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Περίληψη 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών συλλέγονται και αποθηκεύονται  

τεράστιες ποσότητες δεδομένων από έξυπνους μετρητές ενέργειας, καθώς και από 

περιβαλλοντικούς αισθητήρες και άλλες οικιακές συσκευές. Ως εκ τούτου, αποτελεί 

μεγάλη πρόκληση το γεγονός ότι αυτός ο όγκος των δεδομένων θα πρέπει να 

αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί σωστά, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολούθηση και ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων, έχοντας ως πρωταρχικό 

σκοπό την ενεργειακή επίγνωση των τελικών χρηστών.  Η ενεργειακή επίγνωση αφορά 

μία διαδικασία που έχει ως σκοπό να βοηθήσει  τους χρήστες να αποκτήσουν μια 

αποδοτικότερη ενεργειακή συμπεριφορά, γνωρίζοντας πως κυμαίνεται η κατανάλωση 

του ηλεκτρικού τους ρεύματος. Η  αλλαγή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να 

έχει επιπτώσεις στην θερμική τους άνεση. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί 

συστήματα τα οποία βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται με παραγωγικότερο 

τρόπο την ενεργειακή τους κατάσταση. Βασικότερη πηγή ενεργειακής κατανάλωσης 

αποτελούν τα κτίρια με 33% επί της συνολικής κατανάλωσης. Έτσι, τα συστήματα 

βέλτιστης οικιακής ενεργειακής διαχείρισης είναι μεγάλης σημασίας. 

Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης έχουν πολλαπλές λειτουργίες, παραμέτρους 

και στόχους. Δύο όμως είναι οι βασικότερες λειτουργίες που λαμβάνονται υπόψη σε 

όλα τα συστήματα: η αποδοτικότερη  διαχείριση ενέργειας και η θερμική άνεση του 

χρήστη. Για να επιτευχθεί η ενεργειακή διαχείριση, ως επί το πλείστον, απαιτείται η 

προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του χρήστη. Η 

προσομοίωση της κατανάλωσης είναι η απόδοση όλων των πιθανών καταστάσεων των 

συσκευών του χρήστη και η ακριβής προσομοίωση της καταναλισκόμενης ενέργειας 

των πιθανών αυτών καταστάσεων. Έπειτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος σε 

μηχανές έξυπνης βελτιστοποίησης. Κατά συνέπεια, η προσομοίωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης οικιακών χρηστών είναι βασικής σημασίας.  

Η επόμενη σημαντική παράμετρος είναι η θερμική άνεση του χρήστη. Καμία ενέργεια 

αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης δεν θα είχε σημασία αν δημιουργούσε στο 

χρήστη δυσφορία. Καμία προτεινόμενη συμβουλή ενεργειακής χρήσης, δεν  μπορεί να 
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θεωρηθεί αποδοτική, εάν έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει άβολες εσωτερικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να τονιστεί, πως η ενεργειακή διαχείριση πρέπει 

να ταυτίζεται με την δημιουργία άνετων συνθηκών για το χρήστη. Ειδικότερα,  μελέτες 

τονίζουνε ότι μη άνετες εσωτερικές συνθήκες έχουν αρνητική επίδραση τόσο στη 

ψυχολογία του κατοίκου, όσο και στην υγεία του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές παραμέτρους, στην παρούσα εργασία, αναλύονται 

αρχικά γνωστοί και δημοφιλής αλγόριθμοι για την ενεργειακή προσομοίωση της 

ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας με σκοπό να επιλεγεί ο πιο αποδοτικός. Με αυτό 

τον τρόπο, δημιουργείται το εξατομικευμένο προφίλ κατανάλωσης του χρήστη. Στην 

συνέχεια, παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία για την δημιουργία ενός μοντέλου 

υπολογισμού εξατομικευμένης θερμικής άνεσης με παράλληλη δημιουργία 

εξατομικευμένου θερμικού προφίλ του χρήστη.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή διαχείριση, προσομοίωση ενεργειακής κατανάλωσης, 

θερμική άνεση, εξατομικευμένο προφίλ χρήστη 

 

 

Περιεχόμενο:  Python, Notepad, εικόνες, διαγράμματα, κείμενο, λογιστικά φύλλα. 
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Abstract 

 

Nowadays, there is a massive amount of data collected from smart meters and indoor 

sensors. Therefore, it is of key importance to monitor and analyze those data towards 

energy awareness. The main goal is to assess energy efficiency but still maintain 

comfortable levels for the occupants. As a result, it is of fundamental importance to 

exploit this volume of data to monitor and analyze energy consumption while 

enhancing the end-users energy awareness. Energy awareness is the process that aims 

to help users to adapt a more energy efficient behavior, without compromising with 

their thermal comfort.  Therefore, many tools, systems and processes have been 

developed that help the users to manage their energy consumption towards a more 

efficient way. Buildings are the main source of energy consumption consuming the 

33% of the total energy. Consequently, optimal energy management is of key 

importance.  

 

Home Energy Management systems (HEMS) and Building Energy Management 

Systems (BEMS) consist of multiple factors, modules, parameters and applications. 

Nonetheless, two are the fundamental HEMS and BEMS applications that exist in every 

system: optimal energy consumption and comfortable thermal levels. To achieve the 

optimal energy consumption, it is important to simulate the end-user's aggregate 

electricity load. The simulation of the energy consumption of all the devices' possible 

operation modes is utilized as an input to intelligent systems and algorithms.  Therefore, 

it is essential to simulate the energy resident's aggregate consumption. 

 

No energy efficient actions are deployed if they cause thermal discomfort to the user.  

No suggested energy recommendations should be considered effective if they result in 

poor indoor environmental conditions. It should be mentioned that energy management 

also means preservation of indoor comfortable conditions.  Specifically, uncomfortable 
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indoor conditions have a negative effect on user’s both psychology, health and well-

being.  

Within this work, energy simulation and thermal comfort are deployed. Initially, 

commonly used and well-known regression algorithms are analyzed for energy 

simulation. All algorithms are tested in the same data set for their efficiency and the 

most accurate is selected. Therefore, the personalized user consumption is generated. 

Subsequently, a new methodology is presented for thermal comfort estimation while 

generating a customized user thermal   profile.   

 

 

 

 

Key- words: Energy management, Energy consumption simulation, thermal comfort, 

personalized user profile. 

 

Content: Python, Notepad, images, charts, text, excel. 
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1 Εισαγωγή 

 

Παγκοσμίως, οι καθημερινές ενεργειακές ανάγκες προέρχονται σχεδόν ολοκληρωτικά 

από πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο, η βενζίνη και ο άνθρακας. Η συνεισφορά τους 

στην παραγωγή ενέργειας είναι τεράστια, παρόλα αυτά, η χρήση τους έχεις ως 

αποτέλεσμα, τη περιβαλλοντική μόλυνση λόγων των εκπεμπόμενων αερίων και των 

τρόπων που χρησιμοποιούνται για την άντληση και την επεξεργασία τους. Επιπλέον, 

οι συμβατικές αυτές πηγές, δεν είναι ανεξάντλητες. Έτσι, υπάρχει μια στροφή 

παγκοσμίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως είναι η ηλιακή 

ακτινοβολία, ο άνεμος, το νερό και άλλες φυσικές πηγές ενέργειας. Δεν κατέστει 

δυνατόν να αντικατασταθούν οι συμβατικές πηγές με ΑΠΕ εξολοκλήρου έως και 

σήμερα, ούτε προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, από όσο διαφαίνεται. Έτσι, η Ευρώπη 

στο θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια και το περιβάλλον που έχει θεσπίσει, αφενός 

προτείνει την αλλαγή της βασική πηγής ενέργειας σε ΑΠΕ, αφετέρου στην αποδοτική 

ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων και των συγκροτημάτων.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) για το κλίμα αλλά 

και την ενέργεια με χρονική ισχύ από το 2020 μέχρι και το 2030 ισχύουν τα κάτωθι 

[1]: 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως και το 2030.  Η 

μείωση αυτή γίνεται σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) και  

δράσεων που θα πραγματοποιούνται εθνικά  από τα  κράτη μέλη για τη μείωση 

των εκπομπών έως το 2030 σε τομείς εκτός του ΣΕΔΕ. 

