

1.9:

Η αρχική εικόνα της

αιολόσφαιρας του ' Ηρ ωνα.

Αν και ήταν αρκετοί οι μηχανικοί πριν από τον 'Ηρωνα που είχαν αναφερθεί στις

αwλόσφαιρες (χωρίς όμως να είναι αποσαφηνισμένο ότι μιλούν για την ίδια κατασκευ1;), εκείνος
ήταν ο πρώτος που περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την κατασκευή τους. Τι είναι όμως
πραγματικά. η αιολόσφαιρα και πως λειτουργεί;
Η αιολόσφαιρα είναι μία μικρή κοίλη σφαίρα τοποθετημένη πάνω από ένα κλειστό λέβητα

με τον οποίο επικοινωνεί με στρόφιγγες. Έχει επίσης κάθετα στον άξονα της δύο ακροφύσια
σχήματος γάμμα κεφαλ-αίου ( "Γ') τοποθετη μένα αντίθετα μεταξύ τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι η
λειτουργία της βασίζεται στην αρχ.ή ' 1(ίνησης δια εκτονώ σεως αερίο υ", που είναι η ίδια με την
1

Θεωρία της πρόωσης των σύγχρονων πυραύλων και αεριωθούμενων(!). Με απλά λόγια, μόλις
ζεσταθεί. το νερό που βρίσκεται μέσα στον λέβητα (κάτω από την σφαίρα και πάνω από την φωτιά),
ο διοχετευόμενος ατμός που βγαίνει υπό πίεση από τα ακροφύσια, δημιουργεί μία κινηηiριο ροπή

που κάνει την σφαίρα να περιστρέφεται κυκλικά στον άξονα της. Αυτή θα επιταχύνει, μέχρι η τριβή
και η αιφοδυναμική αντίσταση να είναι τόσο δυνατές, ώστε να τη ν φέρ ουν σε μία σταθερ1i
ταχύτητα περιστροφής.

[w6/.

Αν και η αwλόσφαιρα δεν κατασκευάστηκε με κάποια χρη σιμότητα, αξίζει να
σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχ{1 δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πρακτικά κάπου. Δεν
υπήρχε δηλαδ1i κάποια πραγματική χρήση για μ(α ατμομηχανή στον προ- βιομηχανικό κόσμο τη ς

Αρχαίας Αλεξάνδρ ειας. Βεβαίως, στrιν αρχαία Μεσόγ ειο υπήρχε κάτι στο αιτοίο θα μπορούσε να
έχει χρησιμοποιηθεί. Αναφερόμαστε φυσικά στους αρχαίου ς σιδηροδρόμους. Ναι.. και όμως ο

αρχαίος κόσμος διέΟετε κάποιους υποτυπώδεις σιδηροδρόμους. Φυσικά δεν κινούταν τρένα πάνω
σε αυτούς, αλλά οι αρχαίες αυτές ράγες χρη σιμοποιούνταν για να σέρνονται πάνω τους οχ.ήματα με
την βοήθεια ζόJων. ανθρώπων και της βαρύτητας.

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ . Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Ο πιο γνωστός από αυτούς τους σιδηροδρόμους ήταν αυτός του Διολκού . Διαπερνούσε το
πιο στενό κομμάτι του Ισθμού τη ς Κορίνθου και επέτρεπε στα πλοία να μεταφέρονται γρήγορα
από ξηράς, τοποΟετη μένα πάνω στα ειδικά βαγονέτα των γραμμών (Ειιrόνα

1.10).

Ειιrδνα 1.10: Εικόνα από έναν αρχαίο σιδηρόδρομο.

Ο Διολκός λειτουργούσε από το 600 π. Χ. μέχρι την εποχή του ηρωνα. r ι σως αν
λειτουργούσε και λίγο παραπάνω, να είχε κάποιος την "φαεινή" ιδέα να δώσει δύναμη στα
οχήματα του σιδηροδρόμου με την αιολόσφαιρα του Ήρωνα .
Τ J αιολόσcραιρα λοιπόν ήταν περισσότερο ένα ενδιαφέρον κομψοτέχνη μα, παρά μία

πραγματική μηχανή με πρακτοοi εφαρμογή . Θα πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας πόσο
' 'μπροστά" από την εποχή της ήταν. Αρκεί να αναλογιστούμε, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη
παρόμο ια εφεύρεση μέχρι το

1577

και τον εφευρέτη

Taqi al - Di11 , που θεωρείται ως ένας από τους
Taqi al - Din 1)ταν το

μεγαλύτερους επιστήμονες από τους συγχρόνους μελετητές. Επομένως, αν ο

μεγαλύτερο ..κεφ/ι.λι •· της εποχής του, τότε με τι λόγια μπορεί να περιγράψει κάποιος τον άνθρωπο,
που επινόησε το ίδιο πράγμα 1.500 χρόνια πριν ; Πόσο μάλλον δε, όταν ο Παπίνιος το 1861
βασίστηκε σε αυτήν την ιδέα για να κατασκευάσει την ((ατμοαvτλία ,, του, που με την ανάπτυξη και

εξέλιξη της έφερε τον δέκατο ένατο αιώνα την γ1ιομηχαν11(ή επωιάσταση ".

Παρόλο που μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, ο Ήρωνας ήταν αυτός που εφευ1Ίρε κατά
κάποιο τρόπο τα ρομπότ . Θεωρείται σήμερα ως ένας από τους προ - προ - προ παππούδες των
l(Cy/Jen1etics", που αποτέλεσε ουσ ιαστικά επιστή μη από τον δέκατο ένατο αιώνα και μετά. [\vS] .

Το έργο του με τίτλο

1

t,4υτοματοποιητικιj' είναι το αρχαιότερο γνωστό κείμενο, που περιέχει

1

σαφείς περιγραφές κατασκευής αυτόματων μηχανικών συστημάτων, ικανών να πραγματοποιούν

προγραμματισ μένες κινή σεις. Ο Ήρωνας παρουσιάζει στο έργο του, την μορφή και την τέχνη της
κατασκευ1iς για των αρχαίων '(αυτόματων Οεάτρωv" (η περίφημη ((ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΗΡΩΝΟΣ")
του. Τα χωρίζει μάλιστα και σε δύο είδη: το κινητό (((υπ' άγον") και το σταθερό (('στατόv")
αυτόματο για τα οποία δίνει την εξ1iς περιγραφή:
Για τα κινητά αυτόματα λέει:

t•κατασι(ευάζοντσ.ι ναοl ιj βωμοί μετρ/ο υ μεγέθους, ιιcαvοί να μεταιcινούνται αυτόματα

ιcαι να στέιωνται μετά σε ιcαΟορισμένες Οέσεις. Οι μορφές πάνω σε αl)τούς ιαvούνται όλες από
μόνες τους, μ ε μία λογιιοj αιωλουΟία κινιίσεων ΠΟΙ) ταφιάζι-:ι στον σχετιιcf) μύθο f(αl τέλος
επιστρι-:φου v στην αρχιιαj τους θέση. ''

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Τέτο ια αυτόματα είχαν απάνω τους μορφές όπως ο θεός Διόνυσος ή η θεά Νίκη και
μπορούσαν να περιστρέφονται Είχαν ακόμα μορ φές από Βάκχες, που χό ρευαν κάτω από τον ήχο
των τύμπανων και κυ μβ άλων και βωμούς που ξαφνικά πεταγόταν από μέσα τους φωτιά. Τέλος.

είχαν αυτόματα λουλούδια που στόλιζαν τον ναό κα ι ιJ δραυλικά συστήματα, όπου έτρ εχε από

μέσα τους κρασί ή γάλα ανά τακτά χρονικά δ ιαστή ματα (Ειιcόνα 1.11).

Ειιcό1ια J.11: Το κινητό ( "υπ'
άγαν '') αυτόματο σχεδιασμένο από
τον καθηγητή μας Δ .
Καλλιγερ όπουλο.

Για τα σταΟερά αύτόματα από την άλλη μεριά λέει:
"Πά1ιω σε ένα μιιφό στι5λο τοποθετείτε μία σl(ηνιj Οεάτρου που διαθι'ιει πδρτες ιιcανές να
ανοίγουν ιcαι που περιέχει διάταξη μορφών που ανu.παριστού11 έναν μύΟο. Οι πδρτες ανοfγουιι ιcαι
ιcλεΛιο υ ν αυτόματα ιcαι /(άΟε φορά νέες μορφές παρουσιάζονται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
παράσταση.

Οι μορφές που εμφανίζονται ζωγραφισμένες στων πίνακα όλες φαίνεται ότι

ιανούνται, εά11 βέβαια ο μύθος το απαιτεί, άλλες σαν να πιονίζουν, άλλες σαν να δο vλεύυl> ν με
σιiεπάριιια με σφυριά ιί με πελέιcια Ιiαt να προιcσλούν με ιcάΟε χτι5πο ιφότο σαν τον σJ.ηΟιvό.
Είναι αιcύμσ. δl>vατόv φωτιές να ωιάβοl>ν στην σκηνιj, πλοlα νο. παρουσιάζονται ια νούμι;ιιrι. μ ε
διάταξη στόλου, δελφίνια να tiΟλl>μπού11, μορφές να εμφανlζονται αl>τδματα ιω.ι να
εξαφανίζο ιιται πάλι, ιιεραυvοί vσ. αιωι) γονται ιcαι να πέφτει ο ιίχος της βροντι;ς. "

(w61 .

Δη μήτριος Κ . Σκεμπές - Γεώ ργ ιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Τέτοιες παραστάσεις με πέντε πράξεις παρουσίαζε ο Ήρωνας προκαλώντας ιδιαίτερο
θαυμασμό στους θεατές του. Σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε έναν θίασο θα είχε την

δουλειά του σκηνογράφου και του τεχνικού των special effccts. Κορυφαί.ο του επίτευγμα στο
κομμάτι αυτό αποτέλεσε ένα εντελώς αυτο ματοποιημένο έργο, δ ιάρκε ιας δέκα λεπτών
αντίστοιχο του σημερινού "Ηιι// oj'Pι·e~'ident~' " από την
με την μηχαν1; του Rιιbe

Goldberg

Disncy.

και

Το έργο έ μο ιαζε περισσότερο ίσως

και λιγότερο με cybeι·netic επίτευγμα, καΟώς υπήρχε ένα

σύστημα από κόμπους, σχοινιά και απλές μηχανές, που λειτο υργούσαν με την βοήθεια ενός
μεγάλου περιστρεφόμενου κυλίνδρου (Εικόνα

1.12) .

~~ι1χα~ ιc:ι• Jr ~ '1 io
!l"n;4.~ ΙQJ ιQ!'Ο..)

Ιt ·~c •i:i...;;
y,QI O "f "I
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Ειιιόvα

1.12:

Το αυτοματοποιημένο θέατ ρο για το έργο

του Ήρωνα σχεδ ιασμένο από τον καθηγητή μας Δ .
Καλλιγερόπουλο .

ΚάΟε κομμάτι του έργου

- στην προκειμένη περίπτωση τα σχοινιά, οι κόμποι και οι μηχανές

είχε δύο διαφορετικές λειτουργίες που μπορούσαν να προγραμματιστούν για να κάνουν
διαφορετικά πράγματα, αναλόγως του τρόπου με τον οποίον ήτανε στημένα. Αυτό πρακτικά
σημαίνει πως το έργο του Ήρωνα, ήταν το πρώτο πρόγραμμα που γράφτη κε ποτέ σε δυαδ ικό
κώδ ικα. Ακόμα και έτσι όμως η παράσταση είχε κάτι από ρομποτική .

Το ελληνικό κείμενο της Άυτοματοποιητιιrιίς" σώθηκε ακέραιο σε 39 τουλάχιστον
χειρόγραφα. Αυτό και μόνο, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε το έργο του Ήρωνα για τους
κατοπινούς του μελετητές. Το έργο αυτό διασώθηκε κατά τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια και
1

αξιοποηiΘηκι-: από .Άραβες και Ευρωπαίους μηχανικούς το'> Μ εσαίωνα. Δίκαια λοιπόν οι
σημερινοί επ ιστήμονες θεωρούν τον Ήρωνα πνευματικό πρόγονο του Lcoιιardo Da Vίιιcί , 0

οποίος φαίνεται να είχε διαβάσει και εφαρμόσει κατά την περίοδο της Αναγέννηση ς και του
Δ ιαφωτισμο;>, τα γραπτά που αφορούσαν το έργο ιδίου , αλλά και του Αρχιμ1}δη . Αποτέλεσε βάση
γ ια επανειλημμένες προσπάθειες ανακατασκευ1)ς των αυτόματων θεάτρων και μεταφράστηκε στα
αραβικά, τα ιταλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά .

Λν μέχρι τώρα η ατμομηχαV11 και τα πρωτόγονα ρομπότ δεν ήταν ικανά να σας

συγκιV11σουν ιδιαίτερα, τότε τι θα λέγατε αν ακούγατε ότι ο Ήρωνας εφηύρε τον σημερινό
αυτόματο πωληη1 ;

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

"

Επρόκειτο για ένα δοχείο που προσέφερε αγιασμό και λειτουργούσε όπως οι σημερινοί
αυτόματοι πωλητές, δηλαδή με κέρμα (Ειιcόνα

Ειιcόνα

1.13).

1.13: Ο αυτόματος

πωλητής του 'Ηρ ων.

Ο χρ1Ίστης τοποθετούσε όπως και σήμερα ένα κέρμα μέσα στην ειδική σχισμή και το κέρμα

έπεφτε πάνω σε έναν δίσκο . Ο δίσκος ήταν συνδεδεμένος με έναν μοχλό. Το βάρος του κέρματος
έκανε τον μοχλό να ανοίγει μια βαλβίδα και έτσι έβγαινε ο αγιασμός. Το κέρμα συνέχιζε να γέρνει
τον δίσκο προς τα κάτω μέχρι τελικά να πέσει από τον δίσκο και ένα αντίβαρο να τον επαναφέρει
στην αρχιΚ11 του θέση , κλείνοντας την βαλβίδα. Επομένως, την επόμενη φορά που θα αρχίσετε να
βρίζεται την τύχη σας και τον αυτόματο πωλητή που σας "έφαγε,, το κέρμα, σκεφτείτε λίγο

καλύτερα πως αυτή η τεχνολογία, είναι περίπου δύο χιλιάδων - και βάλε- χρόνων(!). [wS].
Κλείνοντας την αναφορά μας στον 'Η ρωνα, Θα Θέλαμε να επικεντρωθούμε στον πρώτο

αυτοματισμό κτιρίου όπου ο ίδιος σχεδίασε. Αναφερόμαστε φυσικά για τις αυτόματες θύρες του
ναού (Εtι(όvα

1.14).

Εικόνα

1. 14: Πιστό αντίγραφο (μακέτα) του ναού με τις αυτόματες

θύρες που περιγράφεται στο βιβλίο "Περί αυτοματοποίησης".

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

"

Ο Ηρών αξιοποιεί την ιδιότητα της διαστολής θερμαινόμενου αέρα για να κατασκευάσει
ένα σύστημα που Θα κάνει τις πύλες ενός ναού να ανοίγουν και να κλείνουν αυτό ματα .

1δού αρχικά η γενική περιγραφ1i:
Ναός ιcατασι(ευάζετο.ι, έτσι lόστε, μ όλις ανάβει φωτιά σε βωμό, πο υ βρlσιcεται στη ν

11

είσοδο rου, ιio.t γfνει Ουσία, οι πόρτες του ναού να αvοfγουν αυτόμ ατα ιωι μόλις σβιίσει η φωτιά
π6λι να ιι·λείιιου ιι" (Ηρών, Πιιευματιι(ά, Α ,

38).

Όταν ανάψει η φωτιά στο βωμό, διαστέλλεται ο θερμαινόμενος αέρας στο δοχείο κάτω από
το βωμό, πιέζει το νερό που βρίσκεται σε ένα στεγανό και σταθερό δοχείο πιο κάτω και το

μεταφέρει σε ένα κινητό δοχείο, συνδεδεμένο μέσω τροχαλιιί1ν και αντίβαρων με τις πύλες του
ναού . Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόστηκε πιθανόν στο μεγάλο ναό της Εφ έσιος Αρτέμιδος. Ι'ν4] .
Άξιον αναφοράς είναι ότι στο έργο του με όνομα "Δ ιόπτρα" (που είναι από τα παλαιότερα

στο είδος του) κάνει ανάλυση για την γεωδαισια κα ι δ ίνει αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή
του πρώτου Οεοδόλιχου (Εηiόvα

1.15)

που είναι σήμερα από τα βασικότερα όργανα που

χρησιμοποιούν οι τοπογράφοι μηχανικοί.

Εικόνα

1.15: Ο σημερινός θεοδόλιχος.

Θα μπορούσαμε δηλαδ1i να πούμ.ε ότι εκτός από ειδ ικός στην κατασκευ11 κτιρίων, ήταν και
υπέρμαχος τη ς αυτοματοποίηση ς αυτών. Το σύνολο του έργου του με όνομα ''ΗΡΩΝΕΙΟ " είναι

πραγματικά τεράστιο. Το αποτελούν συνολικά δεκαέξι πραμάτειες που από αυτές, οι δέκα έχουν
διασωθεί

ολόκληρες

και

τρεις

υπάρχουν

σε

αποσπάσματα.

Δυστυχώς

οι

άλλες

τρεις

καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά την την πυρπόλυση της Βιβλιοθήκι1ς τη ς Αλεξάνδρε ιας από
τους χριστιανοί>ς το 391 μ. Χ. επί επισκόπου Θεόφιλου . Άλλα του έργα είναι: 11Πvεομα τιιcά'',
1
11
11Μηχαvιιcά 11,
"Περί Α υτομ ατοποιητιιαjς",
'Κατοπτpιι(ά",
Μετρικά", 1ΧειροβαJJJστρας
1
ιcατασιαsο ιj ιωι συμμετρία ", ,,Βελοποϊιι(ά", ,Περ ί Όρ ων" και ιιrεωποvιιiά ".
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είτε πρόκειται για την ατμομηχαν1] , είτε για τον ανεμόμυλο ,

είτε για τον αυτόματο πωλητή κτλ, πρέπει να παραδεχτού~ιε ότι κανένας άλλος επιστήμονας δεν
είδε τόσο μπροστά στο μέλλον ή καινοτόμησε σε τόσο μεγάλο βαθμό στα συστι\ματα αυτομάτου
ελέγχο υ όσο ο Ήρων ο Αλεξανδρινός. Σε αντίθεση με εκείνον, άλλα μεγάλα μυαλά όπως 0
Αϊνστ(.ην 11 ο Ν~ύτων, γεννήθηκαν την πιο κατάλληλη στιγμ1) γ ια να προωθήσουν τις ιδέες τους,
που 1Ίταν πραγματικά επαναστατ ικές και αρκετά μπροστά ώστε να θεωρηθούν πρωτοπόρες. 'Ηταν
όμως και αρκετά επίκαιρες, ώστε να καταλάβει ο υπόλοιπος κόσμος για τι πράγμα ακριβώς

μιλούσαν. Ίσως αν ο Ήρων γεννιόταν για παράδειγμα γύρω στο 1700 μ. Χ., η μηχανολογικ~) του
δεξιοτεχνία και η απίστευτη δημωυργικότητα του, να τον είχαν κάνει τον πιο πλούσιο άνθρωπο

στον κόσμο. MF. τα πραγματικά δεδομένα όμως, θα πρέπει να αρκεστεί στην υστεροφημία του ίσως
μεγαλύτερου εφευρέτη στην ανθρώπινη ιστορία.

(wS).

Δη μήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

21

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στον χρόνο, βρίσκουμε μπροστά μας τον Ολλανδό Co ι-ιi eliu s

Jacobson D ι·e bb cl (Ειιrl)vα 1.16) . Ο Di·ebbel γεννήθηκε στο A IJ<ιnaaι· τη ς Ολλανδίας το 1592
και πέθανε στο Λονδίνο στ ις 7 Νοεμβρίου του 1633.

Ειιrόvα

1.16:

Ο

Cornelius
.Jacobszoon Dι·ebbel
(1562 - 1633).
Εφευρέτης στο επάγγελμα και πρωτοπόρος στις καινοτομίες, συνέδεσε το όνομα του με την
ναυmiγηση του πρώτου υποβρυχίου σκάφους (Ειιrόvα
Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού το

1620.

1.17) για λογαριασμό του Βρετανικού

Ακόμα, οι καινοτομίες του συνέβαλαν στην ανάπτυξη

των μετρ11σεων , των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, των οπτικών, αλλά και τ11ς χημείας.

Ειιι-όvα

1.17: Πιστό αντίγραφο του πρώτου υποβρηχίου σκάφος που
κατασκεύασε ο

OJ'ebbel.

11 πιο σημαντική του εφεύρεση όσο αναφορά τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ήταν η
κατασκευή ενός φούρνου, που μπορούσε να κρατά την θερμοκρασία (μέσα στον Θάλαμο) του
σταθερή και χωρίς απώλειες, έτσι ώστε να μπορέσει να μετατρέψει τον μόλυβδο σε χρυσό.

Ουσιαστικά αυτό 1Ίταν που πυροδότησε την σχεδίαση και την κατασκευή λίγο αργότερα ενός
συση1ματος κλιματισμ ού δωματίου από τον ίδιο. Έτσι, κατασκεύασε την διάταξη του
υδραργυρικού θερμοστάτη ή θερμοστάτη Dι·eb bel (Ειιcόvα 1.18) και την προσάρμοσε ανάλογα
πάνω στον φούρνο. Ιw7] .

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "

Ι
·~

/)rebhel's tJ1r.rn10sr.1t. ~:ιrly

Ι Ί 1 n cent'1J)'.

OJ·jginsorΙ•'eedwrk Con ι rol, Ο Μn.~τ. Sri~niific Λιrιe1·ίC(ιt1, Οcι ι9Ί6
Ειι(όνο.1.18: Το πρωτότυπο σχέδιο κατασκευής του θερμοστάτη που
κατασκεύασε ο Dι·ebb e l.

Ι δού η αρχική περιγραφή:

"Ο φούρνος έχει έιια γυάλινο σωλήνα γεμάτο με αλιωόλ ο οποfος, είναι συνδεδεμένος με
έναν άλλο σωλιί να που έχει μέσα του υδράργυρο. Ο σωλήνας με το οJ.ιωόλ είναι με τη ν σειρά του
συνδεδεμένος με μία μεταλλικιj μπάρα όπου με ένα χτύπημα γίνεται η παροχιί φρι-':σιωυ αέρα που

απαιτείται ιι-ατά την ιωύση. Όταν ο φούρνος είναι πολύ ζεστός, το οJ.ιωόλ και ο υδράργυρος
διαστέλλονται λόγω της αύξησης της Οερμοιφο.σίας και η μεταλλική μπάρα ι(όβει την παροχιj

φρέσιωυ αipα μέρα από το πορτάια. Ως ει( τούτου, η πσ.ροχιj Οιφμότητας στον φούρνο μειώνεται
με την Οερμοιφασία να επανέρχεται στα επιθυμητά επίπεδα. Αντίστοιχα, όταν η Οερμοιφασία
στον φούρ ιιο είναι πολύ χαμηλιί, το αλιωόλ ιωι ο υδράργυρος συστέλλονται ιcαι η μετσλλιιαj
μπάρα ανοίγει το πορτάια για την παροχιί φρέσιωι> αέρα ώστε να οξυγονωθεί η ιι'αύση. Έτσι η
Οερμοιφασία στον φούριΦ αυξάνεται ιcαι παραμέιιει υπό έλεγχο. li ρύθμιση της Οερμοιφο.σίας
σε διαφορετιι(ές τιμές είναι δυvατιί με την οJ.λαγιj του μιjιωυς της γραμμιjς του μετάλλου."

Ο δαιμόνιος Ολλανδός

ήταν πια σε Θέση να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του φούρνου

αυτόματα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει το μόλυβδο χρυσό . Για το λόγο αυτό, ο θερμοστάτης
του έλαβε λίΎ11 προσοχή και ξεχάστηκε.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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'Άπομαιcρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτόου."
Εκατό χρόνια αργότερα, ένας Γάλλος αγρότης ο

Rene-Antoine de Fercl1ault

R e~1uιηur

(Ειl(όνα 1.19) (γνωστός αργότερα και από την κλίμακα Reaumuι· για τα θερμόμετρα) άρχισε να

χρησιμοποιε ί τον θερμοστάτη Dr·ebbel στην προσπάθεια του να φτιάξει ένα εκκολαπτήριο για την
επώαση αυγών από κοτόπουλα.

Ειι(όvα

1.19: Ο Rene-

Antoine de Ferchault
( 1683 - 1757).

Reaιι mu ι·

Πολλοί ιστορικοί του αποδίδουν την ευθύνη ότι ο Γερμ ανό ς Danieι

Gabriel Fal11·e11J1eit

(Ειιrύ11α J.20) εφηύρε - το γνωστό σε όλους μας σήμερα - ιJδραργυρικό θερμόμετρο το 17 J 4.

Ειιrόvα 1.20: Ο Da11iel
GabΓie l Falπenl1 e i t ( 1686

-

1736).
Αυτή ήταν μία από τις πρcί)τες επίσημα καταγεγραμμένες συσκευές που μπορούσαν να

παρέχουν σε ένα σύστημα ανάδ ραση . Σήμερα, ο θερμοστάτη ς Dι·e bb el συναντάται σε πολλά

κτίρια με σχεδόν τον ίδιο αρχικό σκοπό. Δηλαδή για την ρύθμιση της θερμοκρασίας των οικιακών
φού ρνων , αλλά και λίγο πιο μακριά από τις ρίζες του, όπως στην ρύθμιση της Θερμοκρασίας των
σοσκευι.όν μαγειρέματος, στα ψ\>γεία, τους καταψύκτες και στην παροχή ζεστού νε ρού από τους

θερμοσίφωνες και τα συστι]ματα καλοριφέρ στα σπίτια.

rws] .

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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'Ά πομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

"

Σταθμός για την εξάπλωση των συστη μάτων αυτομάτου ελέγχου αποτέλεσε η εφεύρεση
ενός μηχανικού ρυθμιστή , που έλεγχε αυτόματα τις στροφές λειτουργίας ενός ατμοστροβίλου.
Αυτό το πέτυχαν σε συνεργασία ο

Boulton

(Ειιcόvα

James Watt (Ειιcδvα 1.21) με τον συνετέ ρο του M~ιttlιie\>v

1.22) .

Ειιcόvα

J.21: Το πορταίτο του James
Watt ( 1736 - 1819) σχεδιασμένο
από τον

Car·I

Fredeι-ik νοn

Br·eda.

Ειιcόvα

1.22: Το πορταίτο του
Mattl1 iew Bou lton ( 1728 - 1809)
σχεδιασμένο από τον Caι·Ι FΓedeι·ik
νοη

Breda.

Ο Watt, γεννημένος στο G ι·een ock στην περιοχή Rcnfι·ewsl1i1·e, που είναι ένα λιμάνι για το

Fiι·ttι of' Clyde στην Σκωτία, έκανε τα πρώτα του βήματα πάνω στις επιστ~Ίμες στο Πανεπιστήμιο
της Γλασκόβης ως συντηρητ~1ς αστρονομικών οργάνων.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. .,
Έχοντας δημιουργήσει από το ι 758 ένα μικρό εργαστ~)ρ ιο για την εκτέλεση πειραμάτων
μέσα στο πανεπιστήμιο, το 1762 ο φίλος του και καθηγητ1)ς του πανεπιστημίου J o lιn Robiιι so 11 ,
στρέφει την προσοχ11 και το αντικείμενο εργασίας του

Watt

στις ατμομηχαν ές.

Όταν εκείνος έμαθε ότι το πανεπισηΊμιο είχε ένα μοντέλο της ατμομηχανι]ς

(Εικόνα

1.23),

Newcome11

ζήτησε να του το δανείσουν για δοκιμές, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν πως η

μηχανή εβρίσκετο στο Λονδίν ο για επισκευές. Η μηχανή

Newcomen

ήταν μία μηχανή, που είχε

κατασκευαστεί με σκοπό την ανέγερση του εξορυγμένου κάρβουνου από τα ανθρακορυχεία, ώστε
αυτή η δουλεία να μην επιβαρύνει τους εργάτες που μέχρι τότε, αναγκάζονταν να το βγάζουν έξω
κουβαλό>ντας το σε κουβάδες. Ο

Watt,

έπεισε το πανεπιστήμιο να του φέρει πίσω την μηχανή και

έκανε εκείνος αφιλοκερδώς τις επισκευές μέσα στο

1763.

Η μηχανή όμως συνέχιζε να παρουσιάζει

προβλήματα, οπότε αναγκάστηκε να χτίσει ένα καινούργιο μοντέλο, που το είχε έτοιμο στο τέλος
του

1765.

Εικόνα

1.23: Πιστό

αντίγραφο τη ς

μηχαν1Ίς Newcomen από τους

Boulton

Wati και

κατασκευασμένη στο Fι·eibeι-g

της Γερμανίας το

J 848.

Έτσι, ξεκίνησ ε ένα μακροχρόνιο αγώνα για την εύρεση του απαιτούμενου χρηματικού

κεφαλαίου με σκοπό την παραγωγή ενός κινητήρα πλήρους κλίμακας. Ο πρώτος με τον οποίο
συνεργάστηκε, ήταν ο Jo lι n Rocbuck ιδρυτής του φημισμένου Carroιι Iron Wοι·Ι<S, που
βρίσκονταν στην περιοχή του r~1Jkril<. Εκείνος όμως αργότερα κηρύσσει πτώχευση στην εταιρία

του και αποχωρεί από την συνεργασία . Τη ν θέση του, διαδέχεται ο Άγγλος Mattlι iew Boulton
γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, στις 3 Σ επτεμpρίου του 1728. Κατασκευαστής στο επάγγελμα και
εξαιρετ ικός businessman, καΟώς και κάτοχος του χυτηρίου στη περιοχή του SolJo, αποκτά τα
δ ικαιό)ματα ευρεσιτεχνίας του Watt και το 1776 εγκαθ ιστοί>ν σε συνεργασία τις πρώτες

ατμομηχανές σε εμπορικές επιχειρ1;σεις. Η συνεργασία τους δημιουργεί μία εταιρία με τεράστια
εμπορική επιτυχία, η οποία διήρκεσε για τα επόμενα 25 έτη αποφέροντας τεράστια οικονομικά
κέρδη και για τους δύο. Έτσι, στο τέλος του

1824 έχουν κατασκευάσει lJ 64 ατμομηχανές με

συνολιι<11 ονομαστικι) ιπποδύναμη περίπου 26.000 ίππων . fw9] .
Οι εμπειρικές εφαρμογές των σ\J στημάτων αυτομάτου ελέ:yχου, άρχισαν να μετατρέπονται
σε επιστήμη, με τις πρώτες μαΟηματικές παραστάσεις από τον Jaιn es Clcι· I< Maxwell (Εικόνα

1.24) το 1868 μέσω της εφαρμογής του μετασχηματισμού Laplace, για την επίλυση διαφορικών
εξισώσεων. Αργότερα επίσης, ε ίχε μεγάλη συμβολή και η μελέτη του Harry Nyqιιist (Ειιrόνα

1.25) για τη ν t-υστάθεια γραμμικών συστημάτων , καθώς και η διατύπωση μαθηματικών
προτύπων και ανάλογων συστη μάτων ελf;yχου, από τον Samuel Jeffeι·son Mason (ΕιιrόJΙα J. 26) .
lβ Ι

J.
Δη μ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

"

Η τριανδρία που έκανε την μελέτη των συστη μάτων αυτομάτου ελέγχου, θεωρητιΚJi
επιστήμη:

Ειιcδvα

1.24: Ο Jan1es
Cleι·k Maxwell (1831 1879).

Ειιcδvα 1.25: Ο Haπy
Nyquist (1889 - 1976).

Εικόνα

1.26: Ο Samuel
Jeffeι·son Mason (1921 1974).

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιώ ν οικίας μέσω διαδικτύου."
Τα περισσότερα από τα συση]ματα αυτομάτου ελέγχου κατά το

1800.

ασχολι1θηκαν

κυρίως με τη Οερμοκρασία, τ ην πίεση , τη στάθμη των υγρών, καθώς και με τη ν ταχ(>τη τα
περιστροφ1ί ς των μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων, υπ11 ρχαν πολλά
πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης των συστη μάτων
αυτομάτου ελέγχου. Έτσι, ο αυτόματος έλr:γχος της ατμομηχανι1 ς και οι διάφορες απόπειρες να

διατηρηθεί αυτός ο έλεγχος ακρ ιβής, άνοιξαν τον δρό μο για βελτιώσεις πάνω στα συστtίματα

αυτο μάτου ελέγχου εν γένει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το έργο του Σκωτσέζου
Jam cs Clcrl< Maxwell, γεννη μένου στο Εδιμβούργο, στις 13 Ιουνίου το'\J 1831, με τίτλο: "Περί
των Διοιιcητών ", που δη μοσιεύΟηκε το 1879, με θέμα τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις για τον
έλεγχο τη ς ταχύτητας. Άλλο ση μαντικό του έργο, ήταν η "Θεωρία της Οερμύτητας", που

δημοσιεύθη κε το

1871.

Περαιτέρω

βελτ ιώ σεις άρχισαν να γ ίνονται, όταν μεγαλύτερα πλοία, νέα όπλα και

συστήματα πρόωσι1 ς άρχισαν να εμφανίζονται. Συστήματα που χρησιμοπο ιούν πνευ ματικ1]
δύναμη γ ια την λειτουργία μηχανισ μών ελέγχου τη ς θέση ς, αρχίζουν να κατασκευάζονται καθώς

πλη σ ιάζου με το

1900 και η ηλεκτρικ11 ενέργεια, ξεκινά να παίζε ι το ρόλο της στα συστι}ματα

αυτομάτου ελiγχου .

[w8).

Ο κύριος υπεύθυνος για τη ν μορ φή που έχει η τεχνολογία σ11μερα, αλλά και τις αρχές
κατασκευής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσ κευών που χρησιμοποιούμε, δεν είναι άλλος
από τον

Nil<ola Tesla

(Ειιct)vα

1.27).

Ειιcό 11α

1.27: Ο Nikola Tesla ( l 856 - 1943).

Γεννημένος στις 10 Ιουλίου το 1856 στο Σ μίλιαν στην περιοχή Λίκα τη ς σημερινής
Κροατίας (όπου τότε άνηκε στη Σερβι κή κοινότητα της Αυστριακή ς αυτοκρατορίας), ιΊταν αυτός
που το J 898 γ ια πρώτη φορά δημιούργησε μια πατέντα ενός τη λεχειριστηρίου με στόχο τον

απομακρυσμένο έλεγχο τη ς κίνησης πλοίων και οχημάτων (Π αρακάτω παραθέτονται τα σχέδ ια της
πατέντας αυτής, στις Ειιιόνες 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32). Η βασική α()χή της λειτουργίας του
μηχαν1σμού που έφτιαξε, 1Ίταν η εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων από ένα τη λεχειριστ1ίf>t0, το οποίο
έλεγχε ασ ύ ρματα το πηδάλιο ενός αυτοσχέδιου σκάφους θαλάσσης .

Δημήτριος Κ . Σκεμπές -Γεώργιος Κ. Μαθιός.
-uιο
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "

Νο . 613,809.

METHOD Of AND APPARATUS f'OR

Ν. TESLA.
CO~HROLLING
OR VEHICLES.

.P.atented Νον. 8 , 1898.
ME'CHANIS.M

Ο~ Μ

.
.
OVING VESSELS

( Ν ο /ι!odel.)

·5 Sheets-Sheet ι.

.bωnt/oz·

~~~
Ειιcδνα J.28: 1-1 κάτοψη του αυτοσχέδιου σκάφους θαλάσσης που κατασκεύασε ο

Tesla.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

.. .
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"Λπομα1φυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικrhν λειτουργιών οικlας μέσω διαδικτύου . .i

Ήο .

61 3,8 09.

Ν.

TESLA . .

P ~tent e d

.Nov.. 8, 1898.

ΜΕΤΗΟό OF AND APPARATUS FOR CONTROLLING MECHANISM OF· MOVING νεs'sειs
OR VEHICLES .
.
(Νο

Modol.)

fncenLo7.-~:

·~~... ~·
Ειι(όνrι.

/.29: Η πλάγια όψη του αυτοσχέδιου σκάφους θαλάσσης που κατασκεύασε ο Tesla.
(πεpιστέψτε την σελίδα δεξιόστροφα)

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές-Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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'Άποματφυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λtιτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

Ν ο.

613,809 .

. Ν . TESLA .

"

Patented Nov. 8 1 1898.

METHOD Of AND APPARATU S FOR CONTROLLING MECHANISM OF MOVI NG VESS ELS
OR VEHΙCLES .
(Jι ο

5 Shoote-Shoet 3 .

Model.)

11 . 111!111!

!':

~

__....ιwu.w.ιu.ι ι ι·ι ! ! ! ~~
~ j.
Ί:.
1

1

1
'

~

.

--·~<>··:

1

\1 .;

1.. '1i~

\'

.,

'

1

t

ι'

...

Ρωe/~ώ.Γ

A·,t;<...

~

Ειια)νο. /.30: Το ηλεκτρολογικό σχέδιο της τροφοδοσίας του μηχανισμού (σε κάτοψη) και
(σε πλάγια όψη) η ε ικόνα της μορφ11ς που θα είχε ευρισκόμενο μέσα σε νερό με το

τηλεχειριστήριο να βρίσκετα ι στα αριστερά. (περιστρέψτε την σελίδα δεξιόστροφα).

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

31

''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οιιcίας μέσω διαδικτ6οv. ''

Νο. 613,80~ .

. Ν . TESLA.

Patented Nov. 8, 1898.

M.ETHOD _όF ΑΝΟ APPARATUS FOR COHTROLLING MECHANISM OF· MOVING VESSELS
.
. OR VEHICLΈS.
.
t Ho Mo de/.).

δ Sheeta-Stιoet

.Ε,ιfι./f

4.

ZZp. ό

Ι

»j..7
fitα-.ιt./f'J.J'.-

~~~
Ειια)vα J.31: Ο μηχανισμός στο εσωτερικό του σκάφους σε πρόσοψη, πλάγια όψη και
κάτοψη, καθώς και κάτοψη του μηχανισμού ελέγχου του πηδαλίου στο κάτω μέρος της
εικόνας.

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές-Γεώργιος Κ. Μαθtός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω δtαδικτι)ου."

Ν ο.

613 . 809 .

Μ"ΕΤΗΟΟ

OF

ΑΝ Ο

Paten t e~ Ν ο ν . 8 , 1898.
ESLA .
.
AP PARA TU S FOR CON TROLLING ME CHA.N ISM OF MOVIN G VESSELS
OR VEHI CLES.
Ν. Τ

• Ν ο M oclel. 1

5 SheP. l a-SΙ1eet 5 .

1/1/ι/ι/l/1/1/1/1/1/1/~~
~

~--·--'11'-----'

ί

Ειια)νrι. J.32: Το ηλεκτρολογικό σχέδιο του μηχανισμού με τον κινητήρα AC στο κάτω
μέρος.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.
Ουσιαστικά, ο
επικο ινωνία) σάρ κα

"

Tesla με αυτήν την πατέντα, έδωσε για πρώτη φορά (με ασύρματη

και ο στά στην

έκφραση "απομακρυσ μ ένος έ4'γχος". Αυτό αποτέλεσε, ένα

από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία στην δικαστική διαμάχη του

Tcsla, με τον Ιταλό Gu gli c lιn o

Maι·coni , σχετικά με το ποιος ήταν ο εφευρέτης του ραδ ιοφώνου . Έτσι~ τρία χρόνια πριν το

Θάνατο

του, ο Tesla

ραδιοφώνου από το

δικαιώθηκε και το 1955 ανακηρύχΟη κε επίσημα, ως ο εφευ ρέτη ς του
United States Patent a nd Tradema rk Oftίce.

Σε συνεργασία με τον βιομήχανο

George Westi11ghouse (Ειιι·όνα 1.33) το 1893 στην

διεθV1i έκθεση του Σικάγο φωταγώγησαν την πόλη με λάμπες που λειτουργούσαν με το περίφημο
"εναλλασσόμενο ρεύ μα (ΑC) " (Ειι(όνα 1.34) . Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος της αντιπαλότητας
του, με τον Tlι omas A lνa

Edjson (ο άνθρωπος που ανακάλυψε το "σταθερό ρεύ μα (DC)")

γνωστός και ως "Ο πόλεμος των ρευμάτων" εκείνη την εποχή .

Εικόνα

1.33: Ο

George Westίngl1oιιse
(1846 - 1914).

ο

ο

Ειf(ό 11α J.34: Η λεκτρολογικό σχέδιο τροφοδοσίας λαμπτήρων με εναλλασώμενο
ρεύμα AC που κατασκεύασε ο Tesla για την εταιρεία Wesιinghoιιse.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "
Επίτευγμα ιδιαίτερης σημασίας για τον Tesla, 1Ίταν η κατασκευ1Ί του πρώτου η λεκτρικού
κινητήρα, που λειτουργούσε με εναλλασσόμενο ρ εύμα το 1888 (Ειιct)να 1.35) . Επιπρόσθετα, το

περίφημο Tesla Coil (πηνίο Tesla) (Ειιcόνα 1.36), αποτέλεσε τον βασικό άξονα της έρευνας του
όσον αφορά την μεταφορά άπειρων ποσών ηλεκτρικής ενέργειας ασύρματα(!). Τέτοιου είδους
πειράματα δ ιεV11ργησε στην περιοχή του Colorado Spι·ings και του Lοιιg Island, αλλά
αναγκάστηκε να τα τερματίσει, λόγω της παύσης χρηματοδότησης όταν αποκάλυψε στο
χρηματοδότη του J. Ρ. Morgan, ότι η ελεύθερη ενέργεια θα μοιραζόταν δωρεάν, αλλά και γιατί οι
κάτοικοι και των δύο περιοχών είχαν αρχίσει να φοβούνται και παράλληλα να τον θεωρούν
τρελό( ! ) .

Εικόνα

J.35:

Μία από τις πρώτες

μη χανές που λειτουργούσαν με

AC

ρεύ μα που κατασκεύασε ο

Tesla.

Ειιcόνα

J.36: Πιστό αντίγραφο Tesla Coil.

Δη μήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "
Εκτός από τη δουλειά του στον η λεκτρομ.αγνητισμό και τα συση1 ματα ισχύος. ο

Tesla

λέγεται ότι έχει συνεισφορές και στη Θεμελίωση της ρομποτικής, του τη λεχεψισμού , στην
ανάπτυξη του ραντάρ και τη ς επιση)μη ς των υπολογ ιστών, καθώς και στην επέκταση τη ς

βαλλιστικής, τη ς πυρηνικής και θεωρητική ς φυσικ1Ίς. Σύγχρονο ι μελετη τές του έργου του τον
έχουν αποκαλέσει '{Τον ά νΟρωπο που εφηύρε τον Ειιωστό Α ιώ να " και "Ά γιο προστάτη

τοι)

σύγχρο ιιου ηλει(τρtσμού ". Ιw 10].
Ένα από τα πρώτα παραδείγματα ελέγχου με ελεγκτή τύπου

PID (proportίon a l - ί ntcg ι·a l
- deι·ivatίve - co ιι tι·oll e r) (Ειια5να 1.37), αναπτύχθηκε από τον EJm eι· Sperry (Εικόνα 1.38) ο
οποίος έκανε πολλή δουλειά κα ι πάνω στ ις γυροσκοπικές πυξίδες. Το 1911 , το ε(δος του
συστήματος που ανέπτυξε, ήταν για τον έλr:yχο του πη δαλίου ενός πλοίου . Αν και ο Spe πy
χρη σιμοποιείσαι είδος ελέγχου

PID,

ο νόμος του ελf:yχου που συνδέεται με τον σ ύγχρονο βρόχο

PID που γνωρίζουμε μέχρ ι και σήμερα, πρ οήλθε από τον Nίclιolas Miιι ors l<y το 1922.