 Το ποσοστό καταναλισκόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ θα πρέπει να είναι 

αναλογικά 27% επί της συνολικής. Τα επίπεδα αυτά είναι δεσμευτικά για την 

ΕΕ αλλά όχι εθνικά, στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν το 

στόχο αυτό και με μεγαλύτερη απόδοση. 

 Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να δημιουργηθεί νέο αποθεματικό για το ΣΕΔΕ 

για να βοηθήσει στην σταθερότητα της αγοράς. 
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 Θα πρέπει να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο ουσιαστικό για την 

ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη 

βιωσιμότητα. Αναθεώρηση της πολιτικής για την εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Δημιουργία ενός νέους συστήματος διακυβέρνησης που θα έχει ως βασικό 

σκοπό την επίτευξή των στόχων για την ενέργεια και το περιβάλλον. Κάθε 

κράτος μέλος οφείλει να καταρτίσει εθνικό σχέδιο για ασφαλή, βιώσιμη και 

ανταγωνιστική ενέργεια.   

 Παρακολούθηση της προόδου σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας, της 

βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας μέσω βασικών δεικτών 

αξιολόγησης.  

 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται πως η ΕΕ έχει θέσει υψηλούς στόχους για την 

διαχείριση της ενέργειας. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση ΑΠΕ δεν 

είναι εφικτή μια αποδοτικότερη χρήση ενεργείας θα συμβάλει τόσο στην μείωση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας, αλλά όσο και στην  μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. Ενέργειες που μακροπρόθεσμα ωφελούν το περιβάλλον, αλλά και την 

μείωση της χρήσης των συμβατικών πηγών ενέργειας.  

 

1.1 Στόχος και αντικείμενο της εργασίας 

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) ασχολείται με την ανάπτυξη μιας καθολικής 

πρότασης,  η οποία θα βασίζεται σε ευφυή συστήματα και σε  μεθόδους υπολογιστικής 

νοημοσύνης με τελικό σκοπό μια αποδοτικότερη ενεργειακή διαχείριση. Καίριος 

στόχος είναι να προταθεί ένα μοντέλο που θα προσομοιώνει με ακρίβεια όλες τις 

πιθανές ενεργειακές καταστάσεις των οικιακών συσκευών και ένα μοντέλο που θα 

υπολογίζει την θερμική άνεση του χρήστη. Και τα δύο μοντέλα θα είναι βασισμένα 

στις προτιμήσεις του χρήστη δημιουργώντας ένα ευφυές εξατομικευμένο σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης. Το συνολικό σύστημα παρουσιάζεται στην Εικόνα  1. 
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Εικόνα  1: Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής διαχείρισης. 

 

Οι εφαρμογές που προσομοιώνουν την ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου παίζουν 

σημαντικό ρόλο κατά το σχεδιασμό των κτιρίων, στην βελτιστοποίηση της  απόδοσης 

του κτιρίου και στον έλεγχο ζήτησης της ενέργειας.  Στην παρούσα Διπλωματική 

Εργασία (ΔΕ), αρχικά, αξιολογείται ένα σύνολο γνωστών αλγόριθμων προσέγγισης  

(Regression Algorithms - RA),  προκειμένου να αξιολογηθούν, εφαρμοσμένοι στο ίδιο 

σύνολο δεδομένων. Στη συνέχεια, αξιολογείται η απόδοση τους με τους ίδιους δείκτες 

αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για να επιλέγει ο αποδοτικότερος 

από αυτούς και να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης.   

 

Επιπλέον, καμία συμβουλή που έχει ως στόχο την εξοικονόμηση  της  χρήσης ενέργειας 

δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή και αποδοτική, εάν δεν μπορεί να διατηρήσει την 

θερμική άνεση των  χρηστών, καθώς μη άνετα επίπεδα θερμικής άνεσης οδηγούν σε 

ενόχλησή τους. Παράλληλα, μη άνετες εσωτερικές θερμικές συνθήκες οδηγούν σε 

άγχος, και απειλούν την υγεία και την άνεσή τους.  Στη παρούσα ΔΕ παρουσιάζεται 

ένας νέος αλγόριθμός για την εκτίμηση της μεταβολικού ρυθμού και του επιπέδου 

άνεσης. Αρχικά, χρησιμοποιείται ένας Γενετικός Αλγόριθμος για τον υπολογισμό της 

θερμικής άνεσης. Έπειτα, όλα τα απαραίτητα δεδομένα που προκύπτουν από τους 
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υπολογισμούς αποθηκεύονται για μελλοντική αναφορά και χρήση. Μέσω των 

ιστορικών δεδομένων δημιουργείται το εξατομικευμένο θερμικό προφίλ του χρήστη.  

1.2 Δομής της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από 6 Κεφάλαια και 30 επιμέρους ενότητες. Ακολουθεί μια 

συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή  των περιεχομένων τους. 

Κεφάλαιο 1: «Εισαγωγή». Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο 

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια και το κλίμα. Επιπλέον, γίνεται 

μια εισαγωγή στο θέμα που διαπραγματεύεται το παρών πόνημα. Τέλος, για ευκολία 

του αναγνώστη παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή της εργασίας.  

 

Κεφάλαιο 2: «Ενεργειακή διαχείριση». Στη συγκεκριμένη ενότητα, αρχικά, γίνεται 

μια αναφορά στην έννοια της διαχείρισης της ενέργειας. Στη συνέχεια, γίνεται μια 

ιστορική αναδρομή που αφορά στους τρόπους και στα εργαλεία της διαχείρισης της 

ενέργειας. Τέλος, παρουσιάζονται τρόποι και εργαλεία που αφορούν στις σύγχρονες 

μεθόδους έξυπνης διαχείρισης των κτιρίων.  

 

Κεφάλαιο 3: «Προσομοίωση κατανάλωσης ενέργειας». Στην συγκριμένη ενότητα 

παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να προσομοιωθούν όλες οι πιθανές 

μεταβατικές καταστάσεις κατανάλωσης οικιακής ενέργειας. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται  αλγόριθμοι προσέγγισης.  Στο τέλος της ενότητας αυτής, γίνεται η 

αξιολόγηση των αλγόριθμων προσέγγισης πάνω στο ίδιο πρόβλημα και  στα ίδια 

δεδομένα, και επιλέγεται ο αποδοτικότερος από αυτούς. 

 

Κεφάλαιο 4: «Θερμική άνεση».  Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της 

θερμικής άνεσης και γίνεται αναφορά στην βασικότερη μέθοδο υπολογισμού της από 

τον P.O Fanger. Έπειτα, περιγράφεται ο γενετικός αλγόριθμος και η υλοποίηση του για 
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την  εύρεση του μεταβολικού ρυθμού. Τελικά, παρουσιάζεται η συνολική μέθοδος 

υπολογισμού της εξατομικευμένης θερμικής άνεσης.  

 

Κεφάλαιο 5: «Συνολικό σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής διαχείρισης». Σκοπός 

της παρούσης ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο και την αρχιτεκτονική του 

ευφυούς συστήματος εξατομικευμένης ενεργειακής διαχείρισης και τη 

διαλειτουργικότητά του .  

 

Κεφάλαιο 6: «Συμπεράσματα και μελλοντική εξέλιξη». Σε αυτό το σημείο, καθώς το 

αντικείμενο της εργασίας έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί και η 

πειραματική εκτέλεση όλου του μοντέλου με πραγματικά δεδομένα- άρα, υπάρχει  

σφαιρική άποψη για το θέμα-, σχολιάζονται όλα τα αποτελέσματα ανά στάδιο και 

παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη και πειραματισμό. 