/)

Κ,ι{Ι)

Proces$

Εποr

D

Οιιψ1ιι-.

Κ de(Ι)
J ι/t

ΕιιΙ"όνα J. 3 7: Ένα από τα πρώτα διαγράμμτα PfD ελέγχου.

Ειιι·όνα

1.38: Ο Ε ΙιηeΓ Speιτy (1860 1930).

Δημήτρ ιος Κ . Σκεμπές - Γεώργιος Κ . Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "
Στη δεκαετία του

1920,

αρκετές εταφίες είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν πλ11ρη

συστήματα ελέγχου του λέβητα. Κατά τη διάρκεια του 1930, η εταιρία Foxboro έκανε βελτι<ίJσεις
στο σύστημα ακροφυσίο\J πτερυγίου , το οποίο περιελάμβανε ελεγκτt1 PID. Οι ελεγκτές που

κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο αυτή, ήταν πολύ δαπανηροί και είχαν γενικώς δυσνόητη
λειτουργία. Το 1936, συστάθηκε η πρώτη επαγγελματική οργάνωση, που ασχολήθηκε με τον
αυτόματο έλεγχο και ονομάστηκε Indιιstrial In stι·um ents And Regu la toι·s Con11ηittee .

Στις διεθνείς εκθέσεις του Σικάγο το 1934, στην Νέα Υόρκη το 1939 καΟ<ί)ς και το 1964 65, απεικονίστη καν τα πρώτα η λεκτροφόρα και αυτοματοπο ιημένα σπ ίτια. Από τη δεκαετία
του 1930 έως τη δεκαετ ία του 1950, πολύ σημαντικό έργο έγινε από το ΜΙΤ, το ΙΕΕ και από

διάφορους ανθρώπους τόσο στο εξωτερικό, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις
η λεκτρικές και η λειαρονικές συσκευ ές συστημάτων αυτο μάτου ελέγχου . Αυτή ήταν μια πολύ
συναρπαστική χρονική περίοδος της ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλεκτρονικών ειδών, η οποία
οδήγησε στην πρόωρη ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής σύγχρονων όπλων και τηλεπικοινωνιών,
καθώς και των κυκλωμάτων ημιαγωγού (semi condu ctoι·s).

Το

1966

ο

Jin1 Sutl1erland

fw8J .

μηχανικός που εργαζόταν για την εταιρία

E l ect ι·i c, ανέπτυξε ένα σύστ ημα οικιακού αυτοματισμού με την ονομασία

Westingl1ouse
"ECHO TV". Ένα

ιδιωτικό έργο, το οπο ίο ό μως ποτέ δεν εμπορευματοπο ιήθη κε. Μ ε την εφεύρεση όμως του
μικροεπεξε ργαστi1το197 1 , το κόστος του ηλεκτρονικού ελέγχου μειό)θηκε ταχύτατα.

[wlJ.

Το πρ<ίJτο

si11 gle - claip μικροεπεξεργαστi1 , ήταν το 4-bit C4004 (Ειια)να 1.39) τη ς Ιntel ,
το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου 1971. Το clιip προέκυψε μετά από συνεργασία μελών
της Αμερικανικών συμφερόντων Intel και της Ιαπωνικι'ις Busicom.

Ειιcό11α 1.39: Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής

C4004 της lntel.

Οι επικεφαλής σχεδιαστές του cl1ip ήταν ο Ιταλικής καταγωγής και πολιτογραφημένος

Αμεριι<ανός πολίτης Federico Faggin, ο επίσης Αμ ερικανός Ted Hoff από την πλευρά της Intel
και ο Ιάπωνας

Masatosl1i SJ1in1a από την πλευρά της Βιιs ίcοιη . (wllj.

ο Faggin , ήταν ο μοναδικός σχεδιαστής μεταξύ των μηχανικών του έργου MCS - 4 (για την
παραγωγ~i ενός μικροεπεξεργαστιl), που είχε εμπειρία πάνω στην τυχαία λογικ1\ MOS και στο

σχεδιασμό κυκλωμάτων, καθώς επίσης και την κρίσιμη γνώση της νέας τεχνολογίας πυριτίου (μία
διαδικασία με αυτό - ευθυγραμμισμένες πύλες, την οποία είχε δημιουργήσει στο Faircl1i\d). Στο
F:ιiι·c lιil ιl το 1968, ο Faggiιa είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει την πρώτη εμπορική αριθμομηχανή
στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το cl1ip SGT- Fairclιild 3708 (Ειιι·ύνα 1.40).

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."

Ειιcόνα 1.40: Ο Federico Faggin με την πρώτη του αριθμομημαχή.

Μόλις άρχισε να εργάζεται στο τμήμα Intel MOS (που είχε την εποπτε ία για το έργο στους
μικροεπεξεργαστές), δημιούργησε μία νέα τυχαία μεθοδολογία σχεδιασμού (που βασίζεται στις

πύλες πυριτίου) και συνέβαλε πολύ, ώστε να αναπτυχθούν οι εφευρέσεις για των σχεδιασμό
κυκλωμάτων, που επέτρεψαν σε ένα cl1ip μικροεπεξεργαστ11 να γίνει πραγματικότητα για πρώτη
φορά. Η μεθοδολογία του, όπως και το στυλ σχεδιασμού του, χρησιμοποιήθηκε για όλα τα
πρωτότυπα μικροεπεξεργαστών η1ς Intel και αργότερα για την εταιρία ZiLOG (που ο ίδιος
ίδρυσε) με τον πολύ γνωστό επεξεργαστή Ζ80 (Ειf(όνα 1.41). [w12) .

Ειιι·όνα

J.41: Ο μικροεπεξεργαστής Ζ80 της εταιρε ίας ZiLOG.

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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'Άπομαιφvσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Ο TeιJ H off (Ειιcόvα 1.42), επικεφαλ1iς του Τμήματος Ερευνών, συνεισέφερε μόνο την
αρχιτεκτονική πρόταση κατασκευής που έγινε στην Βιιsίcοηι και στη συνέχεια εργάστηκε σε άλλα
έργα. Ο

S lιi ιn a που σχεδίαζε το fiι-nnvaι·e για μια αριθμομηχανή τη ς Bu s icoιn , βοήθησε τον

Faggiιι κατά την διάρκεια των πρώτων

6 μηνών της υλοποίησης του έργου.

Εικόιια

1.42:

Ο

Ted Hoff με τον
C4004 ανά

μικροεπεξεργαστή

χείρας.

·ετσ ι λοιπόν, απομακρυσμένες και ευφυi1ς τεχνολογίες ελέγχου υιοθετήθηκαν από τις
βιομηχανικές υπηρεσίες κατασκευής κτιρίων και τους κατασκευαστές συσκευών σε όλο το κόσμο,

οι οποίες, μπορούσαν πια να προσφέ ρουν ευκολότερη πρόσβαση και αποτελεσματικότερο έλεγχο
των προϊόντων, στον τελικό χρήστη. (w13J.
Παράλληλα με την εφεύρεση του μικρο επεξεργαστι1, έχου με μία ακόμα σημαντι1C1i
εφεύρεση για τον χώρο της βιομηχανίας και τον αυτοματισμό αυτ1;ς. Η εφεύρεση στην οποία

αναφερόμαστε.

δεν

είναι

άλλη

από

τον

πρώτο

προγραμματιζόμενο

(Progι·ammab l e Logic Controll eι· ή PLC), που έγινε πραγματικότητα το

λογικό

ελεγκτή

1972.

Το Ι 968 η εταιρία GM Hy(fι·an1atic, που ήταν θυγατρική της Αμερικανι κιjς Geιιeral

Motors, εξέδωσε ένα αίτημα - πρόταση για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αντικαταστάτη, για
τα συστήματα αναμετάδοσης με διασύνδεση σύρματος - καλωδίων. Η εταιρία που κέρδισε με την
πρόταση της τον διαγωνισ μό, 1;ταν η Bedf'oι·d Associates από την περιοχή του Μπέντφορντ στην
Μασαχουσέτη. Το πρώτο PLC που κατασκευάστηκε ποτέ, είχε την ονομασία Model 084 PLC
(Ειιcόvα J.43), γιατί αποτελούσε το ογδοηκοστό τέταρτο προϊόν που κατασκεύαζε ποτέ η εταιρία.

Ειια)ιια

1.43: Το ModeJ 084 PLC.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "
Έτσι, η Bedford Associates αποφάσισε να δημιουργήσει μία νέα Θυγατρικ1Ί, η οποία θα
ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη,την κατασκευή, την πώληση αλλά και την συντήρηση αυτού του
νέου προϊόντος. Η καινούργια εταιρεία ονομάστηκε

Modicon και πήρε το όνομα της από τα αρχικά
(MOdu lar DJgital CΟΝιι·οΙΙeι")
που η ίδια
κατασκεύασε. Υπεύθυνος αυτού του εγχειρήματος, ήταν ο Dick Mot·Ι ey (ο οπο(ος θεωρείται και ο
πατέρας του PLC), καθώς και οι συνεργάτες του Tom Boissevain, Geot·ge Sc\vet·k και Jonas
Landau (Ειι(όvα 1.44).
του πρώτου

αρθρωτού

ψηφιακού

ελεγκτή

Ειια)vα J.44: Από αρ ιστερά προς τα δεξιά οι Dick Μοι·Ιey, Τοιη

Boissevai11,

Ουσιαστικά, τα

Geoι·ge

Scweck, Jonas Landau με τον πρωτότυπο
Model 084 PLC της Modicon.

PLC δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξυπηρετήσουν την αμερικανική

αυτοκινητοβιομηχανία όταν τα μοντέλα παραγωγής είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Μέχρι τότε, η
δ ιασφάλιση του σωστού ελέγχου στις γραμμές παραγωγής, επιτυγχάνονταν ~ιε εκατοντάδες ρελέ,
χρονοδιακόπτες, κτλ. Αυτό όμως αποτελούσε μία πολύ χρονοβόρα και δαπανηρ11 διαδικασία,

γιατί οι ηλεκτρολόγοι θα έπρεπε (για να υλοποιήσουν την διάταξη) να επανακαλωδιώσουν κάθε
ρελέ όχι μόνο ατομικά, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Το σύγχρονο PLC (Ειιcόvα 1.45) σήμερα,
έχει ουσιαστικά αναλάβει την δουλειά ενός ψηφιακού υπολογισπ).

ΕιιiόJια J.45: Σύγχρονο PLC από την εταιρεία Sierηens. Στο ράφι από αριστερά προς
τα δεξιά: μονάδα παροχής ρεύματος PS407 4Α, CPU 4 J6 - 3, interface ιnodule ΙΜ

460 -

Ο και επεξεργασηΊς επικοινωνίας

CP 443 - 1.
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Χρησιμοποιείται

δηλαδ11,

για

την

αυτοματοποίηση

διαδικασιών και για τον έ"λl.-γχο των μηχανημάτων όπως:
συναρμολόγη ση ς σε εργοστάσια,

των

"

ηλι::κτρο μηχανολογικών

φωτιστικά σώματα, γραμμές

κτλ λόγω της ανοσίας στον ηλεκτρικό θόρυβο , στους

κραδασμούς και σε λοιπές αντίξοες συνθήκες λειτουργ ίας. Ως αποτέλεσμα, τα

PLC βοήθησαν
DCS (D i stι·ibuted
δεδομiνων SCADA

πάρα πολύ στον εκσυχρονισμό των κατανεμημέν ων συστημάτων ελf:yχου

Contι·ol Systeιns) και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου & απόκτησης
(Su peΙΎίsο ιγ Control And Data Acquisition). [\v 14).

Το 2001, η εταιρ ία

ARC προχώρησε τα PLC και τον βιομηχανικό έλεγχο ένα βήμα

παρακάτω. Είναι αυτή που πιστώνετε την δημιουργία του πρόηου προγραμμ ατιζόμενου ελεγκτι1
αυτοματισμού ή αλλιώς PAC (Prog ι·amm ab l e Automatio11 Co rιtιΌ ll er) (Ειιcδvα

Ειιcόvα 1.46: Π ρογραμματιζόμενος ελεγκτής αυτοματισμού

1.46) .

(PAC) από την

εταιρεία SMΈC.

Ο PAC είναι ένας συμπαγής ελεγ κτι1ς, που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες ενός συστ1Ίματος βασισμένο σε υπολογ ιστές και ενός PLC . Τα PAC

χρησιμοποιούνται σήμερα στις βιομηχανίες για τον έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών, την
συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση εξ' αποστάσεως συ σκευών και εξοπλισμών, την

μηχανική όραση και τον έλεγχο κίνησης. Επιπλέον, επειδή λειτουργούν και επικοινωνούν σε όλα
τα δημοφ ιλή πρωτόκολλα διασύνδεσης δικτύων (πχ TCP/IP, SMTP, κτλ), έχουν την δυνατότητα
να μεταφέρουν δεδομένα από τις μηχανές που ελέγχουν σε άλλα μηχανήματα και εξαρτήματα σε
ένα δ ικτυωμένο σύ στημα, καθώς και πρ ος ένα λειτουργ ικό σί> στημα ή μία β άση δεδο μένων .

Ουσιαστικά τα PLC με τα PAC δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές. Τα PAC έχουν όμως αρχίσει να
προτιμώνται κυ ρίως στο κομμάτι της βιο μηχανίας,

καθώς προσφέρουν

μία πιο ανοικτή

αρχιτεκτονική και βοη θούν του μηχανικούς στην υλοποίηση συστημάτων, χωρίς αυτοί να έχουν
τον άγχος της συμβατότητας των στοιχείων που θα επιλέξουν, σε σχέση με τον ελεγκτή. [wJ S] .
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1.2.2 Οι κυριότεροι κατασκευαστές.
Όπως είναι φυσικό τα επιτεύγματα των ανθρώπων αυτών, ι>ποστη ρίχΟη καν και βγι;καν στην

αγορά για τους απλούς καταναλωτές, με την συμβολ11 των ανάλογων εταιριών που δημιουργήθηκαν
και αναπτύχθηκαν μέσα στην πορεία των ετ(J)ν. Παρακάτω, θα κάνουμε μία συνολικί1 ιστοpική
αναφορά στους κυρ ιότερους κατασκευuστές συσκευών για τα (/έξυπνα σπίτια".

1) Sclιneideι· Electric SA (siηce 1836).

Η αρχαιότερη εταιρία στον τομέα των αυτοματισμών κτιρίων, είναι η εταιρία Sc l1nci<leι·

Electric. Είναι μια πολυεθνική ανώνυμος εταφία, γαλλιι<ών συ μφερόντων. Ιδρύθηκε το J836 από
τα δυο αδελφία, E ugerι e και Adolf Sch11eideJ'. Στο ξεκίνημα, τα αδέλφια ανέλαβαν ένα
εγκαταλελειμμένο χυτήριο στην περ ιοχή του Le Creusot, που τους επέτρεψε να συμμετάσχουν
ενεργά στην πορεία "π7ς βιομηχανιιοίς επωιάστασης". Κύρ ιος στόχος της εταιρίας, l)ταν να

αναπτυχθεί στον τομέα της βιομηχανίας του χάλυβα, που είχε τότε απήχηση, στις γραμμές των
τρένων, στα πλοία και σε δ ι άφορα άλλα είδη βαρέων μηχανημάτων.
Ο πρωτότοκος γιος του Eugeιιe Sc lιn eideι· - Henι·i, άλλαξε την εταιρία και την έφερε στο
επόμενο επίπεδο, καθώς την έσπρωξε στις νέες μεθόδους παραγωγής ατσαλιού και ανοξείδωτου

χάλυβα, που άρχισαν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 1860 και του _
1870. Με καινοτόμες
μεθόδους, κατέστησε δυνατή την παραγωγι1 φθηνότερου και ισχυρότερου χάλυβα κάνοντας
γρήγορα την Schneideι~ έναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην κατηΎορία των εξοπλισμών και τη

βαριά βιομηχανία μηχανημάτων. Παράλληλα. ο άλλυς γιος του Eugenc, ο Ειι gcιι e ο δεύτερο ς,
έκανε συναλλαγές και επενδύσεις σε πολλές χώρες, συνάπτοντας ισχυρές συμμαχίες σε όλο τον
κόσμο. Εξέχουσας σημασίας, ήταν εκείνη με την εταιρία Westi11gl1ouse Systen1s, όπου ανέλαβαν
να κατασκευάζουν για λογαριασμό της, ηλεκτρικούς κινητήρες.

Τα περισσότερα από τα έσοδα της εταφίας προήλθαν από τον τομέα των εξοπλισμών. Μετά
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. ο H en ι·i Sc lιn cider ενέκρινε μια στρατηγική επέκτασης, που είχε ως
στόχο να μεταφέρει την εταιρία στην Γ ερμανία και την Ανατολικι} Ευρώπη. Όμως, η στρατηγιισi
αυτή τίΟεται σε αναμονή. καθώς ξεσπά ο δεύτερος παγ κόσμιος πόλεμος. Μετά το πέρας του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου , 11 εταιρία άρχισε να επ ικεντρώνεται περισσότερο στην ανάπτυξη
της ηλεκτριΚl)ς ενέργειας και του χάλυβα, σε προϊόντα καΟημερινής χρ1Ίσης. Η εταιρία άλλαξε
εντελι.ί)ς μορφή το ι 949, για να προσαρμοστεί στις προκλήσεις που υπήρχαν στην μεταπολεμική
Ευρό)πη στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας και παρέμεινε σε αυτόν τον τομέα,
μέχρι και τις αρχές του

1980.

Το 1981 . η Grouρ Scbn eiιJer αλλάζει πλήρως αντικείμενο δράσης της, δίνοντας έμφαση

στα ηλεκτρικά και στον έλιγχο στην βιομηχανία. Αυηi η αλλαγή στρατηγι1C1;ς, ακολουθιiθη κε από
τις στρατηγικές εξαγορές των ~:ταιριών Teleιn ccaniquc (το 1988), Sq uare D (το 1991) και Meι·Ιin
Geι· ίn (το 1992), όπου οι μάρκες για τα επόμενα χρόν ια, θα αποτελέσουν τον πυρ1;να των
προϊόντων που προσφέρει η εταιρία.

Το 1999, η εταιρία μετονομάζετε στο σημερινό όνομα Scl111ei<le1· Electι·ic (Ειι(όl!α. J.4 7),
αλλά και προχωρά σε δύο τεράστιας σημασίας κινήσεις, καθώς αποκτά τον έλεγχο του ομίλου
Lexel και της Βιομηχανίας Vcris, που κατασκευάζει ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Από τότε μέχρι
και σήμερα, η εταιρία έχει εξαγοράσει αρκετές ακόμα εταιρίες ανά τον κόσμο στον τομέα των

αυτοματισμών . Χι:φακτηριστικά παραδείγματα είναι: 1\ Po\ver Mcasurιηent (το 2005), η MGE
UPS Sys teιηs. η Cliρsal , 11 TAC. η Nulec, η Andoveι· Controls, η GET PLC και η Cidect (όλες
το 2006), η Aιηcrican Po,ver Convcrs ion (το

2007). η Gutor E lectronics LLC (το 2008) και το

νεότερο μέλος τ11ς εταιρtας η l,elco (το 20ΙΟ).
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ΓΙ
Ειιcόνα.

1.47:

Το ση μερ ινό λογότυπο της εταιρίας Sch n e i de ι·
E l ecι1·i c

SA.

Σήμερα η εταιρία έχει την έδρα της στην περιοχ11 Rucil - MaJ ιn a is on στην Γαλλία . Οι
.Jca ιι -Pasca l Tr·i co iι·e (διευθύνων σύμβουλος), Ηe ιιι·i Lach m aιιη (πρόεδρος) και Enιn1aηu cl

Babcau (οικονομικός διευθυντής) είναι οι τρεις ισχυρότεροι άνθρωποι της διοίκησης, ενός
εργατικού δυναμικού 116.065 (καταγεγραμμένο το 2009) ανθρώπων σε όλο τον κόσμο . Είναι
ευρέως γνωστ11 για την κατασκευή κα ι δ ιάθεση (σε παγκόσμιο επίπεδο) προϊό ντων όπως:
προγραμματιζόμενους λογ ικούς ελεγκτές, ελεγ κτές κινητήρων, συστιίματα μετάδοση ς
μεταβλητών συχνοτήτων , UPS. δ ιακόπτες όλων των ε ιδών και τη λεφωνικών κέντρων . l\v16J.

2) Sicmcns AG (sin ce 1847).

11

δεύτερη πιο παλαιά εταιρ ία που συναντάμε ιστορικά, εi.ναι ο πολυεΟνικός κολοσσός

Sien1cns AG . Η δημοσίου χαρακτήρα και γερμαν ικών συμφερόντων εταιρία, ιδρύθηκε στις 12
Οκτωβρίου το 1847 στο Βερολίνο (που τότε άνηκε στο κρατίδιο τη ς Πρωσίας), από τον Γερμανό
Wcrn e ι· Vorι Sien1ens. Ουσιαστικά, η εταιρία ξεκίνησε (ώστε να προωθ1iσει στην αγορά) ένα
μηχανισμό τηλεγραφημάτων, ο οποίος αντί να παράγει ήχους με βάση τον κώδικα Μορς,
χρησιμοποιούσε μία βελόνα και έδειχνε αντίστοιχα τα γράμματα της αλφαβή του.
Το 1848. η εταιρ ία κατασκεύασε την πρώτη (μεγάλων αποστάσεων) γραμμή τηλέγραφων
στην Ευρό)πη, η οποία ήταν

500

χιλιόμετρα γραμμής και ένωνε

το Βερολίνο

με τι1ν

Φρανκφούρτη. Στη δεκαετία του ι 850 , ο νεώτερος αδελφός του ιδρυτή C a ι·J Willtem Siemens,
άρχισε να εκπροσωπεί την εταιρία στο Λονδίνο . Έτσι, η εταιρ ία ανέλαβε λίγο καιρ ό μετά και

ολοκλήρωσε το 1867, τη μνημειακή ινδοευρωπαϊκή (Καλκούτα - Λονδίνο) γραμμή τηλέγραφου .
Επίσης η εταιρία συμμετείχε στις κατασκευές δικτύων τηλέγραφων μεγάλη ς αποστάσης μέσα στην
J>(J)σία και το 1855, άνοιξε ένα υποκατάστημα της εταιρίας με επικεφαλής τον άλλο αδελφό, Ca r·J
Hcinι·iclι νοιι Siemcns στην Αγία Πετρούπολη.
Το 1890, 0 ιδρυτής αποm'>ρΟηκε και άφησε την επιχείρηση στον αδελφό του Carl και τους

γιους του Α πι οld και WiJJιelm . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να συστάθεί το 1897 μετά από
κοινοπραξία η S ienι ens & Halsl<c (S & Η) και εν συνεχεία να συγχωνευθούν ο ι δύο εταιρίες με
την S clιu cl<eι· t & Co το 1903, για να δημιουργη θεί η Sicmens - Sclιucl<e t. Κατά τη δ ιάρκεια του
1920 και του 1930, η εταιρία άρχισε να κατασκευάζει ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικά

μικροσκόπια. Τον Οκτώβριο του 1991, η Siemcns απέκτησε το τμήμα βιομηχανικών συστημάτων
της Tcxa:; fηs trιιm eιιts, που εδρεύει στο Jonlιson City του Te11nessce στις ΗΠΑ . Αυτό το τμήμα
οργανώΟηκε και ονομάστηκε ως Sicmens Industrial Autom ation Inc. και αργότερα
απορροφήθηκε από το τομέα S i emcrιs Encι·g)1 Arιd Au toιnati on Inc .
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Το

1996, συγχωνεύθηκαν όλες οι εταιρίες και οι θυγατρικές τους, για να σχηματίσουν το
Siemens AG (Ειιcύ1ια J.48). Η εταιρία έχει την μετοχιi σε διάΟεση της στο χρηματιστήριο
Φρανκφούρτης και τιις Νέας Υόρκης, από τον Μ ίφτιο του 2001 .

ση μερινό
τη ς

Εικόνα

1.48: Το

σημερινό λογότυπο της εταιρίας

Siemens AG.

Σήμερα, η εταιρία έχει τις τρεις έδρες της στο Β ερολίνο, το Μόναχο και το Erlagen στην
Γερμανία . Οι Joe Kaese1· (διευθύνων σύμβουλος) και Pete ι· Locheι· (πρόεδρος) είναι οι δύο
ισχυρότεροι άνθρωποι της διοίκηση ς, ενός εργατικού δυναμικού 420.80 1 (καταγεγραμμένο το
2009) ανθρώπων σε 190 χώρες σε όλο τον κόσμο. Χωρίζεται σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς
τομείς: τον βιομηχανικό τομέα , τον τομέα tΎέργε ιας

-

αυτοματισμού και τον τομέα της

ι>γειονομικ1] ς περίΟαλψης . Η εταιρία mΊμερα είναι ευρέως γνωστή, για την ιcατασκευi1 και
διάθεση

(σε παγκόσμιο

επίπεδο) προϊόντων όπως:

συστήματα επικοινωνίας,

συστήματα

παραγωγ1ί ς ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού σε τεχνολογί.ες κτιρίων , συστ11ματα και
αναλώσιμα φωτισμού, ιατριιΩί τt-χ.νολογία , συστήματα μεταφορ<ί>ν και αυτοκιν1)των, οικιακές

συσκευ ές, συστήματα πυρκαγ ιάς και ΙΤ Se1·νices. ["1 171.

3) .Jolιnson Contι·ols. Tnc. (since 1885).
Το Ι 883, 0 Waιτen S. Jοhιιsο ιι , καθηγητής σε δημόσιο σχολείο στην περιοχή White\νateι·
στο Wi scurιs i 11 των fΙΠΑ , έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πρώτο ηλεκτρικό θερμοστάτη
δω ματίου . Η εφεύρεσή του αυτιi, βοήθησε στην έναρξη του κλάδου της διαχείριση ς κτιρίων και
ήταν η αφορμή για μια νέα εταιρία. Ο Jol1nson και μία ομάδα επενδυτών από το MH,νaukee , θα
δ ημιουργ11 σουν την Jolιnso ιι E l ectι· i c Conιpa rιy το 1885, που θα έχει ως αντικείμενο την
κατασκευ11, την εγκατάσταση και λειτουργία
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης της
Οερμοκρασίας για κτίρια.
Μεταξύ 1885 και 1911 , ο Jolιnso n δ ιαπρέπε ι και
σε πολλούς άλλους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των η λε κτρικών συσσωρ ευτών, συστημάτων ατμού και φυσικού αερίου
που κινούνται τα αυτοκίνητα, πνευ ματικών συστημάτων και του ασύρματου τη λέγραφΟ't>. Μετά
τον Θάνατό του το

J9Jl , η εταιρία αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο

τη ς θερμοκρασίας σε κτίρια επιχειρήσεων. Η εταιρία συνέχισε να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες

ελέγχου, για να βοηθήσει τους πελάτες τις να διαχειριστσύν καλύτερα τα όλο και μεγαλύτερα και
πιο πολύπλοκα κτίρια τους. Μ έχρ ι τη δεκαετία του 1950 για παράδειγμα, είχε καταφέρει να
προσαρμόσει σε μεγάλα κτίρια, εκατοντάδες θερμοστάτες, βαλβίδ ες και γενικά σησκευές
ελέγχου της θερμοκρασίας, που βρίσκονταν σε όλη την εγκατάσταση, τα οποία όμως έπρεπε να

ελέγχονται ατομικά, πολ'λές φορές την ημέρα. Έτσι, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των
εργασuί)V του ελέγχου , η εταιρία εισήγαγε για πρώτη φορά το Πνευ ματικό Κέντρο Ελέγχου , το

οποίο επέτρεπε στον διαχειριστή του κτιρίου, να παρακολουθεί και να επηρεάζει όλες τις συσκευές
ελέγχου της Ο ερμοιφασίας σε μια εγκατάσταση , από μια ενιαία κεντρική τοποθεσία.
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Το 1972 (μετιi την εφεύρεση του μικροι-πεξεργαστιί), η εταιρία προώΟησr. στην αγορά τον
πρ6ηο μίνι - υπολυγ ισηί J C80, για τον έλt":γχυ κτιρίων εξ' αποστάσεω ς. 11 εταφiα
μετονομάστηκε και πήρε το σημερινό της όνομα .Jol111so11 CoιιtTols το 1974 . Στη δεκαετία τοη

1980, η Jυhιι sο ιι Contι·o ls (Ειιrύvα 1.49) ανέπτυξε την ψη φ ι.ακι1 η:χνολογία ι:λέγχου μέσω τι)t)
.JC85, η οποία έδωσε στους πελάτες τις ταχύτερο και πιο ακριβι1 έλεγχο των
κτιριακών συστημάτων. Στη δεκαετία του 1990. η εταιρία καινοτόμησε με τα ανοιχτά
μικροϋπολογ ιστι1

πρωτόκολλα

ι'Π ικοινων ίας,

τα

οποία

επέτρεπαν

σε

συσκευές

ελέγχου

από

διάφορους

κατασκευαστές. να μοιραστούν δεδομένα απευθείας γ ια πρώτη φορά. Αποτέλεσμα αυτού. ~:ίνα ι

σήμερα η μείωση του ενεργειακού κόστους και η βελτίωση των ανέσεων σε εσωτερικούς χώρους,
σε χιλιάδες κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Johnson

~

Contι-ols

Ειιrόvα

1.49: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας
Jo/1nso11 Controls, Jnc.

Σ ιΊμερα η εταιμ ία να έχει τη ν έδρα της στο MiJ\vaul<ee των FΠΙΑ . Ο Stepltcn Α. Roell
(διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος) είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει ένα εργατικό δυναμικό
130.000 ανθρώπων απλω μένο σε έξι η πείρους. Η ετα ιρία ι.:ίναι r.υρέως γνωστή για την κατασκεη~i
και διάθεση (σε παγκόσμιο επίπεδο) προϊόντων όπως: δ ιαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους
αυτοκιv1ιτων (πχ κατασκευή καθισμάτων), μπαταριών, συστtίματα ελέγχου του κλιματισμού και
συστήματα ελtyχου εγκατυ,στάσεων κτηρίων .

4) Honcywell

Jn ten1a tί onal.

/wJ8].

Inc. (since 1906).

Επόμενος μας σταθμός είναι η εταιρία

Honey\vell. Το 1885 ο Alberlt Βιιtz. κατασκεύασε

για πρώτη φop(t το κωνικό αμορτισέρ και ένα Θερμοστάτη για φούρνους άνθρακα. Τα επόμενα
του βήματα. ήταν καινοτομίες πάνω στους η λεκτρικούς κινητήρες και στον έλεγχο παραγωγ ικών

δ ιαδικασιών πάνω στην βιομηχανία. Οι εφευρέσεις του αυτές, κέντρισαν το ενδιαφέρον τ ης
εταιρίας Min11 e:ιpolis Hcat Reg ιιlator Company. η οποία το 1886 του πρότεινε συνεργασία, την
οποία και αποδέχετε. Το 1906 ο Maι·J{ C . Hoιt ey\v ell , θα ιδρύσε ι την Hoιι cywell Heuti ιι g

Spccialty Co Jnc .. στο Wabaslι τη ς Indiana στις ΗΠΑ . Οι δυο εταιρίες συγχωνεύθη καν το 1927
και η νέα εταιρία, ονομάστηκε Miιιιιeapolis Hoιιeywell Regulatoι· Company. Ο πρώτος της
πρόεδρος ήταν ο WR S\ve:ιtt, που διοίκησε μέχρι το 1934 και στην συνέχεια ανέλαβε ο γιος του
Χάρολντ.

Μέσα από 75 χρόνια αδ ιάλειπτης εργασίας, η εταιρία έγινε από μια ακμάζουσα επιχείρηση.
ένας πολυεθνικός κολοσσός. Πέραν των καινοτόμων ιδεών στο κομμάτι της θέρμανσης των κτιρίων
με την εγκατάσταση Ο ερμοστατό~ν. ο Χάρολ~τ με εντυπω,σιακ~ς επιχειρη ~ιατικές κινήσεις, άνοιξ~
και άλλους τομείς με τους οποιους, ασχολειται η . εταφια μεχρι και σημερα._ Χαρακ!1)pιστικα
παραδείγματα είναι η παραγωγη ,εξειδικευμενων ,υλικών , κατ~σκευης κτιριαι;, ιι
αεροδιαστημικι1 , η παροχιj τεχ,ιολογιας και πολε~ικου υλικου, καθως και τα συστηματα
μεταφορών. Σταθμό στην ανάπτυξη της εταιρίας, αποτελεσε η εξαγορά της από την εταιρία Allicd
Sigωιl το 1999. η οποία όμως επέλε~ε να κρατtiσ?ι την επωννμ{α Hoιιcywel\ lntcι·ιιatioιιal, [ιιc.
(ΕιιCl;vα J.50) , λόγω της αναγνωρισιμοτητας της μαρκας.

Δημ11τριος Κ . Σκεμπές- Γεόψγιος Κ. Μαθιός.
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ell
Ειl(όνα

1.43: Το

σημερινό λογότυπο της εταιρείας H oneywι:ll I 11teιηati o 1Hιl ,

lnc.

Στον τομέα της τεχνολογίας των "Sιnaι·t - Hoιnes", η εταιρία μπ1;κε πολύ δυναμικά όταν
εξαγόρασε την εταιρία Nova ι· PLC το 2005 (στην οποία θα αναφερθούμε και παρακάτω). Η

Honeywell

σήμερα, εδρεύει στο

Morristown

στην περιοχή του

Ne\v

Jeι·scy στις ΗΠΑ . Ο Davίd

Μ. Cote (πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθi>νων σύμβουλος) διαχειρίζεται ένα
εργατικό δυναμικό 128.000 ανθρώπων (καταγεγραμμένο το 2009), όπου οι 58.000 βρίσκονται στις
ΗΠΑ . Η εταιρία (που εξυπη ρετείται παγκοσμίως) χιφακτηρίζεται ως βιομηχανία ι;τερογι.:νό)ν
δραστηριοτήτων, που παράγει μια ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων. παρέχει υπηρεσίες
μηχανικής και αεροδιαστημικής, καθώς και συστήματα για ένα ευρύ φάσμα πελατών, που

κυμαίνεται από απλούς ιδιώτες, μέχρι μεγάλες εταιρίες και κυβερνήσεις κρατών. Ιw19] .

5) Tι-anc, I11c. (si11ce 1913).

Το 1885 ο .James Trane (υδραυλικός στο επάγγελμα), ανοίγει το πρώτο του μαγαζί στην
περιοχή La C ι·osse, στην πολιτεία του Wίscοηsίιι ταιν ΗΠΑ. Αφού ο γιος του Rubeη ολοκληρώνει
τις σπουδές του στο ομώνυμο πανεπιστήμιο της περιοχής, ιδρύουν μαζί το 1913 την εταιρία

Τι·a ιι e, που έχει ως αντικείμενο τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε καινούργια κτίρια. Το 1916. η
εταιρία αρχίζει και επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων θέρμανσης.

Ο ίδιος ο Ruben, είναι ο πρώτος που συλλαμβάνει αλλά και κάνει πράξη , την ιδέα του

πρώτου "εναλλασσόμενου θερμοπομπού" (με απλά λόγια του σημερινού "κλιματιστικού
σάψατος"), ο οποίος θα αντικαταστήσει σιγά σιγά τα βαριά - ογκώδη, αλλά και κατασκευασμένα
από χυτοσίδηρο καλοριφέρ της εποχ1Ίς. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρουσιαστεί από την '))·~tιιe
το J 931 , η πρώτη "αυτόνομη μονάδα κλιματισμού αέρος''.
Το 1984 η εταιρία εξαγοράστηκε και έγινε μέλος του ομίλου εταιριών Αιηeι·i c~ιιι Stand anl

Coιn panies. Τον Φεβρουάρw του 2007, 1\ Americaη StaιιdanJ Cornpaιιies διασπάστηκε, καθό)ς
τα δύο από τα τρία τμήματα τις, πωλήθηκαν σε ξένους επενδυτές. Το εναπομένον τμήμα,
προχώρησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, σε μετονομασία του ονόματος του σε Τι·aιιe (Ειιι·όιια
1.51) λόγω της αναγνωρισιμότητας της παλαιάς εταιρίας.

Ειι((Jνα

J. 51: Το

σημερινό λογότυπο της εταιρίας Tι·ane, lnc.

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές-Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Στις

"

J7 Δεκεμβρίου του 2007, η εταιρία. ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε πρόταση εξαγοριίς σε

μετρητά για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της, από την εταιρ ία. lngcι·so ll R:ιιιd κιη η
πώληση ολοκληρώθηκε επiσημα, στις

J)iscataway

στην περιοχή του

υπηρεσιών,

καΟώς

και

New

5

Ιουνίου τοη

2008 .

Σ~iμερα η εταιρία εδρεύει στο

Jcι·sey στις ΗΠΑ. Διιιτηpι:ί γραφεία, επ1χι:::φ1Ίσεις παροχriς

εγκαταστάσεις

παραγωγής

σε

όλο

τον

κόσμο .

Απασχολεί

29.000

εργαζόμενους και αποτελεί έναν από παγκ6σμιους προμηΟευτές, υλικών και προϊόντων Οέρμ ανση ς,

κλιματισμού , εξαερισμού, καθό>ς και συστημάτων ε"JJ.,γχου - διαχείριση ς κτιρίων . l\\120].

6) T.A.C. Α.Β. (since 1925).

Η εταιρία. TAC ΑΒ ιδρύθηκε στην Στοκχόλμη τη ς Σουηδίας το 1925. Το πρώτο όνομα της
εταιρίας, ήταν

Tour Agentuι·eι-.

Εκείνη, εiχε ως αντικείμενο την παραγωγt) μίας σειράς προϊόντων

όπως συσκευές ρi>θμιση ς θερμοκρασίας και δ ιακόπτες θερμαντικών σωμάτων. Μ έσα από την

συνεχ11 βελτίωση των προϊόντων της, το 1962 ανέπτυξε και cμπορι;υματοπο ίησε τον πρci>το
ρυθμιστt1 θερμοκρασί,ας, με την βοήθεια τρανζίστορ . Το J 974 ήρθε ακόμα μία σημαντική
καινοτομία στην εταιρία, που ήταν η πρωτοποριακή ανάπτυξη ενός συστ11ματος για τον έλεγχο
του κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων. Μετονομάστηκε σε Τοι11· & And ι·essoιι το

1977, μετά από συγχώνευση της με την ΑΗ Andresson .
Κατά την διάρκεια των επομένων ετών, η εταιρία συνέχισε να επεκτείνει το φάσμα των

προϊόντων της, που το l 98J περιελάμβανε και ένα πλήρες σύστημα ελty χου - διαχείριση ς
κτιρίου ξενοδοχειακής μονάδας. Το 1987 δε, σε συνφyασία με την ΙΒΜ κυκλοφόρησε το Μίcι·ο -

7, που ήταν ένα PC για τον έλεγχο του συση1ματος που είχε ήδη κατασκευάσει. Αξίζει να
ση μειωθεί πως το PC είχε πι.ο εύκολο και εργονομικό τρόπο στον χειρισμό από ότι το
προηγούμενο, καθώς ήταν διαθέσι~ιο ποντίκι και λειτουργούσε με την ίδια φιλοσοφiα που
λειτουργούν ο ι υπολογ ιστές του σήμερα. Το 1994 η εταιρία κυκλοφόρησε το πρόγραμμα TA C

Vist~ι και έκανε μια στροφή, προς μία πιο ανοικτή αρχιτι:κτονική συστημάτων . Το επόμενο έτος η

εταιρία χωρίστηκε σε δύο τμ1iματα, την 1Ά Rydro11ics και τ1JV ΤΑ Control.
Η πρώτη σημαντική καινοτομία ήρθε από το τμ1;μα της ΤΑ Control το 1996, με το TAC

Xcnta (ένα προγραμματιζόμενο σύστημα ελi:.γχου που διέΟετε γ ραφικό προγραμματισ~ιό ). Το
επόμενο έτος κιόλας, η ΤΑ Con tι·o \ άλλαξε πάλι την επωνυμία της σι-: TAC και επικεντρόJΟηκε
ισομερόJς, στην παροχ.11 των υπηρεσιών μέσω των συστημάτων της, αλλά και στα διεΘν1) δίκτυα
των συνεργατών της σε όλο τον κόσμο.
Τεράστιας ση μασίας ήταν η εξαγορά της Νορβηγ ικ11ς εταιρείας Solbeι·g Andersen το

1998, λίγο πριν αυτή εξαγο ραστεί από την επενδυτικrΊ εtαιρεiα EQT. Μεταξύ 1998 και 2006, 11
εταιρεία προχώρησε σε εξίσου σημαντικές εξαγορές, όπως της Δανέζικη ς Danfoss Systcm

Autornatik, αλλά και της συγχώνευση της με την Αμερικανικιί CSI το 2000. ώστε να
δημιουργηθεί μία εταιρεία 2.000 εργαζομέ~ων, που ?α ,.,~άλυπτε σε ανάγ~ες τις π~ριοχές της
Ευρώπης τι~ς Αμερικής και του Ειρηνικου Ωκεανοι>. Συ μφωνα με την τοτε ανακοινωση στην

ιστοαελίδ~ της εταιρίας, η συγχώνευση αυτ1Ί θα επέτρεπε στην TAC, να παρέχει στους τελ1κοί>ς
χρήστες Building ΙΤ Solu tions Αιιd Seι·νices παγκόσμιας κλάσης.
Η συγχώνευση ήταν όντ~Jς εξαιρετικά επιτυχής κα~ ο~ήγησε την ~μβ~υλευτι11..'ή ε~~ι~ία
Fι·ost & Sulliν~111 να την βραβευσει το 2001. με το βραβειο Maι·kel Engιneeι·ιng & Acquιsιιron
Stι·aιegy ". Τα έτη 2002 χαι 2003 ~ταν ~ξίσου mψαντικά. για την ~ΆC ~roup. Με της εξαyορές
της Control olutioos και τι1ς Μιcι·οSιgιι, α~λά και την εξαγορ~ της ιδιας της _TAC απο τ~1ν
Γαλλικ1~ Sclιn cidcr Electι·ic SA, που την μετετρεψε σε Ουγατρικη της. Η μητρικη πια εταιρεια,
συνέχισε τις εξαγορές και τις ενσωματώσεις εταιρειών στην εταιρία της TAC όπως την εταφε(α

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Abacus

Ε ιι gίιι ce ι·ed Systcιn s κα ι τι1ς

δραστηριοτήτων

ασφάλειας

και

για

A ιιdove r·

την

Contr·ols

επέκταση

το

της

σε

2004 ,

"

για την ενίσχυση των

δραστηριότητες

κτ ιρια κών

αυτοματισμών.

Η εταιρία μετονο μάστηκε σε Τοuι· An<ioνcι·

Controls όταν συγχωνι.:ύτ 11καν τρε ις ακόμα
In vcnsys Advanced Building
Systerns το 2005 και η Iιιven sys BuHdi ιι g Systems (IBS) το 2006 και τελικά κατέληξε στο όνομα
TAC Sa tc}nνell το 2007 . Η τελευταία και πιο πρόσφατη συγχώνευση κατ' εντολή τη ς Sc lnι eiιl c ι·
έγινε το 2010 με την Pelco καταλήγοντας στο όνομα T.A.C. Α.Β. (Ειιrόvα 1.52).
εταιρίες μαζί της, η

Satc\vell Controls

by

και το Ευρωπαϊκό τμήμα της

S: ι:::hιneider

Ειιi(J11α

1.45: Το

ΕΙ

c c:

t ,- ,

c

σημερινό λογότυπο της εταιρείας

T.A.C.A.B ..
Σή μερα η εταιρία ασχολείται καθαρά με τον κτφιακό αυτο ματισμ ό και έχει το αρχηγείο

της στο Malmo της Σουη δίας. Ο Clιι·is Cιιι·tis (διευθύνον σύμβουλος) και ο Tlιorn ~ιs Hansso ιι
(ο ικονομικός διευΟυντής) από την πλευρά της T.A.C. Α.Β. , καΟώς και ο Dean Meyer (διευΟύνον
σύμβουλος) από την πλευρά της .Pelco διαχειρίζονται ένα εργατικό δυναμικό 7.500 ανΟρώπων
(καταγεγραμμένο το 2007). Η εταιρία έχε ι δύο άξονες απασχόλησης. Ο ένας είναι ο τομέας των
E 11ergy Solutioιιs και ο άλλος των Builιl ing Solutioιι s. Αυτή την στιγμή υπάρχει εξυπηρέτηση σε
πάνω από 80 χώρες συμπερ ιλαμβανο μένων του Ηνωμένου Βασι λείου. των ΗΠ Α , της Γφμανίας.
τη ς Γαλλίας και της Νορβηγ ίας. /w21

J.