 

Κεφάλαιο 7: «Αναφορές». Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται διαδοχικά όλες οι 

αναφορές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρούσα ΔΕ. 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 
2 Ενεργειακή διαχείριση  

 

Η εξοικονόμηση είναι μια έννοια η οποία απασχολεί τον κάθε ένα από εμάς. 

Ειδικότερα, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας από το 2009 έκανε την 

εξοικονόμηση  μία έννοια απαραίτητη, σχεδόν, για κάθε νοικοκυριό. Ένας από τους 

τρόπους που μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, είναι μέσω της μείωσης της 

ενέργειας που καταναλώνουμε. Πλέον, υπάρχει πληθώρα τεχνικών, μεθόδων και 

εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί αυτή η μείωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.  

Η αλόγιστη και μη αποδοτική χρήση ενέργειας στην οικία μας, αλλά και στην εργασία 

μας, έχει αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για την ενέργεια, ενώ παράλληλα, έχει 

ως αποτέλεσμα να εκπέμπονται περισσότεροι ρύποι στην ατμόσφαιρα και να αυξάνεται 

η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Ως εκ τούτου, αποδοτικότερη χρήση ενέργειας 

συμβάλλει αφενός στη μείωση του οικονομικού κόστους και αφετέρου, στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Έρευνες υποδεικνύουν πως η αποδοτικότερη χρήση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω ενός συστήματος διαχείρισης της, μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, έως και 20%  και για τις οικίες 

έως και 10% [2]. 

Οι περισσότερες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω έξυπνων και αυτόματων 

συστημάτων αποτελούνται, ως επί το πλείστoν από συσκευές (π.χ. έξυπνοι μετρητές), 

οι οποίες συνδέονται στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της οικίας και καταγράφουν σε 

πραγματικό χρόνο την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται (Εικόνα  2).  
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Εικόνα  2: Παράδειγμα συστήματος παρακολούθησης ενέργειας [3]. 

Μέσω των συσκευών, μηχανημάτων και αισθητήρων καταγράφεται η κατανάλωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας 

βοηθούν στα παρακάτω: 

i. Παρακολούθηση και έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή.  

ii. Δημιουργία μηνυμάτων  και  ειδοποιήσεων σε περίπτωση που η κατανάλωση 

της ενέργειας του χρήστη ξεπερνάει κάποια προκαθορισμένα όρια ή τη μέση 

μέγιστη κατανάλωση του χρήστη.  

iii. Αποθήκευση των ιστορικών δεδομένων κατανάλωσης του χρήστη τα οποία 

βοηθούν στην δημιουργία ενός προφίλ χρήστη. Τα ιστορικά δεδομένα, 

παράλληλα, μπορούν να χρησιμεύσουν για την εκπαίδευση υπολογιστικών 

μοντέλων διαχείρισης ενέργειας.  

iv. Συλλογή δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση 

μοντέλων τα οποία θα μπορούν να προβλέψουν βλάβες ή και χρόνους 

συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών.  

v. Διατήρηση άνετων εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών του χρήση με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. 
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2.1 Η έννοια της διαχείρισης ενέργειας  

Η βιομηχανική και κοινωνική ανάπτυξη είχε ως εφαλτήριο δύναμη τη χρήση 

σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών. Μέσω της χρήσης των ενεργειακών διαθέσιμων 

πόρων αυξήθηκε η παραγωγή τόσο των προϊόντων και αγαθών, όσο και των 

υπηρεσιών. Παράλληλα, αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός δημιουργώντας έτσι την 

ανάγκη διεύρυνσης των δικτύων μεταφορών. Οι νέες αυτές καταστάσεις οδήγησαν 

στην αστικοποίηση και στην ανάπτυξη των επικοινωνιών. Η ανάπτυξη των δικτύων 

επικοινωνίας, πληροφορίας και μεταφορών οδήγησε στην δημιουργία καινοτόμων 

συστημάτων μεταφοράς και βιομηχανικής παραγωγής. Όλα αυτά τα συστήματα έχουν 

ως κινητήρια δύναμη την ενέργεια  [4].  

Ένα βασικό λειτουργικό κόστος ενός κτιρίου, είναι η κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί 

μάλιστα ένα λειτουργικό κόστος, το οποίο είναι αέναο. Βασικές πηγές κατανάλωσης 

ενέργειας ενός κτιρίου είναι  η ενέργεια που καταναλώνεται για την ψύξη και θέρμανση 

του κτιρίου, και ο φωτισμός, κυρίως σε μεγάλες κτιριακές δομές. Η πρώτη αποσκοπεί 

στη διατήρηση άνετων επιπέδων θερμοκρασίας του χρήστη, ενώ η δεύτερη στην οπτική 

άνεση του χρήστη.   

 

Η ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου είναι μια διαδικασία συστηματική, συνεχής, 

προγραμματισμένη και οργανωμένη, η οποία εκτελείται μέσω ενός συνόλου τεχνικών, 

διοικητικών και οικονομικών ενεργειών. Βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουν οι 

ενέργειες αυτές τις συνθήκες και τις υπηρεσίες, που θα δημιουργήσουν ευχάριστες 

εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες για τους χρήστες, χρησιμοποιώντας παράλληλα, 

την ελάχιστη δυνατή ενέργεια και κατ' επέκταση την ελάχιστη χρήση του κτιριακού 

εξοπλισμού.  Οι ενέργειες αυτές έχουν τα παρακάτω κριτήρια [5]: 

 

i. Οικονομική αποδοτικότητα. Αύξηση των κερδών των κτιριακών φορέων από 

την μείωση της ενέργειας. 

ii. Βελτίωση και διατήρηση της ασφάλειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

κτιρίων. 

iii. Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των εσωτερικών συνθηκών του κτιρίου. 
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iv. Μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου. 

v. Παρακολούθηση και έλεγχο του ενεργειακού κόστους.  

 

 

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελείται από αλληλοεπιδρώμενα στάδια τα οποία είναι η 

σκέψη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η καταμέτρηση. Τα βασικότερα στάδια της 

ενεργειακής διαχείρισης τα οποία και εξαρτώνται από την εκάστοτε ενεργειακή 

πολιτική είναι η διατήρηση και βελτιστοποίηση της ποιότητας των ενεργειακών 

συστημάτων και των υποδομών του κτιρίου, η ενεργειακή αποδοτικότητα και 

διαχείριση και τέλος η εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση των 

επιπέδων άνεσης των χρηστών (Εικόνα  3). 

 

Εικόνα  3: Στάδια ενεργειακής διαχείρισης 

 

2.2 Παραγωγή και εισαγωγή ενέργειας στην Ευρώπη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν τον Ιούνιο του 2020 η παραγωγή 

πρωτογενούς ενέργειας από την Ευρώπη το 2019 ήταν 10,1% χαμηλότερη από τα 

επίπεδα παραγωγής του 2009 (Εικόνα  4). Ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού 

Αερίου στην Ευρώπη είναι η Ρωσία. Η Ε.Ε είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές 
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ενέργειας, καθώς σχεδόν η μισή ενέργεια που χρησιμοποιεί η Ε.Ε εισάγεται από άλλες 

χώρες.  

 

 

Εικόνα  4: Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [6] 

 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη του 2019, το ποσοστό ενέργειας που εισάγει η 

Ε.Ε ανέρχεται στο 58,2% [6].  Παράλληλα παρατηρείται υστέρηση στην παραγωγή 

ενέργειας σε σχέση με την κατανάλωση, με αποτέλεσμα η Ε.Ε να εξαρτάται από τρίτες 

χώρες για να εισάγει ενέργεια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματισμούς όχι μόνο 

γιατί η Ε.Ε δεν είναι ενεργειακά αυτόνομη, αλλά και για την ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού, κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που εισάγει τις τελευταίες δεκαετίες η Ε.Ε 

προέρχεται από τη Ρωσία- η οποία έχει συνεχόμενες αναταραχές με χώρες όπως η 

Ουκρανία-  η ΕΕ σχεδίασε μέτρα για να εξασφαλίσει τον ομαλό εφοδιασμό της με 

ενέργεια.  Βασικός στόχος των μέτρων είναι να διασφαλίσουν ότι, θα περιοριστούν οι 

διαταραχές κατά τον εφοδιασμό και πως θα δημιουργηθούν συνεργασίες μεταξύ των 

μελών της για να αντιμετωπιστούν τυχών προβλήματα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 

ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για να υπάρχει άμεση 

και ενιαία αντιμετώπιση σε απρόσμενες καταστάσεις.  
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε μια στρατηγική, η  οποία θα αντιμετωπίσει τον 

ασφαλή εφοδιασμό της Ε.Ε με ενέργεια, θα δημιουργήσει διπλωματικές σχέσεις  με 

τους εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας και θα διαμορφώσει μία νέα ανταγωνιστική 

αγορά.  Παράλληλα, στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 

80-95% έως και το 2050, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας [6].  