7) WAGO G mbH Kontakttechin l< & Κο KG (Nince 1951).
Η εταιρία WAGO ιδρύθηκε ως ο ικογενειακή επιχε ίριση στις 27 Απριλίου το 195 .Ι από τον
Fι·i e<Iι-ic lι Ho lι ordt και τον H ei nι·iclι

Nagel με την επωνυμία WAGO Kleιnιn enivcι·k G ιηbΗ . ι ι

εταιρ ία δημιουργ1iθη κε με σ~<οπό την παραγωγή spι·ing clanφs (σφιγ κτήρες άνοιξη ς) λόγω της

πατέντας που είχαν οι ίδιοι κατοχυρώσει ένα χρόνο πριν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δυστηχό)ς,
λόγω η έλλειψη πρόηων υλών στην μεταπολεμικ~i Γερμανία ε κείνη την επο χ.11. ε μπόδ ισε τους
κατασκευαστές να τηρήσουν το αρχικό πλάνο κατασκευιiς (παρόλο που 1;ταν σωστό) και έτσι
επιδόθηκαν στην κατασκευή του sne,νless cla mp (κοχλιωτός σφιγκτήρας). Λργότι:ρα, 0 sμι·iιιg
clarηp αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως ένα βιομηχανικό πρότυπο για την σύνδεση καλωδίων. Η

WAGO GmbH J<ontakttecl1i11l< & Κο I<G (Ειι(ό11α 1.53) είναι σήμερα μία εταιρία που εδρεύει
στην πόλη Mi11de11 που βρίσκεται στο κρατίδιο τη ς Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στι1 ν

Γερμανία .

Ειιcόνα

1.53: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας WAGO
Kontalωecl1iπk & Κο KG.

GιnbH

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Η διοίκηση αποτελείτα ι από τους τρεις διευθύνοντες συμβούλους ~νeιι Holιoι-s t, Alcx
Βοrιιeι- και UJι·i c/1 Bol1Jing. Το εργατ ι κό δυναμικό ανέρχεται σε 4.700 ι;ργαζόμι.;νuυς εκ των
οποίων οι

2.600

απασχολούνται στ ις εγκαταστάσεις παραγωγ1;ς της εταιρίας στο Miιιden στην

Β εστφαλία και στο Sond ers lιause 11 στην Θουριγγία .

11

εταιρ ία διατηρεί ακόμα. εγκαταστάσε ις

παραγωγής στην περιοχή Doιηdidίeι· της Ελβετίας, στην Νο ίd ~ι τη ς fνδίας, στην Tiaιιjirι στην
ΛαϊΚ11 Δημοκρατία της Κίνας, στο Bι·es l au της Πολωνίας και στο Gcnιιa11to\v11 των 1-lΙΙ Α.
Επίσης υποδιαιρείται σε

33 εταιρίες και δωρεάν εμπορικές αντ ιπροσωπ(ες σε όλο τον κόσμο.

Οι κύριοι τεχνολογικοί τομείς που ασχολείται σήμερα η εταιρία είναι τ<J>ν η λεκτρικών

διασυνδ έσεων και του α1>τοματισμού μέσω των δυο επιχειρηματικ<J)ν τμημάτων που δ ιατηr>ι.:ί σε
λειτουργία. Κατασκευάζει εξαρτήματα για ηλεκτρικές συνδέσεις και αυτοματισμούς και είνα1
ιδιαιτέρως γνωστή για προϊόντα της όπως το cage clamp (σφιγ κτ11ρας κλο1J βί) και οι μu slι \vi ι·c
συνδέσεις. Συγκεκριμένα τα προϊόντα της σειράς 273 και 280 που έχει παράγει, είναι διαδεδομένα
στις κοινότητες των μηχανικών με την ονομασία ''σφιγι(τιίμς ~VA GO". l\v22] .

8) P ι·iya BV (:;ince 1959).
Η εταιρία Ρι·ίνa BV (Εrκόιια 1.54) είναι μία ιδιωτιΚΙΊ Ολλανδ ι.κιί εταιρία που ιδρί,Οηκε το
1959 στην περιοχή Dc Lier της Ολλανδίας. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η βιομηχανία.
είναι η κατασκευή και η πώληση συσκευών - λογ ισμικού, για τον έ4-γχο του κλίματος και των
δ ιαδικασ ιών στην κηπουρική το οποίο και δεν έχει αλλάξει από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι
σψιερα.

Ειιcόvα

1.54: Το

ση μερινό λογότυπο της

εταιρίας Ρι·ίνa

BV.

Οι Jan Ρrίιι s (πρόεδρος), Cor Valk (opticlH eι·) και Mciny Prins (διευθύνον σύμβουλος)
διαχειρίζονται ένα εργατ ικό δυναμικό ,450 ανθρώπων παγκοσμίως (στις εγ καταστάσεις της εταφ(ας
εργάζονται 3 1Ο άτομα) (καταγεγραμμενο το 2008). [\v23).

9) C restron E lectron ics, Inc. (since 1968).
Η C ι·estι·o 11 E\cctι·o ιιίcs, Ιιιc. (Ειιrδιια 1.55) ιδρύθηκε το 1968 από τον Gcoι·gc Fcldstein
(που είναι μέχρι και σήμερα ακόμα ο πρόεδρος της εταιρίας) στο Rocl<leί gl1 στην περιοχή του Nc\v
Jerscy των ΗΠΑ. Από την ημέρα της ίδρυσης της η ετα ιρία έχει ως αντικείμενο την κατασκε 11 ή
hiσlι _ eι1 d συστημάτων αυτοματισμού για το οικιακό περιβάλλον και για τον έλι-:γχο συσκευών

πολυμέσων (t1χου και εικόνας). Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται είναι σχολεία, πολιτιστικά
κέντρα. κατοικίες, εταιρικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, ξι;νοδοχεiα κτλ. Cξυπηρετείται σε πάνω
απ() ίJΟ χώρες σε κάθε ήπειρο.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειιcόvα

1.55: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας Cι-estι·on E l ectω11ics, J11c.

Το εργατικό δυναμικό της εταιρίας ανέρχεται σε περισσότερα από

2.500 άτομα. Τα πιο

γνωστά προϊόντα της εταιρίας είναι επεξεργαστές ελi;γχου , πάνελ αφi1ς, πλ11κτρολόγια, ενισχ,υτές
ήχ,ου και συστήματα ελtγχου φωτισμού. [w24J .

10) Citect (si11ce 1973).

Η εταιρία C itect (Ειιcόvα 1.56) ξεκίνησε ως Θυγατρικ~) της εταιρίας Alfa Laval το 1973 στο
Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το κύριο αντικείμενο που την έκανε ευρέως γνωστή ήταν η κατασκευή
οργάνων ελtγχου . Η αλλαγή της επωνυμίας τη ς εταιρίας αρχικά σε Ci Tccbnologies και τελικά σε
Citect έγ ινε ώστε να επωφεληθεί η ετα ιρία από την αναγνωρισιμότητα της ναυαρχίδας των
προϊόντων της με όνομα CitectSCADA . Ενώ η Citect Οεωρ1Ίθηκε ως μία εταιρεία ανάπτυξης

λογισμικού (με εξε ιδίκευση στους αυτοματισμούς και στον έλεγχ,ο της βιομηχανίας), είχε επίσης
ένα μεγάλο τμ1;μα επαγγελματικών υπηρεσιών το οποίο ε ίχε καίρια συμβολή στην επιτυχία της
επιχείρησης.

Ειι(όvα 1.56: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας

Citect.

Το 2006 η Cidect εξαγοράστηκε από τον κολοσσό Schncid er Electric SA και στα τέλη το υ
2008 θα διακόψει την δραστηριότητα της ως ανεξάρτητη εταιρία και το σύνολο των υπολοίπων
δραστηριοτ~Ίτων της θα απορροφηθεί από τη,ν πια "μητρική " γα~ική εταιρία Η ετα~ρία σήμ~ρα
αριθμεί ένα εργατικό δυναμικό ~90 υπαλληλων (κ~ταγεγραμμενο το 2007) και ειναι ευρεως
γνωστή για τα προϊόντα όπως το CιtectSCADA. το CιtectSCADA R eports και το Ampla. 1"•25] .

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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11) A l cι·to n (sin cc 1981).

Ι δρυμένη το

1981 και με (ακόμα και σψιερα) έδρα το Redmond στην πολιτεία τη ς
1.57) είναι ένας κατασκευαστί1ς συστημάτων
αυτο ματισμού γ ια θέρμανση , εξαερισμό και κλιματισμό τύπου HVAC. Η καινοτομία

Ου άσιγκτον των Η ΠΑ , η εταιρία Al eι·to n {Εtl(όνα
κτιριακού

που έδωσε άλλη πνοή στην βιομηχανία και τη ν έβαλε για τα καλά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού
με τους υπόλοιπους αντιπάλους της έγινε το 1996. Η εταιρία τότε παρουσίασε για πρώτη φορά μια
σε ιρά προϊόντων που χρησιμοποιούσαν για επικοινωνία και διεπαφή το BA Cιιet (i:να κτ ιριακό
βιομηχαν ικό π ρότυπο ανοικτής διαλειτουργικότητας για το οποίο Οα κάνουμε εκτενή αναφορά
παρακάτω) με την άδεια του ASHRAE (A m cri ca ιι Society of Heating, RetΊ·igeration a ιι ιl Αi ι· Coιιd itiorιin g En gi ιι ce ι·s).

®
Ειιrόvα

1.57: Το σημερινό λογότυπο της εταιρ ίας A l eι·to 11 .

Η Al e ι· ton εξαγοράστηκε το 2003 από την εταιρία Νονa ι· P LC και στην συνέχεια το 2005
έγινε μέρος της Honcywell όταν εκείνη εξαγόρασε την μητρι1<11 της Νονa ι· PLC. Σήμερα η
εταιρεία έχει 116.000 εργαζόμενους και κατασκευάζει BMS (Bui lding M a11ageιηent Sysιeιns) και
πρ ογ ραμματιζόμενους θερμοστάτες.

fw26j .

12) ΑΜΧ LLC (sin ce 1982).
Η εταιρία ΑΜΧ LLC (Ειιcόvα 1.58) ιδρύθηκε το έτος 1982 στο Ricl1a rson στην πολιτε ία
του Τέξας στις Η ΠΑ . Η βιομηχανία που ασχολείται με τον αυτοματισμό και τον έλεγχο στην
βιομηχανία έγινε ευρέως γνωστή ως κατασκευαστής οπτικοακουστικών συσκευών ελί"'(χου . Όμως

είναι σχεδιαστής και κατασκευαστής υλικού και λογισμικού ικανού για τη λεχειρ ισμό σε μία ευρεία
ποικιλία εξοπλισμών.

Ειιrό1ια

1.58: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίαςΑ Μ Χ LLC.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθ ιός.
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Τυπικές χρήσε ις περιλαμβάνουν αι)τοματισμούς χώρων σε αίΟουσες συνεδριάσεων,
αμφ ιθέατρα , μουσεία,

l1ome

ιheateι·s όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν σταΟερ ές και ασύρματες

οΟόνες αφ1) ς, τηλεχειριστήρια γ ια τον έλεγχο των συσκευών όπως βιντr.οπροβολείς κα ι ο06νr.ς,
υπολογ ιστές,

DVD

και

VCR

αναπαραγωγ r)ς

και

εγγραφ1]ς.

κάμ ερ ες,

σ υστr)μιιτα

τηλεδ ιάσκεψης, εξοπλισμούς επεξεργασίας ι)χου και βίντεο, μηχανοκίνητες οΟόνες προ/}ολ1jς,

κuυρτίν ες, φωτισμό, συστήματα κλιματισμού
συστήματα ψυχαγωγ ίας,

βιομηχανικiι

HVAC , κτλ. ί\λλες χρήσεις περιλαμβάνουν

διοίκηση

στα

κέντρα

ελf:γχου

κα06Jς επίσης και

συστή ματα ασφαλείας για ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ο Ras tιid Skaf από το 2005 είναι ο διευθύνων σύμβουλος ενός ανΟρωπίνuυ δυναμικού 600
(καταγεγραμμένο το

2006) ανθρώπων. Τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η εταιρία αηη; ν την

στιγμή εiναι: μια μεγάλη ποικιλία οθονών αφr)ς για την διεπαφή του χρήστη (τόσο σε ενσύρματο
όσο και σε ασύρματο επίπεδ ο με σύνδεση ΙΡ), κεντρικούς ελεγκτές, συσκευές γ ια συστι)ματα
ανακοινώσεων , πληκτρολόγια,

media serveι·s, συσκευ ές δ ικτύων και τιtλεχειριστι1ρια παντός

τύπου. [,ν2 7] .

13) Tι·end Contι·ol Systems Ltd. (since 1982).
Ένας από τους παλαιότερους κατασκευαστές

BMS

(Bυil clin g Manageιnent Systeιn s )

αποτελεί η εταιρία Trend (Ειιcό11α 1.59) . Ι δρύθηκε και στέγασε τα κεντρικά της το 1982 στην
περιοχή H ors lι am του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελcί)ντας θυγατρική αρχικά τη ς Noviιr pι_,c και
στην συνέχεια έγινε μέρος της Ho11cywell με την εξαγορά της πρώτης από την δεύτερη. Σι)μερα
αριθμεt προσωπικό 400 ατόμων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές πάνω στα
συστήματα κλιματισμού

Ε11cύ vσ.

HVAC. /w28J .

1.52: Το

σημερινό λογόruπο της εταιρίας Tι·end
Systeιη s

Co11t1-ol

Ltd.

14) Co ιnpu tι·ols. lncorponιted (since 1983).
Η ιστορία της εταιρίας ξεκινάει με βασικό πρόσωπο τον

Royden J. Lynclι ο οποίος εισήλΟε

στην βιομηχανία των κτιριακών αυτο~ατισμών - ελέγχου :ο 1978 . Έτσι το 1983 η εμπειρία του
τον οδ 11γησε στο να ιδρύσει την εταφια Com putιΌls (Ειιωιια 1.60) το 1983 στην περιοχ1i της
Νέας Ορλεάνης στην πολιτεία της Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Στο ξεκίνημα της η ετα ιρία παρείχε μόνο
υπηρεσίες που αφορούσαν την κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού και στην συνέχεια

κατέληξε σήμερα να είναι ένας ανταγωνιστικός βιομηχανικός φορ~ας παραγωγής υλικο1> και
λογισμικού αυτοματισμών .

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειι<ό 110. J.6Ο: Το ση μερινό λογότυπο της εταιρίας
Coιη pu tι·o J s 1n coφo ι·ated

Ο Κeνίη Ly ιι cl1 (αδελφός του

Royden) το J985 εντάχθηκε στην εταιρ ία ως κύρ ιος
1989
ο Milce D οηlοιι για να αναλάβε1 το κομμάτι της

ιδ ιο κτήτης ε κπροσωπό)ντας όλες τις ενέργειες και τα υπηρεσ ιακά όπλα τη ς εταιρίας. Το
ανέλαβε μέρος της

ιδιοκτησίας και

αντιπρ οσώπευ ση ς του τεχνολογικού βρ αχίονα της ετα ιρ ίας και να οδηγ1i σει τις πρ οσπάθειες
έρ ευνας και ανάπτυξης.

Η τριάδα σήμερ α αποτελεί τη ν διοίκηση ενός ανΟ ρωπίνου δυναμικού J 00 ατό μων με Οέσε ις
προέδρ ου, δ ιευθυντή λε ιτουργιών και υπευθύνου τομέα έρευνας και ανάπτυξης. J Ι εταιρία έχει στις
ΗΠΑ υποκαταστήματα στην Νέα Υόρκη . την Ουάσιγ κτον .στο Χ ιού στον και το Σαν Αντόνι ο του

Τέξας κα ι στο Bettendoι·f στην Iowa. Στο εξωτε ρικό πάλι , έχει υπο καταστ1)ματα στην
Σιγι<απού ρη , στην Ρωσία και την Κίνα και δ ιατηρεί ένα τεράστιο δίκτυο αντιπροσώπευσης σε
όλον τον κόσμο. Κύρ ια προϊόντα είναι άμεσοι ψ 11φ ι ακοί ελεγκτές (d iι·ect

digital coιι tι·olleι·s).

λογ ι σμικό κτιριακών αυτοματισμών (bu i ldiιιg autoιnation sotnvare), ηλεκτρονικοί ελεγ ι<:τές
VAV (ελεγκτές γ ια την πίεση αέρα), συστήματα ελέγχου πρό σβ αση ς (access control sys te ιη s)
καθώς και ελεγ κτές πυ ρασφάλειας (σ υση1ματα ελι'γχου πυρ ός) .

[w29] .

15) Cisco Systems, Inc (since 1984).
Ο Lc rι Bosack και η Sa ndy Leι·neι· (ένα παντρεμένο ζευγάρι που δούλευε στο τεχνικό
τμή μα για υπη ρεσ ίες προσωπικών υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ) καθώς και 0
Ric l1 aι·d Tι·oian o, ίδρυσαν την εταιρ ία Cisco Systcms το 1984 στην περ ιοχ1i του Σαν Φρ ..νσίσκο

των ΗΠΑ. Το όνομα της εταιρίας προήλθε από την κατάληξη του ονόματος της ομώνυμης πόλης.
Το πρώτο προϊών που παρουσίασε η εταιρία στην αγορά 1Ίταν ένας δρομολογητ11ς ( ι·ουteι·) με
δυνατότητα υποστήρ ιξης μέσω ενός προσαρμο σμένου λογ ισμικού, πολλαπλών πρ ωτοκόλλων

επικο ινωνίας. Ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ήταν ο Bill Gι·aves το 1987 και το
Ι 988 τον διαδέχθη κε ο John Mo ι·gid ge, ο οποίος παρέδωσε τα σκήπτρα το 1995 στον .Jolιn
CJιarnbe ι·s που παραμένε ι μέχρι και σήμερα στην ίδ ια θέσ11.

Η Cisco (Ειιcόvα 1.61) βάσισε την τεράστια εμπορική της επιτυχία σε δρ ομολογητές που
χρησιμοποιούνται για την παροχrι πακέτων ΙΡ. Το J990 η εταιρία έκανε δ ιαΟέσιμη προς
αγοραπωλησία την μετοχή της στον γενικό δείκτη uψηλ1iς τεχνολογίας του χρηματιστηρίου τη ς
Νέας Υόρκη ς NASDAQ. Την ίδ ια χρονιά η Le ι·11e ι· απολύθη κε από την εταιρία και αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα 0 Bosack να παραιτηθεί και να λάβε ι ως αποζημίωση 200 ε κατομμύρια δολάρια και η
εταιρία να μην έχει πια καμία σχέση με τους ιδ ρυτές της.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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1 11 1 1 1

1

Cl 'SCO

Ειιιόvα

J.61:

Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας

Cisco

Systeιη s,

rι
lnc.

Στην πορεία των ετόJν η εταιρία προέβη σε μεγάλες στρατηγικές εξαγορές άλλων εταιριών
με αποτέλεσμα να αποκηΊσει στον τομέα των πρ οϊόντων της μία τεράστια ποικιλία. Συνολικά η

Cisco μέχρ ι σi1μερα έχε ι εξαγο ράσει 181 εταιρίες και βιομηχαν ίες με σημαντικότερες . τι 1 ν
Cercnt Co ι·po ration και την Scientific Atlarιta . Σ1)μερα η Cisco έχει το αρχηγι.:ίο

S tι·atacoιn , την

της στο Σαν Χοσέ στην πολιτεία τη ς Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και εξυπηρετείται σε όλον τον κόσμο.
Παρέχε ι πρ οϊόντα και υπηρεσίες όπως: δ ικτt'>ωση συσκευών , διαχείρ ιση
δ ικτύων, τρόπους διασύνδεσ η ς, κτλ. j\v30j .

αποΟηκευτικών

16) Νονa ι· PLC (since J985).
Ο ι ρίζες της εταιρίας Novar PLC ξεκινούν από την συγχώνευση της εταιρίας Ca ιηι ιi οιι
που είχε ιδρυθεί το 1985 κα ι του βιομηχανικού "γίγαντα " ΜΒ G ι·o up (γνωστού τότε και ως

Ltd.
Metal Βοχ) που είχε ιδ ρυθεί το J 921. Οι δύο εταιρίες συγχωνεύθηκαν το 1989 για να προκύψει η
ΜΒ - Ca rr:ι d on . Η Mctal Βοχ πριν την συγχώνευση είχε ως κύριο αντικείμενο της την
βιομηχανική συσκευασία προϊόντων και την επικασσιτέρω ση συσκευ ών. Αντίθετα η Ca nad o ιι είχε
ως κύριο αντικείμενο ενασχόληση ς την διαχείριση κτιρίων (buildirι g marιageιnc11 t) . Το 1993 και

μετά από κάποιες εσωτε ρικές εξαγορές μετοχών η εταιρία άλλαξε πάλι όνομα κα ι κράτησε μόνο το
όνομα Car rad orι . Μία αλλαγή στην στρατηγιΚ11 στην της εταιρίας με σκοπό την ανάπτυξη ενός

προφίλ που Θα παρείχε μία ολοκληρωμένη λύση σε συστήματα πυρασφάλειας αλλά και ελ{;yχου
κτιρίων οδήγησαν την εταιρία σε αλλαγή ονό ματος το 2001 σε Novar PLC (Ειιι-όνα 1.62) .

Ειιcόvα

1.62: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας Noνar PLC.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ . Μαθιός.
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"

Η εταιρία που δημιουργ~1Θηκε αποτελούσε έναν διεΘν1; όμιλο με έδρα το \ιVey tn·i gc στο
Η νω μένο Βασίλειο και δραστηριοποιείτο στα συστt\ματα ασφα λείας, την εξό ρυξη αλοt> μιν(ου
και τα συστ11 ματα εκτύπωσ11ς. Το

2005 η

Ho tιey,v cll προχώρησε σε εξαγορά της Νον~ ι·

την μετέτρεψ ε σε θυγατρική της. Ο πρόεδρος και διευθύνον σύμβουλος τη ς
είχε δ11λώσει μετά την εξαγορά ότι:

PLC και
Roney,vcll Dave Cotc

Η Νονaι· εfναι μία μεγάλη επένδvση για τις επιχι;ιρ1ίσεις της HoτteJιel/. Το τμιίμα

11

(I11tellίge11t Βιιί/c/ίng

(Αιιtυnιαlίο11

IBS

Sy!J·te111s) της Νοναι· ταιριάζει απόλυτα με το δικύ μας τμιίμα ACS

Co11trol Sol11tio11~)

ιcαι Οα ενισχύσει σημαντιιι·ά τη11 προσπάΟεια μας για επέιcταση

στοιι Ευρωπαi'fiό χlύpο στα συστήματα πυρασφάλειας, πφιβο.JJ..01ιτιιaί.J11 rιλέyχω11 ιrαι τωιι
υπηρεσιών."

Ωστόσο κατέστησε σαφές ότι τα τμήματα της εξόρυξης αλουμινίου και των συστημάτων
ει<τυπώσεως Οα άλ"λαζαν χέρ ια γρηγο ρα γιατί παρόλο που συνίστανται από ισχυρές βιομηχανίες
αντίστοιχα. δεν ταίριαζαν με το χαρτοφυλάκιο της

Honey,vell.

Σήμερα η εταιρία είναι περ ισσότερο γνωστή ως Νονη ι·

PLC

(1Ί Noνa r

Controls) και

ασχολείται με τον κτιριακό αυτοματισμό εν γένη, το έξυπνο σπίτι, τα συστι1ματα κλιματισμού
HVAC και τις αλυσίδες μεγάλων εμπορικών καταστημάτων (πχ WAL- MART). Έχει τα κεντρικά
της στο Κλί.βλαντ του Οχάιο στις ΗΠΑ και απασχολεί 11 6. 000 εργαζό μενους. Κύρια προϊόντα της
είναι είναι συστήματα δ ιαχείρισης ενέργε ιας (Energy Manageιnenι Systeιn s - EMS),
ενεργε ιακές υπηρεσίες, τα συσηΊματα διαχείριση ς κτηρίων

(Building Ma11agen1enι Syste1η s -

ΒΜS )και προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες. Ι'v31), Ι 'ν32 J .

J 7) Telctι·o l Systems, Inc. (since 1985).
Η εταιρία Tcl etι·ot {Ειh·όvα

1.63) είναι μία μικρ11 εταιρία που ιδρύθ η κε το 1985 στο

Ml111 c l1 cste ι· στο Nc'v H~nnpsl1irc τ(ι)ν ΗΠΑ . Τελούσε υπό την ιδ ιοκτησία των Οcaιι Kamctι και
Α ιιdy

McMillian μέχρι και το 2009 όπου εξαγοράστηκε και έγινε θυγατρικ~Ί του κολοσσού J>Jιilips

E l cctι·oni cs . Η Teletι·o l είναι προμηθευτής συστημ<J.των κτιριακών αυτο ματισμών αλλά και των
συστατικ6)ν που τον περιλαμβάνουν. Τα προϊόντα που εμπορεύεται αποσκοπούν στην κεντρικιi
δ1αχε ίριση και τον έλεγχο των ι"γκαταστάσεων θέρμανσης Ι ψύξης (πχ συστιΊματα HVAC).
Αποτελούνται από

στοιχεία

υλικού

( θερμοστάτες ελεγ κτές) που

έχουν εγ~<ατασταθεί σε

απομακρυσμένες τοποθεσίες και το πρόγραμμα περιήγη011ς με βάση
χρησιμοπο ιείται για την επικοινωνία μεταξύ των

το

λογισ μ1κό

που

ι-v λόγω χώρων και την κεντρική θέση μέσω

πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ. Η εταιρία σήμερα απασχολεί 3 7 εργαζόμενους και είνα~ ευρέως γνωστή για
του ς

multi-site ελεγ κτές δομημένο'> περιβάλλοντος που κατασκευάζει. ['v33) .

•
•••
•

teletrol

Ειιrt)ιια 1.63: Το ση μερινό λογότυπο της εταιρίας TeleΙ l'OI

Systen1s, I11c.

Δημ1iτριος Κ. Σκεμπές-Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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18) Wondenνaι·e (sin ce 1987).
Η εταιρία Wondenva ι·e (Ειf(όνα

1.64)

αποτελεί μια θυγατpιΚ11 της βρετανικής εταιρίας

Ma n agcιn ent (ΙΟΜ), που ιδρύθηκε το 1987. Ουσ ιαστικά η Wonιdcnνare
είναι μια μάρκα προϊόντων και λογισμικού βιομηχανικού αυτοματισμ ού που χρησιμοποιείται

Invensys Operations

σχεδόν σε κάθε τομέα συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων κοιν1Ίς ωφελείας, μ εταλλευ μάτων,
πετρελαίου , φυσικού αερίου , τροφίμων και ποτών, φαρ μάκων, χαρτοπολτο ύ και ημιαγωγών .

Τα κεντρικά της εταιρίας βρίσκονται στην περιοχή του

Lakc

'Foπest στην πολιτεία τη ς

Καλιφόρν ια στις ΗΠΑ και διαχειρίζονται ένα παγκόσμιο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων με

J60 γραφεία που εξυπηρετούν 130 χό)ρες. Οι τοπικές αλλά και περιφερειακές υπηρεσίες
ολοκλη ρωμένων συστη μάτων παρέχονται μέσω ενός δικτύου όπου συνεργάζονται πάνω από
εταιρίες. Τα πιο γνωστά προϊόντα της εταιρείας είναι το I11Tou clι ,

InSQL και το A ι·c lι cstι·A .

3500

[\ν3 4) .

Ειιcόνα 1.64: Το σημερινό λογότυπυ της εταιρίας Wondeι·wa ι·e.

19) ΑΒΒ Ltd. (since 1988).
Η εταιρία ΑΒΒ

Ltd. (Εt1cόνα 1.65) προέκυψε το 1988 μετά από την συγχώνευση τη ς
ASEA (Allmanna Svenska Elc ktι·i s ka Aktiebolaget) και της ΕλβετιΚ1] ς
Βι·οw 11 , Boveri & Cie. Οι δύο εταιρίες ιδρυμένες το 1883 (από τον Lud,vig Fι·ed lι ol m ) και το
1891 (από τους C haι·Ι es Eugene Lancelot Bro\vn και Walter Boveι·i ) αντίστοιχα και είχαν ως
κύριο αντικείμενο εργασίας την παραγωγή κινητiιρ ων AC και DC, γεννητριών, ατμοστροβίλων
Σουη δικής εταιρίας

και μετασχηματιστών .

Ει1α)νο. 1. 65: Το ση μερ ινό λογότυπο της εταιρίας ΑΒΒ Ltd.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.··
Μ ετά την αναδιοργάνωση που έγινε στην cταιρία τον Ιανουαρίου του

201 Ο

προέκ~> ψ αν

πέντε βασικά τμήματα παραγωγής (Po\veι· Prodιιcts, Powe ι· Systems, Discι·ctc AutonHιtion &
Motion, Low Voltage Pι·oducts , Pι·ocess A u toιnatio n ) και ένα εταιρικό (ΑΒΒ G ι·οιιρ) ασχολcίται
με

τα

ο ικονομικά

της

εταιρίας.

Σήμερα

η

εταιρία

είναι

ένας

διαπραγματεύσιμη την μετοχ1) στα χρηματιστήρ ια της Ζυρίχιtς
Στοκχόλμης

(Stockholm Stock Exchange)

πολυεθνικός

(SIX

όμιλος

μι;

S1-ιιί.Υ!J' Exchcιnge), τιις

και της Νέας Υόρκη ς (Νe1ν Υω·k

8/ock Exchange).

Η

εταιρία έχει εγκατεστημένο το αρχηγείο στην Ζυρίχη και δραστηριοποιείται 1ωρtως στους τομείς
τη ς ηλεκτρικ1)ς εν έργειας και τ ις τεχνολογίες του αυτοματισμού . Θεωρείται ως ο μεγαλύτερος
οικοδόμος η λεκτρικών δ ικτύων και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανη μάτων. Ο

Robertιts vo11 G ι· un gberg (πρόεδρος διοικητ ικού συμβουλίου) και ο .Joc Hogan (διευΟύνων
σύμβουλος) είναι οι κεφαλές ενός ανθρωπίνου δυναμικού 117.000 εργαζομένων που εξυπη ρετούν
τους πελάτες σε όλον τον κόσμο.

[\v35J .

20) Sn1 a ι·tHome (sincc 1992).
Η

Sn1artHome

ήταν από τις πρώτες επιχειρ1~σεις εμπορίου που δη μιουργ~iθηκαν με

αντικείμενο τα ''έξυπνα σπίτια'·' . Ι δρύθη κε το 1992 από τον Joe Dada (ιδρυτή και CEO μέχρι και
σή μερα) και τον David Tan στην περιοχ1i Jrvine της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ . Η Sma ι· tHoιnc.coιn
αποτελεί θυγατρικ~i

τη ς εταιρίας Sn1a ι·tLabs,

Inc.

που εtναι μ(α ταχέως αναπτυσσόμενη

βιο μηχανία που βασίζεται στο inreιηet για την κατασκευή και την προμήΟεια προϊόντων στην

αγορά με θέμα το "έξυπνο σπίτι". Χρη σιμοπο ιώντας ιδιωτική χρη ματοδότη ση μέσα από φίλους.
την ο ικογένεια του, την αποταμίευση και κάποια μικρά δάνεια από τράπεζες, ο
να δημοσιεύσει το πρώτο προϊόν της

Smaι·tHome το

Dada ήταν σε θέση
1993. Το Φεβρουάριο του J995 η

S111aι·tHome κα ι η SmartHo ιn eLabs ξεκίνησαν τους πρ ώτους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου

στο διαδίκτυο. Μ έχρ ι το τέλος του καλοκαιριού του

1995 το website S ιηaι·tΗο ιη e.cοιη είχε σε

πλήρη λειτουργία ηλεκτρονικό καλάθι και μία μηχανή αναζήτησης προϊόντων (στην οποία
στηρίζεται μέχρι και σήμερα). Η Sma ι·Homc (Εικόνα 1.66) ξεκίνη σε με 12 εργαζόμενους και ένα
απλό δωμάτιο (αποθήκη παραγγελιών) το οποίο αποτελείτο από το τραπεζάκι του καφέ στο σαλόνι
του

Dada.

Ειιfόνο. J.66: Το ση μερ ινό λογότυπο της εταιρίας S n1 aι·tH o ιne.

Ά ξιον αναφοράς είναι ότι ο Dada και η ομάδα που διαθέτει από μηχανικούς και σχεδιαστές
έχουν δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο ελέyχου για το "έξυπνο σπlτι ", το οποίο ονομάζεται

lNST EON (για το οποίο Οα κάνουμε αναφορά παρακάτω). Ο Dada όντας πρόεδρος και διευΟύνων
σύμβουλος πρόσφατα αναδιοργάνωσε την εταφ ία S1nartLabs, (nc. σε τρείς ξεχωριστές ετα ιρ ίες.
Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Η πρώτη ειναι η Stn a ι·tlιoιn e Direct
η οποία έχει υπό την εποπτεία της το
S1na1·tH01ne.con1 , η δεύτερη είναι η S maι·tLabs Design που έχει την ευΟύνη για τυ σχεδιασμό
και τη δημιουργία των προϊόντων που αφορούν το έξυπνο σπίτι και η τρ ίτη είναι η S ιηaι·tLabs

Techιι ology που ασχολείται με το πρωτοποριακό σύστημα INSTEON. Σήμερα
αυξήσει το εργατικό δυναμικό των εργαζομένων της στους

100

η

εταιρί.α

έχει

και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις

5.600 τετραγωνικών μέτρων. Ακόμα η εταιρία διαθέτει περισσότερα από 5.000 αντικείμενα γ ια την
προσαρμοyι1 και την αυτοματοποίηση μίας οικίας μέσω του καταλόγου της στην ιστοσελίδα αλλά
και του καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας. Η Sιηaι·tΗο ιη c έχει παραπάνω από

4

εκατομμύρια εκτυπωμένους καταλόγους ανά έτος και προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες της σε
περισσότερες από

130 χώρες. f\v36).

21) Invensys PLC (since 1999).
Η εταιρία
εταιριών S ίebe

lnvcnsys PLC (Ειιcδνα 1. 67) δημιουργήθηκε το 1999 μετά από συγχώνευση των
PLC και τη ς BTR PLC. Από το 1999 έως το 2004 υπέστη ένα σημαντικό

πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ώστε να περικόψει τις δαπάνες της γιατί τα μεγάλα χρέη είχαν Θέσει
την εταιρία προ των πυλών της πτώχευσης. Έτσι μετά από μία αναδιάρΟρωση του χρέους της και
διακανονισμούς η εταιρία κατάφερε να δ ιασωθεί αλλά με μία δραματικ1; μείωση του ανθρωπίνου
δυναμικού της από

120.000 σε λιγότερους από 20.000.

Ειιcόνα

1.67: Το σημερινό λογότυπο της εταιρίας
Inνensys PLC.

Η εταιρία σήμερα έχει το αρχηγείο της στο Λονδίνο και θεωρείται ο ένας πολυεθνικός
κολοσσός που ασχολείται με το κομμάτι της μηχαν ικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών .
Χωρίζεται σε 3 βασικά τμήματα: το Invensys Opcι·ation s Managcιηent, το Invcιιsys Rail και το
I.nνensys Corιtrols. Το πρώτο ασχολείται με με τον βιομηχανικό αυτοματισμό και έχε ι υπό την

εποπτεια του πασίγνωστες εταιρίες στον χώρο όπως την E urotherm , την Foxboι·o και την
Wondcιwarc . Το δεύτερο ασχολείται με την προμήθεια λογ ισμικού και εξοπλισμών ελέγχου
σιδηροδρόμων. Το τρίτο ασχολείται με την προ μήθεια συσκευών ελf:γχου και συνεργάζεται με
εταιρίες όπως Dι·ayto 11 , Eberlc και Eliwell. Η εταιρία διαθέτει υποκαταστήματα σε 50 χώρες και

τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 180. [w37l .

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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1.3

Οι τεχνολογία των "Smal't-Hoιnes".

1.3.1

Οι τρόποι και τα μέσα διασύνδεση ς των συσκευών σε ένα

"

οικιακό δίκτυο.

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας Θα δούμε αναλυτικά τις τεχνολογίες που περιλαμβάνει το

σημερινό "έξυπνο σπίn ". Αρχικά θα δούμε τους τρόπους διασύνδεσης όλων των συσκευών που το
απαρτίζουν. Υπάρχουν λοιπόν τρία ε ίδη διασύνδεσης (μεταξύ των συσκευών αλλά και με τον
κεντρικό ελεγκτή ) και αυτά ε ίναι: οι ενσύρματες συνδέσεις, ο ι ασύ ρματες σ υνδέσεις και ο
συνδυασμός και των δύο ταυτόχρονα.

Παρακάτω παραθέτου με αναλυτικά τα μέσα που

χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση. (,νι) .

1) Ενσύρματες συνδ έσεις.
Α) Μέσω οπτική ς ίνας

(optical

fibeι·).

Παρόλο την ευρέως διαδ εδομένη χρ1Ίση τους στον σύγχρονο κόσμο, οι οπτικές ίνες είναι

μία αρκετά απλή και παλαιά τεχνολογία. Η ιστορία των οπτικών ινών ξεκινάει από το Παρίσι το

1840 όταν ο Daniel Colladon και ο Zak Babinet απέδειξαν ότι το φως μπορεί να μεταδοθεί μέσω
δ ιάθλασης με την βοήθεια των οπτικών ιν ών . Όσο αναφορά τον τομέα των τηλεπικοινων ιών, ο
Ιάπωνας επιστή μονας

Jun-icbi Nishizawa

από το πανεπιστήμιο του Tolιuku πρότε ινε το

πρώτη φορά την χρήση των οπτικών ινών (Ειιcό ιια
το βιβλίο του, που εκδόθηκε το

1.68)

J 963 για

σε αυτές όπως γίνεται γνωστό μέσα από

2004 στην Ινδία .

Ειιcόνα

1.68: Πολύκλωνο καλό)δ ιο οπτικών ινών.

Μια οπτική ίνα είναι ένα λεπτό, ευέλικτο και διαφανές πλέγμα ινών από υψηλής
καθαρότητας γυαλί πυριτίου, που λειτουργεί ως κυματοδηγός (wavegιιicle) γ ια να μεταδώσει φως
μεταξύ των δύο άκρων τη ς ίνας. Η οπτικ11 ίνα αποτελείται συνήθως από ένα διαφανή πυρήνα και

μία επίσης διαφαν1i επένδυση με χαμηλότερο δείκτη διάθλασης. Το φως δ ιατηρείται στον πυρ1Ίνα
με συνολική εσωτερική αντανάκλαση.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεόψγιος Κ. Μαθιός.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Ί νες που υποστηρίζουν πολλά μονοπάτια πολλαπλασιασμού ονομάζονται ιnul ti - ιnode
(MMF), ενώ εκείνες που μπορούν να υποστηρ ίξουν μό νο ένα μονοπάτι ονομάζονται. singlc
- moιle fibeι·s (SMF). Ίνες που έχουν γενικά μεγαλύτερη διάμετρο πυρ1)να, χρησιμοποιούνται για

Hbeι·s

μικρ ές αποστάσεις στα μέσα επικοινωνίας και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλ1) ισχύς, πρέπει

να διαβιβάζονται. Ο ι

SMF ίνες χρη σ ιμοποιούνται για τις περισσότερες συνδέσεις επικοινωνίας σε
1.050 μέτρα. Το πεδίο των

ένα "έξυπνο σπίτι " αλλά με συνολική καλωδίωση όχι μεγαλύτερη από

εφαρμοσμένων επιστημών και της μηχανικής που ασχολείται με το σχεδιασ μό και την εφαρμογ1Ί
των οπτικών ινών είναι γνωστό με την ονομασία fί beι·

optics.

Οι οπτικές ίνες πια χρησιμοποιούνται ευρέως στις τηλεπικο ινωνίες αντί μεταλλικό>ν

συ ρμάτων επειδή τα σή ματα ταξιδεύουν μέσα τους με λιγότερες απώλειες σε μεγαλύτερες
αποστάσεις, δίνουν υψηλότερο εύρος ζώνη ς στην ταχύτη τα των δεδομένων ( b~ηιdwidtlι ) και δεν
επηρεάζονται από τις 11λεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Για μικρ ές αποστάσεις εφαρμογές, όπως
η δημιουργία ενός δικτύου μέσα σε ένα κτίριο γραφείων ή ένα σπίτι η χρήση καλωδίων οπτικών
ινών

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξο ικονομηθεί χώρος στους αγωγούς καλωδιώσεων. Λυτό

οφείλεται στο γεγονός ότ ι μία ενιαία ίνα μπορεί να μεταφέρει συχνά πολύ περισσότερα δεδομένα
από ότι πολλά ηλεκτρικά καλώδια, όπως το τετραπλό ζεύγος

(Cat - 5)

ή το καλώδ ιο Etlι enι ct.

Οι ίνες χρησιμοποιούνται επίσης για φωτισμό (περιτυλιγμένες σε δέσμες) κα ι την μεταφορά

εικόνων επιτρέποντας έτσι την προβολή σε στενούς χώρους. (\v38j .

Β) Μ έσω ηλεκτρικών καλωδίων (ομοαξον ικών ή συνεστραμμένου ζεύγους).

Στο σύγχρονο

11

έξυπvο σπίτt " χρησιμοποιούμε δύο τύπους η λεκτρικών καλωδίων . Ο

πρό)τος τύπος καλωδίου είνα ι το ομοαξονικό καλώδιο

(coaxial cable).

Το καλώδ ιο αυτό

εφευρέθηκε κα ι κατοχυρώθηκε με δίπλω μα ευρεσιτεχνίας (δηλαδή η πατέντα του), από τον Άγγλο
μαθηματικό και μηχανικό Oliνi er Heaνis ide το

1880.

Είναι ένα η λεκτρικό καλώδιο με έναν

εσωτερικό αγωγό που περ ιβάλλεται από ένα ευέλικτο, σωληνοειδές στ ρώμα μονώσεως. το οποίο
στην συνέχε ια περιβάλλεται από ένα σωληνοειδές πλέγμα χαλκού, που λειτουργεί ως "ασπίδα " και
τέλος την εξωτερική μόνωση (Εrκδvα

1.69).

c
......

~

Ε11cόvα 1.69: Εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο τύπου RG-59. Α) Εξωτερικό
πλαστικό περίβλημα, Β) Ασπίδα χαλκού, C) Εσωτερ ικό δ ιη λεκτρ ικό μονωτ ικό
υλικό,

D) Πυρήνας χαλκού.
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''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λεπουργιών οικίας μέσω διαδι κτύου.··
Ο ό ρος ομοαξονικό προέρχεται από τον εσωτερικό αγωγό και το εξωτερικό κάλυμμα που
μοιράζονται το ίδιο γεωμετρικό άξονα. Το ομοαξονικό καλώ διο χρησιμοπο ιείται ως γραμμ1Ί
μεταφοράς για την ραδιοφωνιια\ συχνότητα σημάτων και σε εφαρμογές όπως είναι η σύνδεσ η
ραδ ιοπομπών και δεκτών με τ ις κεραίες τους. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδέσε ις στα δίκτυα
των υπολογιστών καθώς και στην διανομή τη ς καλωδιακίι ς τη λεόραση ς σε ένα κτίριο. Βασικό
πλεονέκτημα του σε σχέση με άλλους τύπους καλωδίων, είναι ότι σε μια ιδανική κατάσταση το

ηλεκτρομαγνητ ικό πεδίο που φέρει το σήμα, υπάρχει μόνο στο χώρο, μεταξύ των εσωτερικών και
εξωτερικών αγωγ<ίJν. Αυτό επιτρέπει στο καλώδιο να εγκατασταθεί δίπλα σε μεταλλικά
αντικείμενα, όπως υδρορροές χωρίς τις απώλειες που έχουν σε άλλα είδη καλωδίων, και παρέχει
προστασία στο

σή μα από τις εξωτερικές η λεκτρομαγνητικές παρ εμβολές (El ectι·o

Inιeι·fer·ence ή ΕΜΙ).

- Magnctic

[w39J.

Ο δεύτερος τύπος η λε κτρικού καλωδίου είναι το συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
(Ειι(όνα 1. 70). Τα καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους εφευρέθηκαν και κατοχυρώθη καν
Alexander Gι·a li a m Bell (γνωστός και από την εφεύρεση του τηλεψcί)νου) το J 881.

από τον

Ειιαίνα 1. 70: Αθωράκιστο καλώδιο συνεστρ αμμένου ζεύγους με
διαφορετικούς ρυθμούς συστροφής (γνωστό και ως UTP).
Το συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων είναι το είδος της καλωδίωσης στο οποίο δύο αγοryοί
(ο βασικός και η επιστροφή από ένα ενιαίο κύκλω μα) πλέκονται μεταξύ τους για τους σκοπούς της
εξουδετέρωσης
των
η λε κτρομαγνητικο)ν
παρεμβολών
από
εξωτερικές
πηγές
(πχ
η λεκτρομαγνητική ακτινυβολία). Είναι το κύριο είδος καλωδ ίου για την τηλεφωνική χρήση κα ι
είναι πολύ συνηθισμένο για την δικτύωση των υπυλογ ιστών (πχ

AOSL I11tcn1ct). Στα aέξι>πνα

σπ/τια" είναι πολύ συνήθη ς η χρησιμοποίη ση καλωδίου που έχει τόσο ομοαξον ικό κλώνο όσο και
συνεστραμμένου ζεύγους (Ειι(όνα 1. 71). ('\v40] .

Ειπό 1ια J. 71: Καλώδιο με κλώνους UTP και coaxial.
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'Ά πομαιφυσμένος αυτόματος έλεγχος βασι κών λεrτουργι ών οικίας μέσω διαδllcτύου.

"

Γ) Μ έσω γραμμής ηλε κτρι1<11ς τροφοδοσίας (Po\vcr Line Co111 1ηu11ication 01· PLC).

Οι γραμμές τροφοδοσίας - μεταφοράς ρεύ ματος ( Powcι· Li11c Coι11n1unication 11 J>owc1·
Line Canieι· είναι γνωστ~) και ως Poweι· Jine Digit~ιl Sιιbscι·ibeι· Line - l)DSL), οι γ ριιμ~ιές
τροφοδοσίας τη λεπικοινωνιών (P ower L ine Telecoιη - PLT), οι γραμμές τροφοδοσ(ας
δικτύωσ ιις (Power· Line Networking - PLN) ή η ευριζονικότητα πιiνω από τις γραμμές
τροφοδοσίας του η λεκτ ρικού δ ικτύου (BιΌadbancl oνer P oweι· Lines - BJ>L), αποτελοί>ν
συστήματα επικοινωνιών για την μεταφορά δεδομένων, πάνω σε έναν αγωγό που χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα και για την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτρική ισχύς μεταδ ίδ εται πάνω από
γραμμές μεταφοράς υψ1ιλ1ίς τάσης, ο ι οποίες στην συνέχεια ανακατανέμονται σε γραμμές μέσ11 ς
τάση ς όπου
τεχνολογίες

χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό κτιρίων με χαμη λtί τάσι~ . Οι περισσότερες

PLC

περιορi.ζονται σε έ να σύνολο καλωδίων (πχ εγκαταστάσεις καλωδίωσης), αλλά

μερικές μπορούν να περάσουν ανάμεσα σε δύο επ ίπεδα (πχ τόσο το δίκτυο διανομής όσο και στις
εγJCαταστάσεις καλωδιώσεων). Έτσι λοιπόν η βασική αρχή λειτουργίας των σι> στημάτ(J)ν
επικοινωνίας PLC είναι η μεταφορά ενός δ ιαμορφωμtνου φέροντος σιjματος (δηλαδ1Ί ένα
υψηλής συχνότητας σήμα) μέσα από το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων επικοινωνίας μέσω των γραμμών
τροφοδοσίας και ο καθένας από αυτούς χρησιμοποιεί διαφορ tτικές ζό)ν ες συχνοτι]των . Αυτό

πηγαίνει πάντα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μετάδοσης των σημάτων και των αντίστοιχων
χρησιμοποιούμενων καλωδίων τροφοδοσίας. Δεδομένου ότι τα συστήματα διανομής της
ηλεκτρικής ενέργειας (πχ το δίκτυο τη ς ΔΕΗ) μεταδίδουν το ρεύμα - σε τυπι1<11 λειτουργία - στις
συχνότητες των

50 11 60 H eι·tz , είναι φυσ ικό να έχουν περ ιορ1σμένη ικανότητα στο να φέρουν

υψηλότερες συχνότητες. Άλλος ένας περιοριστικός παράγοντας για κάθε τύπο. είναι το πρόβλημα

της διάδοση ς (pι·o ρagntion ) ή τού πολλαπλασιασμού του σήματος . Συνήθως αυτό λύνεται μέσω
του μετασχηματιστή (traι1 sformeι·). ο οποίος αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό του εκάστοτε
σήματος. Για να σχηματιστούν όμως μεγάλα δίκτυα, απαιτείται χρήση πολλαπλών τεχvuλογιών.
Τα πρότυπα cπικοινωνίας μέσω των ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας ποικίλουν ευρέως
τόσο στα ποσοστά της ροιί ς των δεδομ ένων σε ένα αγωγό (tι1ro11 gtιput). όσο και στα όρια τις
απόστασης που μπορούν να καλύψουν. rια παράδειγμα, χαμη λής συχνότητας φέροντα σ1'1 ματα
(περίπου 100 με 200 kHz) μέσα σε γραμμές ηψηλιίς τάσης, μπορούν να συνεργαστούν με ένα i1
δύο αναλογ ικά κυκλώματα φων11τικών σημάτων i1 τη λεμετρίας, πάντα όμως με ισοδ'ί>ναμο
ποσοστό)ν δεδομένων ανά δcυτερόλεπτο (συνήθως μφικές εκατοντάδες

bits). Αυτό πρακτικά

σημαίνει, ότι τα κυκλώματα αυτά μπορεί να είναι και πολλά χιλιόμετρα μακριά το ένα από τ' άλλο.

Γενικά, η υψηλή ρο1Ί δεδομένων συνεπάγεται μικρότερες αποστάσεις και η χαμηλ1Ί το αντίστροφο.
Έτσι, σε ένα τοπικό δίκτυο ( l oc~ιJ n ctwo ι·\<) (το οποίο λειτουργεί με ροές αρκετών εκατομμυρίων

bits ανά δευτερόλεπτο), μπορεί παραδείγματος χάριν να καλυφθεί μόνο ένας όροφος ενός κτιρίου
με γραφεία. Μ ε αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται η περαιτέρω C'γkατάσταση ειδ ικών καλωδίων
δικτύου.
Στο κομμάτι των αυτοματισμών, η τεχνολογία

PLC χρησιμοποιείται κυρίως στις μετρ1~1σεις
προηγμένων υποδομ(bν (Adν ίl n ced Meteι·in g I nfrastnιctιιl'e - ΑΜΙ) για την αυτόματη ανάγνωση
μετρητό)V. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μονόδρομα και αμφίδρομα συστ~Ίματα να έχουν
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς εδό) και δεκαετίες. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο είδος τεχvολογίας
έχει αυξηθεί στην πρόσφατη ιστορία όχι τόσο για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όσο γιατί

δίνει την δυνατότητα της αξιόπιστης συλλογής δεδομένων από όλα τα σημεtα μετρ1)σεωv, με σκοπό
τον καλύτερο έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε συστήματος. Στο κομμάτι τι1ς
οιιηαι<ή ς αυτοματοποίιισιις η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να δώσει πχ έλεγχο του φωτισμού

και άλλων συσκευών χωρίς την εγκατάσταση επιπλέον καλωδίων. Η συχνότητα λειτουργίας όπου
διαμορψό)νονται τα φέροντα σ1iματα από τον κάθε πομπό εί.ναι μεταξύ 20 και 200 kJ-lz. ('v4Jl .
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"Α πομακρvσμένος αοτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύοl). "
Δ) Μ έσω καλωδίων τύπου USB και Fiι·cWi ι·e.

Τα αρχικά USB (UniνeΓsal Seι·ial B ιis) αντιπροσωπεύουν ένα βιομηχανικό πρότυπο που
αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και που ορίζει τα καλώδια, τις συνδέσεις και τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την προσφορά σύνδεσης, επικοινωνίας και
παροχής ρεύματος μεταξύ υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο αρχικός σχεδιασμός του

ξεκίνησε το 1994 και έγινε με την συνδρομή 7 διαφορετικών εταιριcί)ν, αυτές ήταν: η CompHq, η

DEC, η ΙΒΜ, η lrι tel, η Microsoft, η NEC και η No ι·tel. Ο στόχος ήταν να καταστεί ευκολότερο
να συνδέονται εξωτερικές συσκευές σε υπολογιστές αντικαθιστώντας το πλήθος των συνδέσμων
στο πίσω μέρος του

PC

καθώς

μεγαλύτερους

επιτρέπει

(Ειι~όvο.

1. 72),

αλλά και απλουστεύοντας την διαμόρφωση λογισμικού

ρυθμούς

χρησιμοποιεiται είναι μήκους πέντε

μέτρων

ροής

δεδομένων.

Το

καλώδιο

που

συV110ως

pin με δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 127
περιφερειακών συσκευών. Σήμερα τα καλώδια τύπου USB έχουν φτάσει με την τελευταία τους
έκδοση (USB 3.0 8 - pin) να πιάνουν ταχύτητες ροi1ς δεδομένων μέχρι και 5 Gbit/sec. [w42] .
4 -

•

Εικόνα

1. 72: Οι θέσεις υποδοχής καλωδίου USB
στο πίσω μέρος ενός PC.

Αντίστοιχα με το USB υπάρχει και το Ι ΕΕΕ 1394 πιο γνωστό και ως FίreWiι·e. Αποτελεί
δημιούργημα της εταιρίας Apple Computer από τα τέλη τη ς δεκαετίας του 1980. Είναι ένας
σειριακός δίαυλος και αποτελεί πρότυπο διασύνδεσης για επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας,

ισόχρονης σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την μεταφορά δεδομένων. Παρόλο που το US B έχι:ι
κερδίσει τον μεταξύ τους τον διαγωνισμό δημοτικότητας αλλά και του κόστους παραγωγι;ς, τα

ατού που προσφέρει είναι εφάμιλλα με του USB. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να συνδέσει έως
και 63 περιφερικές συσκευές (σε σύνδεση δέντρου), επιτρέπει την peeι·-to-peeι· επικοινωνία

συσκευών (όπως ενός σαρωτή με έναν εκτυπωτή) χωρίς να χρησιμοποιεί επιπλέον μνήμη του
συστήματος. Το καλώδιο που συνήθως χρησιμοποιείται είναι μέχρι 4,5 μέτρα και οι παραλλαγές
του

4 - pin, 6 - pin και 9 - pin (Ειιcόvα 1. 73). Μπορεί να παρέχει μέχρι και 45 Waιt ισχύος ανά

θύρα με τάση 30 Volts και η ροή δεδομένων του μπορεί να είναι από 400 μέχρι 3200 Mbit/sec.
1
Όπως είναι φυσιολογικό δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το USB 3.0 και γι αυτό οι εταιρίες
κατασκευής υπολογιστών δεν το περιλαμβάνουν μετά το 2011 σαν στάνταρ εξάρτημα στ ις μητρικές
πλακέτες.

/w43\.
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'Άπομαl(ρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. ''

Εικό να

1. 73: 4 - pin

και

6 - pin καλώδιο Fi l'ewiι·e μc δυνατότητα
50 έως 400 MB/sec.

μεταφοράς

2) Ασt'>ρματ ες συνδέσ εις.

Α) Μέσω σημάτων υπερύθρων

(IrDA).

Η
περίπου

Ir1fra red Data Association είναι ένα βιομηχανικό γκρουπ το οποίο ιδρύθηκε το 1993 από
50 εταιρίες. Παρέχει ένα πλ1Ίρες σύνολο των προδιαγραφώ ν του πρωτοκόλλου που αφορά

τις ασύρματες επικοινωνίες στο φάσμα των υπερύθρων. Ο βασικότερος λόγος που χρησιμοποιείται
η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι η ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε απόσταση περίπου ενός

μέτρου με την τεχνική "point & s/1001" (δηλαδή της σκόπευσης του δέκτη από τον πομπό και της
πυροδότησης). Έχει εφαρμοστεί σε πολλές φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς
υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, εκτυπωτές, ιατρικές συσκευές κτλ. (Ειιι·όvα

Ειι(όvο.

J. 74:

1. 74) .

Θύρα υπερύθρων πάνω σε στο κινητό τηλέφωνο
CΧΤΊΟ της εταιρίας

Siemens.

Τα κύρια του πλεονεκτήματα είναι η ασφαλής μεταφορά δεδομένων, η οπτική επαφ1Ί

πομπού - δέκτη (Line Of Sigl1t - LOS), το πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματος (ΚΑΚ), η σταθερή
του λειτουργία σε περιβάλλοντα όπου έχουμε υψηλά ποσοστά παρεμβολών και τα ασύρματα
δίκτυα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σωστά και φυσικά το χαμηλό κόστος. Ωστόσο η
τεχνολογίες Bluetootl1 και Wi - Fi μετά το 2000 έχουν εκτοπίσει το IrDA καθώς εκε(, είναι εφ ικτli

η χρήση πληκτρολογίου και ιηίce. Ι'ν44J .
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."
Β) Μ έσω τη ς τ εχνολογίας B lu e too tlι .

Η τεχνολογια Blu etoottι αναπτύχΟηκε για πρώτη φορά το
από τους

J aap

1994 στην Σουηδ ικιί

πόλη

Lund

Hίιa rts e11 και Sνeιι M a ttissoη οι οποίοι εργάζονταν για τη ν εταιρία E ι·icss oιι .

Κύρως στόχος ήταν να βρεθεί μία ασύρματη εναλλακτική λύση για τα καλώδια

RS - 232.

Ι στορικά

η ονομασία του βασίζεται στο επίθετο που είχε τον δέκατο αιώνα ο βασιλιάς Hίιrald , ο οποίος είχε
καταφέρε ι να ενώσει όλες τις παράφωνες φυλές της Δανίας. Το συμπέρασμα είναι ότι και το

Blu etootlι κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, ενώνοντας τα σε ένα
παγκόσμιο πρότυπο .
Το Blιι eto o tlι βασ ίζει τη ν λειτουργία του σε μία ραδωφωνική τεχνολογια που λέγεται
Ηυπερπιίδηση συχνότη τας διrι.σιωρπισμέ~ιου φάσματος'', η οποία κατακερματίζει τα δεδομένα που

είναι για αποστολή και τα μεταδ ίδει σε κομμάτια μέχρι και την

MHz

για κάθε κορυφή στην ζώνη

-παγκοσμίως

ελεύθερο

για

2402

μικρ1iς

έως

2480 MHz).

εμβέλειας

79

μπάντα των ραδιοσυχνοτήτων ( Ι

Αυτό το εύρος ζώνης

ραδιοσυχνότητες

και

(2,4 Gl-Iz)

χρησιμοποιείται

είναι

για

βιομηχανικούς, επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς. Ουσιαστικά το Blιι e tootl1 είναι ένα

πρωτόκολλο επικοινων ίας βασ ισμένο στη ν λ~iψη και αποστολ1Ί πακέτων και σε δο μή rnω;Ιeι· slave. Από τις πιο κοινές εφαρμογές που βλέπουμε σήμερα με το Blιι etoo tlι είναι ο έλεγχος και η
επικοινων ία μεταξύ ενός τηλεφώνου και ενός J1a nd s fι·ee ακουστικού 1; ενός στερεοφωνικοί}
συστήματος αυτοκινήτου ή η ασύρ ματη δικτύωση μεταξύ υπολογιστών σε ένα περιορισμένο χώρο
(Ειιι"όνα

1. 75) .

Ειιcόvα J. 75: Ένα Blιι etootl1 dongle προσαρ μοσμένο σε ένα
φορητό υπολογιστή με δυνατότητα εμβέλειας 100 μέτρων.

Άλλες εφαρμογές είναι η ασύρματη επικοινωνία με συσκευές PC όπως n1ice, πληκτρολόγια
και εκτυπωτές, η μεταφορά αρχείων μεταξύ συσκευών που χρη σ ιμοπο ιούν το ΟΒΕΧ , η

αντικατάσταση των καλωδίων σε συσκευές όπως τα GPS, τα ba ι·-cod e sca11ιιeι·s και γενικώς
ιατρικού εξοπλισμού. Ακόμα έχουμε την γεφύρωση δύο βιομηχανικών δ ικτύων E thel'Jι ct (πχ
t>ι·ofin et), σε diaJ - up συνδέσεις για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, σε
σύντομες μεταδόσεις δεδομένων από αισθητήρες που έχουν ιατρικές συσκευές (πχ TeleJ1caltl1).

[w45/.
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"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιώ 11 οικίας μέσω διαδικτύου.

"

Γ) Μ έσω τη ς τεχνολογίας Wi - Fί.

Το

Wi - Fi

είναι μία δημοφιλής τεχνολογία που επιτρέπει σε μία ηλεκτρονική συσκευή να

συνδεθεί ασύρματα (μέσω ραδ ιοκυμάτων) σε ένα δίκτυο υπολογιστών

1; σε υψηλής

ταχύτ ητας

I nteιηet για την ανταλλαγή δεδομένων. Η ιστορία του Wi - Fi ή του ΤΕΕΕ 802.11 όπως είναι η
κανονικ~; ονομασία του, έχει τις ρίζες τις σε μία απόφαση το

1985

από την Ομοσπονδιακ1)

Επιτροπή Επικοιν ωνιών που απελευθέρωσε την μπάντα ραδιοσυχνοτήτων Ι Μ για χρήση χωρίς

άδεια. Έτσι, το 1991 η NCR Coι·po ratio ιι σε συνεργασία με τιιν ΑΤ & Τ εφηύρ ε τον πρόδrομο
του

802.11

με όνομα

WaveLAN, το

οποίο προορίζονταν για χρήση σε συστήματα ταμείων. Την

ουσιαστική εγκαΟίδρυση του έφερε ο Αυστραλός

σχεδιασμό

των αρχικών προτί>πων στο πλαίσιο του ΤΕΕΕ.

οργάνωση

CSIRO

Vic Hayes που ασχολ1iθη κι: με τον
Το 1992 και το 1996 η Αυστραλέζικη

έλαβε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις μεθόδους που χρη σιμοποηiθηκαν ώστε να

δημιουργη θεί η τεχνολογία όπως την γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Το Wi - Fi Alliance ιδρύΟηκι:
το 1999 ως μία επαγγελματική ένωση για να κρατήσει τα πνευματ ικά δικαιώματα από τις εταιρίες
που πωλούνται σή μερα τα περισσότερα προϊόντα ως Wi - Fi Certified (Ειιι·όνα /. 76).

CERTΊFIED :;
Ειιcόνα

1. 76: Το λογότυπο

πιστοποιημένης συσκευής

λειτουργίας

Wi - Fi.

Το "yin -yang" (ασπρόμαυρο λογότυπο) συμβολίζει την πιστοποίησ η του προϊόντος για την
διαλε ιτουργηκότητα. Μία συσκευ1Ί με δυνατότητα Wi - Fi όπως ένας προσωπικός υπολογιστής,
ένα sm art-pl1 on e ,κτλ μπορεί να συνδεθεί με έναν πόρο δικτύου όπως το l nteιηet μέσω ενός
ασυρμάτου σημείου πρόσβασης στο δίκτυο (ΕιfCόνα

Ειια) ~ια

1. 77) .

1. 77: Εξωτερικό σημείο πρόσβασης στο I nteιηet.

τνα τέτοιο σημείο πρόσβασης έχει εμβέλεια περίπου 20 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και

λίγο μεγαλύτερο εύρος σε εξωτερικούς. Η λεγόμενη lιot-spot κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει ένα
μικρό μονόκλινο δωμάτιο που παρόλο που καλύπτεται από τοίχους με τσιμέντο οι οποίοι
εμποδίζουν τα ραδιοκύματα, έχει πρόσβαση στο δίκτυο λόγο της ύπαρξης αυτής της συσκευ1iς.
Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση πο~λαπλών σημείω~ προσβάσεως. _οι δυνατότ;~τες τό~ο σ~
οικονομία όσο και σε συμβατότητα ακομα και με παλαιοτερες τεχνολογιες καθιστουν το Wι - Fι
ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των σύγχρονων μηχανικό)ν. Ιw461 .
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1.3.2 Τα πραιτόιωλλα

επιι(οιναινίας των Ι(τιριαι(ών Ι(αι οιtηαι(ών

συστημάτων αυτοματισμού.

Έχοντας κάνει την αναφορά μας στα κομμάτια που αφορούν τα μέσα διασύνδεσης που
χρησιμοποιεί

ένα

κτιριακό

σύστημα

αυτοματισμού,

προχωράμε

με

την

ανάλυση

των

πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Ι)

BAC net.

Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου BACnct ξεκίνησε τον (ούνιο του 1987 στο N a slινillc του
Tcnncsscc στις ΗΠΑ . Σχεδιάστη κε για να επιτρέπει την επικοινωνία των κτιριακών
αυτοματισμών και του ελέγχου των συστημάτων για εφαρμογές όπως η θέρμανση /κλιματισμός, ο
εξαερισμός, ο έλεγχος του φωτισ μού, ο έλεγχος της πρόσβασης καθώς και των συστημάτων

πυρανίχνευσης και του συναφούς εξοπλισμού τους. Παρέχει δε μηχανισμούς για ηλεκτρονικά
συσηiματα αυτοματισμού κτιρίων για την ανταλλαγή πληροφορι(.Ον ανεξάρτητα από την
συγκεκρ ιμένη υπη ρεσία κτιρίου που εκτελούν .

Το πρωτόκολλο BACιιct έχε ι ως βασ ικό πλεονέκτημα ότ ι μπορεί να καθορίσει μια σειρά
από αντικείμενα τα οποία θα ενεργοπο ιηθούν μέσω των υπηρεσιών. Αυτά είναι:

•
•

ΑναλογιΚΥ\ ε ίσοδος (πχ είσοδος ενός αισθητήρα) .

•

Αν α λογ ιΚtί τιμ11 (πχ μία επιθυμητή τιμή ή άλλη παράμετρος στο σύστημα) .

•

Δυ αδ ικtί είσοδος (πχ δ ιακόπτης εισόδου) .

•
•
•

Δυαδικ1ι έξο δος (πχ έξοδος ρελέ) .

Ημερολόγ ιο (πχ για την δημιουργία προγραμματισμοί) για εκδηλώσεις κτλ) .

•

Εντολ11 (πχ για τη ν εισαγωγή τιμό)ν σε περισσότερες από μία συσκευές και για ένα

Αναλογ ική έξοδος (πχ έξοδος ελέγχου) .

Δυαδ ικιί τιμή (πχ για τον έλεγχο των παραμέτρων του συσηiματος) .

συγκεκριμένο σκοπό όπως είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. η βραδινι) λειτουργία
κτλ).

•

Αναγνώριση σ11σκευών (πχ για την δυνατότητα υποστήριξης ειδικών πληροφοριών όπως
τον προμηθευτή. το fi rn1warc, την αναθεώρηση υλικολογισμικού).

•

Έγγραφt\ εκδ 1] λωση (πχ για την περιγραφεί ενός συμβάντος που θα μπορούσε να είναι μία
κατάσταση σφάλματος ή ένας συναγερμός ώστε οι άλλες συσκευές να γνωρίζουν και αυτό
να γίνεται είτε απευθείας είτε με χρησιμοποίηση ενός αντ ικειμένου κλάσης).

•

Αρχείο (πχ για την πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφ1iς δεδομένων σε αρχεία που
υποστηρίζονται από την συσκευή) .

•

Ομάδα (πχ για την παροχή σε πολλές ιδιότητες των πολλαπλών αντικειμένων σε μία cνιαία
λειτουργία ανάγνωσης).

•

Ε ίσο δος πολλαπλή ς κατάσταση ς (πχ για την αντιπροσώπευση που χρειάζεται ένα ψυγείο

με τα On -Offή τους κύκλους απόψυξης.

•

Έξο δ ος πολλαπλής κατάστασης (πχ για την αντιπροσώπευση της επιθυ μητής κατάστασης

όπως ήρθε η ώρα να κρυώσει ή ήρΟε η ώρα της απόψυξης).

•

Γνωστοποίηση (πχ περιέχει μία λίστα των συσκευών που πρέπει να ενημερωθούν σε

περίπτωση που ένα αντικείμενο συμμετέχει σε μία εκδήλωση και πρέπει. να του σταλεί

μήνυμα συναγερμού ή προειδοποίησης).
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• Loop

•

(πχ παρέχει μία τυποποιημένη πρόσβαση σε ΡΙ D βρόγχο ι;λtγχου) .

Πρόγραμμ α (πχ επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται στην συσκευ1; να ξεκινήσει να
σταματ~Ίσει να φόρτωση και να εκφορτώσει δεδομένα και να αναφλερει την σημερινή
κατάσταση του προγράμματος).

•

Scl1eιlul e (πχ ορίζε ι ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εργασ ιό)ν) . Ι w47 J .

2) C -bus .

Το

C-bus

είνα ι

ένα

ιδιόκτητο

πρωτόκολλο

επικοινωνίας

για

τους

κτιριακούς

αυτοματισμούς, όπου μπορεί να χειριστεί μήκη καλωδ ίων ως και 1000 μέτρα . Χρησιμοποιείται με
καλώδιο τύπου c~1t - 5 σε Αυστραλία . Νέα Ζ11 λανδία, Ασία, Μέση Ανατολή , J>ωσία , ΗΠΑ ,
Νότιο Αφ ρικ11, Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στην Ελλάδ α . Δημιουργήθη κε από την

Clipsal

Jntegι·atcd Systems (θυγατρική τη ς Sch n ciιJ c ι· El cctι·i c) κυρίως για τον έλεγχο του φωτισμοί> σε
οικιακό επίπεδο. Σε αντίθεση με το πιο κοινό XJ Ο που χρηστμοποιεί ένα σήμα που μεταδίδεται
μέσα από την γραμμή τροφοδοσίας, το

C-bus

χρησιμοποιεί έναν εξειδ ικευμένο επεξεργαστή

χαμηλής τάσης (Εικόνα 1. 78) ή ένα αμφίδρομο ασύρματο δίκτυο για την εκτέλεση εντολώ ν και
ελέγχου σημάτων.

Oίsτribuτfon Soard

Active

C;Ί1mev Ο'

qe.ay

1
Neutral

1
toad

1

1

1

e-ααι

1
C·BUs Wafl
S\ι;itch

C-Bus Wiri11g
Ειιίόνrι. J. 7ιV: Απλό σχηματικό παράδειγμα καλωδίωσης με C-Bus.
Α υτό βελτιώνει την αξιοπιστία μετάδοσης της εντολ1)ς και κάνει το πρωτόκολλο πιο
κατάλληλο για μεγάλες ε μπορικές εφαρμογές. 'Ετσι λο ιπόν ο έλεγχος της ισχύος σε ένα τέτοιο
σύστημα βρ ίσ κεται σε ένα dimmeι· ή ένα ρελέ το οπο ίο αντικαθιστά τον παραδοστακό διακόπτη που

έχουμε στην συμβατική καλωδίωση. Το πρωτόκολλο είναι συμβατό και μπορε ί να επικοινων1Ίσr.ι
και με τα

OPC, DALI, DSI, ΒΑ Cιι et, TCPΙΙΡ, Lonwor·l<s και Mod-bus. [w48] .

3) Cebus.
Το 1984, τα μέλη τη ς E l ectι·o nic Indu s tι·i es Alliance, προσδιόρισαν την ανάγκη για ένα

πρότυπο που να μπορούσε να περιλαβει περισσότερες δυνατότητες από τότε το γνωστό πρότυπο
οικιακού αυτοματισμού ΧΙΟ. Για πάνω από μια περίοδο έξι χρόνων, οι μηχανικοί που
εκπροσωπούσαν δ ιι:Θνι::ίς εταιρείες συνεδρίαζαν σε τακτική βάση έτσι ώστε, να αναπτυχθεί ένα
προτεινόμενο πρότυπο και τελικά κατέληξαν στο Ccbus (προφέρεται και ως "δείτε το λεωφορείο") ,
Αυτό, δόθηκε στην επίσημη αγορά , το Σεπτέμβριο του 1992.
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Είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει προδιαγραφές ανοιχτής αρχιτεκτονικι1ς εγγράφων που

καΟορίζουν τα πρωτόκολλα, cJ)στε τα προϊόντα να επικο ινωνούν μέσω καλωδίων ρεύματυς,
χαμηλής τάσης, και σύρματος στριφτοί~ ζεύγους. Το

Cebus αναπτύχθηκε πάνω στα Οεμέλια ενός JR

(υπέρυθρου) πρωτοκόλλου, το οποίο με την σειρά του αναπτύχθηκε από την εταιρεία GE (Gc ιι c ι·al

Electric). Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από πίνακες ελέγχου και λειτουργίας οι οποίοι
CAL πλαίσια. Οι πίνακες αυτοί προσδιορίζουν μια σειρά από εντολές ελέγχου και

καλούνται

παρακολούθησης, που χρησιμοποιούνται από απομακρυσμένες συσκευές (πχ αλλοί> σε ένα σπίτι.

'l

με το In terιι et, ακόμα και σε άλλα μέρη του κόσμου) για να επικοινωνούν με πιστοποιημένα
προϊόντα.

[w49] .

4) EnOcean.
Η

EnOcean είναι μία γερμανική ασύρματη τεχνολογία συγκομιδ11ς ενέργειας, που

χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, με βάση της τον δήμο της Βαυαρίας

Obe rlιac lι in g και δεν ορίζεται για τις διεθνείς, ευρωπαϊκές 11 εθνικές τυποποιήσεις. Ωστόσο,

11

εταιρεία E nOcean Gm bH προσφέρει την τεχνολογία της και τις άδειες για χρήση των
πατενταρισμένων χαρακτηριστικών με άδεια στο πλαίσιο της συμμαχ,ίας Ειι Οceaιι . Η ι δέα
αναπτύχθηκε για να επιτρέψει αισθητήρες και διακόπτες μη βασιζόμενους σε μπαταρίες για την
οικοδόμηση αυτοματισμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογίας αυτής, είναι ο
ασύρ ματος διακόπτης φωτός χωρίς μπαταρία (Εικόνα

1. 79) .

Ειιcόvα J. 79: Ένας ασύρ ματος δ ιακόπτης ΡΤΜ 250 που
λειτουργεί χωρίς την τροφοδοσ(α μπαταριών.

Στα βασικά του πλεονεκηΊματα είναι ότι, αυτό εξοικονομεί χρόνο και υλικά, εξαλείφοντας
την ανάγκη να εγκατασταθούν καλώδια ανάμεσα στο διακόπτη και την συσκευή, πχ ένα φως.

Επίσης μειιί)νει το Θόρυβο σε κυκλώματα μεταγωγής. (w50] .

5) Insteon.
Το JNSTEON είναι ένα σύστημα για τη σύνδεση των διακοπτών φωτισμού και φορτίων
χωρίς επιπλέον καλώδια. Πρόκειται για μία τεχνολογία α~τοματισμο1> ο,ικιακής δικτύω,σ1ις, που
σχεδιάστηκε από την SmartLabs Inc. Έχει σχ,εδ~στει για να επιτρεπει σε , συσκευες~ οπως

διακόπτες φωτισμού, Θερμοστάτες, ανιχνε:υτές, κινησης, κλπ. να δικτuωθουν ~εταξυ το~ς
χρησιμοποιώντας τη γραμμή του ηλεκτρικου ρευματος, τις ραδιοσυχνότητες (RF), η και τα δυο
ταυτόχρονα.
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Όλες

ot

συσκευές

Ι Ν SΤΕΟΝ που υπάρχουν είναι ομόλογες μεταξύ τους. Λυτό πρακτ ι κιi

σημαίνει ότι κάθε συσκευή μπορεί να μεταδώσει και να λάβει δεδομινα και κάΟε μ~iνυμα του
πρωτοκόλλου μπορεί να επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται ελι:γ κτι]ς ί1 δ ρομολογηη] ς λογισ μικn ύ.

Είναι

δηλαδ ι1

ένα

ραδ ιοσυχνότητες

ολοκληρωμένο

(RF),

δfκτυο

διπλού

πλέγματος,

που

συνδυάζει ασύρματες

με την υπάρχουσα η λεκτρική καλωδίωση ενός σπιτιοί>. Επίσης ως δίκτυο

peer to peeι-, οι συσκευές δεν απαιτούν επιτήρηση δικτύου. αίροντας με αυτόν τον τρόπο την
ανάγκη για ελεγκτές και πίνακες δρομολόγη σης.

6)

[w51J.

ΚΝΧ.

Το ΚΝΧ είναι ο διάδοχος και η σύγκλιση τριών προηγούμενων προτύπων: από τις ενό.)σε ις
τη ς E ιιropian Rome Systems Protocol τη ς BatiBUS και της Europian lιι s ta ll atiorι B11s 1;
lιιs ta bus. Έχει σχεδιαστεί για να είναι ανεξάρτητο από οποιαδ 1Ίποτε συγκεκριμένη πλατφόρμα
υλικού. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μίας συσκευής ΚΝΧ :

• A-mode 1i

"Αυτόματη

λειτουργία"

όπου

οι

συσκευές

χειρίζονται

αυτόματα

τις

παραμέτρους τους, και προορίζονται να πωληθούν και να εγκατασταΟούν από τον τελικό
χρήστη.

•

E-mode

ή το 'Έasy

Mode"

όπου οι συσκευές απαιτούν βασιιοi κατάρτιση για την

εγκατάσταση . Η συμπερ ιφορά τους είναι προγραμματισμένη εκ των Πf>οτέρων, αλΜ έχε ι
παραμέτρους διαμόρφωσης που πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες του χρ11στη.

• S-mode

ή "Σύστημα" λειτουργίας. Εδώ οι συσκευές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία

συστημάτων αυτόματων κτιρίων κατά παραγγελία. Οι

S -

ιη ocl e συσκευές δεν έχουν

προεπιλεγμένη συμπεριφορά, και πρέπει να προγραμματίζονται και να τοποΟι.:τοί>ντα ι από
τους ε ιδικούς τεχνικούς.

'Ε:να δtκτυο με μία συσκευή ΚΝΧ μπορεί να ελεγχθεί απλά από ένα 8-b ίι μικροι:λεγκτή
μέχρι και από έναν υπολογισt11, ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρ~ιογ1Ίς. Η πιο
κοινή μορφi1 της εγκατάστασης ε ίναι μέσω συνεστραμμένου ζεύγους. Έχε ι εγκριθεί επισης ως ένα
ανοιχτό πρότυπο γ ι α:

Το διεθνές πρότυπο

•
•
•

(TSO / fEC 14543-3).
Το Καναδικό πρότυπο (CSA-JSO/JEC 14543-3).
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (CENELEC ΕΝ 50090 και CEN ΕΝ Ι 3321- Ι ).

•

Το κινέζικο πρότυπο Gιιο Μπιάο (GB Ι Ζ 20965).
Η 'Ενωση ΚΝΧ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότι;ρες από

30.000

επιχειρήσεις εγκατάστασης σε 100 χώρες και πάνω από 60 τεχνικές σχολές των πανεπιστημίων

καΟώς και πάνω από 150 κέντρα κατάρτισης. l"v52 /.

7) Lon Worl<s.
Το LorιWorks είναι μια πλατφόρμα δικτύωσης που έχει δημιουργηΟεί ειδικά για την
αντιμετό)πιση των αναγκών εφαρμογών ελέγχου. Η πλατφ?ρμα είναι χnσ~~ένη σε, ένα πρωτόκολλ~
που δημιουργ~Ίθηκε από την εταιρία EcJ1~Jo11 Coι·porat1011 για συ~κευες ,δικτυωσης, π~νω απο
μέσα όπως καλώδια συνεσψαμμένου ζευγους, γραμμών ηλεκτρικης ισχυος. οπτικες ινες και
ραδιοσυχνότητες. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αυτοματοποίηση των λι:1τουργι6.)ν στο

εσωτερικό των κτιρίων πχ φωτισμός, κλιματισμός ΊCλπ. Ιw53J .
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··

Η) ΟΝΕΝ ΕΤ.

Tu

Ο ΝΕ-ΝΕΤ είναι ένα open-soιιι-ce πρότυπο για ασύρματη δικτ\)ωση. Ί2χr;ι σχι;δ ι αστεί για

χαμηλού κόστους και χαμηλ1iς ισχύος (που λε ιτουργούν με μπαταρία) δίκτυα ελέγχου , για
εφαρμογές όπως οικιακός αυτο ματ ισμός, ασφαλεία και παρακολούθηση, ι:λέγχυυ συσκευrίJν και
τα δίκτυα αισΟητήρων. Δεν συνδέεται με οποιοδ1iποτε άλλο υλικό ή λογισμικό και μπορεί να

υλοπο ιηΘε( με μια ποικιλία από χαμηλού κόστους ραδιοφωνικούς πο μπόυς 0Γf-tl1c-s\1elΓ και
μικροελεγκτές από διάφορους κατασκευαστές.

Χρησιμοποιε( στα

868

έως

9 15 MHz,

με

25

UHF ραδιοπομποδέκτες και λειτουργεί στην περιοχ1i συχνοτήτων από
κανάλια συχνοτ~Ίτων διαθέσ ιμα για χρήση στις Ηνω μένες Π ολιτείι::ς.

Επιτρέπει την Λειτουργία και σε άλλες συχνότητες για κάποια εργασία και γίνεται παίξει και στα

433 MHz

και

2,4 GHz.

Χρη σιμοποιεί ειψυζωνική

FSK

(Γ-ι·eqυency-shift

kcying)

ψηφιακι;

διαμόρφωση για την κωδικοποίηση των δεδομένων και για την μετάδοση. Προσφέρει ένα
πρωτόκολλο με δυναμικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, με ρυθμό βάσης δεδομένων στα 38,4

kbit/s. Η προδιαγραφή επιτρέπει την ανά-κόμβο δυναμικ1i διαμόρφωση καΟώς ο ρυΟμός μετάδοσης
δεδομένων φτάνει μέχρι και τα 230 kbit/s. Ι'v54 J .

9) S - BUS.
Το

S-Bus

είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο σε

RS485

τοπολογία σύνδεσης Ύια έξυπνα

κτίρια. Είναι το αναπτυγμένο 64-bί ι πρωτόκολλο που )'J)ησιμ.οποιεtται για την Ασία και την
Αφρ ική . Χορηγείται από την ομάδα S-bus γνωστή και ως "Smar t-BUS" ή "SBUSPro". Ένα από

τα δυνατά σημεία του πρωτοκόλλου S-bus είναι ότ ι διαθέτει πλήρη και ολοκλη ρωμένη σειρά
προϊόντων με την ελάχιστη καλωδίωση και τα ελάχιστα εξαρτήματα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει
είναι:

•

Έλεγχος Φωτισμού με αχνό φωτισμό και ON/OFF.

•

LED ελέγχου.

•
•
•
•

DMX στάδιο ελέγχου φωτισμού.
Θέρμανσι1 Ι εξαερισ μός & Κλιματισμός.
Κλείστρου Ι Blind & ελέγχου σκίασης.
Ασφάλεια του συστ1;ματος.

•

Η δ ιαχείριση της ενέργειας και ηλεκτρισμού / φυσικού αερίου Ι ύδρευσης.

•
•

Audio & Video.

•
•

Έξυπνη άρδευση.

•
•

Κινη τήρες και πύλες ελέγχου.

•
•

Εξοικονόμη ση ενέργειας και χρονοδιακόπτες.
Σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

SMS ελέγχου και οθόνη αφής, τηλεχειριστήριο.
Sιηa ι·t-πύλη υποδοχής.
Μετρητή ρεύματος

'~~ς ένα άλλο S-bus γνωστό ως (Saia-Buι·gess Bus) είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο για
ΕΠίvι
,
δ
,
βλ'
,
,

την ανάγνωση δεδομένων από τις συσκευές της δια ικασιας που προ

επεται απο την εταφε1α

Sa i a-Bu ι·gcss. rwsS] .
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JO) Χ - JO.

Η τεχνολογία Χ-10 αναπτύχθηκε μεταξίJ

1976- 1978

από την

J>ico

El ectι·o ιιics Ltιl στη

Σκωτ(α . Ο κύριος σκοπός του ήταν η μετάδοση δι::δομένων μέσω των γραμμών του ηλεκτρικού
ρεύματος σε χαμηλή ταχύτητα

(50 bps στην Ευρ ό)πη και 60 bps στις Ηνω μένες Π ολιτε ίες). Το

όνομα Χ- 10 οφείλεται στο γεγονός ότ ι αυτό Ί1ταν το δέκατο pι·o.iect της εταιρείας. Είναι σήμι::ρα ένα
ανοιχτό πρωτόκολλο και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες που αναπτύσσουν προϊόντα βασισμένα σε
αυτή την τεχνολογία.
Ένα Χ-10 σύστημα μπορεί απλά να αποτελείται από μια σειρά διατάξεων που cλtγχονται
απ' ευΟείας από το χρήστη. Βασίζεται σε μια αποκεντ ρ ωμένη αρχιτεκτον ικιj , που σημαίνει ότι δεν

υπάρχει κάποιος κεντρικός ελεγκη)ς. Η αρχιτεκτονική αυηi δίνει μεγάλη ευελ1ξία στο σύστημα και
το καθιστά πολύ λιγότερο ευάλωτο σε βλάβες, καθώς σε περίπτωση βλάβης μιας συσκευής Χ- 10
τίθεται εκτός λειτουργίας μόνο η συγκεκριμένη συσκευή και όχι όλο το σί>στημα Χ- 10 . Ι Ι
μετάδοση των σημάτων γ ια τον έλεγχο των συσκευών γίνεται μέσω υψηλών συχνοτήτων που
εισάγονται στο δίκτυο μέσω του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτpιΚΊiς ενέργειας που υπάρχει στο σπίτι
και είναι τέτοιες, ώστε να μην παρεμβαίνουν στις συνηθ ισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Λυτός ο
τρόπος μετάδοσης είναι πολύ οικονομικός καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον καλωδιώσεις και

καθιστούν τα συστήματα Χ- 10 πολύ εύκολα στην εγκατάσταση. οι οποίες Επίσης στα συστήματα
Χ~ ΙΟ είναι διαδεδομένη και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) η οποία είναι ευέλικτη. καΟώς
διαπερνά τοίχους και άλλα εμπόδ ια. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων χρησ ιμοποιε ίται κυρίως σε
τηλεχειριστ11ρια που απαιτούν μεγάλη κινητικότητα. Ο ορισμός της διεύΟυνσης μιας συσκι:υ1iς
γίνεται από τον ΧJ>ήστη. Εάν η ίδια διεύθυνση αποδοθεί σε περισσότερες από μια συσκευές. τότε
όλες οι συσκευές με την ίδια διεύθυνση θα ανταποκρίνονται στις εντολές (όπου βέβαια αυτό πολλές
φορές είναι μη επιθυ μητό). Για την επίλυση αυτού του προ βλή ματος, το πρωτόκολλο Χ- 1 Ο
εφαρμόζει ένα απλό σύστημα που χρησιμοποιεί 16 κωδικούς σπιτιών (από το γράμμα Α έως το Ρ)

και 16 κωδικούς συσκευών ( 1 έως

16), επιτρέποντας έτσι 256 ( 16 χ 16) μοναδικές διευθύνσεις.