2.3 Ιστορικά ορόσημα στον κτιριακό αυτοματισμό 

Παρόλο που τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων μοιάζουν να είναι ένα νέο 

εργαλείο, υπάρχουν για πάνω από 50 χρόνια. Η ανάπτυξη τους είναι παράλληλη με τα 

συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη των αυτοματισμών, 

είναι η βάση για την εξέλιξη των  συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Έτσι, σε αυτή 

την ενότητα θα παρουσιαστούν τα ιστορικά ορόσημα στον κτιριακό αυτοματισμό [7].  

  Αρχές 1600. Στις αρχές του 1600 ένας μηχανικός από τη Δανία ο Cornelius 

Drebbel κατασκεύασε τον πρώτο 

ρυθμιστή θερμοκρασίας. Σκοπός του 

ήταν, να κατασκευάσει μια συσκευή η 

οποία θα διατηρούσε την θερμοκρασία 

των μηχανών επώασης αυγών σταθερή. Η 

συσκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε μέχρι 

και τις αρχές του 1700. 

 

 1883. Το 1883 ο Αμερικανός 

δάσκαλος Warren Johnson 

επινόησε τον πρώτο θερμοστάτη 

(thermostat). Η συσκευή αυτή 

είχε μια ενδεικτική φωτεινή 

λυχνία η οποία ενεργοποιούταν, 

όταν η θερμοκρασία κατέβαινε 

κάτω από μια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε επί το πλείστων, για να 

ειδοποιεί τους εργάτες πότε πρέπει να ρίξουν και άλλο κάρβουνο στις μηχανές.  
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 1884. Το 1884 εφευρέθηκαν οι μοντέρνοι 

διακόπτες των φώτων. Τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα τα οποία έχουν εκτεθειμένους 

διακόπτες είναι επικίνδυνα.  Αφότου, ο 

Thomas Edison ανέπτυξε το πρώτο 

βιώσιμο λαμπτήρα, αυτομάτως 

δημιουργήθηκε και η ανάγκη για 

δημιουργία ασφαλών, μονωμένων 

διακοπτών συνεχούς ρεύματος (DC). Στην συνέχεια, ακολούθησε η κατασκευή 

πριζών και διακοπτών.  

 

 Αρχές 20ού αιώνα. Στις αρχές του 

20ού αιώνα τα σπίτια ξεκίνησαν να 

τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό. Τα 

νοικοκυριά στην Ευρώπη και στην 

Βόρεια Αμερική ηλεκτροδοτήθηκαν 

στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα. Στην αρχή η νέα αυτή 

τεχνολογία δημιούργησε ανησυχίες, οι οποίες όμως αντικαταστάθηκαν 

γρήγορα με ενθουσιασμό για τα πρακτικά οφέλη της. Η διαβίωση και η εργασία 

πλέον είναι αδιανόητη χωρίς τον ηλεκτρισμό.  

 

 1925. Περίπου το 1925 Εφευρέθηκε ο 

πρώτος ρυθμιστής θερμότητας (heat 

regulator). O Nicolas Minorsky 

κατασκεύασε έναν ελεγκτή τύπου PID 

(Proportional Integral Derivative 

controller or three- term), o οποίος 

αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να 

διευθύνονται τα πλοία. Η ίδια αρχή 

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της θερμοκρασίας της πρώτης αναλογικής 
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συσκευής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης. 

Μέχρι και το 1979 που εφευρέθηκαν  οι DDC controller, (Direct Digital 

Controller) όλα τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων βασίστηκαν στην τεχνική 

του Minorsky.  

 

 1960. Το 1960 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

δικτύωση κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα 

πρώτα συστήματα για την δικτύωση 

χρησιμοποιήθηκαν σε εμπορικά κτίρια 

κυρίως για να αναφέρονται τα προβλήματα. 

Ο Echo IV ηλεκτρονικός υπολογιστής 

διαχειριστής σπιτιού ήταν ο αρχικός 

πρωτότυπος οικιακός υπολογιστής που 

κατασκευάστηκε από τον μηχανικό James 

Sutherland. Μέσω του Echo IV καταστεί 

δυνατή η διαχείριση του κλιματισμού και των 

αγοραπωλησιών.  

 

 1969. Το 1969 

πραγματοποιήθηκε ο 

ψηφιακός έλεγχος. Οι πρώτοι 

προγραμματιζόμενοι 

λογικοί  ψηφιακοί 

υπολογιστές PLC 

διατίθενται στο εμπόρια για 

να ελέγχουν της διαδικασίες 

κατασκευής. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των έξυπνων σπιτιών. 

Ο έλεγχος πραγματοποιούταν με την περιφερειακή σύνδεση των σπιτιών σε μια 

κεντρική μονάδα.  
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 1979. Το 1979 ο αυτοματισμός των κτιρίων 

γίνεται πλέον ψηφιακός. Ο άμεσος ψηφιακός 

έλεγχος DDC  ήταν μια τεχνολογική 

επανάσταση. Η χρήση του έγινε ευρεία στα 

συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κτιρίου, 

δημιουργώντας μια νέα τεράστια αγορά. Όλα 

τα παλαιότερα συστήματα άρχισαν να 

αποσύρονται. 

 

 1980. Το  1980 

πραγματοποιήθηκε η 

μεταφορά των δεδομένων 

με υψηλές ταχύτητες. 

Επικράτησε το Ethernet ως 

πιο οικονομικό, αποδοτικό, 

γρήγορο και καθολικά 

αποδεκτό πρωτόκολλο για την ανταλλαγή και μεταφορά των δεδομένων.  Η 

τεχνολογία αυτή βοήθησε  περαιτέρω την ανάπτυξη των αυτοματισμών 

κτιρίων και των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.  

 

 1986. Το 1986 ξεκίνησε 

η μοντελοποίηση 

πληροφοριών των κτιρίων 

BIM. Τα συστήματα BIM 

ήταν τα πρώτα εργαλεία 

λογισμικού ικανά να 

μοντελοποιήσουν, να 

συνδυάσουν και να συλλάβουν όλα τα σχετικά δεδομένα ενός κτιρίου. Ο 

προγραμματισμός, η λειτουργία  και η υλοποίηση του δικτύου   είχαν ως 

αποτέλεσμα να βοηθήσουν στην δημιουργία των σημερινών αυτοματισμών των 
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κτιρίων. Τα BIM μοντελοποιούν όλο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου και είναι 

απαραίτητο εργαλείο των σύγχρονων αυτοματισμών.  

 

 1987-1990. Την περίοδο 1987-1990 

δημιουργήθηκαν νέα πρότυπα και 

πρωτόκολλα. Το BACnet, ένα γενικό 

πρότυπο το οποίο προώθησε και 

διευκόλυνε την επικοινωνία μεταξύ των 

συστημάτων αυτοματισμού των κτιρίων.  

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε και το KNX, κυρίως για οικιακή χρήση. Οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούν bus επιτάχυναν σημαντικά την υιοθέτηση 

αυτού του τύπου των πρωτοκόλλων.  