Οι βασικοί λόγοι λοιπόν για η1ν μεγάλη επιτυχία του Χ-10 ε ίναι η τεράστια ποικιλία

συσκευιi>ν και διασυνδέσεων, η χρήση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος ως μέσο
μετάδοσης, ο ι χαμηλές τιμές των συσκευό)ν του και η ευκολία εγκατάστασης (οι περισσότερες
συσκευές είναι τύπου Plug'n Play) . ['v56J .
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1. 4 Επισκόπηση.
1.4.1

Οι παροχές και οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα το
''έξυπνο σπίτι".

"Σκέφτομαι άρα υπάρχω... "
Με αυτή τη ρήση του Καρτέσιου, θα μπορ ούσε να περιγράψει κανείς τη χρησιμότητα των
αυτοματισμών σε μία σύγχρονη κατο ικία. Πόσο μάλλον δε. όταν πρόκειται για μία "Έξυπνη

Κατοιι(ία", ή αλλιώς ένα

"S111art - Ηοιι:,·e". Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δούμε τα κέρδη που παρέχε ι

αυτό στον σύγχρονο άνθρωπο. Παρακάτω θα αναφέρουμε τις παροχές που μπορεί να προσφέρει το
"έξυπνο σπίτι " σήμερα, τις δυνατότητες που προσφέρει σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και άτομα με

ειδικές ανάγκες για μία αναβαθμισμένη ποιότητα ζω1Ίς. Κλείνοντας θα γίνει μία μικρή ανάλυση για
το κόστος κατασκευής μίας τέτοιας οικίας.

[wl] .

Πολλές φορές λοιπόν οδηγούμαστε στην παρανόηση , πως ένα "έξυπνο σπίτι " είναι αυτό
που ομαδοποιεί απλά τον φωτισμό, δίνοντας έτσι την δυνατότητα αρκετών σεναρίων. Στην
πραγματικότη τα όμως, είναι πια σαφές πως ένα τέτοιο σπίτι, σημαίνει πολλά περισσότερα. Οι
αυτο ματισμοί που αφορούν στην κεντριΚ11 διαχείριση διαφόρων συστημάτων μίας ο ικίας,
ονομάζονται συνήθως ''έξυπνο σπίτι". Αυτό, ελέγχει τις εγκαταστάσεις της οικίας, με στόχο την
ομαδοποίηση κάποιων λειτουργιών και την αυτοματοποίηση κάποιων άλλων. Το ' 1έξυπνο σπίτι "
χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του (Εικόνα 1. 80) .

CURTAINS
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-" ,;...

SHUnERS
t •
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,. . ,J...

•tιι
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,, 1 •

•

Ειι(όvα 1.80: Κάτοψη μιας κατοικίας με τις υπηρεσίες που προσφέρει η
αυτοματοποίηση αυτής.
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Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί δηλαδή τα ίδια περιφερειακά για πολλές χρ11σεις
(πχ, τα αισΟητήρια του συναγερμού χρησιμοποιούνται και για τον έλεγχο του φωτισμού , ο ι ο06νες
των τηλεοράσεων μπορούν να δέχονται και την εικόνα της Ουροτηλεόρασης, το τ11λέφωνο να μας
στέλνει ~ήνυμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ότι κάποιος βρίσκεται μπροστά στην εξώπορτα,
κτλ). Τετοια συστήματα με προηγμένες δυνατότητες κυκλοφορούν 1iδη στην αγοrά και
προσφέρουν τη δυνατότητα να ενοποιήσουν κάθε οικιακό εξοπλισμό, όπως τον κλιματισμό , το
σύστημα ασφαλείας, την πισίνα, τα ρολά, τα ηχητικά συστι;ματα και το τηλεφωνικό δίκτυο, <i>στε
να μπορού με να τα ελέγχουμε από
τηλεχειριστήριο (Ε11(6να

μια οθόνη

αφής, έναν απλό

δ ιακόπτη τοίχου 1)

ένα

1.81).

Ειιrόιια

J.81: Σύγχρονο τηλεχειριστήριο ενός

"έξυπνου σπιτιού " με σήματα υπερύθρων

(f R).

Όλα αυτά τα συστήματα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, από το να ελέγχουν τις
λειτουργίες μιας οικίας και για αυτόν τον λόγο τα συναντοi>με και σε μεγάλους επαγγελματικούς
χώρους, όπως συνεδριακά κέντρα, αί.Θουσες ξενοδοχείων, εστιατόρια και σε αρκετές ακόμα
εφαρμογές . Μία τέτοια δημιουργία και λειτουργία μπορεί να μας προσφέρει αρκετά. Με το σπίτι

αυτό, απολαμβάνουμε την πολυτέλεια με το πάτημα ενός και μόνο πλψcrρου. Η ευελιξία του

συστι;ματος, επιτρέπει στον ιδιοκη1τη να δημιουργεί διάφορα, διΚliς του επιλογής σενάρια
φωτισμού, όπως διαδρομές, πλ11κτρα πανικού, πλήκτρα 'ΆLL OFF" και πολλά άλλα. Πρέπει να
μας παρέχει την δυνατότητα, όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, να ενεργούμε εύκολα χωρίς να είναι
απαραίτητη η μετακίνηση μας εντός των χώρων του σπιτιού και ταυτόχρονα, θα πρέπει να
εξακολουθεί να λειτουργεί ως κλασικό σπίτι. Αντίστοιχα, Θα πρέπει όταν βρισκόμαστε εκτός της
οικίας, να μας παρέχεται η δυνατότητα να ενεργούμε εξίσου εύκολα, μέσω του τηλεφώνου ή του
διαδικτύου.

Τα "έξυπνα σπίτια" αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως να ρυθμίσουν την εσωτερική

θερμοκρασία τους, να κλείσουν τα καλοριφέρ όταν κάπ?ιο π~ράΟυρ~ ξεχαστεί ανοικτό, να
ανεβάσουν μόνα τους τις τέντες - για να μην κ~ταστραφου~ απο τον αερα. να _προσομοιώνουν
κίνηση ανοιγοκλείνοντας τα φώτα και τα ρολά, _αποθαρρυνοντα~ τους διαρρηκ~ες κατά την
απουσία μας, ή απλώς να ενημερώσουν τον ιδ1οκτ1~τη για την κα~ασταση της οικιας του. Αυτό

μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου και εκε~νος να λα~ε~ πληροφο?ιες για την, θερμοκρασία, την
ηλιοφάνεια, την βροχ1;, τον αέρα, τα απο~εματ~ νερου η ~ετρελα~ου, τη~ κατασταση, των ρολών,
των εξόδων και οτιδ 1Ίποτε άλλο για το οποιο θα επρεπε να ειναι εκεινος ενημερος (Ειιωvο. J.82).
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Α

Ειιcόνα

•

1. 82: Τομή

ιέ

ω

.,

a

μίας σύγχρονης οικίας με διάφορες προτάσεις αυτοματισμού
συσκευών αλλά και χώρων αυτής

Ποιες είναι ό μ ως είναι επακριβώς οι βασικές του λειτουργ ίες ενός τέτο ιου σπιτιο t);

Ο κύριος όγκος των υλικό)ν και διαδ ικασιών που Οα αναλύσουμε , είναι ηλεκτρολογικής
φύσεως. Πριν πεrάσουμε όμως, στα επιμέρους ηλεκτρολογικά του μέρη, Οα δούμε πρό)τα τι κάνει
αυτό το ιιέξvπvο σπίτι 11, γιατί είναι έξυπνο και πόσο και, καταληκτικά, να αποφανΘσύμε γ ια το αν

και κατά πόσο είναι οικονομικά συμφέρον προς εμάς να μένουμε σε ένα τέτοιο σπίτι και γιατί;
Σε ένα πρόηο επίπεδο η βασική λειτουργία ενός "έξυπνου σπιτιού" όπως προαναφέρΟηκε,
είναι πχ ο έλεγχος του φωτισμού
ή ακόμα η δυνατότητα να παρακολουθούμε και να
διαχειριζόμαστε όλες τις εγκαταστάσεις, μέσω οποιουδήποτε τρόπου. Να μπορούμε να έχουμε
επικοινωνία (τηλέφωνο, διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο) με το σπίτι μας, για την θέρμανση , το ζεστό
νερό, το συναγερμό , τα φό)τα, τα ρολά, το αυτόματο πότισμα
ακόμα και τη στάΟμη του

1;

1;

πετρελαίου. Μας δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά εικόνας και 1;χου στο κινητό μας
στο
γραφείο, όταν προκύπτουν προειδοποιήσεις (alanη) τις οποwς Θεωρούμε σημαντικές. Παράλληλα,
με την δημιουργία σεναρίων, μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας ι-vα πολύ δυνατό εργαλείο για τον
έλεγχο των εγκαταστάσεων. Τα σενάρια που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι ουσιαστικά άπειρα
και αφορούν την εξοικείωση του χρ1;στη με το πρόγραμμα. Γι' αυτό πολλές φορές το σύστημα
προγραμματίζεται με κάποια βασικά σενάρια και στην πορεία, ανάλογα με τις επιΟυμίες του
εκάστοτε χρήστη της οικίας, προσαρμόζεται σε πιο σύνθετα σενάρια. Μελλοντικές επεκτάσεις 1;
διαφοροποιήσεις πραγματώνονται με μικρό κόστος, εφόσον η αλλαγή ενυπάρχει του
προγραμματισμού. ΑκολουΟούν μερικά παραδείγματα εφαρμογών στους χώρους μιας οικίας, για να
περιγραφούν τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. [π2J .
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Κουζίνα.

•

Οι μαγvητιτ<ές επαφές στα παράΟυρα Ι<αt τις πόρτες (Ειι<όνα

""'·

Ει1<όvα

1.83:

1.83) .

Μαγνητικές επαφές

θύρας ή παράθυρου για συστ~iματα
ασφαλείας .

•

Οι ανιχνευτές παρουσίας Ι<αt κfνησης σε έναν χώρο (Ε11<όνα

1.84).

m

Εικόνα

J.84: 12 V Ανιχνευτ~;ς

παρουσίας εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων για
συστηματα ασφαλείας.

•

Ο αvιχvευτιj ς φωτιάς 1<αι ιcαπνού (Εικόνα

1.85) .

,
Ειι<όνα

1.85: Ασύρματος ανιχνευτης

φωτιάς και καπνού εσωτερικών
χώρων.
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•

Ο ανιχνευτής διαρροής νερο ι) (Ειιcόνα

1.86).

)

Εικόνα

1.86: Ασύρ ματος

ανιχνευτής

δ ιαρρ ο1iς νερού εσωτερικών χώρων .

•

Ο ανιχνευτιjς διαρροιίς φυσικού αερίου ιj προπανίου (Εικόνα 1.87) .

••

Ειιcδνα

1.87:

Ενσύρματος

ανιχνευηiς δ ιαρρο1;ς φυσικού
αερίου εσωτερικώ ν χώ ρων.

•

Οι ανιχνευτές υπέρτασης την ιcουζίνα ιcαι το υς ρευματοδf}τες (Ειιcόνα

1.88).

.•
~

• .'•'

Ε11cδνα J.88: Ενσύρματος ανιχνευτής
υπέρτασης ηλεκτρικού δικτύου
εσωτερικώ ν χόψων.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικές συσκευές που απαρτίζουν ένα "/:ξ,,π110 σπίτι ".'Οτι.ιν
οι ένοικο ι βρίσκονται στο σπίτι, τα αισΟητήρια χρησ ιμοποιούντα ι για την αυτό μ ατη λε ιτουrγί.α του
φωτισμού, του κλιματισ μού και της επιτήρησης. Λν πχ κατά την διάρκεια της νί>χτυς. κάποιος
ανοίξει από μέσα την πόρτα τη ς κουζίνας και εφόσον το εξωτερ ι κό παντζούρι 1Ί ρολό r:ίναι ανο ι κτό,
το εξωτερ ικό φως θα αvάψει αυτόματα. Εάν είναι ημtρα ή το εξωτερικό παντζούρι ή ρολό εινα ι
κλειστό, το φως θα παραμείνει κλειστό ενώ αν η πόρτα παραμείνει διαρκώς ανοιηιi για δι;καπtνη:
λεπτά, το σύστημα Θα δ ιακόψει τον τοπικό κλιματισμό. Αν το σύστ11μα διαπιστώσει παρατεταμένη

απουσία από την κουζίνα (καμία αίσθηση παρουσίας ή κίνησης, ανοίγματος

1i

κλε ισίματος της

πόρτας και των παραΟύρων, καμία εντολή στα τοπικά πληκτρολόγια) και ταυτόχρονα ανιχνεύει ροϊ1
ρεύματος προς τις εστ(ες ή τον ηλεκτρ ικό φούρνο, Θα αποστείλει ηχητικό και οπτικό μήνυμα σε όλα

τα πληκτρολόγια της εγκατάστασης. Το μήνυμα θα ενημερώσει τους ενοίκους ότι η ηλεκτρική
κουζίνα είναι σε λειτουργία ενώ παρατη ρείται ακινη σία για μεγάλο χρονικό διάστημα . Μ ετά από
αναμονή τριών με πέντε λεπτών και εφόσον το σύστημα συνεχίσει να διαπιστώνει κατάσταση

ακινησίας στον χώρο τ11ς κουζίνας, θα διακόψει την ηλεκτρικt'1 παροχ~) των εσηών ϊ1 του φούρνου.
Η παρ οχ;~i θα αποκατασταθεί αυτόματα όποτε αν ιχνευθεί ξανά ανΘrώπινη παρουσία. ηταν αντίθετα
οι ένοικοι απουσιάζουν, κάθε απόπειρα ε ισβολ1'~ς Θα ανιχνευθεί από τις (ίδιες) μαγνητ ι κές επαφές
και τούς (ίδιους) αν ιχνεύτές κίνηση ς ή παρουσίας και Οα προ καλέσει την δ ιέγερση της σειριiνας,
την ενεργοποίηση του τοπικού φωτισμού και την αποστολή μη νυμάτων κινητι1ς τηλεφωνίας προς
όλους τους καταχωρημένους αποδέκτες. Ο χ6)ρος της κουζίνας πρ οστατεύεται ακό μα από:

•

Από φωτιά (διακόπτεται η η λεκτρική τροφοδοσία στις συσκευ ές) .

•

Από πλημμiφα (διακόπτεται η παροχιί νερού) .

•

Από διαρροή φυσικού αερίου ή υγ ραερίοι> (τα11τόχρονη διακοπή ηλε κτρ ικού ρι:: ύματος
για τφι αποφυγή σπινθ(ρων και την πιθανότητα έκρηξης) .

Μπάνιο.

Η εισοδος στο μπάνιο αν ιχνεύεται από το αισΟητήριο παροι> σίας που είναι τuπuΟετημf.νο

πχ στην οροφή. Για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης βρίσκεται στο χώρο, το αισθητήριο Θα
ενημερώνει σχετικά το σύστημα. Με την είσοδο ο φωτισμός Θα ανεβεί σταδιακά (d imn1 i11g) και το

φως θα παραμείνει ανοικτό για όλο το διάστημα της παραμονής εκεί. Ταυτόχρονα η στάθμη
της μουσικής από το μεγάφωνο οροφής θα ανεβεί σε ένα διακριτικό επίπεδο. Ο cξαερ ισμός του WC
θα παραμείνει κλειστός για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός Θόρυβος του ανεμισί11pα, αλλά θα
εκκινήσει η κυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης, ώστε να εiναι άμεσα διαΟέσιμο όταν και αν
ζητηθεί. Όλες οι παραπάνω λειτουργί.ες Θα μπορ ούσαν να ενεργοποιη Θσύν και από ένα επίτοιχο

χειριστήριο στη συνήθη Οέση έξω από το WC. Όμως, για το διάστημα της παραμον1Ίς του
επ ισκέπτη στο WC, το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στην εντολή που ελέγχει τον φωτισμό από το

εξωτερικό χειριστ1Ίρtο . Εάν η παραμονή στο WC παραταθεί για περισσότερο από το συνηΟισμένο
χρόνο το σύστημα μπορεί να ενημερώσει για το ασυνήθιστο του γεγονότος που μπορεί να οφείλεται
σε αδιαθεσία του επισκέπτη. Όταν ο επισκέπτη ς βγει από το μπάνιο το σύστημα θα χαμηλώσcι τυν
φωτισμό και τη στάθμη της μουσικής, Θα σταματήσει την κυκλοφορία του ζεστού νερού και Οα
εξαερίσει τον χώρο για τρία με πέντε λεπτά.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ . Μαθιός.
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Νυχτεριvιί προστασία.

Όταν ενεργοποιείται το σύστημα προστασίας και συναγερμού , τότε πέραν των μαγ νητικών
επαφών οπλίζονται όλοι οι ανιχνευτές παρουσίας και κίνησης όπως και κατά την διάρκεια
σύντομης ή μακράς απουσίας. Εν τούτοις η κίνηση των ενοίκων στην κατοικία γίνεται απρόσκοπτα

επειδή το κεντρικό σύστημα οικιακού αυτοματισμού επιτηρεί την διαδοχή των διεγέρσεων στα
αισθητήρια κίνησης επιτρέποντας την κίνηση σε προκαθορισμένες "νόμιμες" διαδρομές. Κάθε
κίνηση στο εσωτερ ικό του χώρου προκαλεί τον προσωρινό αφοπλισμό των τοπικών μόνο
αισθητηρίων . Έτσι οι ένοικο ι μπορούν να κινηθούν προς τις τουαλέτες, το κλιμακοστάσιο, την

κουζίνα, κτλ, χωρίς να χρειάζεται να αφοπλίσουν μέρος

11 και ολόκληρο το σύστημα προστασίας

(Εικι)να 1.89), που παραμένει σε λειτουργ ία.

•

φ
v
A/armKit
·,

'

Η

,r.-1

,.

'

'ι

Ειιcό~ια 1.89: Αισθητήρια κίνησης και πληκτρολόγιο για
σύστημα συναγερμού.

Qιιααι<ός ιαvιιuατογ_ράφος και σι5στιιμα ψυχαγ_ωγ_ίας.

, οπου
, ειν, αι εγκατεστημένο
το
ο χωρος
,

σί>στημα οικιακού κινηματογράφου (Ειιcόνα

, ,
, ,
.
μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί αφου το κεντρικο συστημα αυτοματισμου ελεγχει.

•

Το ν φωτισμό.

•
•

Το σύστημα συσκότισης του χώρου.

•
•

Την ηλει{τριιαj οθόνη .

1.90)

Το υς ρευματοδότες.

Τις σι>σι{ευές ιjχου ιcαι προβολιjς.

ΔημΊΊτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειιcόvα

J.90: Πλήρες σύστημα οικιακού

κινηματογράφου.

Μ ε την εντολή Staι·t το σύστημα Θα ελέγξει τις συνθήκες εξωτερικο1> φωτισμού και, εάν
απαιτεi.ται, Θα κλείσει τις ηλεκτρικές κουρτίνες ή τα ρολά για να επιφέρει την συσκότιση του
Χώρου. 'Υστερα Θα χαμηλό)σει τον φωτισμό, θα κατεβάσει την ηλεκτρική οθόνη και Θα εκκιν1Ίσει
τις συσκευές ήχου και προβολής. Εάν κατά την διάρκεια της προβολής χτυπήσει το τηλέφωνο του
Χώρου ή το κουδούνι της κατοικίας Οα διακόψει την προβολή (Pause) και θα ανεβάσει την στάθμη
του φωτισμού μέχρις ότου οι ένοικοι επιστρέψουν για την συνέχιση της. Εάν η έναρξη της
προβολής έχει γίνει με την εντολ11 αδιάλειπτης λειτουργίας η προβολή δεν θα διακοπεί αφού
υπονοείται ότι υπάρχουν άλλοι ένοικοι διαθέσιμοι να απαντήσουν στην πόρτα και στις τηλεφωνικές
κλ!1σεις. 'Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες για έλεγχο μέσα από μία οθόνης αφής
(E11Clίvα 1.91).

Ειι.-όιJα J. 91: Οθόνη αφ1Ίς για ένα σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Επιτιίρηση απουσίας.

. 1J αναχώρηm) από ~ν κατοικία γ~νεται κανονικά με :π1ν ανακοίνωση προς τον σί>στημα των
προθε~εων του ενοικου _(πιεση του πληκτ~ου για την συ_ντομη ή την ημερήσια ή την μακρά
απουσια) που ενεργοποιει τα διάφορα συστηματα προστασιας της κατοικίας, κατά περίπτωση. Η
επιτήρηση της κατοικία~, μέσω των αισθη:nlρων, είναι διαρκής και κάθε έκτακτο συμβάν
ανακοινώνεται στους ενοικους με την αποστολη μηνυμάτων

Ειιcόvα

SMS

(Ειιcδvα

J.92).

J.92: Το κεντρικό σύστημα

αυτοματισμού μπορεί να κάνει ενημέρωση
για την κατάσταση της οικίας στο κινητό
τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Εν τούτοις υπάρχει πάντοτε η

πιθανότητα οι ένοικοι να αναχωρήσουν χωρίς να

εvημερό.>σουν το σύστημα το οποίο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Θα διαπιστό)σει

κατάσταση παρατεταμένης ακινησίας. Αυτή ανιχνεύεται ως έλλειψη κίνησης 1; παρουσίας σε όλους
τους χό)ρους, σταθερή κατάσταση των μαγνητικών επαφών στις πόρτες και τα παράθυρα και
ηρεμία στους διακόπτες αφ1iς των επίτοιχων χειριστηρίων. Τότε θα ανακοινωθεί το γεγονός με
οπτικό και ακουστικό μήνυμα στα επίτοιχα χειριστήρια και θα αποστείλει SMS σε όσους από τους
καταχωρημένους αποδέκτες έχει ορισθεί να ενημερώνονται για την συγκεκριμένη περίπτωm1. Εαν
δεν λάβει καμία απόκριση μέσω SMS, I nteιηet ή φυσικής παρουσίας θα θέσει την κατοικία σε
κατάσταση απουσίας, κατεβάζοντας τα ρολά, κλείνοντας τον φωτισμό και τις υπόλοιπες ηλεκτρικές
σ11σκευές και οπλίζοντας το σύστημα προστασίας από εισβολή. (w2].
Τα παραπάνω δύνανται να εκτελούνται μέσω κάθε διακόπτη εντός τοη σπιτιού, οπουδήποτε
και αν τοποθετηθεί. Στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, που
σχετίζεται με κάποιο σενάριο 1; λειτουργία, απλώς αναπρογραμματίζουμε το σύστημα χωρίς καμία
άλλη επέμβαση. Το ιιέξυπvο σπfτι" χρησιμοπ~ιεί προηγμέν;~ ~ορφή τl~ς π~ηροφο.ρική~ και των
τηλεπικοινωνιών, για να ενώσει όλα τα ~ηχανικα ~~ι ψηφιακ~ μερη πο~ εχει ενα σπιτι m1μερα, για

να γίνει πιο εύχρηστο, ευχάριστο και ταχυτερο απο αποψη χρονου (Ειιcοvα 1.93).

Tel t-<0mn1 unίc<)Ιlon S

Ειlίόvα J.93: Σχηματικό μοντέλο διασύνδεσης και
επικοινωνί.ας των συστημάτων ενός "Smaι-t - Home".

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ένα σύστημα οικιακού αυτοματισμού καθιστά εφικτή την επικοινωνία και μεταξύ των

ηλεκτρικών συσκευών μέσα σε ένα σπίτι (Εικόνα 1.94) . Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στους
αυτοματισμούς μιας οικίας περιλαμβάνουν τους αυτοματισμούς ενός κτιρίου καθώς και τον
έλεγχο των καθημερινών οικιακών δραστηριοτήτων.

Ειιfόvα J.94: Ένα "έξυπνο" ψυγείο.

Αυτές μπορεί να είναι:

•

Τα ασι5ρματα _ ενσύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών (πχ τηλέφωνο, διαδfιfτυο, ι<τλ)
(Ειια)να

1.95).

•

Tel

ρηοπ

(2nd Ρ one)

Ε

,

ιιωνα

1.

95 · Σχη•ιατικό ιιοντέλο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
.
r
r
•
ενός σύγχρονου σπιτιου.

Δημήτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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•

Τα συστιίματα αυτόμ ατης σκίασης (πχ ιcο υρτίνες, ρολά, τέντες, κτλ) (Ειιcόνα

J.96) .

Ειιcόνα 1.96: Κουρτίνες παράθυρου όπου απωθούν την
ηλιακή (θερμική) ακτινοβολία και διατηρούν την
θερμοκρασία του χώρου που είναι εγκατεστημένες.

•

Το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας (πχ Hon-ιe Tlιeater) (Ειιcόvα 1.97) .

Ε

,

ιιcονα

1 97· Δωι ιάτιο με εγκατεστημένο σύστημα Ηοιη e Theateι-.
. .
r

Δημήτριος κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.

83

'Άπομαιφvσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικiας μέσω διαδικτύου.

•

Η παροχιί ατμοσφαιριιcοι5 φωτισμοι5 ανάλογα με την πφίσταση (Ειιcδνα

''

J.98) .

Ειιcόνα 1.98: Το σύστημα Happy Life της εταιρίαςΑuger είναι ικανό να αναγνωρίζει
τις εκφράσεις ενός ανθρώπινου προσώπου (δηλαδή την διάθεση που έχει ο ένοικος
την παρούσα στιγμή) και να προσαρμόζει ανάλογα τον φωτισμό του χώρου.

•

Η χριjση συστημάτων αυτόματων Ουρών (πχ πόρτα εισόδου γιcαράζ, ιcτλ) (Ειιcόνα 1.99).

Ειιcόνα 1.99: Αυτόματη πόρτα γκαράζ
αυτοκινήτου που λειτουργεί με
φωτοκύτταρα.

•

Η χριjση συστημάτων επίβλεψης και ασφαλείας (κάμερες, συναγερμοί,ιcτλ) (Ει11·όνα

1.100).

..

1

-

3

~

Ε.

ό

ιιπνα

ιιο· . Ασύρματη κάμερα με ικανότητα μετάδοσης ήχου και εικόνας για
11
. " .
,
,
,
,
παρακολούθ11σ11 εσωτερικων και ε ωτερικων χωρων κτηριων .

'βλ

την επι

~

ξ

εψη και

Δημ~Ίτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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•

"

Τα συστιjματα διαχείρισης ιcαι εξοικονόμησης ενί1ηειας που είναι φιλιιcά προς το
περιβάλλον (Εικόνα 1.101, Ειιcόνα 1.102, Εικόνα 1.103, Ειιcόνα 1.104).

Ε

,

ιιωνα

. Πειραματική ανεμογεννήτρια (ή αν.εμοτουρμπίνα)
1102
.
·
,
, 8 .
για οικιαΚ11 χρήση απο την εταιρια . eι gey.

Δημήτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειιcόνα 1.103: Τρισδιάστατη άποψη γεωθερμικού συστήματος
ψύξης - θέρμανσης μίας οικίας.

\

'"''

,\

·~ ~
Ειιcόνα J.104: Σπειροειδείς μεταλλικοί
αγωγοί ενός γεωθερμικού συστ~ματος
κατά την τοποθέτηση τους στο εδαφος.
j

j
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•

Το αυτόματο πότισμα του ιcήπου για την φροντίδα των φυτών (Ειιcόνα 1.105).

Ειιcόνα 1.105: Ελεγκτής αυτόματου συστήματος ποτίσματος κήπου με αισθητήριο
υγρασίας και ηλιοφάνειας για παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών καθώς και
φωτοβολταϊκό πάνελ στο πάνω μέρος για ενεργειακή αυτονομία.

•

Η επιμέλεια της διατροφιjς ενός ιcατοιιcίδιου ζώου (Ειιcόνα 1.106).

Ειιcόνα J.106: Αυτόματο μηχάνημα

παροχής τροφής για κατο~κίδιο ζ~ο με

δυνατότητα απομακρυσμενου ελεγχου.

Δημήτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

87

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου.

•

"

Η δυνατότητα χρήσης οιιααιcών ρομπότ (Εικόνα 1.107, Ειιcόνα 1.108, Ειιίόνα 1.109) .

Εικόνα 1.107: Ο Automower "σε δράση" από την Σουηδική εταιρία
Ηυsqνaιηa. Δουλειά του είναι η επιμέλεια της κοπής του γκαζόν στον κήπο.

,

Ειιcονα

,

1.108:

ΟR

ba "σε δράση" από την εταιρία iRobot. Δουλειά του
, στο οικιακο' περι
· βάλλον.
, ει η~ν ηλεκτρικη, σκουπα

οοιη

ειναι να αντικαταστησ

Δημήτριος κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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·

•
Ειιcόνα 1.109: Ο υποβρύχιος Weda Β480 "σε δράση". Δουλειά του είναι να καθαρίζει
το νερό της πισίνας.

Ολες αυτές οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός δικτύου Η/Υ, ώστε να
επιτρέπεται έλεγχος από έναν προσωπικό υπολογιστ1Ί και να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και
0
απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του διαδικτύου.
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J.4.2

"Έξυπνα σπίτια" για άτομα με ειδιι(ές ανάγι(ες J(αι την τρίτη
η λικία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα "έξυπνα σπίτια" δεν προάγουν μόνο την άνεση, την ευκολία και
την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, αλλά μπορούν να επιτελέσουν και σημαντικό ρόλο στην
υγεία και στη φροντίδα ανθρώπων που το έχουν ανάΎΚ11 · [π2j .
Η μορφή του οικιακού αυτοματισμού που ονομάζεται "assistiνe

dornotics",

εστιάζει στο

να κάνει στο να κάνι:ι δυνατό να παραμένουν στο σπίτι τους (το οποίο θα είνα ι ασφαλές ι<αι άνετο)
οι ηλικ ιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή η τεχνολογία οικιακού αυτοματισμού δίνει
μια βιώσιμη επιλογή για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία να παραμείνουν στην άνεση
των σπιτιών τους, παρά να μετακινη θούν σε χώρους παροχής υγειονο μικών υπη ρεσιών . Αυτό το
πεδίο αυτοματισμού, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος της ίδιας τεχνολογίας και του εξοπλισμού

του οικιακού αυτοματισμού, για την ασφάλεια, την ψυχαγωγία και την εξοικονόμηση ενέργειας
αυτών των ατόμων, αλλά προσαρμόζεται πάντα σύμφωνα με ανάγκες που έχουν οι ίδιοι.

Αναλύοντας αυτήν τη ν τεχνολογ ία, ο CEO (διευθύνον σύμβουλος) της Micι·osoft Stcvc Balln 1 eι·
είπε κάποτε:

"Το vοι5μ εpο έ}ια πλεονέι(τημα αοτιίς της τεχνολογίας είναι ότι θα παρiχει τη δυνατότητα
στους ανθρώπο υς αυ τούς να κάνουν αυτό που θέλουν πραγματιιcά να ιcά νου)ι. Θα τους επιτρέπει
να είναι τf)σο δημω υργ11iοί όσο ιcαι παραγωγιιcοί. Α φιί 11ει το υς ανθρώπο υς να μάθου11 πράγματα
που δεν φαι1ταζόντουσαι1 ποτέ ότι μπορο ι)σαν να μάθου11 πρι11. Έτσι κατά μία έννοια το πο ύ ()α
φτάσει α υτιj η τεχ 11ολογία στο μέλλον, αφήνεται πάνω στις δ"νατότητι:ς των ίδιω 11 των
αvΟριbπω 11 που Οα τη ν χρησιμοπυιοι) ιι. "

ι r υπηρεσία απογραφής των ΗΠΑ είχε προβλέψει ότι μέχρι το 2010 13% του πληθυσμού θα

είναι 65 ετό)ν και άνω. Το γραφείο έχει επίσης προέβλεψε ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 9
εκατομμύρια Αμερικανοί, ηλικίας άνω των 85 ετών. Η γήρανση του πλη θυσμού έχει δημιουργήσει
ένα σημαντικό ενδιαφέρον στην κυβέρνηση, καθώς και στους ηγέτες της βιομηχανίας για την
ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού σε σπίτια για ηλικιωμένους. Λόγω της δραστικ1)ς αύξησης
στο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι Θα
στρέφονται προς τον οικιακό αυτοματισμ~ και τα ((έξυπν~ σπfτια". Τα συστήμα~α αυτά, Θα
κάνουν πιο φυσιολογική την καθημερινή ζωη και τις δραστηριοτη~ες για τ?υς ηλικιωμενους και τα

άτομα με αναπηρία που διαφορετικά, δεν θα 1;τα~ σε Θέση να ~ησου~ μονοι τους. Στη Μ εγάλη
Βρετανία μελετώνται ι'έξυπνα σπίτια" που φροντιζουν ηλικιωμενους η παιδιά καταγράφοντας τις

κιν~iσεις τους και παρακολουθώντας την υγεία τους (Ειιcό11α 1.110). [wl) .

·-••
...,,

Ειιιόιια 1.11 Ο: Σύστημα επίβλεψης μέσω
κάμερας σε ένα παιδικό δωμάτιο.
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Νέες τεχνολογίες, όπως αισθητήρ ες, δορυφορ ικά συστήματα,

GPS, που "κρύβονται" στα
' έξυπ11α σπίτια", καθώς και εκτεταμένη χρήση ('ρομπδτ βοηΟώ11" (ΕιιcόJΙα 1. 1IJ), θα επιτρέπουν
1

στους ηλικιωμένους να ζουν ανεξάρτητοι, με ασφάλεια στο δικό τους χώρο για μεγαλύτερο

διάστημα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τρίτων.
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Ει11·όνα

1.111: Το υπερσύγχρονο

αμαξίδια

Q f

.. ι<•t

αναπηρικό

FRJEND - 3 γ ια την τηλεφροντίδα

ανθρώπων με ειδ ικές ανάγκες.

Σύ μφ ωνα με τις πληροφορίες της BRE (της φιλανθρωπικ~;ς ερευνητικής οργάνωσης πίσω
από το εγχείρημα σε συνεργασία με το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας) τα '(έξυπνα σπίτια" θα έχουν
τη δυνατότητα να ειδοποιούν την οικογένεια του ηλικιωμένου ή το γιατρό του, σε περίπτωση που

καταγραφούν αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του (Ειιcόvα 1.112), σημειωθο\>ν πτώση 1•1

τραυματισμός του ή άλλη μη συνηθισμένη συμπερ ιφορά.

Ειιcόνα

J.112: Σύστημα παρακολούθησης

ζωτικών λειτουργιών εξ' αποστάσεως για
ανθρώπους τρίτης ηλικίας .

Μέσω αμφίδρο μου συστήματος επικοινωνίας, ο ηλικιωμένος θα μπορεί να ενημερώνει τους
συγγενείς ή το γιατρό του για το τι ακριβώς συμβαίνει, αν δεν μπορε ί να φτάσει στο τηλέφωνο ή να
χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Το δίκτυο νέων τεχνολογιό)ν στα ((έξυπιια σπίτια " θα μπορεί, για
παράδειγμα, να διακόπτε ι την παροχή νερού σε περίπτωση ατυχήματος στο μπάνιο ή διαρρο1)ς,
όπως επίσης και να ειδοποιεί το κοντινότερο νοσοκομείο ή την πυροσβεστική σε περίπτωση

διαρροής γκαζιού. Ειδική συσκευή, τοποθετημένη στο μπάνιο ή στην κουζίνα, θα μπορεί να

παρέχει στους ηλικιωμένους τα φάρμακά τους στη σωστή δοσολογία, τη σωστή στιγμή,
ειδοποιώντας τους με ηχητικό σήμα για να μην παραλείψουν οποιαδήποτε λψιn~ του φαρμάκου.
Τα πρώτα σπίτια 1 'τη).εφρο11τίδας", θα είναι έτοιμα να δεχτούν τους πρόJτους ενοίκους
σύντομα. Εάν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, οι αντίστοιχες νέες τεχνολογίες θα αρχίσουν
να τοποθετούνται σε χιλιάδες σπίτια ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες. Σύμφωνα με
εκτιμ1Ίσεις του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 500.000 Βρετανοί, που τώρα
βρίσκονται σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, αν το επιθυμούν θα μπορούν να επιστρέψουν στο
δικό τους "έξυπνο σπίτι" τη λεφροντίδας. {π2/.

Δημήτριος Κ . Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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1.4.3 Το

"

κόστος κατασκευή ς για ένα "έξυπνο σπίτι ".

Στο κομμάτι αυτό ανακύπτει το ερώτημα των δυσκολιών και του κόστους κατασκευ11ς ενός
((έξοπvο v σπιτιο ύ". Αν και τα έξυπ να σπίτια έχουν προβληθεί στον υπερθετικό βαθμό μέσα από

τις ταινίες επιστημονικ1Ί ς φαντασίας αλλά και μέσω διεθνών εκθέσεων, η πολυπλοκότητα τους, οι
πολλαπλές ασυμβατότητες μεταξύ των προτ\J πων , ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστό)ν
αλλά και το διογκωμένο κόστος έχουν περιορίσει τη διείσδυση του οικιακού αυτοματισμού στα

σπίτια των πλουσίων και των φιλόδοξων χομπιστόJν.

Συνήθως, ένα νέο κτίριο εφοδιάζεται με εσωτερικούς αυτοματισμούς κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του, λόγω της προσβασιμότητας που έχουμε στους τοίχους, τις βιτρίνες και τις
αποθήκες, καθώς και την δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση των χώρων,
ώστε να φιλοξενήσου με συγκεκριμένες τεχνολογίες. Τα ασύρματα συστήματα συνήθως
εγκαθίστανται σε ένα ήδη διαμορφωμένο σπίτι, καθό)ς περιορίζουν περαιτέρω καλωδ ιώσεις. Επίση ς

η τροφοδοσία τους γίνεται μέσα από το ήδη υπάρχων ηλεκτρικό κύκλωμα και η επικοινωνία τους
επιτυγχάνεται με έναν κεντρικό ελεγκη} (Ειιcόνα 1.113) μέσω ραδιοφωνικών και υπέρυθρων
σημάτων.

·E11cόvo.

1.113: Κεντρικός ελεγκτής

Μ2 συστήματος αυτοματισμού από
την εταιρία Cι-ouzet.

Υποδοχές δικτύου μπορούν να ι:;γκατασταθούν σε κάΟε χώρο, όπως ακριβώς αυτές του
ρεύματος.

[wl J.

Ειιcόvα 1.114: Καλωδιωμένος πίνακας δικτύου.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Για νέες κατοικίες ή κατοικίες που βρίσκονται υπό γενική επισκευ1) , η σωστή λύση μπορεί

να προκύψει μόνο μετά από σοβαρ1Ί μελέτη, η οποία και θα τεκμηριώνει γραπτώς όλη την
προτεινόμενη

καλωδίωση. Αν είμαστε στην φάση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων της κατοικίας μας, ζητάμε από τον μηχανικό να μας ενη μερώσε ι για τα συστ1)ματα

των "έξυπνων σπιτιών" και τα εντάσσουμε στην μελέτη (Ειι(όνα

1.115).

Ειι(όνα J.115: Κάτοψη από τεχνική μελέτη για την εφαρμογή αυτοματισμών σε μία οικία.
Στην αγορά υπάρχουν έτοιμα πακέτα, που είναι όμως μεμονωμένα και συν1)θως ασύμβατα
:ιε άλλες συσκευές, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή τους ξεπερνάει τα λογικά πλαίσια.
Οπως είδαμε παραπάνω, ένα "έξυπνο σπίτι" είναι όντως έξυπνο και θεωρείται το σπίτι του
μέλλοντος αλλά η τελική κατασκευή του, δεν απαιτεί τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που αξιώνουν
τελικά οι εταιρίες που κυριαρχούν στον τομέα και στην αγορά. Το κόστος δηλαδή, ενός τέτοιου
σπιτιού μπορεί να υπολογιστεί, αφού πρώτα εξετάσουμε τι περιλαμβάνει ένα κλασσικό σήμερα
σπίτι και πόσα από αυτά θέλουμε να ελέγχουμε "έξυπνα".

Αρκετοί από εμάς, κατασκευάζοντας μία οικία σήμερα, έχουμε στο μυαλό μας την υποδομ1)
για την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός μεγάλου μέρους εκ των παραπάνω συστημάτων. Στα
περισσότερα σπίτια, καταλήγουν να τοποθετηθούν αρκετοί από τους παραπάνω κύριους τομείς που
βρίσκουμε σε μία κλασική οικία, από διάφορες εταιρείες με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε
καταγράψει.

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Η υποδομή που θα χρειαστούμε για μία απλ1Ί ο ικία με γνώμονα τα παραπάνω , Θα 1Ίταν
καλωδιακή για την λειτουργία και την προμήθ εια των υλικών. Το tιέξυπιJο σπίτι" δεν

διαφοροποιείται πάνω σε αυτό. Η λογ ική του είναι να ομαδοποι1Ίσει όλες τις παραπάνω λύσεις και
να δώσει στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα, να μπορεί να τα ελέγχει μέσα από ένα κεντρικό σύστημα
(σεναριογράφο- contι·olle ι·) (Ειι(6να

Ειιcόνα

1.116:

1. 116).

Παράδειγμα συνολικού ελέγχου σε ένα "Sιnaι·t

- Hoιne ".

Η έννοια του aέξυπνου σπιτιού" δεν προδιαγράφε ι κάποια ακριβή λύση, αλλά την

τοποθέτηση όλων των παραπάνω με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση , την οργάνωση και την
δημιουργία βιώσιμων συνθηκών. Το επιπλέον κόστος σε όλα τα παραπάνω, δεν παύει να είναι ο
προγραμματισμός των

συνθηκών αυτών, της οπτικοποίηση ς

και των σεναρίων που

μας

ενδ ιαφέρουν. Άρα, το κόστος μίας "έξυπνης ιcατοιιcίας", είναι αναλογικό ως προς τι Θέλουμε να
έχουμε από όλα τα παραπάνω υποσυστήματα και πόσα ακόμα Θα Θέλαμε να προσθέσουμε για να

διευκολύνουν την καθημερινότητα και εν γένει την ζω1Ί μας (Ειιcόνα 1.117). Ι π2].

Ειι(όνα /.117: 'Ενα ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο με
οθόνη αφ11ς.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2:

2.1 Συστήματα αυτομάτου ελέγχου (Σ.Α.Ε.).
2.1.J Σύστημα αυτομάτου ελέγχου ανοιl(τού βρόγχου.
Τα συστf1ματα αυτομάτοη ελέγχου (Σ.Α.Ε.) αποτελούν σήμερα τον σπουδαιότερο κλάδο
των τε~νικών επιστημών. Η γνώση της τεχνολογίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου είναι
~παραι:ητο εργαλείο για την αυτοματοποίηση των τεχνικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας κτλ.