 

 1998-1999. Tην περίοδο 1998-

1999 πραγματοποιήθηκε η 

παγκόσμια δικτύωση. Το 

διαδίκτυο άλλαξε όλη ην 

φιλοσοφία των αυτοματισμών 

κτιρίων. Η συνδεσιμότητα είχε 

αντίκτυπο σε όλους τους τομείς που αφορούν στα κτίρια  από την αγορά τους 

έως και τη κατασκευή και ολοκλήρωση των κτιριακών συστημάτων. Το wi-fi 

έκανε την εμφάνιση και δημιουργήθηκε ο όρος Internet of Things (IoT). 

 

 2005. Το 2005 η Γερμανία 

κερδίζει το  έδαφος όσον 

αφορά στον κτιριακό 

αυτοματισμό. Η τεχνολογία 

οικιακού αυτοματισμού 

απογειώθηκε. 

Πραγματοποιήθηκε ψηφιακός 
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έλεγχος του φωτισμού, των παραθύρων, των θυρών, των τεντών, των περσίδων 

και της εσωτερικής θερμοκρασίας.  

 

Κατά την τελευταία 15ετία από το 2006-2021 τα ορόσημα του αυτοματισμού 

παρουσιάζονται στην Εικόνα  5. Μέχρι και το έτος 2016 περίπου 6 δις συσκευών 

δικτυώθηκαν μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων ΙοΤ και εκτιμάται ότι το 2020 το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται πλέον στα 31 δις. Το ΙοΤ έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη 

Ζώη των ανθρώπων αλλά και την εργασίας τους. Η σημασία αυτοματισμών αυξάνεται 

σταθερά τόσο για τα νέα κτίρια αλλά όσο και στα παλιά και υπάρχοντα κτίρια.  Από το 

2018 και μετά ολοένα και περισσότερα κτίρια αποκτούν «νοημοσύνη».  Αρχικά τα 

εμπορικά κτίρια εξελίχθηκαν σε έξυπνα κτίρια με ενσωματωμένες τεχνολογίες και 

λογισμικό αυτοματοποίησης διαδικασιών και λειτουργιών. Σκοπός είναι η μεγαλύτερη 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η άνεση των χρηστών.  

 

Εικόνα  5: Εξέλιξη αυτοματισμών την τελευταία 15ετία. 

 

2.4 Προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 
Κάθε ολοκληρωμένο και δομημένο πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΕΔ) 

αποτελείται από μεμονωμένες διεργασίες και λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται 

συνολικά και παράλληλα από το ΕΔ. Τα βασικότερα παραδείγματα αυτών των 

λειτουργιών και διεργασιών είναι: 
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 Εκτεταμένη  καταγραφή, παρακολούθηση και έλεγχος ενεργειακών μετρήσεων 

του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και 

αποθήκευση τους. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως βασικό σκοπό την δημιουργία 

ενός μοντέλου που θα «γνωρίζει» τις δυνατότητες του κτιρίου. Μέσω αυτού του 

μοντέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξοικονόμηση της ενέργειας.  

 Προσδιορισμός των δυνατών στόχων της κατανάλωσης της ενέργειας. Μέσω 

αυτής την τεχνικής θα βρεθούν τα ανώτατα και κατώτατα όρια κατανάλωσης 

της ενέργειας. Το φορτίο βάσης (base-load) είναι το κατώτατο όριο σε watt που 

είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει ένα κτίριο. 

 Πραγματοποίηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για να επιλεγούν 

συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.  Κατά την διάρκεια των μελετών αυτών 

εξετάζονται όλες οι δυνατές ενέργειες ακόμα και αν αυτές περιλαμβάνουν την 

εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως για παράδειγμα 

Φωτοβολταϊκών. Στην συνέχεια μελετάται η χρήση συστημάτων αυτόματου 

ελέγχου της θερμοκρασίας, του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών.  

 Αποθήκευση και δημιουργία ιστορικών καταγραφών της ενεργειακής 

κατανάλωσης του κτιρίου τουλάχιστον για ένα έτος. Η καταγραφή της 

κατανάλωσης για ένα τουλάχιστον έτος είναι απαραίτητη για την μελέτη της 

επίδραση της εποχικότητας στην κατανάλωση, κυρίως από τις αλλαγές των 

εξωτερικών συνθηκών.  

 Δημιουργία ειδοποιήσεων και αναφορών με τις καταναλώσεις του κτιρίου ανά 

τακτά προκαθορισμένα διαστήματα. 

 Δημιουργία συστήματος που είναι ικανό να πραγματοποιεί ελέγχους εύρυθμης 

και καλής λειτουργίας των ενεργειακών εγκαταστάσεων του ζεστού νερού, του 

φωτισμού, της θέρμανσης, της ψύξης, του κλιματισμού,  και των ηλεκτρικών 

συσκευών. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να προειδοποιεί για 

ανάγκη συντήρησης των ενεργειακών εγκαταστάσεων μέσω των ιστορικών 

δεδομένων και μοντέλων πρόβλεψης συντήρησης και βλαβών. 

 Δημιουργία μηνυμάτων και ειδοποιήσεων στον ένοικο του κτιρίου, 

ενημερώνοντας των για πιθανές ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και 

βελτιστοποίησης των εσωτερικών συνθηκών.  
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 Εύρεση τρόπων χρηματοδότησης για εγκατάσταση ΑΠΕ και αυτοματισμών 

κτιρίων.  

 Επίβλεψη και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και αυτοματισμών αλλά 

και του λογισμικού που χρησιμοποιείται.  
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3 Προσομοίωση κατανάλωσης ενεργείας 

 

Η προσομοίωση κτιρίων αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται 

ένα εικονικό αντίγραφο ενός κτιρίου. Η προσομοίωση των κτιρίων κατηγοριοποιείται 

σε προσομοίωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε προσομοίωση της ανάλυσης της 

ενέργειας. Οι νέες τάσεις στην κτιριακή διαχείριση κτιρίων (Building Management 

Systems -BMS) στοχεύουν στην εξοικονόμησης ενέργειας και στην βιωσιμότητα των 

κτιρίων με την βοήθεια μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων, που 

προσομοιώνουν διάφορες λειτουργίες ενός κτιρίου [8]. Η προσομοίωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης είναι καίριας σημασίας για την διαχείριση των κτιρίων.  

Η προσομοίωση της  ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια με παράλληλη διατήρηση των 

επιπέδων άνεσης των χρηστών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.  Το πρώτο βήμα για 

να αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου είναι να αξιολογηθεί η ενέργεια 

που καταναλώνει. Μια από τις βασικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να 

εκτιμηθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι με την χρήση μαθηματικών- 

φυσικών μοντέλων (physical models) [9]. Τα μοντέλα αυτά έχουν την δυνατότητα να 

προσομοιώνουν την κατανάλωση του κτιρίου και την ενεργειακή του απόδοση, μέσω 

μαθηματικών εξισώσεων (πχ. εξισώσεις για την μεταφερόμενη ενεργεία μεταξύ 

κτιρίου και περιβάλλοντος), καθώς και εξισώσεις για την εύρεση της διατήρησης της 

ενέργειας σε συνάρτηση με τις συνιστώσες του κτιρίου. Τα μαθηματικά μοντέλα 

θεωρούνται ακριβή καθώς είναι υπολογιστικά, παρόλα αυτά για να χρησιμοποιηθούν 

χρειάζονται λεπτομερή και αναλυτικά δεδομένα του κτιρίου για να εφαρμοστούν [10]. 

Το βασικότερο μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι, πρέπει να δημιουργείται ένα 

ξεχωριστό μοντέλο για κάθε κατοικία, ακόμα και για το ίδιο κτίριο, καθώς λόγω 

προσανατολισμού και ορόφου στο κτίριο, θα αλλάζουν οι συνιστώσες του κτιρίου.  

Μια άλλη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του ηλεκτρικού 

φορτίου ενός κτιρίου, είναι μέσω της χρήσης μοντέλων υπολογιστικής νοημοσύνης που 

χρησιμοποιούν διάφορα δεδομένα (data-driven models). Τα συγκεκριμένα μοντέλα για 

να προσομοιώσουν την καταναλισκόμενη ενέργεια εκμεταλλεύονται μετρήσεις και 
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δεδομένα, όπως η εσωτερική θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του χώρου, η εξωτερική 

ακτινοβολία, η ταχύτητα του ανέμου, ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας του 

κτιρίου κ.α. [11].  Το βασικότερο μειονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι η απόδοση 

τους σε φυσικούς όρους.  

Επί της ουσίας, κάθε μοντέλο που χρησιμοποιείται για να προσομοιωθεί η ενεργειακή 

απόδοση ενός κτιρίου θα πρέπει να αναλυθεί και να αξιολογηθεί ως προς την 

αποτελεσματικότητα του. Επομένως, στην παρούσα ενότητα ένα σύνολο αλγορίθμων 

προσέγγισης (Regression Algorithms), θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση 

ενέργειας. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν αφού 

εφαρμοστούν στο ίδιο δείγμα. Τέλος, θα επιλεγεί ο καταλληλότερος και 

αποδοτικότερος, βάση των αποτελεσμάτων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την 

ενεργειακή προσομοίωση [12].  

 

3.1 Μεθοδολογία προσομοίωσης ενέργειας 

Η προσομοίωση της καταναλισκόμενης ενέργειας γίνεται μέσω της αναπαραγωγής και 

δημιουργίας όλων των πιθανών συνδυασμών καταστάσεων λειτουργίας των 

ηλεκτρικών συσκευών (σε λειτουργία/ σε μη λειτουργία – on/off) του κτιρίου 

χρησιμοποιώντας μοντέλα υπολογιστικής νοημοσύνης. Βασικότερος στόχος της 

προσομοίωσης της ενέργειας όλων των πιθανών καταστάσεων είναι να παραχθούν 

πιθανοί συνδυασμοί των καταστάσεων λειτουργίας και ταυτόχρονος υπολογισμός της 

συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν όλες αυτές οι καταστάσεις.  

Αρχικά, θα πρέπει να ανακτηθούν οι συσκευές του κτιρίου, η ενέργεια που 

καταναλώνουν οι συσκευές, και η συνολική ενέργεια του κτιρίου. Τα ενεργειακά 

μοτίβα των ηλεκτρικών συσκευών είναι άπειρα και πολύπλοκα και διαφέρουν όχι μόνο 

από συσκευή σε συσκευή, αλλά και στην ίδια την συσκευή. Ακόμα και για τον ίδιο 

τύπο συσκευής υπάρχουν πολλές ενεργειακές καταστάσεις που επηρεάζουν την 

τρέχουσα κατανάλωση της συσκευής, αφενός γιατί πολλές συσκευές έχουν περιοδική 

λειτουργία (πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα κ.α.), αφετέρου γιατί υπάρχουν διάφορα 

προγράμματα, επίπεδα λειτουργίας, ενεργειακές κλάσεις, μοντέλα κ.α. Επομένως, δεν  
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είναι εφικτό να δημιουργηθούν και να εκπαιδευτούν άπειρα μοντέλα για τον 

υπολογισμό της κατάστασης λειτουργίας της συσκευής από την ενέργεια που 

καταναλώνει. Έτσι, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο μη εποπτευόμενης 

μάθησης (unsupervised learning) για να εκτιμηθεί η κατάσταση λειτουργίας των 

συσκευών απευθείας από την ηλεκτρική ενέργεια της. Tα Κρυφά Μαρκοβιανά 

Μοντέλα (Ηidden Markov Models - ΗΜΜs) [13], χρησιμοποιούνται και μπορούν να 

υπολογίσουν το φορτίο βάσης (base load) των συσκευών και να διαχωρίζουν την 

ενέργεια σε υψηλή και χαμηλή τάση, που αντιστοιχεί στην λειτουργία της κάθε 

συσκευής.  

Το HMM μπορεί να εκτιμήσει χωρίς επίβλεψη την κατάσταση λειτουργίας (ανοιχτή, 

κλειστή- on/off) κάθε συσκευής, απευθείας από την χρονοσειρά της ενέργειας που 

καταναλώνει, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ενός μοντέλου με προκαθορισμένα όρια 

ή δεδομένα εξόδου, όπως θα ήταν απαραίτητο στη  μάθηση με επίβλεψη [14]. Το HMM 

είναι ένα μοντέλο πιθανοτήτων αποτελούμενο από ένα σύνολο διακριτών μεταβλητών 

𝑂 = 𝑂1, … , 𝑂𝑇 και ένα σύνολο από παρατηρούμενες διακριτές μεταβλητές 𝐻 =

𝐻1, … , 𝐻𝑇 , οι οποίες για 𝑇 παρατηρήσεις, συντελούν στην κανονική κατανομή ως [13]: 

𝑃(𝑂, 𝐻) =  𝑃(𝐻1) ∏ 𝑃(
𝐻𝑡+1

𝐻𝑡
)

𝑇

𝑡=1

 ∏ 𝑃(
𝑂𝑡

𝐻_𝑡
)

𝑇

𝑡=1

, 
(1) 

 

όπου κάθε 𝑂𝑡 είναι μία διακριτή μεταβλητή με πιθανές τιμές Ν και κάθε 𝐻𝑡 είναι μια 

διακριτή μεταβλητή με πιθανές τιμές Μ [15]. Το HMM δεδομένου ενός συνόλου Ο που 

αντιπροσωπεύει την ακολουθία του καταναλισκόμενου φορτίου της συσκευής, θα 

ανακαλύψει το βέλτιστο σύνολο διακριτών κρυφών καταστάσεων Η, το οποίο θα 

εξηγεί την παρατήρηση αυτή. Δεδομένης της ακολουθίας των παρατηρήσεων Ο, το 

HMM θα εκτιμήσει την αντίστοιχη ακολουθία Η, λαμβάνοντας υπόψη δύο κρυφές 

καταστάσεις που ερμηνέουν την Ο ως εξής: 
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ℎ𝑖 = {
0, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής 

1, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας
 

      (2) 

Στη συνέχεια, ανακτάται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου 

και η κατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών (0/1) και στη συνέχεια, 

παράγεται στοχαστικά  το σύνολο όλων των πιθανών συνδυασμών των μεταβάσεων 

των ηλεκτρικών συσκευών και τροφοδοτούνται σε έναν αλγόριθμο προσέγγισης 

(Regression Algorithm), ο οποίος παράγει ως έξοδο την προσομοίωση της συνολικής 

κατάστασης των συσκευών. Το διάγραμμα που παρουσιάζει την εννοιολογική 

αρχιτεκτονική του συνολικού συστήματος βρίσκεται στην Εικόνα  6. 

 

 

Εικόνα  6: Εννοιολογική αρχιτεκτονική του συστήματος προσομοίωσης 

κατανάλωσης της συνολικής ενέργειας 
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3.1.1 Επεξεργασία δεδομένων  

Το σύνολο των δεδομένων  που απαιτείται για να λειτουργήσει το σύστημα 

προσομοίωσης της ενέργειας αποτελείται από την αθροιστική κατανάλωση ενέργειας 

του κτιρίου, καθώς, και την μεμονωμένη κατανάλωση ενέργειας της κάθε ηλεκτρικής 

συσκευής, την ίδια χρονική στιγμή. Αρχικά, οι καταναλώσεις τροφοδοτούνται στο 

μοντέλο HMM, ένα για κάθε συσκευή, και αντικαθίστανται με την αντίστοιχη 

κατάσταση λειτουργίας (0/1), όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ως εκ τούτου, το σύνολο 

των δεδομένων αποτελείται από μία κατάσταση  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή 𝑡𝑥, καθώς και την συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑥, όπου 

𝑥 = 0,1, … 𝑛 και το  𝑛 ∈ 𝑁. 