ε α~το το κομμάτι, θα δούμε λεπτομερέστερα τι ειναι ένα σ\>στημα αυτομάτου ελέγχου, τι είναι
η αναλυση βαθμίδο>ν και πως προκύπτει το μπλοκ διάγραμμα ενός συστήματος.
Qρισuός;_

Σύστημα cίναr ένα σύνολο φvσικώ\1 στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθύ.>ν 17 εννοιώ11 που
σχηματίζουν μία ενότητα κιι.ι δρουν σαν μία ενότητα. Το παραπάνω μπορεί να περιγραφι:ί με έJ.εγχο
ανοιχτού ή ιcλειστοι) βρόγχου.

Τα πρώτα αυτόματα συστήματα ήταν ανοικτά συστήματα ελέγχου (11 συση\ματα
ανοιχτού βρόγχου). Η διαδικασία του ελέγχου μπορούσε να συνοψιστεί στην αυτόματη διεύθυνση
των συστημάτων, μέσω ενός κατάλληλα κατασκευασμένου και συνάμα σωστά ρυθμισμένου,
προγραμματισμένου ελεγκτή . Όσο όμως διαδικασίες ελέγχου γινόντουσαν όλο και πιο σύνθετες,

τόσο μεγάλωναν και οι απαιτήσεις για πιο πολύπλοκες κατασκευές ελεγκτών.

Οι ελεγκτές έπρεπε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (OFF LINE) να έχουν την ικανότητα
ν~· προγραμματίσουν και να προβλέψουν εξ 1 αρ;σ)ς όλες τις δυνατές πφιπτώσεις - καταστάσεις
~ εγχου, αλλά και όλες τις τυχόν παρεκκλίσεις, επιδράσεις, μεταβολές ή και διαταραχές των
, ιαδικιχ.σιών του ελεγχόμενου συστ~;ματος. Αυτό, δεν επέτρεπε κατά την διάρκεια της λειτουργίας
(ΟΝ LfNE) την αυτόματη σύγκριση του επιθυμητού με το πραγματικό αποτέλεσμα.
Συνεπcί)ς τα ανQικτά συστrιματα αι)τομάτου ελέyχου απαιτούσαν ένα εξαιρετικά σύνθετο

προγραμματισμό, καθ6)ς και υπερβολικά πολλές αρχικές πληροφορίες για το σί>στημα και την

διαδικασία ελi,γχου. 'Ετσι, είχαμε συστήματα άκαμπτα και χωρίς δυνατότητα προσαρμογής, που

εκτε~ούσαν προκαθορισμένες εντολές και δεν είχαν καμία δυνατότητα αντιμετό)πισης
απροβλεπτων καταστάσεων ή ανεπιθύμητων επιδράσεων. 'Ηταν δηλαδή, συσηiματα με ελάχιστη
ακρίβεια.

Ως εξέλιξη των παραπάνω, ήρθε η ''χριjση" του ίδιου του ανθρό)που, ο οποίος ανέλαβε τον

Ρόλο του συγκριτιj - μεσολαβηηi μεταξύ του επιΟυμητού και του πραγματικού αποτελέσματος
μιι~ς μηχανής

11 ενός συστήματος. Αυτό το σύστημα, είχε την δυνατότη;α του δ~αρκή δυνα~_ιικού
~λεγχου και την ρύθμιση της μηχαν!~ς ή του συστήματος με τα επιθυμητα αποτελεσματα κατα την
ιάρκεια της λειτουργίας.

Ένα σύστημα ικανό να επικοινωνεί με το περ1βάλλον ονομάζειιαι ανοιχτό σύστημα. Ένα
ανοιχτό σύστημα περιλαμβάνει την έννοια της επικοινωνίας και της αντιιλλαγιiς πληροφοριci>ν από
το περιβάλλον προς το σύστημα και αντίστροφα (Σχιίμα 2. 1) .

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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J Ανοιχτό Σύστημα

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Σχιjμα 2.l:Απλό σχηματικό παράδειγμα ανο1κτού συστήματος.

,

Στο ανοιχτό σύστημα η είσοδος είναι ανεξάρτητη από την έξοδο και η ρ01'1 πληροφοριών

γινεται προς μ(α κατεύθυνση. Η γραφ ική απεικόνιση ενός ανοιχτού συστήματος, ε ίναι η εν σειρά

ανοιχτή σύνδεση ελεγ κτιί και ελεγχόμενου συστ11ματος (Σχιjμ α

y(t)

U(t)

ι·(t)

~

2.2).

Ελεγκτής

ι

Γ

- ~ Ελεγχόμενο Σύστημα

1

.....

Επιθυμητή

Ελεγχόμενη

Ελεγχόμενη

είσοδος

μεταβλητή

έξοδος

υ.ναφοράς

Σχιίμα 2.2: Παράδειγμα ανοικτού συστήματος συνδεδεμένο σε σειρά με ελεγκτή.
Αρκεί σε i;νιχ ανοιχτό σύστημα ελέγχου, να βρεθεί ο κατάλληλος ελεγκη]ς και να

καθοριστεί η κατάλληλη ελεγχόμενη μεταβλητή U(t), ώστε η έξοδος του συσηΊματος να
ανταποκρίνεται στην επιθυμητή είσοδο αναφοράς, Ένα παράδειγμα ανοιχτού βρόγχου είναι ο

ηλεκτρικός διακόπτης (Σχιjμπ. 2.3).
Ελεγχόμενη

Είσοδος

...,..

μεταβλητή

Ελtγ κτής
Δ ιακόπτη ς

1

-- ~1 _

Σύστημα

Λαμπτήρας

Έξοδος

.....

Θέση τοv

Ένταση ρεύματος

Κατάσταση

διακόπτη

ρεvμα - όχι ρεύμα

λειτοvργfας

αvο ικτός - κλειστδς

τοv λαμπτήρα

φως - σκοτάδι

_Σχιjμα 2.3: Παράδειγμα ανοικτού συστήματος της λειτουργίας ενός ηλεκτρικού λαμπτήρα.
13ξετάζοuμc ως σύστημα έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα με έξοδο την κατάσταση λειτουργίας
του (δηλαδ·ή το δυαδικό μF.γεθος φως - σκοτάδι). Θεωρούμε ως ελi~γκτή του συστ1Ίματος τον
ηλει~τρικό διακόπτη, με τον οποίο επηρεάζουμε, την ένταση τ?υ ρε~ιματος και ελέγχου:ιε την
κατασταση λειτουργίας του λαμπηΊρα. Μια τετοια διαδικασια ελεγχου ονομάζεται ελεγχος

ON/OFF.
Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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2.J .2 Σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλειστού βρόγχου.
Μ ε την εξέλιξη της τεχνολογίας, φυσικό επακόλουθο ήταν η αντικατάσταση των παραπάνω

συστημάτων σε πολλές εφαρμογές από τα κλε ιστά συσηΊματα ελί.Ύχου (11 συστt1ματα κλειστοi>

βρόγχου). Τα συστ~iματα αυτά διαθέτουν δύο επιπλέον βαθμi.δες λειτουργίας από τα αντίστοιχα
ανοιχτά συστήματα, οι οποίες είναι οι εξής:

•

Η βαΟμίδ α μέτρησης.

•

Η βαΟμίδα της σύγ κριση ς τη ς πραγ ματ ικ11 ς εξόδου με την επ ιθυμητή είσοδο αναφοράς.

Η διαδικασία ελέγχου σε ένα κλειστό σύστημα είναι πολύ πιο απλή και. τα αρχικά δεδο μένα
για τον προγραμματισ μό του ελεγ κτή μπορεί να είναι λιγότερα. Αυτό είναι δυνατόν γιατί τα

κλειστά συσιτήματα εU:γχου, έχουν την δυνατότητα να μετρούν, να συγκρίνουν και να
προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους καθ' όλη την διάρκεια του ελέγχου . Έτσι, μπορούμε να πούμε

με βεβαιότητα ότι έχουμε συστήματα με μεγαλύτερη ευελιξία, ικανά να αντιμετωπίσουν και να
εξουδετερώσουν τυχαίες και ανεπιθύμητες αντιδράσεις 1i διαταραχές. Επομένως είναι συσηiματα

δυναμιιςά που έχουν την ικανότητα να ασκούν συνεχώς τον έλεγχο της πραγματικής τους
συμπεριφοράς. Είναι προφανές λο ιπόν, ότι τα συστήματα αυτά είναι πολύ πιο σύνθετα, αλλά και

πολύ ακριβά σε κόστος.
Συνοψίζοντας, ένα κλειστό σύστημα αυτομάτου ελf.:yχου είναι ικανό, να ασκήσει σωστά
τον αητόματο έλεγχο για το συγκεκριμένο σύστημα το οποίο έχε ι κατασκευαστεί, πάντα μέσα στα

δεδομένα όρια δυνατοτήτων, ποιότητας ελέγχου και αλλά και της ακρίβειας του ελεγκτή που το
απαρτίζει.

Στο παράδειγμα ανοιχτού σ υστήματος ελi:yχου που εξετάσαμε, το αποτέλεσμα του ελέγχου

δεν επηρεάζει την είσοδο του συστήματος, αλλά ασκεί μόνο εντολές διεύθυνσης και κατευθύνει
Χωρίς να ελέγχει το αποτέλεσμα της διεύθυνσης αυτής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
συστ11ματος. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται εξακρίβωση του αποτελέσματος και σύγκριση του
7tpαγματιιςού με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

11 γραφική απεικόνιση ενός συστήματος ελέγχου περιλαμβάνει εκτός από το ελεγχόμενο
σύστημα, τι1 βαΟμίδα ελέγχου, τη βαΟμίδα μέτρησης εξόδου και τη βαθμίδα σύγκρισης της με

την είσοδο αναψοράς (Σχιίμα 2.4).

Ελεγχό μενη

μεταβλητή

Συγ κριτής

+

....!

.....

Είσοδος

! -

1

Ελεγκτής

~ Ελεγχόμενο Σύστημα

.....
Έξοδος

Σχιίμu. 2.4: Γραφική απεικόνιση κλειστού συστηματος.

. Όnως προκίJπτει από το παραπάνω. σχ1)μ,α, η .διαδικασία διεύθυ:σης ~του κλειστού
λ · Δ~~λαδ1•1 προϋποθετει μια αντιστροφη πορεία απο την εξοδο προς την
. ,
ιναι κυκ ικη .
'
, ,
,
ά
·δ
ε ισοδυ το 0 ·
ανα' δρασ11 Ένα κλειστο συστημα οπως στο παραπ νω παρα ειγμα,
•ζ
.
'
ποιο οvομα εται
, ·
ννση1ματ<)ς ε'

εχει γε\

... ·

,

,

'Ι"α συναρτηση μεταψορας:
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κ

G(s)

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος αποτελεί ένα μέτρο για την συμπεριφορά του

στο πεδίο τη ς συχνότητας . 11 αρμονική συνάρτηση μεταφοράς GUω) που προκύπτει από την
συνάρτηση μεταφοράς G(s) ενός συστήματος, καθορίζει το μέτρο και τη φάση της αρμονικής

απόκρισης του συστήματος. Π αρακάτω ακολουθεί μία χαρακτηριστική εφαρμογή κλειστού
συστήματος για έλεγχο θερμοκρασίας μέσω κλιματισμού σε ένα δωμάτιο (Σχιίμα 2.5) .
Θο

+

Θ

~

)

.....ι Θερμοστάτης [

ι- ___

~ Διακόπτης ]

j Αισθητήριο Θερμο_κρασίας

~ Σύστημα A/C

r----

* Όπου Θο = Επιθυμητή θερμοκρασία.
* Όπου Θ = Πραγματική θερμοκρασία.
Σχιiμα

2.5: Παράδε ιγμα κλειστού συστήματος γ ια έλεγχο θερμοκρασίας.

Το αισθητήριο θερμοκρασίας μετράεt τ 11ν πραγματικ1i Θερμοκρασία δω ματίου. την οποία
την συγκρίνει μέσω του θερμοστάτη ( ελεγκτί1 του συστ1}ματος) με την επιθυμητή Οερμοκρασία
που έχουμε εμείς θέσει. Ο θερμοστάτης συγκρίνει τις τιμές και κλείνει τον διακόπτη όταν η
πραγματικ~; Θερμοκρασία είναι μικρότερη της επιθυμητής. Έτσι δίνει ρεύμα στο σύστημα
~λιματισμού (ενεργοποιητt1ς) ο οποίος θερμαίνει το δωμάτιο. Εδώ να τονίσουμε ότι ο έλεγχος του
~ικού μας συστήματος είναι ψηφιακός, διότι χρησιμοποιείται μικροελέγκτt1ς για τον κεντρικό
ελεγχο.
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2.J .3 Επίτευξη Ι(ίνηση ς μέσα σε ένα κλειστό σύστημα αυτομάτου
ελέγχου.

11 έννοια του ελέγχου χρησιμοποιείται ευρέως στην καΟημερι\111 γλό)σσα, για να δηλώσουμε

•

οτι κάθε υπόθεση βρίσκεται στο σωστό δρόμο και υπό την επιτήρησή μας. Παρακάτω, Θα

αναφέρουμε ένα παράδειγμα rιυτομάτου ελέγχου το οποίο Θα μας βοηθ11σε ι να κατανο1;σουμε
αφενός την αρχ1i λειτουργίας των συστη μάτων αυτό ματου ελiγχου και αφετέρου, πως
επιτυγχάνεται η κίνηση μέσα σε αύτά.
Σε μια οικία γίνεται η τοποθέτηση μιας εγκατάσταση ς όπου σκοπός της είναι, η διατήρηση

της θερμοκρασίας (σύστημα καλοριφέρ) σε μια επιθυμητή τιμ1i ανεξάρτητα από τις εσωτερικές ή

εξωτερικές μεταβολές. Το αισθητήριο μi:τρησης της εξωτερικής Θερμοκρασίας ( Θr.( ) μετράει τη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την μετατρέπει σε τάση. Το σήμα μεταβολ1iς της Θ r.ξ
οδηγείται στην είσοδο του ελεγκτιl, όπου συγκρί.νεται με την επιθυμητή τιμή. Εάν το αποτέλεσμα
της cn'>γιφισης της εξωτερικ1)ς Θερμοκρασίας από την επιθυμητή είναι θετικό , τότε η εξωτερική

θερμοκρασία είναι είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή. Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτ1ίς δίνει
εντολ1; να κλείσει η βαλβίδα ροής ζεστού νερού (τελικό στοιχείο ελέγχου). Στην αντίΟετη
π~ρίπτωση (εάν δηλαδή η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από την επιθυμητή), ο ελεγκτ11ς

δινει εντολή στο τελικό στοιχείο ελi:yχου να ανοίξει την βαλβίδα ροής ζεστού νερού. 11 παραπάνω
διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου μηδενιστεί το αποτέλεσμα της σύγκρισης ( Θ,.ς - Θ ~=Ο) .
Εάν γ ια οποιοδ1)ποτε λόγο μεταβληθεt, η εσωτερική Θερμοκρασία της οικί.ας ενώ η

εξωτερ ιιο; Οερμοκρασία παραμένει σταθερή, ο ελεγκτ11ς δεν αντιλαμβάνεται την μεταβολή της
εσωτερ ι κ1)ς Οερμοκρασίας κα 1 δεν δίνει σήμα στο τελικό στοιχείο ελέγχου. Από την περιγραφi1

λειτουργίας της εγκατάuτασης διαπιστώνεται, ότι η ροή του σήματος λαμβάνει χώρα μόνο προς μία
καη:ύΟυνση. Δηλαδ1Ί από τον εξωτερικό χώρο προς τον ελεγκη] και εν συνεχεία στον
1<υκλοφορητ11 νερού της εγκατάστασης του καλοριφέρ. Το παραπάνω σύστημα ελέγχου της

θερμοκρασίας χώρου είναι ένα ανοιχτό σύστημα ελi:yχου διότι, ο έλεγχος της εσωτερικής
θερμοκρασίας δεν γίνεται βάση των μεταβολών της, αλλά ανάλογα με τις μεταβολές της

εξωτερικής Θερμοκρασίας.
Τοποθετιί>ντας
Χρησιμοποιώντας ένα

το αισΟητι'ιριο
δεύτερο όργανο

Θ ερμο κρασίας

εντός της οικίας και ταυτόχρονα
(θερμοστάτης) για τη ρύθμιση της επιΟυμητής

θε~μοκρασίας, επιτυγχάνουμε τον κλειστό έλεγχο του συστήματος όπως φαίνεται και από το
uκολουΟο σχ11μα (Σχιίμα 2. 6) :
Θο

Θ

+

...

1

!1

,

~1 Θ ερμοστατη ς

1

r

~ !fλ~κ~ική_αντίσταση
-

-

,

8Ιι"j Νερό 1

IJ)).

1

/ Αισθητήριο Θερ~οκρασιας ~

* Όπου Θο = Επιθυμητή Οιpμοκρασία.
* Vποιι Θ = Πραγματικ1ί θερμοκρασία.
Σχ,.jμα 2. 6: Κλειστό σί~στημα για τον έλεγχο της θε,ρμοκρασίας του νερού σε σύστημα
καλο ριφ έρ μιας ο ικιας.
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Στην εγκατάσταση αυτή λοιπόν, ο ελεγκτής λαμβάνει την τιμή της Οερμοκρασίας από το
αισΟητή ριο (τιμή της ελεγχόμενης μεταβλητής) και την συγκρίνει με την επιθυμητή τιμή. Εάν

διαπιστωΟεί διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, τότε ο ελεγκτi1ς δίνει εντολή στον μηχανισμό
ρύθμισης (ενεργοποιητής) να ανοίξει ή να κλείσει την βαλβίδα του ζεστού νερού κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή τη ς θερμοκρασίας.
Εάν υποθέσουμε ότι σε κάποια χρον ιΚ11 στιγμή ανοίγει το παράθυρο της οικίας, τότε
μειώνεται η τιμή της θερμοκρασ ίας του χώρου και ο ρυθμιστi1ς λόγω διαφοράς πραγματικής και

επιθυμητής Θερμοκρασίας, δίνει σήμα στον ενεργοποιητή να ανοίξει την βαλβίδα του Οερμού
νερού. Η επιπλέον ποσότητα της θερμότητας (λόγω της νέας θέσης της βαλβίδας) εξισώνε ι την

απώλεια της θερμότητας από το άνο ιγμα του παραθύρου και επιτυγχάνεται έτσι ο έλεγχος του
συστήματος. rπι ].

Γεώργιος Κ. Μαθιός.
r
Δημη, τριος Κ . Σκε•ιπές-
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2.2 Ανάλυση βαθμίδων των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
της ιcατασκευής.

2.2.1 Σύστημα για τον αυτόματο έλεγχο της σκίασης στην πρόσοψη
της οικίας.

,

Πρόκειται για μια κλασσική εφαρμογή αυτοματισμού οικίας. Το πρώτο ελεγχόμενο

~στημα (τέντα) επηρεάζεται από τρεις μεταβλητές. Η μία μεταβλητή είναι η φωτεινότητα και υι

αλλες δύο είναι δύο τερματοδιακόπτες, οι οποίοι δηλώνουν το αν η τέντα βρίσκεται στην πάνω
ακpαία ή στην κάτω ακραία Θέση . Μ ία απλή προσέγγιση του πρώτου συστή ματος που Θέλουμε να

ελεγξουμε, φαίνι:ται το παρακάτω σχ1Ίμα (Σχιίμα 2. 7):

Φωτεινότητα

Τερματοδιακόπτης

S1

Τερματοδιακόπτη ς

S2

_ __,__

i--

_ _ ____,,_,_, J

Σύστημα τέντας

στην πρόσοψη

Σκίαση

της οικίας

Σχιίμα 2. 7: Προσέγγιση πρό)του συστήματος αυτομάτου ελέγχου της κατασκευής.

.
Παρακάτω βλέπουμε την απλοϊκή μορφή ενός ανοικτοί1 σ\!στήματος με τρεις εισόδους και
εξ?δο την κίνηση ενός κινητήρα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα που θα μας παρέχει σκιά ή όχι.
Μια επίσης απλοϊκή προσέγγιση του προβλήματος είναι ο έλεγχος να γίνεται μέσω του ανθρώπου.
Δ~λαδή ο άνθρωπος να κινεί χειροκίνητα την τέντα αναλόγως με το πότε επιθυμεί να είναι πάνω ή
κατω. Σι: αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος θα λειτουργε( σαν ανάδραση στο κύκλωμα οπότε
προκύπτει ένα κλειστό κύκλωμα. όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχή μα (Σχιίμrι. 2.8) :

Φωτε ινότητα

Σκίαση
Ε ίσοδος

.....,

Τέντα

~, Πρόσοψη

~

Έξοδος

Α

~ Άνθρωπος~
,_
Σχιjμα 2.8: Απεικόνιση του συστ1Ίματοςγια τον έλεγχο της σκίασης μέσω ανθρό)που.

Φυσικά και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι απλοϊ~ές και ~εν δίνουν μία.σύγχρονη,_άλλα
Κ~ι αυτοματοποιη μένη λύση. Θα ήταν προτιμότερο και καλυτερο ο ελεγχος τι~ς τεντας, να γινεται
μεσω ενός ελεγκηl . Τα mΊματα όπως η φωτεινότη:α και οι _τερματοδια~οπτες S 1 , • S 2
λειτο~ργοί)ν ως ι;ίσοδοι. 0 ελεγκτt1ς θα ελέγχει ~ΊV θεση της τεντας και αναλογ~ θα ε~ηρεαζεται
η σιηαση της πρόσοψης. Στο παρακάτω σχήμα ειναι η απεικόνιση του ανοικτου συστηματος με

tην βοήΘι:ια ελεγ1<τi1 (Σχιίμα 2.9) .

Δη μήτριος Κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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..,_ Ελεγκτής j

Φωτε ινότη τα

....,

..,_Πρ όσοψη

Τέντα

ίΓ

..,_
Σκίαση

_11

1

..,_r Ελεγκτής J

2."'χιjμα

2.9: Έλεγχος σκίασης με ελεγκτή για το ανοικτό σύστημα.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα αυτή τη προσέγγιση:
Ο ελεγκη) ς Οα παίρνει τα σήματα εισόδου μέσω μίας φωτοαντίσταση ς ή ενός
φωτόμετρου και θα δίνει αναλόγως εντολή στην τέντα του πως να κινηθεί. Άρα, θα πρέπει να
παρεμβάλλεται ί-νας κινητt1ρας (ενεργοποιητής) μεταξύ του ελεγ κτή και της τέντας, ο οποίος θα

μεταδίδει την κίνηση. ο ελεγκτής θα καταλαβαίνει την θέση της τέντας από τους δύο
τ~ρματοδιακόπτες (οι οποίοι είναι είσοδοι στον ελεγ κτή) που είναι αντίστοιχα τοποΟετημένοι
παvω και κάτω. Παρακάτω, βλέπουμε αναλυτικά το σχιΊμα του κλειστού συστήματος αυτο μάτο ο

ελf:γχου (Σχιίιιο. 2. 1Ο) .

.ι\ygλυτικά:

φ

~ <Ι>/Μ

.

~ Ελεγκτή~ ! ~ Βηματιι{ός Ι'
ι Κινητήρας

,

~Ί'τ'εντα 1ι

ι

~Πρόσοψη
1

,

Σ

~

Τερμ~τοδιακό;τες ~
_ ON/OFF
j
1

*Όπου Φ

= Φωτεινότητα.

* Όπου Φ/ι\ι/ = Φωτοαντίσταση ή Φωτόμετρο.
* ΌπουΣ

= Σκίαση.

Σχιίμα 2. .10: Απεικόνιση του πpόΗΟU κλειστού ~στήματος για τον έλεγχο της, σκίασης με
παρουσία βηματικού κινητήρα, φωτοαντιστασης και τερματοδιακοπτων.

Δημήτριος κ. Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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πά

Στη~ αυ:όμα:η διαδικ~σία, η τ~ντα. δεν έχει ενδιάμεση κατάσταση. Είναι δηλαδ~Ί ~1 στην

νω ακραια Οεση η στην κατω ακραια Οεση. Αυτό, ο ελεγκτής το αντιλαμβάνεται μέσω των
τερματοδιακοπτών. Συγκεκριμένα, όταν η τέντα είναι "πάνω", είναι πατημένος
~ερματοδιακόπτης S , , ενόJ όταν είναι "κάτω", είναι πατημένος ο τερματοδιακόπτης S • ο0

ελ~γχος για την Θέση της τέντας γίνεται με έλεγχο

σχημα (Σχιίμα

Επάνω

2.11) .

ON/OFF

2
όπως απεικονίζεται στο παρακάτω

S1

ο

Σχιίμα 2.11: Διάγραμμα κατάστασης των τερματοδιακοπτών.

•

δ,

Πώς όμως καταλαβαίνει ο ελεγκτής πότε η φωτεινότητα είναι μιΎάλη •ί μικρι) ;

Εμείς γ_ια λόγους ευκολίας ε.πιλέξαμε συγ~εκριμένο μικροε~γκτt)~ cίJστε τα σήματ~ που

έχεται στην εισοδο και δίνει στην εξοδο του αντιστοιχα, να μπορουν να ειναι και αναλογικα και

Ψηφιακά . l:την προκειμένη περίπτωση, τόσο η "αλίευση " των τιμών τι1ς φωτεινότητας, όσο και η
αναγνώριση της κατάστασης των τερματοδιακοπτών στην είσοδο. γίνεται σε αναλογική μορφή. Η
φ,αιτεινότητι.ι με κατάλληλο κύκλωμα συγκριτή και με συγκεκριμένη επιλογή αντιστάσεων, μας

διvει μία αναλογική τάση, την οποία μετράει ο μικροελεγκηίς σε μία από τις εισόδους του. Οι

τ~ρματοδιακόπτες όταν ειναι κλειστοί, έχουν τιμή ίση με το μηδέν (ανάστροφη λογικ~l), ενώ όταν
ειvα,ι ανοικτοί. έχουν τιμή διάφορη του μηδενός. 'Ετσι ο μικροελεγκτής καταλαβαίνει σε ποια
κα:ασταση λειτουργίας βρίσκονται.. Στον παρακάτω πίνακα φαi.νονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις

ελεγχου θέσης της τί-ντας (Πί~ιακας 2.1).

,...____

~ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

..____

Φωτεινότητα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒλΗΤΗ
Τερματο δ ιακόπτιις

s,

ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Τεpματοδ ι ακόπτη ς

S2

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μηχανισμ ός Τέντας

r--__

ο

ο

ο

ΔΕΝ lΣXV E J

,....____

ο

ο

1

ΚΙΝΗ ΣΗ ΠΑ ΝΩ

-----

ο

1

ο

Η Δ Η ΕΠ ΑΝΩ

r--.__

ο

J

1

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

r--._

1

ο

ο

ΔΕΝ Ι ΣΧVΕΙ

r--___

1

ο

1

Η ΔΗ ΚΑΤΩ

1

1

ο

ΚΙ Ν ΗΣΗ ΚΑΤΩ

1

1

1

ΔΕΝ Ι ΣΧΥΕJ

---

flίva.ιι·ας 2.J: Αvαλυτ~κός πίνακας καταστάσεων του συστήματος ελέγχου για την θέση της τέντας.
,
Κ . Σιcειιπές-Γεώργιος
Κ. Μαθιός.
Δ ημητριος
r
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Η τιμές που έχουν οι μεταβλητές στον παραπάνω πίνακα, είναι δυαδtΚ11ς μορφi1ς. Όταν η

τιμή της φωτεινότητας είναι μηδέν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια στην
πρόσοψη της οικίας. Ενώ όταν είναι άσσος, το αντίθετο. Αντίστοιχα, λειτουργούν και οι
τερματοδ ιακόπτες. Όταν η τιμή είνα ι μηδέν, οι τερματοδ ιακόπτες δεν είναι ενεργοποιη μένοι

(δηλαδή η τέντα "δεν πατάει πάνω τους"). Ενώ όταν είναι άσσος, το αντίθετο. Στην τελευταία
στήλη βλέπουμε την συμπεριφορά του συστήματος (μηχανισμός τέντας) σε κάθε περίπτωση.

,

Δημητριος

Κ . Σκεμπές_ Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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2.2.2 Σύστημα για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό ενός δωματίου της οικίας.

Το δεύτερο σύστημα αυτομάτου ελi:yχου αφορά τον κλψατισμό ενός εσωτερικού χώρου
της οικίας και επηρεάζεται από μία και μόνο μεταβλητή. Αυτή, είναι η εσωτερική θερμ οκρασία
τ~u χό)ρου. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι να ενεργοποιείται πχ ένα aiΓcondition (είτε

Θελουμε ψύξη είτε Θέρμανση), ώστε η θερμοκρασία του χώρου να διατηρείται σταθερ1;. Μία απλ1i

προσέγγιση του δεύτερου συστήματος που θέλουμε να ελέγξουμε, φαίνεται στο παρακάτω σχιiμα

(Σχιίμα 2. 12):

Θερμότητα

•

=={

----- -F

Δωμάτ ιο

__ _

Εσωτερική

~ Θερμοκρασία
Δωματίου

_

C0

Σχιίμα 2.12: Προσέγγιση δεύτερου συστήματος αυτομάτου ελέγχου της κατασκευ1;ς.
Ο μικροελεγκτής Θα παίρνει ως σήμα εισόδου μια αναλογική τιμιi τάσης, που θα παράγεται
σε ~να αισΟηη]ριο Οερ μο κρασίας. Έπειτα, κάνοντας σύγκριση της τάσης αυτής ~ιε τις επιθυμητές

:ιμες που εμείς έχουμε θέσει (ανάλογα την εποχ1i του χρόνου που βρισκόμαστε), Θα ενεργοποιεί
εvαv κινητήρα (πχ ένα ανεμιστηράκι). Όταν η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας συμφωνεί με την

εσωτερική-πραγματική Οερμοκρασία του χό)ρου τότε το σύστημα κλιματισμού (ψύξη/Οέρμανση),

θα τίθεται εκτός λειτουργίας. Παρακάτω, βλέπουμε αναλυτικά το σχήμα του κλειστού
συστι)ματος αυτομάτου ελέγχου (Σχιίμα 2.13).

~
ΕπιΟυμητι]

Έξοδος

Είσοδος

Θερμοκρασία

.....1 Ελεγκτής !

Δωματίου C 0

ΕσωτεpιΚ1]

.....~ύστημα Α/~ _ ...,.. Θερμοκρασία
Δωματίου

! -

Α.ι~θητήριο

C0

lr_

1Θερμοκρασίας

Σχιίμα 2. 13: Λ πεικόνιση του δεύτερου κλειστού ~υστήματος για τον _έλεγχο της

θ

.

ερμοκρασιας

Δ

,

ενο'ς δωματίου μέσω συστηματος κλιματισμου.

ημητριος

Κ . Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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2.2.3 Σύστημα για τον αυτόματο έλεγχο το'\) φωτισμού στην είσοδο τη ς
ΟιJ(ίας.

Το τρίτο σύστημα αυτομάτου ελέγχου επηρεάζεται από μία και μόνο μεταβλητή και αφορά
την ανίχνευση κ(νηση ς σε έναν από τους χώρους της οικίας. Σκοπός αυτού του συστήματος, είναι
να ε~εργοποιείται μία οποιαδήποτε διάταξη στον χώρο, όταν ανιχνευθεί κίνηση πχ ενεργοποίηση
σειρη,νας αντικλεπτικού συστήματος, έναρξη λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων κτλ. Μία απλή
προσεγγιση του τρίτου συστήματος που θέλουμε να ελέγξου με, φαίνεται το παρακάτω σχήμα

(Σχιjμα 2.14):

Κίνησ11

------....>
·-

-~

Διάταξη -;την ι
είσοδ,ο της
οικιας

F"'

Λειτο'\>ργία
Διάταξης
LED

Σχήμα 2.14: Προσέγγιση τρίτου συστήματος αυτομάτου ελέγχου της κατασκευής.
Ο μικροελεγκτtίς θα παίρνει ως σήμα εισόδου μια ψηφιακή τιμ1i δυαδικής μορφής (Ο ή Ι ),
που Οα παράγεται σε ένα αισθητήριο ανίχνευσης κίνηση ς (πχ Γadaι} Το αισθι1τι1ριο θα είναι
ακμοπυρήδοτης λογιΚ11ς. Αυτό σημαί.νει, ότι Οα παράγει μία τετραγωνική παλμοσειρά δύο
καταστάσεων (Ο και Ι ), όπου Θα στέλνει συνεχώς μηδενικά στον μικρ οελεγκτή και. μόλις

ανιχνεύσει κίνηση, Οα στείλει άσσο. Έτσι, ο μιιφοελεγκτής όσο λαμβάνει μηδενικά , "κρατάει"

τη~ διάταξη εκτός λειτουργίας και μόλις λάβει άσσο, την ενεργοποιεί για προκαθορισμένο χρονικό

διαστημα, μη λαμβάνοντας υπ' όψιν περαιτέρω άσσους του αισθητι1ρίου κατά το διάστημα αυτό.
Περαιτέρω άσσοι του αισθητηρίου θα γίνουν αντιληπτο{ από τον μικροελεγκτή, όταν αφο{>
~ς θέσει την διάταξη εκτός λειτουργίας, δεχτεί ξανά άσσο. Παρακάτω, βλέπουμε αναλυτικά το
σχήμα του κλειστοi> συστ1)ματος αυτομάτου ελέγχου (Σχιίμα 2. 15) · [πJ] ·

~
' Εξοδος

Είσοδος

Κίνηση -~ Αισθητήριο
j

1 -

Κίνησης '

~ Ελεγκτής /Α

1

Διάταξη

-

...... Λειτουργία
Διάταξη ς

Ανάδραση για

τον έλεγχο της λειτοοργiας.

Σχιίμα 2.15: Απεικόνιση του τρίτου κλειστού συστήματ~ς για τον έλεγχο της ανίχνευσης
κίνησης στην είσοδο της οικιας.

Δ

,

ημητριο ς

Κ . Σκειιπές-Γεώργιος
Κ. Μαθιός.
r
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2.3 Σ;χεδιασμός των μπλοκ διαγραμμάτων των Συστημάτων
Αυτομάτου Ελέγ;χου της κατασκευής.

2.3.1 Μπλοι( διάγραμμα του συστήματος αυτομάτου ελέγχου της
σι(ίασης στην πρόσοψη της οικίας.

,
Συνοψ ίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να σχεδιάσουμε το μπλοκ διάγραμμα για τον
ελεγχο της θέσης της τέντας στην πρόσοψη της οικίας (Σχιίμα 2.16).

Επιθυ μητι] τάση φωτεινότι ιτας
φ

)

Είσοδος

~ι ΒΧ - 24 '-~f SeΙΎο ~

+

Motor

-1

Σ

~1 Τε'ντα 1
ι

ι Τερματοδιακόπτες

Συγκριτής

[

r'

ι

J

~Ι Πρόσοψη j ~

Έξοδος

S! - 82

* Όπου Φ
= Φωτεινότητα.
* Όπου LDR = Φωτοαντίσταση.
* Όπου ΒΧ - 24 =Ο μικροελεγκτής.
* Όπου Σ
= Σκίαση.
Σχιίμα 2.15: Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος για τον έλεγχο της θέσης της τέντας στην
πρόσοψη της οικίας.

-

,

Δημητριος

Κ . Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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2.3.2 Μπλοιc διάγραμμα του συστήματος αυτομάτου ελέγχου της
θ ερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός δωματίου της οιΗ:ίας.
.
Συνοψί.ζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να σχεδιάσουμε το μπλοκ δ ιάγραμμα για τον
ελεγχο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός δωματίου της οικίας (Σχιίμα 2.17).

Έξοδ ος

Ε ίσοδ ος

ΕπιΟυμητή

+

...,..,

Θερμο κρασία
Δωματίοι>

Συγκριτής

C0

)

•-

~ ΒΧ - 2~....j

Εσαιτερικ1ί

FAN_J

..... Θε ρμοκρασία
Δωματίου

C0

1

*Όπου ΒΧ - 24 = Ο μιιφοελεγκ:τής.
Όπου FAN
= Το ανcμηστηράκι.

*
* Όπου LM35 = Το θερμόμετρο.

Σχιίμα 2.1 7: Μπλοκ διάγραμμα του συστ~iματος για τον έλεγχο της θερμοκρασιας στο
εσωτερικό ενός δωματίου της οικtας.

Δ

,

ημητριος

Κ . Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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2.3.3 Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος αυτομάτου ελέγχου του
φωτισμού στην J(εντριι(ή είσοδο της οικίας.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να σχεδιάσουμε το μπλοκ διάγραμμα για τον

έλεγχο του φωτισμού την κεντρική είσοδο της οικίας (Σχιjμα 2. 18).

Ε ί σοδος
Κίνηση

Έξοδος

PIR

ΒΧ - 24 ...--~Διάταξη LED ~~Λειτουργία
-! - .J
Διάταξης
1

ι

---

--

LED

(φως στην είσοδο)

* Όπου ΡJR
= Το αισθητήριο κίνησης.
* Όπου ΒΧ- 24 = Ο μικροcλεγκτής.

Σχιjμα 2. 18: Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος για τον έλεγχο της ανίχνευσης κίνησης και
την ενεργοποίηση του φωτισμού στην είσοδο της οικίας.

,

Δημητριος

Κ Σκεμπές- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3:

3. 1 Παρουσίαση ιcατασιcευαστιιcού μέρους της εργασίας.
3.1.1 Η μακέτα παρουσίασης.
Το είδος του ξύλου το οποίο επιλέξαμε για την κατασκευή μας είναι κόντρα πλακέ και αυτό

διότι είναι πολύ ελαφρύ και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανθεκτικό. Τα διάφορα κομμάτια ενώθηκαν μόνο
με την βοήθεια ειδικής ξυλόκολλας και για το βάψιμο χρησιμοποιήσαμε οικολογικό πλαστικό

λευκό χρώμα. Το πρcίηο πράγμα το οποίο μας απασχόλησε 11ταν οι διαστάσεις τις οποίες θα έπρεπε

να_ δώσουμε στη μακέτα. Αυτό γιατί, πρώτον θα έπρεπε είναι εύκολη στην μεταφορά της και

δευτερον γιατί θα χρειαζόταν αρκετός χώρος για να τοποθετήσουμε όλες τις συσκευές που θα
χρειαζόταν το σύστημα. Οι διαστάσεις της μακέτας (Εικόνα 3. 1):

•

Μήκος

40 cιη.

•

Πλάτος 30 cιη .

•

Ύψος

•

Μήκος κ1]που 15 cm.

•

Ύψος κήπου 5 cη1.

40 cιη .

Ειιcόvο. 3. 1: Η αρχική εικόνα της μακέτας
παρουσίασης.

Το πι·σ
·
ε'τας το αφη' σαμε ανοιχτό. Εκεί τοποθετήσαμε ένα συρταρωτό
ω μερος της μακ
λ ·
·
λ'
Ι<ομμάτι ξύλου στο οποίο επάνω προσαρμόσαμε τα απαραίτητα υ ι~α για το συστημα του ~ εγχου
tης Οερμοκρα ·
.,..
·
( υτό το μικρό σκαλάκι που φαινεται στ.ην φωτογραφια) τον
δ
σιας. ι ον κηπο α
.
θ ·θ
·
·
ημιουργη· σα
δ .
·
έρος του που είναι κουφιο τοπο ετη ηκε ενας ανιχνευτης
Ι< '
με
ιοτι στο κατω μ
.
Σ
·
·
·
ιvηση ς
.
.β
ως στην εισόδου της οικιας. το επανω μερος της μακετας,
0 0 ποιος 0- α ανα ει το φ
δ λ
,
η αδ~; στην οροφ1) τοποθετήθηκε το σύστημα για τον έλεγχο της σκιασης.

Δ

,

ημητριος

Κ . Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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3.J .2 Τα υλι1\:ά Ι\:αι τα εξαρτήματα της κατασκευής.
,

Σε ~υτό το σημε(ο Οα παραθέσουμε όλα τα βασικά υλικά που χρησιμοποrι) θη καν (ί)στε η

μακετα να ερθει στην τελική της μορφή.

ll Ο μικροελεγκτι)ς ΒΧ 24.
Το γνωστό σε εμάς cl1ip μικροεπεξεργαστή (Ειιcόνα 3.2) από το εργαστήριο της

Μηχ~τρονικ1)ς θα αποτελέσει την καρδία του συστήματος μας μιας και καλύπτει όλες τις ανάγκες

που θελουμε να καλύψουμε τόσο από άποψη ταχύτητας όσο και από άποψη εισόδων εξόδων.

Ειιcόvα 3.2: Ο ΒΧ - 24.

Ο ΒΧ

- 24 πε ρι λαμβάνει 8 αναλογικές και ψη φιακές ε ισόδους/εξόδους, 400 bytes RAM , 32

ΚΒ EEPROM και απαιτεί 5 VoJt τάση τροφοδοσίας . Η επικοινωνία με υπολογιστή γίνεται μέσω
μιας σειριακής Θύρας. ο πυρήνας του ΒΧ - 24 είναι ο μικροεπεξεργαση}ς AT90S8535 της

εταιρείας Atnι el του οποίου η ταχύτητα είναι 8 MH.z.

.fll!_γέφυρα L2930.
Ι< ,

Ουσιαστικά αποτελεί τον ενεργοποιητή (Εικόνα 3.3) του κυκλό)μ,ατος μας. Σε π~αγματιΚΙi

λtμακα θα μπορούσε να είναι ένας απλός ηλεκτρονόμος καστάνιας. Δεχεται στις εισοδους του
Ψη~ιακά bits δεδομένων (άσσους 1; μηδενικά) και δίνει Ο 1; 5 Volt τάσης στις εξόδους του

αντιστοιχα.

Ειιcόιια 3.3: Η γέφυρα L293D.

Δ

,

ημη τρ ιος
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111

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "
3) Το αισθητήριο Οερμοκρασίας LM35.
. Το πρώτο από τα 3 αισΘηηΊρια το συστ11ματος μας είναι το θερμόμετρο (Ειιc6να 3.4) το
ο~οιο υποθετικά θα το βάζαμε σε ένα κλειστό χώρο εντός της οικίας. Επιστρέφει αναλογικές τιμές
τασης για να αποδώσει την μέτρηση της θερμοκρασίας.

Ειιrόνα

3.4: Το LM35 .

.4)_ Το αισθητήριο ανίχνευσης της κίνησης.
Είναι ουσιαστικά μία πυροηλεκτρική συσκευή η οποία ανιχνεύει κίνηση, μετρώντας

.αλλαγές στα επίπεδα υπέρυθρων ακτινοβολιών εκπεμπόμενες από τα περιβάλλοντα αντικείμενα.
Οταv ανιχνευτεί κίνηση το αισθητήριο (Ειι(όνα 3.5) εξάγει ένα υψηλό σήμα στα εξωτερικά ΡΙΝ
του. Κατασκευαστής του είναι η εταιρεία PAIMLLAX.

Ειιrόνα 3.5: Το PIR sensoι'.

~ισΟητήριο ανίχνευσuς φωτεινότητας.
1

Μ ια απλή φωτοαντίσταση (ΕΙΙ(ύνα 3.6) για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την διαβάθμιση
ου Ψωτός κατά την διάρκεια της μέρας.

Ειιcόνα 3.6: Η LDR.

Δ

,

ημητριος

Κ Σκεμπές_ Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Το κινητράκι (Ειιcό vα 3. 7) που θα ενεργοποιήσουμε για να μαζέψουμε το πανί της τέντας.
Λειτουργεί με τάση 5 Υοl ι και αν θέλουμε να επιτύχουμε αντίθετη κίνηση αλλάζουμε την
πολικότητα. Κατασκευαστής του είναι η εταιρεία PARALLAX.

Ειιcόvα 3. 7: Ο σερβοκινητήρας.

2l Το ανεμrιστιράκι.
Είναι η συσκευi~ (Εικόνα 3.8) που αντικαθιστά για λόγους ευκολίας ένα κλιματιστικό
δουλεύει με 5 Volt τάση και 0 Θόρυβος που παράγει είναι λιγότερος από 25 db.