Κάθε κατάσταση 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 περιλαμβάνει την κατάσταση λειτουργίας όλων των 

ηλεκτρικών συσκευών του κτιρίου, όπου η κατάσταση λειτουργίας μηδέν (0) 

υποδεικνύει πως η συσκευή καταναλώνει το φορτίο βάσης, άρα είτε είναι κλειστή (off), 

είτε βρίσκεται σε αναμονή (stand by). Σε αναμονή, θεωρούνται όλες οι συσκευές, οι 

οποίες ενώ δε βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας, καταναλώνουν ρεύμα, όπως για 

παράδειγμα όταν ένας ηλεκτρικός φούρνος δεν είναι αναμμένος, παρόλα αυτά 

καταναλώνει ρεύμα το ηλεκτρικό ρολόι του φούρνου.  Η κατάσταση λειτουργίας ένα 

(1) υποδεικνύει πως η συσκευή αυτή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί (on). Κάθε 

κατάσταση 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 ορίζεται ως: 

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 = ∑ 𝑑𝑖

𝑚

𝑖=1

, 
(3) 

 

όπου 𝑑𝑖 είναι η κατάσταση λειτουργίας κάθε συσκευής και 𝑚 ∈ 𝑁 είναι ο συνολικός 

αριθμός των συσκευών του κτιρίου. Για να προσομοιωθεί η συνολική ενέργεια που 

καταναλώνει το κτίριο κατά  την μετάβαση από μια κατάσταση 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 σε μια νέα 

κατάσταση 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥+1, θα πρέπει το σύνολο των δεδομένων να υποστεί μια επεξεργασία. 

Η επεξεργασία αυτή των δεδομένων αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο 

δεδομένων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για την εκπαίδευση του μοντέλου 

με τον αλγόριθμο προσέγγισης. Δεδομένης μίας κατάστασης 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 την χρονική 
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στιγμή 𝑡𝑥 με 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑥, και μιας κατάστασης 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥+1 την χρονική στιγμή 𝑡𝑥+1, το 

μοντέλο θα πρέπει να έχει ως έξοδο δεδομένων το 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑥+1, της ενεργειακής μετάβασης 

του κτιρίου από  την 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥 στην  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑥+1. Αυτή η τεχνική μετατόπισης των 

δεδομένων εφαρμόζεται στο σύνολο των δεδομένων. Αυτή η εναλλαγή του συνόλου 

φαίνεται στην Εικόνα  7. 

 

Εικόνα  7: Διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων 

 

3.2 Αλγόριθμοί προσέγγισης για ενεργειακή προσομοίωση 

Οι αλγόριθμοι προσέγγισης - Regression Algorithms (RA) έχουν ως βασικό σκοπό να 

προβλέψουν και να προσεγγίσουν το στόχο ή τις ετικέτες  ή δεδομένα εξόδου, που είναι 

συνεχόμενες αριθμητικές τιμές. Οι RA λαμβάνοντας υπόψη τους τα δεδομένα εισόδου, 

παράγουν μια έξοδο με βάση αυτά που έχει μάθει ο αλγόριθμος κατά την διαδικασία 

εκπαίδευσης. Συνεπώς, ο αλγόριθμος μπορεί να αξιολογηθεί ως προς την  
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αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια μιας φάσης δοκιμής. Όλοι οι αλγόριθμοι που 

δοκιμάστηκαν ως προς την αποδοτικότητα τους για το πρόβλημα της ενεργειακής 

προσομοίωσης παρουσιάζονται περιγραφικά σε αυτή την ενότητα.   

1) Decision Tree Regressor (DTR). Ο αλγόριθμος προσέγγισης DTR είναι μια δομή 

που μοιάζει με δέντρο. Κάθε εσωτερικός κόμβος αντιπροσωπεύει και ένα δεδομένο και 

κάθε κλαδί είναι ένας κανόνας απόφασης. Για να χωρίσει τα δεδομένα σε φύλλα ο DTR 

χρησιμοποιεί το δείκτη Gini [11]. Ο δείκτης Gini μπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα 

𝑝𝑖 ενός αντικειμένου που έχει την ετικέτα i να επιλεγεί με πιθανότητα λάθους στην 

κατηγοριοποίηση αυτού του στοιχείου ως:  

∑ 𝑝𝑘

𝑘≠𝑖

= 1 − 𝑝𝑖, 
(4) 

Η ελάχιστη τιμή είναι 0 όταν όλες οι περιπτώσεις στον κόμβο εμπίπτουν σε μία 

κατηγορία στόχου. Για να υπολογιστεί το Ginι, σε ένα σύνολο στοιχείων με 𝐽 τάξεις, 

αν υποθέσουμε ότι 𝑖 ∈ {1,2, . . . , 𝐽} και το 𝑝𝑖 είναι το κλάσμα των  στοιχείων που φέρουν 

την ετικέτα i στο σύνολο ως: 

I𝐺  (𝑝) = ∑(𝑝𝑖 ∑ 𝑝𝑘

𝑘≠𝑖

)

𝐽

𝑖=1

= 1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝐽

𝑖=1

 

 

(5) 

2) Random Forest Regressor (RFR). Το 1995, ο Ho διαπίστωσε ότι μια δομή πολλών 

δέντρων - δάση, τα οποία χωρίζονται σε πλάγια επίπεδα αυξάνουν την ακρίβεια τους 

καθώς μεγαλώνουν [17]. Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης ο αλγόριθμος 

δημιουργεί σταδιακά ομάδες δέντρων απόφασης (δάση), και κάθε δέντρο συμβολίζει 

μια προτεινόμενη τιμή ανά εξαρτημένη μεταβλητή.  Για να αποδοθεί η τιμή στο 

τελευταίο δέντρο χρησιμοποιείται ο δείκτης  Gini.  Για κάθε δέντρο απόφασης που 

δημιουργείται, το RFR, υπολογίζει την αξία του κόμβου θεωρώντας μόνο δύο κόμβους 

ως εξής:   
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𝑛𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝐶𝑗 − 𝑤𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑗) − 𝐶𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑗) − 𝑤𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑗) − 𝐶𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑗) 

 

(6) 

όπου, 𝑛𝑖𝑗 είναι η αξία του κόμβου 𝑗, 𝑤𝑗 είναι είναι η αξία των δειγμάτων που φτάνουν 

στο κόμβο 𝑗, 𝐶𝑗 είναι τιμή του δείκτη Gini για τον κόμβο 𝑗. Το  𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑗) είναι το 

αριστερό παιδί-κόμβος και 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑗) είναι το δεξί παιδί-κόμβος.  

3) Gradient Boosting Regressor  (GBR). O GBR παράγει ένα μοντέλο πρόβλεψης 

που έχει τη μορφή ενός συνόλου μοντέλων ασθενής πρόβλεψης. Σταδιακά δημιουργεί 

πολλαπλά επίπεδα, όπως κάνουν και τα περισσότερα μοντέλα προσέγγισης, και 

γενικεύει τα αποτελέσματα μέσω της χρήσης μια εξίσωσης απώλειας (loss function) 

[18].  Ο αλγόριθμος αναζητά την 𝐹
^

(𝐱) που μπορεί να ελαχιστοποιήσει την συνάρτηση 

απώλειας σε όλο το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης {(𝐱1, 𝑦1), … , (𝐱𝑁 , 𝑦𝑁)}. Ο 

αλγόριθμος ξεκινάει τη λειτουργία του υπολογίζοντας:  

𝐹0(𝐱) = arg min
𝛾

∑ 𝐿(𝑦𝑖, 𝛾)

𝑁

𝑖=1

 

 

 

(7) 

και σταδιακά αυξάνει τα επίπεδα του μοντέλου ως : 

𝐹𝑚(𝐱) = 𝐹𝑚−1(𝐱) − 𝛾𝑚 ∑ ∇𝐹𝑚−1
𝐿(𝑦𝑖, 𝐹𝑚−1(𝐱𝑖))

𝑁

𝑖=1

, 

 

 

(8) 

όπου το 𝛾𝑚 υπολογίζεται ως: 
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𝛾𝑚 = arg min

𝛾

∑ 𝐿(𝑦𝑖, 𝐹𝑚−1(𝐱𝑖) − 𝛾∇𝐹𝑚−1
𝐿(𝑦𝑖, 𝐹𝑚−1(𝐱𝑖)))