Ειιcόνα 3.8: Το FAN.

Βl..Ώι_τερματοδιακόπτες.
γ

Δυ. ο

θ · (Ε •

στον αρι μο

ιιωνα

ια την ακριβή θέση της τέντας.

3 911 ει'ναι αυτοί που θα παρέχουν την πληροφορία στον ελεγκτή
.ι

Ειιcόvα 3. 9: Τερματοδιακόπτης

Δ

.

ημητρ ιο ς

Κ . Σκειιπές
- Γεώργιος Κ. Μαθιός.
r
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9) Leds και κεραμικές αντιστάσεις προστασίας.
.

Χρησιμοποιού με

3 ε ίδη

χρωμάτων κόκκινο (Ειιcόvα

3.10)

και πράσινο για το σύστημα της

θερμανσης και λευκό για τα φώτα στον κήπο. Τροφοδοτούνται με 5 Volt αφού έχουμε βαλει πριν
κεραμικές αντιστάσεις προστασίας

1000 Ω (Ειτcόvα 3.11).

Ειιcόvα

3.1 Ο: LED

κόκκινου χρώματος.

Ειιcόvο. 3.11: Κεραμική
αντίσταση .

lΩLB..ι·ead ι>oard (πλακέτα κολλήσεως).
Το υλικό (Εικόνα 3.12) πάνω στο οποίο θα υλοποιήσουμε όλα τα κυκλώματα μας κάνοντας
τις συνδεσμολογίες.

1

1

1
1

Ειιοv
ό α 3.12.· Πλακέτα κολλ1Ίσεως.

Δ

,

ημητριος

Κ Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
.
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J..2 Υλοιποίηση της μακέτας παρουσίασης.
3.2.1 Η συνδεσμολογία και το ηλειcτρολογικό σχέδιο της κατασιcευής.
.

Στο κομμάτι αυτό ξεκινάμε με την επεξήγηση της συνδεσμολογίας του κυκλώματος. Αρχικά

βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα πως ακριβώς είναι η δομή του μικροεπεξεργαστή. Κοιτάμε
δηλαδ1Ί που έχει τις εισόδους και τις εξόδους του (Ειιcόνα 3.13).
9p!n RSZ32
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Κάτοψη των pins του Β Χ -24.

Αρχικά η διάταξη που θα συνδεθεί ο μικροεπεξεργαστής με την γέφυρα

(Εικόνα 3.J4).

L293D θα είναι έτσι

ΕtΙC(), ΙΙα ·'·~ 14•. Κάτοψη της διάταξης που είναι
συνδεδεμένος ο ΒΧ - 24 με την γέφυρα L293D.
rια την υλοποιη
, ση του συστη· ματος που θα ανινvεύει
την κίνηση χρειαζόμαστε
.
ιv·
,
Rμία ψηφιαΚ1i
,
εισοδο ό
, θ δέχεται τα σήματα που θα στελνει το ΡΙ . Αντιστοιχα
ο μικροεπεξεργαστης α
'λ
· b.
·
·
Θ ε'λ ουμε που
και .
. .ξ0 δ 0 όπου 0 μικροεπεξεργαστής θα στε νει ενα ιt σε μια απο τις
. τα' ση 5 Volt στην αντίστοιχη έξοδο και να ανάβει τα
cισόδους
μLια ψηφι~Κ11 ε
.
του 293 Ο ωστε να ενεργοποιει
ξ
·
· δ
ψ(J)τα στο
·
,
θ
δ θεί με το ι)ίn Νο 5 στον μικροεπε εργαστη και σαν εξο ο

θ
ν κηπο. Οποτε το PJR α συν ε
.
..,. ο
3
έ
α Οpίσο
.
δ Θ . με το Ιn ριιt 3 της γεφυρας. ι ο ιιtput της γ φυρας
'l!:ά'
υμε το ριn Νο 19 που Θα συν ε ει
Έ ,
~1
'•Lθα συν δ εθε .ι με την συστοιχια
. των LED στον κη' πο ( ιιcοJια 3. '/.

15

, ιος Κ . Σκεμπές~ Γεώργιος Κ . Μαθιός.
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Ειιcrίνα 3.15: Η κάτοψη της συστοιχίας με τα L~

Το PJR θα είναι στο κούφιο κομμάτι κάτω από την μακέτα και μπροστά στο κατώφλ

ρτας και με την τρύπα που υπάρχει στην μέση θα πιάνει την κίνηση (Εικόνα 3.16).

ι της

Ειιcόνα 3. 16: Εικόνα από το κούφιο κομμάτι όπου έχουμε προσαρμόσει το PIR.

στ " Την διάταξη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας την έχουμε φτιάξει από το πίσω μέρος πάνω

το~ συρτάρι". Έχουμε δώσει τροφοδοσία στο LM35 και συνδέουμε το ρίη που δίνει τα δεδομένα
θέλο~ε το pin Νο 16 του μικροεπεξεργαστή ?'ιατί είν~ι αναλογική εί~οδος..Αντίστοιχα με πριν
Υέ
με μια ψηφιακή έξοδο και χρησιμοποιουμε το ριn Νο 20. Αυτο θα παει στο Input 4 της
χρ~υρας και το Output 4 στην διάταξη με το ανεμηστηράκι και τα LED με κόκκινο και πράσινο
<ι)μα τα οποία έχουμε πολώσει αντίθετα έτσι ώστε να ανάβουν αντίθετα (Εικόνα 3.1 7).

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειι(όνα 3.17: Η διάταξη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.

~λείνοντας συνδέουμε τους δυο τερματοδιακόπτες όπως εξηγήσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο

pιn Νο
3μ.εlτα
. 8).

14

και Νο

15

ώστε να ελέγχει ο μικροεπεξεργαστής την θέση της τέντας (ΕιιιΊ)ΙΙα

Ετι(()να 3.18: Η διάταξη που έχουν τοποθετηθεί
οι τερματοδιακόπτες.

Ν

Αντί δημιουργώντας κύκλωμα διαιρέτη τάσεως {Εtf(όνα 3.19) συνδέουμε την LDR με το ρίn
13 του μικροεπεξεργαστή και χρησιμοποιούμε ως εξόδους τα pins Νο 17 και 18 που πάνε στα
1
npιιt 1 Ι<"αι 2 και με την σειρά τους συνδέουμε το ser·vo στα Output 1 και 2. Η τροχαλία θα ανεβάζει

°

ΙCαι θα Ι<:ατεβάζει την τέντα (Ειι(όνα 3.20, Ειιcόvα 3.21).

GND

Ειf(όνα 3.19: Διάταξη
διαρέτη τάσεως.

Δημ1Ίτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Ειιcόvα 3.20: Κατόψη του μηχανισμού της τροχαλίας.

Ειιcόvα 3.21: Κάτοψη μηχανισμού ελέγχου της τέντας.

Έτσι προκύπτει το παρακάτω ηλεκτρολογικό σχέδιο της κατασκευής (Σχήμα 3.1) .

------ι:~
~--~"
---110

IJΙ>O

,

Σχημα 3.1:

,

Τ:ε λικο, η λεκτρολογικό σχέδιο κατασκευής.

,

Δημητριος κ. Σκεμπες

_ Γεώργιος Κ. Μαθιός.

Γ

___ ...,
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3.2.2 Απολογισμός του ιcόστους κατασκευής της μα"έτας.
Κλείνοντας την εργασία προχωρ1Ίσαμε και σε έναν μίνι απολογισμό του κόστους
κατασκευ1)ς της μακέτας παρουσίασης αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των

υλικών (Πiιιαιrας 3.1).

- ΚΟΣΤΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Πiναιcας J. J: Το κοστολόγιο της κατασκευ1)ς.

,
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4) Βιβλιογραfοία
.
•
αιcόλου~ βιβλ~ογ~αφία που ~ρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της εργασίας
βιβλια, αρθρα,εργασιες και διαδικτυακούς ιστοτόπους.

είναι από τα

Βιβλία:

-

•

(β 1J· "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου l ", Δ. Καλλιγερόπουλος- Σ. Βασιλειάδου
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΘJ-ΙΝΑ, 2005.

'

Άρθρ α:

• fαlJ .

aτο έξυπνο σπίτι είιJ(J.l εδώ!", του Γιάννη Ανδρουλάκη, Περιοδικό: COM PUTER
Π Α ΟΛΟΥΣ, ΤΕΥΧΟΣ: ΑΠΡ f ΛlΟΣ 2002 (σελ. 68-85).

• [α2J · "Διιcτύωση ιcαι αυτοματοποιημένο σπίτι.'', του Χρήστου Γεωργόπουλου,
Περιοδικό : ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΕΚΛΟΠΚΗ , ΤΕΥΧΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 (σελ. 24-32).

•

fα3) . ("Εξυπνο σπίτι. ", του Παναγιώτη Ε. Φουντόπουλου, Περιοδικό: Μαστορέματα
ΤΕΥΧΟΣ: 93/2004 (σελ. 32 -37).

Εργασίες:

•

•

f7rl} . Πτυχιακή εργασία με θέμα: ((Μελέτη ιcαι ιcατασκεvιί συστιίματος αυτόματου
ελέγχου Οερμοιφασίας και φωτειιJr)τητας σε οιιcία. ", Καλογέρης Λαέρτης Προβατάς Γεώργιος, Τ.Ε. 1. ΠΕΙ ΡΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2004.
[7r2J. Διπλωματική εργασία με Θέμα: ((Μια ειJοJJ.αιιτrκή πρόταση για τον αυτοματισμό
οιιααιι'lύι1 ιιατανσλώσεων - t•'ΕξυπΙJο σπίτι"." , Αλέξανδρος Δ. Ελευσινιcί)της -

Αλέξανδρος Α. Κορδώνης, Ε.Μ. Π. -ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009.

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•

l'v37]. l1Hp://en. wikiρedia.oι·g/wikί/lnvensys

•

[\v38j.

l1ttp://e11.wikipedia.oη~/wiki/Optical fiber

• Ιw39 /. Ι~ιtρ://eι1. wik iι1 ed ia .ψg/wilci/Coaxial cable

• Ιw4ΟΙ . l1tιρ://e11.wil<iι1edia.01-g/wiki/Twisted ρaiι· cable
•

1\ν4 Ι 1. l1ιι 1 ://eΙl.\.Viki ediιl. ι·u/wiki/Poweι·

•

1\ν42J . hnp://e11.wikiρedia.oι·g/wiki/Unive1·sal Seι·ial
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• (w431 . Ι1rtp://en. wikipedia.oι-g/wiki/1 ΕΕΕ Ι 394 interΓace
•

[\v44Ι . l1tt )://e11.wiki edia.oι·

/wiki/Inli·ared Data Ass ciation
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[\ν46 J . http://en.wίl<ipedia.oι·g/wil<i!WίFi

•
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•

/\v48]. IHt ://en.wiki

l1tι11://en.wikipedia.org/\.viki/BACn~

1edia.oι·o/wiki/C-Bus
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•
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8) Source Code.
Παρακάτω ακολουθεί ο πηγαίος κώδικας που συνθέσαμε εμείς στο αναπτυξιακό πρόγραμμα
Basίc Χ 2.10 ώστε να θέσουμε τον μικροελεγκτή ΒΧ - 24 σε λειτουργία και εκείνος με την σειρά
του να μπορεί να ελέγχει τα συστήματα αυτοματισμού της μακέτας.

σι έ'Χει γίνει σε οριζόντιο επίπεδο
1 .
Λόγω
μιι
αι~ιcετού
χώ11ου
(σε
πλάτος)
η
εκτυπω
,
·
'
ση)
(;1Cι·ρ
· ~στρέψτε τις σελίδι:ς δεξιόστροφα για τη~ι αναγνω ·

,

, -Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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J) Πηγαίος κώδικας yια το σύστημα αυτομάτου ελέγχου του μηχανισμού της τέντας.

Option Exp lίc i t
Dim LD RVOLT
Dim 5 1
Dim 5 2

uς που μετρά '' LDR
L'ς ΠΟU μετρά Ο 51

As Integer
As Integer
As Integer

'Δήλωση aρ,θμού pin στο οποlο ο ΒΧ - 24 θα δέχ,ετaι το σι\μα εισόδοι '

As Byte = 13
As Byte = 14
As Byte = 15

Const LDRVOL ΤΡΙΝ
const s ινοιΤΡΙΝ
Const S2VOLΤΡΙΝ

C~ Λ.. V".,

Const MOTORPOWERl As Byte = 17
Const MOTORPOWER2 As Byte = 18

'Δι1λωσ11 dρ,θμοu pιn σrο οποίο ο ΒΧ

- 24 θα οεχετσι το σήμα εισόδου
'Δήλωση ap1θι.!(Ιύ p1n crro οποίο ο ΒΧ - 24 θα δέχcτaι -ro σήμα z.:σόδcu'

2.4'
'Δi\λιuσ~ αριθμού pin στο οποίο ο ΒΧ - 24 Θα σ:έλνει το σήμα εξόοου'
'Δήλιuση aρ1θμο(ι pin στο 011oio ο ΒΧ - 24 θa στέλνει το σήμα εξόδου'

.,. 1•..J\ '\...;Τ, ,, αι..ι:1...Λ ποιι θ.:ι \ 1 1:ι.:-θούν τa

.._., .υ

As Byte = Ο
As Byte = 1

Const MOTOROFF
Const MOTORON
(

u

\'

.ΟΤΙ ΟΙ ,.~Ι

,r;

μι:τaι-".••

52

ε:4

~'ι't"'l ι1

\J

cι:iouς που μετρά ο

pitls των σημάτων εξόδου στον ΒΧ - 2..4'

'Δ1'1λωση 11'\ς ι(aτάστaσης χaμηλοι) δυνaμιtωύ που θa r>ρεθεί το pin'

'Δήλωση της κaτaστaσης uψηΛού δυναμικού που θα J)ρεθεί το pi11'

i1 U...\

Public Sub Main()
Do
LDRVOL Τ =Get ADC(LDRVOL ΤΡΙΝ)
If (LDRVOL Τ> 600) Then
Do
If (GetADC(SlVOLΤΡΙΝ) =Ο) T hen
Debug.Print 11 TEDA ElNr Ι HD 1-i
Call Delay(0.5)
Exit Do

'Ένaρξι, κυρiως προγράμμυτος'
';t.ι.vοιγμα pρόγχοu επaνaλήψεων'
'k...\.ήοιι ρουτίνας γιι::1 αλίευση τη
'Σuγκριση της τιμής τc-v μεyέθο'
νσιγμa ~ρο,·χου επαvαλl\φε1

'Σύvιφ•σrι της τιμι1ς τοv μεγέθους εισόδου
ΡΑΝΟ"

λ'

ο

'Επιστρσψi1 μuνfιμaτος σ:ϊον :ι<ρt\στη
'Κλήσπ ροvτlνaς καθυστερησι1ς
'ΈξοΖiι:-ς από 1ον ~ρόγχο επaνaλή1

Δημήτριος Κ . Σκεμπές - Γεώργ ιος Κ . Μαθ ιός.
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Else

"

τσιρης aποφcrσης

Call PutPin(MOTORPOWER1 ,MOTORON)
Call PutPin(MOTORPOWER2,MOTOROFF)
Call De/ay(0.5)
Debug.Print ''SI ΟΝ,:' ~:ti
LDRVOL Τ = GetADC(LDRVOL ΤΡΙΝ)
If (LDRVOL Τ<600) Then
Call PutPin(MOTORPOWERl ,MOTOROFF)
Call PutPin(MOTORPOWER2 ,MOTOROFF)
Debug.Print "S 1 ..]"'
Ca\I Delay(l.O)
Exit Do
End If
51 = Get ADC(SlVOL ΤΡΙΝ)
If(Sl=O) Then
Call PutPin(MOTORPOWERl,MOTOROFF)
Call PutPin(MOTORPOWER2 ,MOTOROFF)
Debug.Print 11 TEDA ,...ΝΕ' :ΚΕ'
Exit Do
End If
End If

.

1

Loop
End If
If (LDRVOL Τ<600) Then
Do
If (GetADC(S2VOL ΤΡΙΝ) =Ο) Then
Debug.Print ''TEDM ΕΙΝι'"\Ι HDH

τινας για ε\-~γο;lοίη

τινaς ι<creuστέρηση

Επισrροφή μιιvήματuς uTC\ν χρήστη
ΚΛιιοη ροuτινaς γιa σλίει:ση τι'ς τιμης ϊοu μεγέθους ΟΎf\'

'Σίιγκρισl\ της τιμής τοι...ι μεγέθους ι:ισ6δσu και λήψη αnό1."α

· kM\crη ρουτίνας για εvεργvποίηση του pin ~ξόδυu
'Κ1'η<Η\ ρουτίνας γιa ενεργο1rοίησn του pιn ι:ξόδσιι'
Επιστροφt\ ι.ιηνΟμaτος στον χρr\στrϊ
'Κλήση ρουτtvας κaθι.ιστέpησης'
'Έξοδος από τον ~ρόγχο επaνaΜ)ψεων
'Τέλος συγκριτικού ελέγχου'

· Κ.λiΊση ροu1 ίνας νια dλi ευση πις 1 ιμής του μ::γέθt'Ut; σ"ίt'\V
'ΣuνκιJ1σ11 τnς ημ11ς του μεγέθους εισόδου και λt\ΨΙϊ aπt
'Κλήση ρουτίνας για i::νεργοποirισn του pi11 εξόδοι1 '
'Κλήση ροuτινας νια εvεργaπalηση 'TOU pιn εξόδου
·Επιστροφή μιινt,μmος στον χρήστη'

'Έξοδος από lΌ'-' J)ρόγχο επανaλήψ~ων
'Τέλος συγκριτικού ελέyχοv'

'Τέλος συγκριτικού ελέγχου'

'Τέλος j)ρόγχοu επaνdλr\ψεων'
'Τέλος σιιγκριτικοίι ελέγχου'
'Σύγκριση της τιμrις του μεγtθσιfς εισόδοι• κa• λή1.μ1

'Άνοιγμα ~ρόγχου επανaλt\ψεwν
'Σuγκριση της τιμr·iς τσu με.γέθ
ΚΑ ΤΟ''

'Επισrροφή μuνi\ματος στον χρ

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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"

Call Delay(0.5)

Κλήση ρουτίνας ιςaθυστi:ρησης

Exit Do

ΈΕοδοι:: από τον /)pόVX•..1 -~πaνaλήιυcων

Else
Call PutPin(MOTORPOWER2 ,MOTORON)

Cal l PutPin(MOTORPOWERl ,MOTOROFF)
Call Delay(0 .5)
Debug.Print r.... -~· ...,. · ..,..LDRVOL τ = GetADC(LDRVOLΤΡΙΝ)
If (LDRVOLΤ>600) Then
Call PutPin(MOTORPOWERl,MOTOROFF)
Call PutPin(MOTORPOWER2 ,MOTOROFF)
Debug.Print" S Τ (;"''
Call Delay(l.O)
Exit Do
End If
5 2 = GetADC(S2VOLΤΡΙΝ)
If(S2=0) Then
Call PutPin(MOTORPOWERl ,MOTOROFF)
Cal 1PutPin(MOTORPOWER2 ,MOTOROFF)
Debug.Print'1 TEDA ΚΑ TEVIKE"
Exit Do
End If
End If
Loop
End If
Loop
End Sub

ιμatος

C1\)\' χρt\στη

Ιί pοvτϊνaς γ1a αλίευση της τιμής τσυ μεγέθους στην t1aυo

'Σύγκρισ~\ τrις ημr\ς του μcγέθοuς ε~σόδοv κaι ΜΨΥ\ cι11όφeiσrιr'

· Κλr\σ11 pουτίνaς γ111 ενεργοποίηση του pin εξόδου
Κλr\ση ρουτίνας για ενεργοποίηση του pin εζόδοι•
Επιστρaφή μuνήματος στον χρήσιη'

'Κλήσi\ ροuτrνaς κaθvστt.ρησης'
''ίΞξοδος aπό rον ~ρόγχο ε.πανaλt')ψεων'
'Τέλος σvνκρ1τ1κού ελέγχου'

· Κλήση ρουτίνας για αλίευση της ΤΙ\Jf\ς τι;υ μεγέθους (l'if\'
'Σuνϊφιση της τιμής του μεγέθους εισόδου και λήψη aποψσ
'ΚλJ\ση ρουτίνας για εvεργοποίrιvη τοu
'Κλήσrι ρουτίνας για ενεργοποίηση

pin εξόδου
τοu pin εξόδου'

'Επιστροφή μυνήμaτος στον χρήστη'
'Έξοδος από τον r>ρόγχο επaνaΜψι:ων'
'Τέλος σιιγκpιτικού ::λέγχοt.•'
'Τέ~ος ,σι_ιγκριτικού ελέγχου'

'Τέλος pι:ιόνχοιι επaναληψεwν'
'Τέλος σuνι<ριτικού ελέγχου'
τέλος J}pόγxou ~πaνaλή111εwν
'Τέλος κυρίως προγράμμσ.τσς'
Δη μήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθ ιός.
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2)

"

Πηγαίος κώδικας για το σύστημα αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου.

Option Explicit
ΊJ

Dim LM35VOL Τ

As Integer

Const LM 35VOLΤΡΙΝ

As Byte

μεγέθους που μιτοά το

= 16

LM35

'Δι\Λ.v.•ση αριθμού pin στο οποίο ο ΒΧ -· 24 θσ δέχεται το σήμα εισόδου

_.4
Const FANPOWER
A s Byte = 20
, ,,.... : ._ ·, _ \ ·aτ 2,_ rάσ ~ι. ιΟ\.ι θσ ~ι..· cθούν
Const FANOFF
As Byte =Ο
As Byte = 1
Const FANON
1..

\.Jς .J.,

'Δήλιυση αριθμού
τα

pin

στο οποίο ο ΒΧ

- 24

θα στέλνει το σήμa εξόδου

pins των σημό1ων εξόδου στον ΒΧ - 24 ·
· Δr1λWΟΊ'\ ;ης κατάστασης χαμηλού δυναμικού που θα Ι)ρεθr.i το pin'
'Δr\λωση της κaτaστaσtις uψ11λοu δυναμικού που θa J)ρεθεί το pin'

• uii 1 1l ι ,ς ~..ετα~ Ι\t\τwν·

Pub\ic Sub Main()
Do
LM35VOLΤ Get ADC(LM35VOLΤΡΙΝ)
Debug.Print "LM35VOLΤ AGE= 11 ;CStr(LM35VOLΤ)
If (LM35VOLΤ<62) Then
Call PutPin(F ANPOWER ,F ANOFF)
Else
Call PutPin(FANPOWER,FANON)
End If
Call Delay(l.O)
Loop
' End Sub

=

'Έναρξη κuρiως προγράμματος'

'ί6.νοιγμa ~ρόγχου επaναλf\ψεων'
'Κ.\ήση ροuτiνας γιa aλiευσrι της τιμής του μεγέθους στ"ν έισοοσ
'Επιστροφή μuνήμaτος με τrιν τιμή τοu μεγέθους'
'Σύγκρισt\ της τιμής του μεγέθους ι:ισόδοu κaι λήψ" cιπόφασης'

'Κλήση ρουτίνας για r.vεργοποiιιση του

pin

εξόδου

pin

εξόδου

Λf\ψη έτιηρης aπόψaσης'
Κλήσιι ρουτίνας για ενεργοπσιrιση του
Τέλος συγκριτικού ελέγχου

Κλήση ρουτίνας καθυστέρησηςί
έλος ~ρόγχου επaνσλl,ψεwν'
ΤέλΌς κuρiως προγpaμ1,.1aτος

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.
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Πυγαίο ς κώδικας για το σύστημα αυτομάτου ελέγχου για τυν ανίχνευση κινήσεως.

Option Explicit
Δftλ

As Byte

Dim PIRSTATE

1

Const PIRPIN

As Byte
U

Const LEDSPOWER
ό.τ..·..

.. 1-'

ι

ι:Π·

\• ·'

Public Sub Mαin()
Do
PIRST Α ΤΕ

ις

1-.~1 r ,

= 19

'Δηλωσ1' αριθμού
ούν τa

η του

PIR SENs

οποίο ο ΒΧ

- 24

θα δέχεται το σι\μa εισόδου

pin

στο ο·ποlο ο ΒΧ

- 24

θu στέλνει το σήμa εξόδου

pins των σημάτων εξόδου στον ΒΧ - 2.4

' Δ1\λωση ϊt\ς κατάστασης χaμrιλυύ δuνaμι~οv Τϊου θα ί)ρεθεi το pιn'
'Δήλu.•σι' της κaτό.στασης υψηλού δυναμικού που θa \)ρεθεί το pin'

.(\TW\

·Έναρξη Κllpίως ;rρονρυμμaτος'
Άνοιγμa Dρόγχοu ~. πaνaλήψεwν'

=GetPin(PIRPIN)

Debug .Print PIRSTι1tTE" ;CStr(PIRSTATE)
11

Call PutPin(LEDSPOWER,PIRST Α ΤΕ)
Ca\I PutPin(LEDSPOWER,LEDSOFF)

Loop
End Sub

μοu μεγέθους που οείχvεt rηv ΚΙ

~L~

As Byte =Ο
As Byte = 1

Const LEDSOFF
Const LEDSON
ς

Δήλωση αριθμού υίn

-

:ιο,

μετa!}λt\ΤΙ1ς uε

24

=5

.:nt..

As Byte

'-'

.

'ΚΛΙ\σι"Ί pcuτiνaς γιa αλίευση η,ς ϊιμι'\ς του μεγέθους Oίf'\V ε.ισοίi
'Επιστροφή μuνημιηος ~ε Τ\'\ν τψtΊ του μεγέθους'
Κλήση ρουτίνας γ:α ενεργοποίηση τι~u pίn εξ.δδου'

'Κλi'\011 ροuτiνας για εγεμνοποίησn του pin εξόδου'
'Τέλος /)ρόγχου ε.πανaΜιψεων
'Τέλος κυρίως προγράμμσiος

Δημήτριος Κ. Σκε μπές - Γεώ ργ ιος Κ. Μαθ ιός.

130

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου."

Γ)

Dataslieets.

Κλείνοντας επισυνάπτονται τα φύλλα δεδομένων (datasheets) των ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων που χρησιμοποιήσαμε έτσι όπως δίνονται από τους διαδικτυακούς ιστοτόπους των
κατασκευαστών τους. Τα φύλλα δεδομένων είναι για τον μικροελεγκτtί ΒΧ - 24, τα αισθητiιρια
(LDR, PIR, LM35) και για τον σερβοκινητι\ρα.

,. .

,

rοΙ>ς Έχει γίvι-:ι εξαγωγιί των φύJJ.ων απο τα Ρ

df α εία των ιωτασι(ευαστών Ι(αt προσαρμογή

ρχ

ως r.ιι(όvες μορφιj ς jρg.

,
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Getting started
This section illus\rates how Ιο get started with a ΒΧ-24 Deνeloper Board. System requirements are
summarized, and harware/software setuρs are eχρlained. Α ρre-Joaded test procedure is run, followed
rι-ι a simple "Hello, vιοήd' program that you comρile yourself. Help informatίon and procedures are
ouUιned, as well as contact ίnformation.
The ΒΧ-24 Deνeloper Kit includes the following nems:
1) ΒΧ -24 Deνeloper Board
2) ΒΧ-24 PDIP chip on board
3) BasicX software and documentation CD
3) Serial download cable , DB-9 male to DB-9 female
4 ) Plug-in wall transformer

PC System Requirements

A~hough BasίcX is a stand-alone processor, soιtware deνelopment requires a PC that meets lhe
followιng minimum requirements:
1) t-IS Windows 95/ 98 /ΝΤ

Pentium or higher processor
16f.IB RAH, 32ΜΒ recommended
lOHB free hard disk space
5) High density 3.5" floppy disk drive
2)

3)
4)

6) CD-ROr~ driνe

7)

Available COM port

Hardware Setup
Here the COM port on BasicX should be set to COM1 by default:
1) Connect DB-9 cable to unu.sed PC COM port
2) Conneot DB-9 cc.ble to ΒΧ-24 COt4 port
3) Conneot the wall transformer to the ΒΧ-24
4) The factory-loaded program should start bl inking LEDs on the

ΒΧ-24

Software Setup
This step installs the BasicX Downloader and
on your computer. 11
to close all
f ha ί violations still occur press Ιgnore and contιnue Setup.
open programs before runnιng Setup. 1 s r 119
1. 119 the i~tallation. Examptes assume D: as
Setup wιll prompl you to repiace system files before con ιnuι
CD-ROM driνe - substnute apρroprlate drive letter for your system.

Editor/Com~l er

Ιs lmpo~ant

1) Close all running Windows programs

.
(Start Settings
any previous BasicX rnstallat1on~cX AddίRemoνe) ,
Control Panel, Add/Remoνe Progr~ms, (Basfl 'example)
3) Ι nsert Bas1cX
·
· t ο CD-ROM Dnνe D: or
CD 1n
if autorun enabled
4) BasicX CD_SETUP screen autornaticallY appe~~\CD sεTUP. EXE . οκ
a) If not ι Run CD- SETUP.EXE: Start,
Run, . from
t software"
menu
5) Cl1oose "Install BasicX Deνelopιnen
6) Choose "Install BasicX"
2)

Remoνe

4
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7) Follσw prompts for Installing BasicX to computer
a) If prompted, replaoe some system files and restart Windows
i) After restart, proceed from Step 1 again
b) If prompted, keep newer files and replace olde.r files
c) If prompted, Ignore sharing violations and continue setup

Test Setup
The Test program is pre-Ιoaded on the SΡΙ EEPROM chίp at the factory. lt will work until another program
gets downoaded !ο the chip. Therefore, we reoommend thal you DO ΝΟΤ PRESS ΤΗΕ DOWNLOAD
ΒUΠΟΝ OR "COMPILE AND RUN" until after you haνe run thιs test. αheιwιse νιe will be unable to
proνide

phone support.

Test prα:edure.
1) Start BasicX Program: Start, programs, BasicX, Basic Express . . .
2) Open the Options menu,
3) Open

f)oι.,ιnload

cliσk

on

ΒΧ-24 if

not already checked.

Port menu, configure se.rial port to 19200 baud, no

parity, 8 bits/ch, One stop bit.
4) Open Monitor Port menu and eelect the same serial port as you used
for the Dσ~nload port in step (3).
5)

Α

test messa9e from the

ΒΧ-24

should appear. If not , press the

Execute button.
6) If all is working properly , a BasicX test messa9e will print on
screen until stopped by reset button
a) If not working , verify connections and port addresses and retry
b) If s till not working, confirm that the power supply is working
and supplying between 5 VDC to 15 VDC power

After passing this test, the Hello World program can be used as an additional test.
Hello, world
HelloWorld a slmple BasicX
that uses built·in
and serial port
to write to the
BasicX Status
The
nrsl opens two queues b7 used.as data
for
P?rl
Then it opens the port and attaches the two queues the porl
enlers a
lhe
"Hello, world'1is transmitted repeatedly,
by
call to lhe
Delay

ίs

Wίndονι.

ρrogram
ρrogram

ιο

qυeιιe
\ο

Fιna.Ιly, ιt

rorΙowed carήage retumΛιnefeed. Α

procedure ιnserts a one second delay erιer each slring.

functίons
bυffers. t~ serιal
ιοορ ιn w~ιc~ strιng

buίlt-ιn

5

,

Δημήτριος Κ. Σκεμπες -

Γεώργιος Κ. Μαθιός.

136

''Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βα~ικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου..,·

Procedure.
1)

Start BasicX Program: Start, Programs, BasicX, BasicX Express .. .

2) Options menu -· νerify that ΒΧ-24 is checked.
3)

Download Port - - open the COH port.

4)

Noni ιοr Port -- open the same port as in step

5)

Editor button -- press.

6)

The Open - Project File dial og box will pop up. Type Hellolvorld
as a filename. Program will ask if you want to create a new

(3)

aboνe.

file ·· hit Yes .
This boilerplate code is automatically created in the editor
window:
Sub 14ain ()
End Sub
Project . Chip menu. verify all boxes in the ΙΝ" columns are
cheoked (this means all input pins are initialized as
11

7)

input-tristate) . Click on ΟΚ.
8)

Enter the

follo~ιing

code into tl1e Edit Window (or cut and paste):

Sub f4ain ()
Do

Debug.Print •Hello, world"
call Delay (l.O)
Loop
End Sub

Hello World program
9) Hit FS to compile and run. say "Yes" when compiler asks to

saνe

changes .

6
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Procedure:

1) Start BasicX Program: Start, Programs, BasicX, BasicX Express ...
2) Options menu -- verify that ΒΧ-24 is checked .
3)

Download Port - - open the cor~ port.

4)

~Ιonitor Port -- open the same port as in step

(3)

aboνe.

5) Editor button - - press .
6)

The Open - Project File dialog box will pop up . Type HelloWorld
as a filename. Program will ask if you want to cr eate a new
file -- hit Yes.
This boilerplate code is automatically created in the editor
window:
Sub Main ()
End Sub

7) Project - Chip menu. Verify all boxes in the " ΙΝ" columns are
checked (this means all input pins are initialized as
input -tristate) . Click on ΟΚ.
8)

Enter the following code into the Edit Window (or cut and paste):

Sub Nain ()

Do

Debug.Print •Hello , ~1orld"
Call Delay (l .O)

Loop
End Sub
Hello World program
9) Hit FS to compile and run.
changes.

Say

•Yes• when compiler asks to save

6
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10) "Hello, world" will print on screen until stopped by reset button
a) If not working, verify connections and

poι·t

addresses and retry.

b) If still not working, supply 5 VDC to 12 VDC power directly to
BasicX power t erminals and retry.

c) Try the Download Port - Rescue menu choice, then download
the program again.

Help lnformation
Sources of help informalion:
1)

BasicX documentation can be found on the hard disk and CD under the BasίcX Docs folder. The
*.doc files are in Microsort Word format. lf you don't have Wαd ίnstalled, we proνide a free copy or
Mίcrosoft Wαd Vίewer program on the BasίcX Setup CD under the Word Viewer folder. You can
run the setup.exe file there to install Word Viewer.
We recommend that yoo set Woιd or Wαd Viεmer to Page Layout mode in the View menu.
Otherwise ίllustrations may not appear and olher formalling may be adνersely affected.

2)

Example code can be found on the hard disk and CD under BasicX Examples folder.

3)

This is the official BasicX supporl mailίng list: www.onelist.corn/community!basicx

4)

At the BasicX webslte: http:/twww.basicx.com

s)

Through e-rnail to: support@basicx.com

6)

By ρ')one at (520)544-4567

7)

Bymailto:
NetMedia, lnc.
10940 Ν. stallard Ρ1.
Tucson, ΑΖ.. 85737

7
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BasicX quick tour
What is BasicX?
BasicX is a.complete control system on a chip, combined with a software development environment on an
computer runnιng Wfndows. Α ΒΧ-24 system combines a BasicX chlp with additional
devices !ο make il a slandalone compuer.
PC-compatιble

ΒΧ-24 Hardware - ln the ΒΧ-24 system there is a fast core processor with a ROM to store the
BasicX Operat1ng System, 400 bytes of RAM, 32 KBy1es οί EEPROM, and Ιots of 110 devices such as
timers, UARTs, ADCs, digital 1/0 pins, SΡΙ peripheral bus, and more. The ΒΧ-24 ·uses an Atmel
AT90S8535 as ils core processor.

BasicX Operatίng System (BOS) - The BasicX Operating System on-chίp provides the multltasking
environment that make the BaslcX Chίp so powerful. The operating system also contains a high
speed BasicX eχecutιon engine.
BasicX Deνelopment Environment - BasicX programs are deνeloped on an ΙΒΜ-ΡC compatible
compuler under Windows 95/98/ΝΤ. The BasicX Oevelopment Environment includes an edltor,
compiler, various debugging alds, and source cqde for eχarnples.
The environment incorporates a true 32-blt Winoows IDE. There is no refiance on DOS programs
ruάjen behίnd a Windoνιs shell, which afso means there are no hίdden 8-character nιename
limι!ations.

W11at happens wl1e11 1make a program?
After you create your program, you comp11e IL The compiler translates lhe BasicX source code inlo an
lntermediate blnary ιanguage that the BasicX chip understands, and writes the data to a file (*. ΒΧΒ), The
compiler also takes startup preferences suoh as pin 110, RAM configuration inforrnation and other
ιniportant startup parameters and puts them in a preferences Γιle (ΌPRF)

Source Code

-->

BasicX Binary file (• .ΒΧΒ ) plus
BasicX Preferences (*.PRF)

lf you're farniliar wlth the pC programιηlng environment, an ΕΧΕ file on a PC is equιvaιent to the
cornbίnation of ΒΧΒ and PRF files ιn BaslcX.
Once yου haνe these two files, lhey are lhe complete ~epresentation or your ix:ogram. These files can be
slored on dιsk, e-mailed, or giVen away νιι!hαιl reιeasιng any source code. This way you could sell
BasicX Pfograms νιιthout anyone having access to your source code
The development environmenl dowι1Ιoads lhe program directly into the deνelopment system or your ονιn
board.
Wl1ere does the code go when 1download it?
On a ΒΧ-24 computer once you have a BasicX binary ftle and preferences Γιle, the code is downloaded
inlo lhe 32 ΚΒ ΕΕΡRόΜ. When \he BasιcX chip starts (after resel), ιt goes out and begins eχecuting
instructions rrorn the EEPROM. Since the EEPROM is non-νolatHe, it is safe from power outages. lf the
power goes out, the code is slill retained 1n the EEPROM. Of course any RAM data that the BaslcX chip
was νιorking on would be lost.

8
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Why Basic and not C or C++ or assembler?
Typical microoontroller applications use C or assembly langιιage. That is νιhy they are also typically
eχpensiνe to produce and mainlain.
Wifh BasicX, NetMedιa did the hard stuff for you, such as blJllding a multltasklng network operatlng
system, language processor, and compiler. You get lhe benelit of all lhis power which is not available on
most microcontrollers at any price.
Wιth this ρower you can write strιιctured programs in a simple, straightforward language Ιn fact BaslcX's
Ιanguage was mαleled af\er lhe language used in Microsoft's Visual Basi<X!iJ developmenl system which

is the rηost popular prograrnming language ίn exίslance.

'

What is BasicX's relationship with Vίsual Basic?
Υου do not need Visual Basic to use BasicX The BasicX language ιs subset-compatible wnh the Visual
Basic ιanguage, and il is possible to wrne cαle lhat νιill run in both PC and BasicX emironments, as long
as you use a common subsel

Obviously yοιι must accomrnodate differences ~tween operatιng ~stems as well as hardware, but if you
choose, you can develop and debug your algorιthms ln Visual Basιc and make use of the same code in
BasicX
Ne!Media also provides source code for Visual Basic applications that lets you communicate wilh νιi\h the
PC lrom a BasicX applιcalion.
Using a Vίsual Basic deveopment system on the PC side and BasicX as the controller makes a poweιful
combίnation. Ne!Media recommends thal you get Visual Basic 6.0 or higher if you are codeveloping PC
applications and BasicX applications.
What are the power requirements of the ΒΧ-24?
The ΒΧ-24 computer requires a DC power supply in lhe range ~f 5.5 V Ιο 15.Ο V, which makes it ideal for
batlery ρower. Cuπent requirements are 20 mA plus 1/0 Ιoads, if ΒΓο/

9
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ex. 24 computer
Γ θasicX IJ(ocessor

. r '

• •
-

Red Ι green LED

BasicX processor
The BasιcX processor is the heaή of the ΒΧ·24 computer, and ίs based οπ a Almel ATOOS8535 chip This
cuslom-programmed 44 pin chφ reads and executes 1he program stored in the 32 ΚΒ EEPROM.
The ΒΧ·24 has 16 general purpose 1/0 lines Hiaι are TTL and CMOS compatible. When used for digital
1/0, eacl1 li11e can be set to 1 of 4 states •• output l1igh, outpul low, lnρut trislate (l1i-Z) and input witl1
pullup. lJp to 8 of Ιl1 e 16 lines can be used alternatively as 10-bit analog to digital converters (AOCs) for
sensing a11alog νoltages.
SΡΙ EEPROM c/1ip

Wheπ you write a ρrogram, the SPI (Seήal Periρheral lnterface) EEPROM chiρ iς where the program is

stored. When the BasicX ρrocessor ιs execuling, ίt fetches nstructions from lhis chiρ. The 32 KByle
EEPROM (ΑΤ25656) can store apρroxiηately8000 lines of BasicX code, depending on the complexily of
the prog ra m.
Serial port

Α high speed 5 volt s~rial port is provided for connection to modems, PCs, lerminals or otl1er controllers.
The rnaximum communication speed is 460 800 baud. Aheχ ίn~erter (Γ~7WΗΟ4) inνe~ts the serial
s19nals corning \o and from the processor's serial por1. The hex riνeήer ιs also used \ο ιsolate Ιhe
processor's 5 Υ serial port from the higher voltage leνels (lypίcally ±12 V') present on standard PC serial
ροήs.

The seήal port uses 3 wres- RxData, TxData and DTR. The DTR line is used onlyfor downloading
programs. The BasicX Development Environment on the PC has a buit-in wιndow thal allows 2-way
communicatioπ wιth Ιhe BasicX setial ροιι
Voltage reg ulator
The ΒΧ-24 is equipped wίth a5 Υ low-voltage dropout regulator/moπitor (LP2951), The regulator can
accommodate an input νolta ge range between 5.7 Υ and 15 v..Wlien you apply power to pin 24 (Vin), the
regulalor produces 5 VDC al a maximum currenl of 100 mA Sιnce lhe ΒΧ-2 4 only consumes 17 m.A. \ο 25
mA of current, lhe remaining current capacιly can be used for your own purposes.
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Low voltage monitor
Το prevent the ΒΧ-24 from locking up or running erraticaιιy durlng power-on or any other periods of
transient or low voltage, the ΒΧ-24 employs a Ιοw voltage monitor. The mon~or ls an lnternal part of the
on-board regulator chip.

The monitor constantly checks the system's voltage level. lf the BX-24's 5 V supply νoιtage drops below
4.75 volts, the monitor immediately places the ΒΧ-24 in reset until the νoltage Ιeνel rises again.
Analog to digital converter
The ΒΧ-24 includes an 8 channel, 10-bit analog to digital converter (ADC). The AOC channels are tied to
pins 13 to 20, and is an integral part of the processor. ΑΙΙ 8 channels can be used either as analog or
digital inputs.
The ADC fnputs are Ο Vto 5 V level and will not tolerate either hlgher or negatiνe νoltages. For rellable
AOC conνersions it ίs recommended lhat the ground connection of the source voltage (the voltage you
are measuring) share a common ground with the ΒΧ-24 ground connecLions at pin 4 or pin 23.

11
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"

technical specifications
General

110 Lines

16 total; 8 digital plus 8 lines that can be ADC or digital

EEPROM for program
and data stora.ae
RAM

On-board 32 ΚΒ EEPROM
Laraest executable user PΓOQram size is 32 KBνtes
400 bytes

Analog !ο digital conνerter

8 channels of 10 bίt ADC, can also be used as regular
diaital ΙΠL level) 1/0
6 k sampjes/s maximum

ADC sample rate
01-chip LEDs
Program execution speed
Serial 1/0 speed
Operating νoltage range
Min/Max
Current requirements

Has a 2-color surface mount LED (red/green). fUIJy
user αoarammable not counted as 1/0 lίne
60 mίcroseconds per 16 bιt integer add/subtract
2400 baud !ο 460.8 Kbaud on Com1
300 baud \ο 19 200 baud on anν 1/0 oin 1Com3)
4.8 VDC to 15.0 VDC
20 mA plus VO loads, ~ any

110 output source current

10 mA@5 ν (110 pin dιiven high)

1/0 output sίnk current

20 mA@ 5 V (1/0 pin pulled Ιοw)

Combined maximum current
load allowed across all VOs
110 internal pull-up resistors

80 mA sink or source

Floating poinl math

Yes

On-chip multitasking

Yes

On-chip clock/calendar

Yes

ΒuίΙΙ-ίn SPI ίnterface

Yes

PC programming ίnterface

Parallel or serial dovιnloads

Package type

24 pin PDIP carrίer board

Environmental specifιcalions
Aαιolute maxιmum ratings

Operating temper<3ture: Ο °C to +70 "C
storaae temρerature: -65 °C to +150 "C

120 kΩ maximum

12
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pin num berίng

EEPROM Chip Select

ΓΓΓιf~,~
0000000

2
3

:ι•
:
:
. .

7

:__•::l

8

t

4

5
6

9
10

11
12

~

•

11

•

18

processor t

17

~

AOC

:,._ _ _,___ : : J
•

•

tι

•

ο ο ο 8.

JJ

27 26

Ou1putCιtpture _J
GreenLED

25

16 plns

13

t factory soldered
ρins (1 to 24)
ο

Open hole

RedLED
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Pin Definitions

Each pin on the ΒΧ-24 computer has a pfimary and altemale runction as shown ίn the table below. The
prlmary runction describes how lhe pin can be configured The alternate function describes how the pin is
configured νιhen BasicX built-in options are selected.
Pin
#

Primary
Function

Prlmary
Description

Alternate
Function

Alternate
Description

High speed Com port

Serial download transmit

SeeCom Ports

2

Com1
Transmit
Com1

Hίgh

Serial download receiνe

SeeCom Ports

speed Com port

Receiνe

3

ATNline

For serial downloading

4

Grouoo

Common νιith pin 23

5
6

PortC, Bit 7

General Purpose 110 Port

PortC, Βίt 6

General Purpose 110 Port

7

PortC, Bit5

General Purpose 1/0 Port

8

PortC,

Βίt 4

General Purpose 1/0 Port

9

PortC, Bit3

General Purpose 1/0 Port

10
11
12
13
14
15

PortC, Bit 2

General Purpose 110 Port

PortC, Bit 1

General Purpose 1/0 Port

PortC, BitO

See below for DC
characteristics

lnterrupt ριn
ρίn

General Purpose 1/0 Port

lnput capture

PortA, Blt 7

ADC channel 7

General Purpose 110 Port

PortA, 8116

ADC channel 6

General Purpose 1/0 Port

PortA. Bit5

ADC channel 5

GeneraJ Purpose 1/0 Port

16

PortA, Bit4

AJXchannel4

General Purpose 110 Port

17

PortA, Βι13

AJXchanneJ3

GeneraJ Purpose 1/0 Port

18

PortA, Bil 2

ADC channel 2

General Purpose 1/0 Port

19

PortA, Bit 1

ADC channel 1

General Purpose 1/0 Port

20

PortA, Βίt Ο

ADC channel Ο

General Purpose 1/0 Port

21

vcc

5 ν output ίrom regulator

4.8 ν to 5.5 ν power input
ιwhen Vin not used\

22

Reset

Lονι Actiνe

23

Ground

Common with Pin 4

24

Vin, 5.5 ν
to 15 V

lnput \ο 5 V regulator
lsee note below)

Ινιhen ρowered at Vin)

Reset
See below for OC
characteristics
See below for DC
characteristics

Note - ιr regulated 5 V ρονιer is connected directly to VCC (pin 21 ), Vin (pin 24) can be left unconnected
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ΒΧ-24

Parameter
Pin 24 power input to νoltage regulator
Pin 21 regutaled input/output

DC characteristics
Condition
Min
Cannot be used as input if 5.5V
pin 21 is connecled
Cannot be used as inρut if 4.8V
pjn 24 is connected

Τγp

Μaχ

6.0V

15.ο ν

5.0V

5.5V

Ground is common Ιο pins 4 and 23
Vcc= 5.0V

Output Ιοw νollage

0,5 ν
OutDUt current = 1Ο mA
Vcc=5.0V

Output high νoltage

4.5 ν
Oulpυl current

= 1Ο mA

Vcc= 5.0 V

10mA

Vcc=2.7V
Vcc= 5.0V
Vcc= 2.7V

SmA
15mA
10mA

for all output pins
Vcc= 5.0 V
Vcc= 5.0 V
Vin= Vcc/2
Vcc - 5.0 ν

70mA
40mV

Output source current

Output sink current
total
Anaioa comparator lnput offset νoitaae
Analog comparator input Ιeaka,ge Α
Maχimum

Analoq comoarator proooaalion delaν
110 pin programrnable pull-up resistor

-50 nA

50nA
500 ns

35 k.Ω

120kΩ

15
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ΒΧ-24

Development Board

"'*-_ VΟ Header

11 1ιφο..................................................

00000000000000000

ΒΧ-24

Socket

Power Connector
6 - 15 Vohs DC - --+
Cenler Pole +

0.152" Mounting Hole
Ρ ίη

1 position

Poweri11y t/1e Develop111e11t board
The ΒΧ-24 deνelopment board can be powered by a center ρole positive 6 VDC to 15 VOC wal
transformer wilh a minimum oulput ratilg of 100 mA.
Serial Por1 Co11nector
Once you'νe downloaded a program to the ~-24 chip, the deνelopment board's ΟΒ-9 seιial connector
may then be used for other purposes. lf you do use the connector for anything other than downloading
your program, you should r·emoνe Jumper 1 frorn lhe option header. By rernoνing Jumper 1 you
disconnect the ~ -24 's ΑΤΝ line (pin 3) from tl1e serial con11ecto1· and aνoid accidenlally putting the ΒΧ24 in dow11Ιoad n1ode.
Listed below are the connections needed Ι ο add a ΟΒ-9 serial downloading connector to your own ΒΧ-24
project.

DB-9
Connector
Pin 2 = ΤΧ
Pi n 3 = RX
Pin 4 = 1>.ΤΝ
Pin s = Ground

ΒΧ - 24

>--------<
>--------<
>--------<
>-·-- ----<

Chip

Pin 1 of the ΒΧ-24
Pin 2 of the ΒΧ- 24
Pin 3 of the ΒΧ-24
Pi ns 4 or 23 of the ΒΧ-24

16
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Reset Βιιttο11
Momentaήly

pushing Ιhe reset bulton causes t.he

ΒΧ-24

to hall and reslaι1

Πs

s!ored p rograιη from the

beginning.
Cllirι
Το

Re111oval Holes

aid in lhe removal oftf1e

ΒΧ-24

cl1ip, two cl1ip removal holes haνe been installed underneaιh the ΒΧ·

24 socket. (Nole: neνer lnstall or rernoνe your ΒΧ-24 chip wl1ile ρower is connecled.)

Prototyping Area Layout
The protol ypίng area of lhe development board is diνided into Ιwο sectio11s. The upper seclion is routed to
enable easy chip placeme11t and con11ection. ΤΙ1e lower seclioη conlains only 11011-connected lhrough
l1oles.

ΠΙ
°"?Η? υy

-

()-@:ο Ο Ο

D

?fY ?Υ
Ο Ο Ο Ο a:o ο! 1U

1

ΙΓ
1-U

::000000000000

[Q]~ ΞΗ ο

ο 1 . ,._,Ο-----rr;:J-·.ι..=~

....:::: =000000000000 !ooaoool&J
ο ο ο ο ο ~ !ο ο ο ο ο α α ο ο ο ο

00000

+5ν

8ugs,

Gound BussJ

olo

ιιιιιιιιιιιι

~

ο ο ο οο ο ο ο ο ο

•••••••••••

IIIIIllllllllillllIIIlllilllll

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

00000000000000000000000000000000
00000000000000000 0 00000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
οοοοοοοοοόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

00000000000000000000000000000000

Γr\10 ο ο (1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Γο1
~0000000000000000000000000000~
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Ορtίο ιι Heaιle r

The oplion header contains two jumper connections and one remote reset button connection.
Conιιection

11a111e

Jumper 1
factor ιnslalled)
Jumper2
factor installe
Remote reset

Jιιιιψer

installed

Juιιφer reιηoved

Connects ΑΤΝ to DB-9 pin 4

ΒΧ-24 ΑΤΝ

Connects -ι5 frorn ΒΧ·24 VCC
Pin 21 to rotot in area
Connections for adding your
own Reset Button. Do not install
a um er on lhese two ins.

line nol connecled
downloadin dtsabled
Νο conneclion from VCC pin to
rolot ir1 g area

ο
D
]- Jumper2

Ο }-

Remote Reset

D

~ ~ Jumρer1
Removing Jumper 1 disconnects the ΒΧ-24 ΑΤΝ lile (ΒΧ-24 pin 3) from ils connection Ιο pin 4 of the 089 connector. Jumper2 in tls ιnstalled position allowsthe 5 V output from the ΒΧ-24 voHage regulator (pin
21) to connect to a l)uss bar on the protolype section of the develoρment board. Τ he remote reset
connectιon is used only ~ your wish to add your own reset button.

Co1111ecti119 tl1 e ΒΧ-24 ιlevelo1Hηe11t systeιη to yοιι coιηpιιt er
lf you have not a~eady done so, carefully insert the ΒΧ-24 chip inlothe development board. Make sure to
orient the ΒΧ-24 chip 50 that its ρίn 1 lines uρ with pin 1 label on the deνelopment board's 24 pin socket
Note. Do not apply excess~e pressure ιο \he BX-24scrystal while inser~ng ~ into the deνebprnent board

18
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Now that you haνe the ΒΧ-24 chip in place, connect the male end of lhe DB-9 serial cable (DB-9 male to
DB-9 female, wired straight lhrough) to the mating 08-9 connector on the Oeνelopment Board. Connect
the other end of the serial cable to your computer's seήal port. Now connect power to the BasίcX
deνelopment board. Once power is connected, the LEDs on the Ιορ or lhe ΒΧ-24 chip should slaιt
blinking as the BX-24s factory test program starts Ιο run.

BasicX FAQ
Frequently asked questions

1. Qιιestion : Οο Ι need to have Visual Basic Ιο program lhe BaslcX?
Answer: Νο, Our Deνelopment software comes with all the software that you need Ιο νιrite your ονιn
programs and download them Ιο the BasicX.
2. Question: Whal makes lhe BasicX chip so rast? Ι noticed it oo/y has a 7.37 MHz crystal.
Answer: Α number of factors delermine oνerall speed -- lhe BasicX's speed is partly due to fls RISC core
prooessor and most/y due to its Basic interpreter engine. Our intemal engine executes most Basic
instructions about 10 to 50 times faster than most competito~s chips.
3. Question: Can Ι gίνe a οορy of my BasicX software to rny friend so that he doesn't haνe to buy the
deνelopment system?
A11swer: Νο, the BasicX Editor/Compiler and Downtoading software is not shareware. The software only
comes νιflh our deνelopment System and ίs not so!d separately at this lime
4. Question: How much Basίc code can Ι f~ in your 32 ΚΒ EEPROM chip?
Answer: About 8000 lίnes of Basic code can be f~ ίnto this chip.
6. Questlon: How fasl is the BasicX?
Answer: The BasicX can eχecute a 16 bil inleger addition or subtraclion in approχfmately 60
mlcroseconds. The speed is considerably faster ίf you use our soon to be re/eased cache RAM option.
6. Question: Can 1sell any product lhat 1 make usiηg the BasicX chip?
Answer: Yes, as long you purchased a BasίcX Development System and use genuine BasicXchips you
may sell anything thal you make, royalty free.

19
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VT900 Series

Photoconductive Cell

PACKAGE DIMENSIONS inch (mm)
ΜΜ
,090 (Ζ.291

... 14413.661 •
•164 (4.17)

1.38 !33.051
1.62141.15)

AWG 24 ΠΝΝΕD
COPl'fλ LfADS

ο

ο

J1illll

~
.11012.79)

.192(4.881
1

ΙΕΑΟ Ο!Α. & P1.AS11C CΟΛ TING

PLASTICCOATEO το
PROTECT ACTIVE SURFACf

ΝΟΤ CONTROLLEO WΠΗΙΝ .10 (2.51
DF CERAMIC SUBSTRATE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameιer

Conlinuous ~ Oissipatαi
Oeιaιe Aboνe

2s·c

Symbol

Ralilg

υnιιs

Ρο

80

ΔΡο/ ΔΤ

1.6

rnwrc

ΤΑ

-40Ιοt75

·c

mW

Temρeraιure Range

OperaUng and Storage

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERICTICS @ 25°C(16 hrs. lighι adapι, rnin.) 9
Resisιaoce (Olιms) g [ίJ

101ux

Ζ rc

2850Κ

2850Κ

Sensίliν~y

(ms, ιyp.)

Ρaιι

Material
Type

Nι1mbeι
Μnι.

Typ.

Max.

Typ.

Resρonse Time @ 1Ιc

(γ, lyp.)
Daιk

Μίπ.

sec.

·~~~

Maximum
Voltage

ry, pk)
Rise (1-1/e) Fall (1/e)

VΓ90N l

δk

12k

18k

Gk

200k

5

0

0.80

100

78

8

IJT90N2

12 k

24k

36k

12 k

500k

5

0

0.80

100

18

8

VT90N3

25 k

50k

75 k

25 k

1Μ

5

0

0.85

100

78

θ

VT90N4

SOk

100k

150k

50k

2Μ

0

0.90

100

78

8

VT93N1

12k

2Η

36k

12k

300k

5
5

3

0.90

100

35

5

VT93N2

24k

48k

72k

24k

500 k

5

3

0.90

100

35

5

VT93N3

50k

100k

150k

50 k

500k

3

0.90

100

100k

200 k

300k

100k

500k

3

0.90

100

35
35

5

VT93N4

5
5

10k

18.5 k

27 k

9.3 k

1Μ

0.90

100

35

5

29 k

38k

15k

1Μ

5
5

3

20k

3

0.90

100

35

5

SOk

ZOk

1Μ

5

3

0.90

100

35

5

5

VT935G

1Q«φΛ
Gιοι1ρ Β

GιoupC

40.5 k

31k

See page 13 for Πάes.

PerklnE!mer Optoelecιιonics, 10900 Page Ave., SI. Louls, Μ0 63132 USA

Phone: 314-423-4900 Fax: 314-423-3956 Web: www.perklnelmer.com/oplo
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Wob Slie: VMW,ρarallax.com
Fonιms: lorums,parallax.com
S•les: sales@paradax.com
Techplcal: 51Jρpoή@J)ar31Ι ax.ι:om

"

omce:(8 1 Ο)624-8333

F•k: (918)6'2~ ·0003

Sales: (888) 612· 1024
Te~h Support (080) 997·0267

PIR Sensor (#555-28027)
The PIR (Passiνe Infra·Red) Sensor iS a pyroelectric deνice that detects motion by measuring changes Ιn
the infrared (heat) leνels emitted by surroundίng objects. This rrotion can be detected by checking for a
sudden change in the surrounding IR patterns. When motion is detected the PIR sensor outputs a high
signal on its output pin. This logic signal can be read by a microα:ιntroller or used to driνe a tιαnsistor to
swίtch a higher current load,

Features
• Detection range υρ to 20 feet away
• Single bit output
• Jumper selects single or continouous trigger output
mode
• 3-pin SIP header ready for breadboard or through·
hole project
• Small size makes it easy to α:ιnceal
• Compatible with BASIC Stamp, P1Όpeller1 and marιy
other microα:ιntrollers

Key Specifications*
•
•
•
•

Fbwer requirements: 3,3 to 5 VDC; >3 rnA (may vary)
Communication: Single bit hίghflow output
Operating temperature: 32 to 122 °F (Ο to 50 °C)
Ditrensions: 1.27 χ 0.96 χ 1.0 in (32.2 Χ24.3 χ 25.4 rnm)

* ΑΙI specifications for this prΌduct are appmximate and subject to change without notice
Application ldeas
• Motion·actiνated nighdight
• Alarm systems
• Holiday animated props

Module Dimensions

f
1.0'

0.96'

i;::;;;::;::;:;:;:;::;;;;~ (25.4mm)

(24.3mm)

J_

J_
1.10"

(28.0mm)

Copyήght ~ Parallax lnc.
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Device lnformation
Theory of Operation
Pyroelectric deνices, such as the PIR sensor, haνe elements made of a crystalline mateήal that generates
an electήc charge when exposed to lnfrared radiation. The changes in the amount of infrared stήking the
element change the voltages generated, which are measured by an on-board anψlifιer. The deνlce
contains a spedal filter called a FresneJ lens, which focuses the lnfrared slgnals onto the element. As the
amblent infrared signals change rapidly, tl1e on-board amplifier trips the output to lndicate motion.

Ρίη

Definitions and Ratings
Pln

Name

-

GND
Vin
Output

+
ουτ

FunctJon
Ground. OV
3.31o5VOC
Comecl to 110 pin set Ιο ΙΝΡUΤ rrode (or transislor/MOSFET)

Jumper Settings
Descrί ption

Symbol

Output rema ιns HIGH when sensor is retriggered repeatedly. OUtput is LON when idle
lnoi triaaered).
Output goes ΗΙGΗ then LOWwhen triggered. Continuous motion results in repealed
HIGHΛ..OW oυlses OutDUI IS lfJW when idle.

Η
ι

Quick Start Circuit
Νάe: The sensor Ιs aclive hlgh
when !he Jumper (shown in lhe
upper ιen) ls ln elther posillon. See
lhe Jumper Setllngs table aboνe for

more lnformatiαι

--

GND

Connection and Testing
Conned the 3-pin header to your circuit so that the ninus (-) pin connects to ground or Vss, the plus (+)
pίn connects to Vdd and the ουτ pin connects to your mίcrocontrollers J/O pln. One easy way to do this
would be to use a standard seινo/LCD extension cable, aνailable separately from Parallax ( #805-00002).
Thίs cable makes it easy to plug sensor into the serνo headers on our Board Of Education or Professional

Copyrlght© Parallaχ lnc.

PIRSensor (#555-28027)

ν 1 .4

9/1512009 Page2of5

Δημήτριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

154

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "

BASIC Stamp®1
This program will display the current status of the output pin from the PIR Sensor connected to
lighting an actiνe high LED connected to Pl when motion is detected.

ΡΟ

by

file . . .... PIR Simple.bsl
Purpose ... Show Oι1 tput State Of PIR Sensor
Author . ... Parallaκ, Inc.
ε-mail .. . . support@parallax . com
Sterted ... 12-14-2005
{$ST1111P BS l}
($PBASIC 1 . 0}
' ----·· [ J?rogιΊJm Descι·ίption ) ---- ---- ----- ---··- · ----------------....... -------

' This program displays the cuι:rent stat.e of tl1e PIR Sensor connected to Ρ Ο
• by lighting an actiνe high LED connected to Pl ~ιhen nιolion is detecled.

• -----( Ι /Ο Oefinitions /------------------------------------------- --- -~

SYHBOL
SYMBOL

PI R =
LED =

ΡΙΝΟ

PTNl

' Ι/0 Pin For PIR Senso:r
' Ι/Ο Pin For LED

' ----- ! Initialization )----------------- -----·-- ------------------------!.ΕΤ

DIRS

=

%00000010

' Set Pin

Directίons

' ----- ( ~rograro Code / --~-------------- ~--~----- --- ------- -------··- --~
Nain :
LET LED = PIR
GOTO Hain

SX28
If the product is compatible with the SX, if you want to you can include assembly and/or SX/B application
code here.

File .. . ... PIR Simρle . SKB
Purposa .. . Demonstrate Reading The PIR Sensor
Ά11thor . . . . Parallaκ , Tnc.
E-n1aίl . ... support@pa ra llaκ.com
Started ... 12-14-2005

' Program Descr iption
• 'f!ιis progranι will display the status of t he 011tput of the PIR sensor
' connected to RC. 7 by lighting an act ive high LED cωιnacted to RC . 6 Hhen
' motion i s detected. Use a 220 or 330 ohm series resistor with the hED .

• Device Settings
1

- - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEVIC:E
FREQ

SX28, OSC4!o!HZ, TURBO, STACKX,
4_ οοο_οοο

Copyright © Parallax lnc.
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'

!Ο

'

---- ---------------------------------------------------~-----------------

Pins
VAR
VAR

PIR
LED

' 1/0 Pin For PIR Sensor
' 1/0 Pin For LED

RC. 7
RC. 6

' Pr09ram Code
f

- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Start:

t10llllll

TRIS C

Hain:
LED

=

' Set

Ι/0

Pin Directions

' Make LED Follow P!R

PIR

GOTO Hajn

Copyright f> Paranax lnc.
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ϊ

tfJ Na tional

Noνember

Semicondιιctor

2000

3:
(..)

,,..,
U1

C1)
(')

LM35
Precision Centigrade Temperature Sensors

-·

-·

(/'/

ο
::::s

aged in hermetic ΤΟ-46 transistor packages, while the
General Description
LM35C, LM35CA, and LM350 are also aνai1abte rn lhe ()
C1)
The LM35 series are ρrecision integrated·cίrcuιι temρerature ρlas\ic ΤΟ-92 ltansistor package, The LM350 is also aνaίl·
sensors. whose ουΙριιi νonage is linearty ρroρoιtional ιο lhe abte ιn an 8-lead suήace mount small ou!Γιne ρackage and a ::::s
~
Celslus (Cenlίgrade) temperature. The LM35 thus has an plastic ΤΟ-220 package
CΩ
adνanlage oνer linear temperalure sensors calίbrated fn
· Kelνin, as the user is nοι required to sublract a large
ΩΙ
Features
conslant νoltage from its οιιΙρut Ιο obtain conνenienι Centia.
C1)
grade scaΠng. The LM35 does not requlre any external • Calibraled directly ln ' Celsius (Centigrade)
calibrallon or trimming to proνide lyplcal accuracies of ± 11.!'C • Llnear + 1Ο.Ο mVl'C scale faclor
at room temρeralure and ±~'C over a full -55 to +150'C • o.s·c accuracy guaranteeable (at +25'C)
temperature range. Low cost is assured by trimming and • Rated for full -55' Ιο +1SO'C range
cafibraUon al lhe wafer leνel. The LM35's Ιοw output imρed • sunable for remole appllcations
'Ό
C1)
ance, linear οιιlρυt, and ρrecise inherenl calibration make
• Lονι cost dιιe to vιafer.Jeνel lιimming
rnterfacιng to readout οι control circuί1ry especιally easy. lt
Ω)
• Operates from 4 to 30 νolts
can be used with single ρower suρplιes, οι with plus and
•
Less
than
60
μΑ currenι drain
c:
minus suρρlies. As it draws only 60 μΑ from rts sιιpply. rt has
φ
very Ιονι self-heating, less than Ο 1'C in s~ll a1r The LM35 is • Low self·heatJng, ο os·c ιn still air
rated to oρerate over a -55' to +150'C tempeιatuιe range, • Nonlinearily only ±Υ• typιcal
(/)
while the LM35C ίs rated for a -40 ' to +110'C range (-10· • Low fmρedance ουί,οιιt, Ο. 1 Ω for 1 mA load
C1)
with improνed accuracy). The LM35 series ls aνailable pack::::s

.,

~
3

.,
,...

·c

(/'/

ο

Typical Applίcatίons

ίίl

+Vs

6-ΜΝΤ

~ σrtt+ 1eσιιιιι•c

FIGURE 1. Basic Centigrade Temperature Sensor
(+2·c to +150'C)

cnoosιi R1• -νιs1sο μΑ
ν οuιΡ• Ι ,500 mν at

+1so·c

• +250 mν at 12s·c
• ·550 mν aι .55·c

FIGURE 2. Full·RangΘ Contlgrade Temporature Sonsor

C 2000 NaUoαιJI Semlconductor Cοιροιalίοη

DS005516

1vww.national com
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Μ

~

Connection Diagrams
ΤΟ-46

50·8

Metal Can Package·

Small OuUine Molded Package

VourO B+Vs
·case is conneded to negalίνe ρίn (GNO)

Order Number LM35H, LM3SAH, LM35CH, LM3SCAH or
LM3SDH
See NS Package Number ΗΟ3Η

N.C.

2

7

ιιc.

3

6

N.C.

CHD

4

5

N.C.

N.C.

N.C. =Νο Connection
Τορ View
Order Number LM3SDM
See NS Package Number MOSA

ΤΟ-92

ΤΟ-220

Plastic Package

Plastic Package•

ο
lM
3SΟΙ
ΒΟΗΟΜ ν rεw

Order Number LM35CZ,
LM35CAZ or LM35DZ
See NS Package Number ΖΟ3Α
ν

' Tab is connected to the negat ίνe pin (GNO).
Note: The LM350T ρil\OIJΙ is ό11erent than the disconllnued LM35DP.

Order Number LM35DT
See NS Package Number TA03F

www.nationar.com
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Absolute Maximum Ratings (Note

ΤΟ.92 and ΤΟ-220

10)

Package,
(Soldering. 10 seconds)
260'C
SO Package (Note 12)
Vapor Phase (60 secoιids)
215'C
Ι nfrared (15 seconds)
220'C
ESD SuscepUbllity (Note 11)
2500V
Speci~ed Opereυng Temperature Range: ΤΜΙΝ to Τ ΜΑχ
(Note2)
LM35, LM35A
- 55'C to +150"C
LM35C, LM35CA
-40·c to +11o·c
LM35D
o·c 10 +10<»c

lf Mllitary/Aerospace specified deνices are required,
please contac/ the National Semlconductor Salos Offlce/
Dlstrlbutors for availabllity and speclfications.
suρριy voιtege
Outρut

Vollage
Outpu1Curreιit
Sιαage Temp.;
ΤΟ-46 Package,
ΤΟ.92 Package,
S0.8 Pad<age.
ΤΟ-220 Package.
Lead Tem~.:
ΤΟ-46 ackage,
(Soldering, 10 seconds)

+35V Ιο -0.2V
t6V Ιο -1.0V
10mA
-60'C to +180'C
-60'C to +150'C
-65'C io +150 C
-65'C to +150'C
300'C

Electrical Characteristics
(Notes

1. 6)

Parameter

Conditions
Typical

Accuracy

Τ

A=+25'C

±0.2

(Note 7)

Τ Λ=-10'C

±0.3
±0.4

Τ A=Tw.x
Nonllneaήty

LM35A
Tested
Limit
(Note 4)
±0.5

LM35CA
Design
Limit
(Note 5)

Typica\

Tested
limit

Design
limit

(Note 4)
±0.5

(Note5)

±0.2
±0.3

±1.0
±1.0

Τ Λ= ΤΜΙΝ

±0.4

τ ΜΙ,pτΑςrΜΜ

±Ο.18

Τ ΜΙ.ΡΤΑSΤ,Μχ

+10.Ο

t9.9,
+10.1
±1.0

±0.4
±Ο. 35

Units
(Max.)
·c

±1.0
±1.0

c
·c

±0.4

±1.5

·c

±Ο. 15

±ο.3

·c

t9.9,

mV/'C

(Note 8)
Sensor Galn
Stope)

(Aνerage

Load Regυiatton

Τ A"+25'C

±Ο

(Nole 3) Oslιs1 mA
Une Reguia~on

τ ~,pτΑsτΜΛΧ

±ο. 5

Τ A=+25'C

±0.01

4W~30V

±0.02

(Note3)
Quίescenl

CUrrent

(Note 9)

Quiescent

currenι

±0.4

±0.05
±0.1

67

56.2
105.5

68

4VsV5 s30V, t25'C

0,2

1.0

4VsV 5 -QIJV

V s=+30V

+10.1
±3.0

56
105

V s=+5V, +25'C
V s=+5V
V s=+30V, +25'C

Change of

4

+10.0

±o.s
±0.01

133

91.5

0.5

2.0

0.2
0.5

t0.39

t0.5

+1.5

+2.0

mV/mA
mVN

±0.1

mVN

67

91
56.2

mV/mA
±3.0

±0.05

±Ο.02

56
131

±1.0

μΑ

114
68

μΑ
μΑ

118
1.0

μΑ

μΑ

2.0

μΑ

+0.39

+0.5

μΑ/'C

+1.5

+2.0

·c

(Note 3)
Temperaιure

Coeffidenl οι
Quiescent current
Mlnimum τemperature

Ιn circun of

for Raled Accuracy

Figure 1, Ιι.=Ο

Long Term Slabflίly

Τ J=TΜΑΧ• for

±0.08

±0.08

·c

1000 hours

www.national.com
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Electrical Characteristics
(Notes 1, 6)
Condltlo11s

Parameter

Typical
Acαιracy.

Τ ι.=+25'C

LM35, LM35C

Τ ι.=-10'C

(Nole 7)
Acωracy,

±0.4
±0.5

Τ ι.=Τι.wι

±0.8

Τ ,.:ΤΜΙΝ

±Ο.8

LM35
Tested
Limit
(Note 4)
±1.0

Design
Liπ1it

(Note 5)

±ο Β

±1.5
±1 5

τ ,.=+25"C

LM35D

(Note7)

ΤΛ=ΤΜΛχ

Nonllnearity

τ M1Ng ΑsτΜΑΧ

:l:0.3

(Nole 8)
Sensor Gain

τ ι.1Ν~ΛςτΜΛΧ

+10.0

:l:0.5
+9.8,
+10.2

(A~ge Sloρe)
Regιιlauon

(Note 3) OSlιS1 mA
Llne Regιιlatlon
(Note 3)
Oιiescent

Current

τ ,.=+25'C

±0.4

Τ ,,.,ρ~ΙΑΛΧ

±Ο.5

Τ ,.=+25-C

±0.01

4V!N r;SJJJV
V5 =+5V, +25'C

±Ο. 02

V5 =+5V

(Note 9)

ν 5 =+30V.

±0.8
±0.6

±1.5
±2.0
±1.5

±0.9
±0.9

ΤΛ=Τ1111Ν

Load

LM35C, LM35D
Tested
Design
Typica l
Llm it
Llmit
(Note 4) (Note 5)
±0.4
±1.0
±0.5
±1.5

+25' C

Vs=+30V
Change of

4Ψ.Vι;$30V,

Quίescent Cιιrrent

4V<.V s'!.30V

+25'C

+10.0
±0.4
±5.Ο

±0.1

±001

80

158

82

161

56.2
91.6

3.0

0.2
0.5

2.0

0.5

+0.39

+Ο.7

+2.0

0.2

2.0

tnVl'C
rnV/tnA

±Ο 1

56
91

82

+9.8,

±5.Ο

±Ο.02

56.2
105.5

'C

±2.Ο

±Ο.5

:to.2

80

c
c

±2.0
±0.5

+10.2

±2.0

56
105

c
·c
·c
·c
'C

±2.0

:l:0.2

Unlts
(Max.)

mVΙmA

mVN
±Ο.2

mVN
μΑ

138

μΑ

141

μΑ

μΑ

μΑ

3.0

μΑ

+0.39

+Ο.7

μAfC

+1.5

+2.0

·c

(Nole 3)
Τ emρerature

CoefAdenl of
ωescent Qιιren1
Ιn circun οι
Figure 1, Ιι =Ο

+15

Ιοr Rated Accurecy

Long Τ erm StabilHy

Τ J= ΤΜΛΧ• for

±0.08

Minimum τemperature

±0,08

c

1000 hoιιrs
Nole 1: Uι11ess olherwl1e noled, lhett specWlcαΙlons apply: -55·c::rJ~+1so·c tοι

Ιhe LM35

and LM35A; -..ο·sτρ11ο·c for Ιhe LM35C and LM3SCA: •nd
elso ιρρty nom +2"C Ιο τιι.\Χ fr1 Ιhι clιtu- of flgΙΙΙι ι.

Ο"(Ι".ι.<+1οο·c torlhe U.1350. V$:+sνdc ιιιΗΙ '•ΟΛΙJ"50 μλ. fr1 Ιhe clιcu~ οι Flgιι• 2. Ί"Ιιtsι sptclncιtlons
Spetmcιt!ons

111 boJdrice aρpty ιrιιr Ιhι ιuιι ralιd Ιιmpιraturo rιngo.

10-46 ριckιgι Ιs •οο·cι.ν. )lr1C1ton Ιο ambl..-ί, and 2Α"CΝΙ )Jncllon Ιο cιsι, Τhιιmιl rt1htancι οι 1111 ΤΟ.92 packιgι ls
180"CN/ )tιldlon 14 amblenl. ΤΙ1ιιm• rιsίslιncι ol lhe smal otille melded p ιckagι Ιs 2'lO'CN/ )ιnllon Ιο ιmblιιi. ΤΙ1ιιmιΙ ιιslslance οι 111ι το.220 ριιις~gι
ts '#CNI )llcllon to amaιιR. Fοι addilonιl lttιrmιl rιslslιncι tnιomιalion sH lable Ιη lnt Apρlιcιllons sldlon.
Note 3: Regιfafιon Ιs mιιsurtd 81 cons1n ).nc1ιon Ιιmριιιlιn. ιιsng p<Ase ltsling ΜΙ\ ι tow d14Y cydt. Cloogιs Ιη ΟΙΙΙρω Μ 10 htalr1g '"κts can ιι.
compωtd by nιι.ιφtying 111t frllornm disήHIJ011 by lht ιntrmιl rtsl1~t.
Note4: TtS1td Unll! 2re gililr.ιnlttd al1d 1~ ltsled Ιη prodιιcllon.
Νοtι s: Oeslgn Llmls ιre guιranleed (but not 100._ produtllon les1td) oνer ΙΜ Ιnditaled temρerιture and wppty νol119e r1ngιs. Thue !lnlls "" not ιιsιd Ιο
Ηοιe 2: Ίbeιmal rιslstance οι lht

calcιAιlι oι.cgolng qυelιly Ιινιls.

Νοlι ': SpeclΓ1<•Ιi011s Ιη bo1dfac• epply ο~ιr lh• fUll rιlod Ιιmριιιluιι rιnge.
Ho1e 7: Accuracy Ιs denned as the ιιrοr bolween U1ι οιΛρuΙ νoltoge and 'IOmνrc Ιlmιs IJ\e deνice·s casι Ιemρrrolure, •l sρeclfled tondltlons ot νο•agι, ClιHtnl.
and ιemper11U1t (•'P'••sed Ιn 'C).
Nole 8: Non~ιaήly Ιs denned as Ιlιe dινlallon of Ιhι ou1pul·vollagι>-νersus>Ιemperalure curvt ~om Ιhο besHI $1/aighl -.~ι. owr Ιhe de'1ce's reltd Ιιmρe<ιιιυrt
ιangι.

Νοlι t: Oul..cent curιιnl ls d•Γιnιd ln lht tlιclM
Νοtι '10:

or Flgurι ι
Absoue λJaxlmιιn Raffl1gs lndteιl• ιmιs IM-yond""1khdιmιge tothι dtνtcemσyoαιr. OC ιndAC ιlιdι\Cιl sρecιnat1onsdonot opplywllιnopι<ιllng

Ιhι dινlι:ι b11Vnd ιs ralt<I oρrralί'ιg corιdlJons.

SH Nolt 1.
tt.nan bOily model. 100 pf clisclllιrgιd tlνocιgh • Ι 5 Ι<Ω ιaslsloι.
Note12: So ΑΙ~50 '"S\lface ΜοWΙιί1g l.\t4llOds ιηd T11ιlr EJ!κt Prodl.ιd Rtbl>lt(' « lnt se<ΙIOn liled "S!Jrfιce Moι.rl" loll1d ln ι cuιttnl ΙιΙΙΙJο.111
StmJconiaιdor Unoaι Οιl• Book tοι οιhιr mιιnοιι~ οΙ soldιιlng st.tf1tt mo1J111 dl"ik9s.
14ο1σ 11:

°"
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Typical Performance Characteristics
Thormal Reslstance
to Air

Thormal Response
ln Stlfl Air

Thermal Time Constant

Junctίon

45
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120
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Ο
Ο

ιαο
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Typical Performance Characterίstics

(Cont1nued)

Nolse Voltage

Start·Up Response

~

!
j

ιιιιο

ι

1400

1

l

1

100ο

ο

100
1

Σ

600

1

ιοο

>~

200

ο.

'

•

/\

a. 7

v

ο

10

100

1k

fl[O\l[NC1

Ιοοιι

1111<

ο

(Ηι}

ιο ~ο

10 10 10

10

ΙΙ~C (•'"•'"'"dι)
DWM1630

O&ιm511·J.I

The ΤΟ-46 n1e1a1 pacl<.age can also be soldered to a melal
surface or ρipe without damage. οι course, in lhat case ιhe
V- termlnal of the cfrcult will be grounded ιο thal meta/.
Anernaιlνely, the LM35 can be mounted lnslde a sealed·end
metal tube, and can then be dfpped lnto a bath or screwed
into a threaded hole ln a Ιank. As with any ΙC, the LM35 and
accomρanying wlring and circu~s must be keρt lnsuιated and
dry, to aνoid leakage and corroslon. This ls especially tιue if
lhe circuit may operate at cold temperatures Where conden·
saUorι can occur. Pήnted-drcun coaUngs and νarr1fshes sucl\
as HumiseaJ and epoxy paints or dφs are onen used to
1r1sure that molsture cannol corrode the LM35 or ~s conneotions.

Applications
The LM35 can be applied easily in the same way as other
temperature sensors. lt can be glued or
cemented to a surface and ίιs temperature wlll be ν,;thln
about 0.01'C or the surface temperature.
Thls presumes that U,e ambfent alr temperature is almost the
same as lhe surface temperature; if the air temperature were
much higher or lower than the surface temperature, lhe
actual temperature of the LM35 die woutd be at an intenπe·
dίaιe Ιemperature between lhe surface temperature and the
air Ιemperalure. Thls is expecialtt true for lhe ΤΟ·92 plastic
ρackage. where lhe coρper leads are lhe principat thenπal
palh ιο carιy heat ίnto the deνice, so i!s Ιemperalure might
be doser to the aιr temperature than to the surface temperature.
Το minimιze lhis problem, be sure thal the wiήng to lhe
LM35, as it leaνes lhe deνice, is held at the same temperature as lhe surface of 1nteresl The easiest way to do this is
to coνer up these wires wi1h a bead of epoxy which νιiΙΙ
fnsure that lhe Ιeads and v.ires are all al the same tempera·
ture as Ιhe surface, and that ιhe LM35 die's temperature will
not be affecled by the alr temρerature.
Ιntegrated·Gfrcuil

These deνices are sometlmes soldered Ιο a smaJI
llght-weίght heat fin, ιο decrease lhe lhermal time constant
and speed uρ the resρonse iη s!O'My-moνing air. On the
other hand, a smatι lhermal mass may be added to the
sensor, to give the s1ead1est readlng despite small deνιatιons
in the arr temperature.

Temperature Rise of LM35 Due Το Self-heating (Thermal Resistance,θJA)
so.-..

ΤΟ..\β,

ΤΟ46Ό

ΤΟ·92,

ΤΟ·92..,

no n eιι

smalf h••Ι fin

noheat
sfnk

smaιl ht!Ιt f'in

50·8
no tιοaι

tβO'CIW

14ο'CΝΙ

220'CIW

ΙΙΟ'CΙW

DO'CIW

IOS'CNI

ιο·cιw

20·cιw

ιlnk

•111all Ι1taι Πιι

slnk

Slιll •~

'OO'CIW

1oo·cιw

Μοwιο οιr

ΙOO'Cffl

•o·cιw

90'CIW

70'C/W

sι.ω ο~

ΙΟΟ'CΙ'λ'

•ιrcιw

IJ/J'CIW

ΙΟ'CΝΙ

Sknιd ο.Ι

rιο·cιιι

30'CN/

'S'CNI

•o· cιw

ΤΟ·220

no '"•'
ιlnk

(cωι.pecι ισ meuι.
Ιriιr.ce ~ι;ις tlink}

"ΤΟ.92 ard

(56'Cι'Ν)

(24'CfN)

·wa~.efieιd ιype 201, ι:ι 1• αιιι;οΙ Ο.020" SlleeC bιass.

SOldereo tocase. οι smιar

so.a ptlCbges ~ alld leilds ~ ΙΟ ι· squaιe ol 1116" pnrjed 00»1boardwιth2 oz_ ro. οι rιm/<11
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Typical Applications
HfAT
flH$

FIGURE 3. LM35 wίlh Decouρling from Caρacftfνe Load
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NUIT~l'lf\JAl,WN,!IC.

i.lt
611
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ι

FIGURE 6. Two-Wire Remolo Temperature Sensoι
(Οιι\ρut Referred to Ground)

L ----+-~~+-~.....~~~

FIGURE 4. LM35 with R·C

Damρeι

CAPACITIVE LOADS
Llke /110$1 mlcιopower ciιCΙJits, Ιhe LM35 has a lιmited abUily
ιο drive heaνy caρacitive loads. The LM35 by 11se" ιs able to
drlνe 50 ρf without sρecial ρrecautions. 11 heaνier loads are
anllciρated, Η is easy Ιο isolate (]( decouple lhe load wilh a
ιeslstoι; see Fιgυre 3. Οι you can imρroνe the Ιolerance of
caρacίlance wilh a seήes R-C damper from ou\ρul Ιο
groond; see Figure 4.
'Mlen lhe LM35 is applied wilh a 200Ω load resislor as
shown ln Figυre 5, Fίgure 6 or Figυre 8 il ίs relatiνely lιnmune
Ιο wlring capacilanoe because Ιhe capacilance forms a bypass from ground ιο ίnpu(. not on ιhe outρul. However, as
wilh any linear circui\ connecled Ιο νιires ίπ a hoslile enνl
ronmen\, its performance can be affected adνersely by in·
Ιense electromagnetic sources such as relays, radlo ιraπs
rmters, motoιs wι1h arcing bnιshes, SCR transients. etc, as
Hs wiring can act as a ιeceiνing anιenna and its intemal
/unctions can act as rectifiers. For besl resu~s ιn such cases,
a bypass capaci\or from ν,Ν Ιο ground and a series R.C
damρer such as 75Ω in series wilh 0.2 or 1 μF from outpul ιο
ground are oflen useful. These are shown in Figure 13,
F/gure 14, and F/gure 16.

FIGURE 7. Temperature Sensor, Single Supply, -55' ιο
t150'C

sv

FIGURE 8. Two-Wire Remote Temperature Sensor
(Output Rofeιred to Ground)
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FIGURE 5. Two-Wire Remote Temperature Sensor
(Grounded Sensor)
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FIGURE 9. 4-Το-20 mA Cuιrenl Source (O'C to t100'C)
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Typical Applications

(Continued)
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FIGURE 11. Centigrade Thermometer (Analog Meter)
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FIGURE 10. Fahrenheit Thennometer

FIGURE 12. Fahrenheft ThennometerExpanded Scale
Thennometer
(50' to 80' Fahrenheit, for Example Shown)
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FIGURE 13. Temperature Το Digi!al Conνerter (Serial Output) (+128'C Full Scale)
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FIGURE 14. Temperature Το Digital Conνerter (Parallel TRl-STATE '• Outputs for
Standard Data Bus to μΡ lnterface) (12β'C Full Scale)

1ννιw.naΙIQ11al.com

Δημ11τριος Κ. Σκεμπές - Γεώργιος Κ. Μαθιός.

165

"Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου. "

r

ξ

Typical Applications

w

(Conιinued)
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FIGURE 15. Bar-Graph Temperature Dlsplay (Dot Mode)
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FIGURE 16. LM35 With Voltage-To·Frequency Conνerter And lsolated Output
(2'C to +150'C; 20 Hz to 1500 Hz)
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Physical Dimensions

fnohes (millimeters) unless otheιwlse noled

ΤΟ-46 Metal Can Package (Η)
Order Number LM35H, LM35AH, LM35CH,
LM35CAH, or LM35DH
NS Package Number ΗΟ3Η

< 0. ΙΙΙ - 0 . 1!7 , 1
11.ιοο-ιοοιι
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ΤΥΡ AL( LfADS

50·8 Molded Small OutJfne Package (Μ)
Order Number LM35DM
NS Package Number ΜΟΒΑ
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Physical Dimensions
-

inches (millimeιers) unless oιherνιlse noted (Contir1ιιed)
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Power Package ΤΟ-220 (Τ)
Order Number LM35DT
NS Package Number TA03F
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