𝑁

𝑖=1

 

 

 

 

(9) 

4) Support Vector Machine (SVM). Στη μηχανική μάθηση οι Μηχανές Διανυσμάτων 

Υποστήριξης (ΜΔΥ), είναι μοντέλα  με επίβλεψη τα οποία χρησιμοποιούνται και για 

συσταδοποίηση και για προσέγγιση των δεδομένων [19]. Κατά την διαδικασία 

εκπαίδευσης τα δεδομένα διαχωρίζονται μη γραμμικά.  Αφού διαχωριστούν, ελέγχεται 

αν τα δεδομένα βρίσκονται στο σωστό επίπεδο, ο έλεγχος πραγματοποιείται έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί το:  

 [
1

𝑛
∑ max(0,1 − 𝑦𝑖(𝑤

→
⋅ 𝑥

→

𝑖 − 𝑏))] + 𝜆‖𝑤
→

‖2

𝑛

𝑖=1

, 

 

 

        (10) 

όπου το 𝑦𝑖 είναι ο i-οστός στόχος και 𝑤
→

⋅ 𝑥
→

𝑖 − 𝑏 είναι i-οστή  έξοδος. Η παράμετρος 𝜆 

καθορίζει το περιθώριο ανάμεσα στα επίπεδα και διασφαλίζει ότι το 𝑥
→

𝑖 βρίσκεται στη 

σωστή μεριά του επιπέδου. 

5) Stochastic Gradient Descent (SGD). Ο SGD είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος 

ο οποίος σε κάθε γύρο προσπαθεί να βελτιστοποιήσει μια αντικειμενική συνάρτηση 

[20].  Ο SGD  προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την παρακάτω συνάρτηση:  

𝑄(𝑤) =
1

𝑛
∑ 𝑄𝑖(𝑤),

𝑛

𝑖=1

 
 

      (11) 

όπου προσπαθεί να βρει την παράμετρο 𝑤, που ελαχιστοποιεί την 𝑄(𝑤). 
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6) Bayesian Ridge (BR). To BR είναι ένα στατιστικό μοντέλο που υλοποιείται 

σύμφωνα με τα μοντέλα Bayesian [21]. Έστω, ότι έχουμε ένα τυπικό πρόβλημα 

προσέγγισης στο οποίο για κάθε 𝑖 = 1, … , 𝑛,  καθορίζουμε το μέσο όρο τους, βάση της 

κανονικής κατανομής 𝑦𝑖 δεδομένου  𝑘 × 1 φορέα πρόβλεψης 𝐱𝑖,  τότε ισχύει:   

𝑦𝑖 = 𝐱𝑖
T𝛽 + 휀𝑖, (12) 

όπου το 𝛽 είναι ένα διάνυσμα 𝑘 × 1  και τα 휀𝑖 είναι τυχαίες μεταβλητές, για τις οποίες 

ισχύει :  

휀𝑖 ∼ 𝑁(0, 𝜎2). (13) 

Η παραπάνω εξίσωση  αντιστοιχεί σε:  

𝜌(𝐲 ∣ 𝐗, 𝛽, 𝜎2) ∝

(𝜎2)−𝑛/2exp (−
1

2𝜎2
(𝐲 − 𝐗𝛽)T(𝐲 − 𝐗𝛽))

 

 

(14) 

Η τελική λύση βασίζεται στη μέθοδο  Moore–Penrose: 

𝛽
^

= (𝐗T𝐗)−1𝐗T𝐲 
 (15) 

7) LassoLars. To μοντέλο LassoLars είναι ένα μοντέλο Lasso το οποίο υλοποιείται 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LARS [23]. Το μοντέλο ξεκινάει θέτοντας όλους τους 

συντελεστές 𝛽 ίσους με μηδέν. Στην συνέχεια υπολογίζει ένα παράγοντα πρόγνωσης 𝑥𝑗  

που σχετίζεται όσο το δυνατόν περισσότερα με το 𝑦.  Κατόπιν, υπολογίζει τα 𝑟 = 𝑦 −

𝑦
^
. Διακόπτει τους υπολογισμούς όταν  ένας άλλος δείκτης πρόγνωσης 𝑥𝑘 έχει την ίδια 

συσχέτιση 𝑟 με τον δείκτη πρόγνωσης 𝑥𝑗.  Ακολούθως, αυξάνει το  δείκτη 𝛽𝑗 και 𝛽𝑘 με 

τον ίδιο τρόπο, έως ότου κάποιος άλλος δείκτης πρόγνωσης 𝑥𝑚 έχει τόσο μεγάλη 
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συσχέτιση με το 𝑟. Στην συνέχεια, αυξάνει τους δείκτες 𝛽𝑗, 𝛽𝑘  και 𝛽𝑚 με τον ίδιο 

τρόπο έως ότου κάποιος άλλος δείκτης 𝑥𝑛 πρόγνωσης έχει τόσο μεγάλη συσχέτιση με 

το 𝑟.  Η επαναληπτική διαδικασία συνεχίζει μέχρι να εισαχθούν όλοι οι δείκτες στο 

μοντέλο=.  

8) Automatic Relevance Determination Regression (ARDR). Το μοντέλο ARDR 

[24] έχει παρόμοια λειτουργία με το μοντέλο Bayesian Ridgαλλά συνήθως οδηγεί σε 

πιο ακραία βάρη 𝑤. Το ARDR θέτει ένα όριο πάνω από το βάρος 𝑤  με την υπόθεση 

ότι ισχύει η κατανομή Gauss.Έτσι, κάθε βάρος 𝑤𝑖 αντλείται από την κατανομή Gauss, 

με κέντρο μηδέν και με ακρίβεια 𝜆𝑖 ίση με : 

𝑝(𝑤 ∣ 𝜆) = 𝑁(𝑤 ∣ 0, 𝐴−1), 

 

(16) 

όπου ισχύει ότι: 

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴) = 𝜆 = 𝜆1, … , 𝜆𝑝   (17) 

Σε αντίθεση με το BR μοντέλο, κάθε συντεταγμένη  𝑤𝑖 έχει τη δική της τυπική 

απόκλιση 𝜆𝑖. Κάθε προηγούμενο τιμή του 𝜆𝑖 επιλέγεται από την κανονική κατανομή 

γάμα που δίνεται από τις υπερπαραμέτρους  𝜆1και 𝜆2. 

9) Passive Aggressive (PAR). O αλγόριθμος ονομάζεται παθητικός (passive) καθώς 

εάν η πρόβλεψη είναι σωστή, τότε το μοντέλο διατηρείται στη τρέχουσα κατάσταση 

χωρίς καμία αλλαγή στις παραμέτρους του, όπως για παράδειγμα όταν τα δεδομένα 

εκπαίδευσης δεν επαρκούν για να προκαλέσουν αλλαγές στο μοντέλο [25]. Επίσης, 

ονομάζεται και επιθετικό (aggressive) γιατί σε περίπτωση που η πρόβλεψη είναι 

λανθασμένη, τότε το μοντέλο αλλάζει τις παραμέτρους του. Στόχος του μοντέλου είναι 

έχει ένα περιθώριο 1, όσο πιο συχνά γίνεται. Σε επαναλήψεις όπου ο αλγόριθμος 

επιτυγχάνει περιθώρια μικρότερος του ενός το μοντέλο υφίσταται μια στιγμιαία 

απώλεια. Η απώλεια αυτή 𝑙 ορίζεται ως : 
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𝑙(𝑤; (𝑥, 𝑦) = {
0,  𝑦(𝑤 ∙ 𝑥) ≥ 1 

1 − 𝑦(𝑤 ∙ 𝑥), otherwise
 

 

(18) 

Ένα ζευγάρι ετικέτας (label) (𝑥𝑡, 𝑦𝑡) σημαίνει πω κάθε είσοδος 𝑥𝑡 σχετίζεται με μια 

μοναδική ετικέτα εξόδου 𝑦𝑡. Και 𝑤𝑡 είναι το βάρος που χρησιμοποιείται από τον 

αλγόριθμο στην επανάληψη 𝑡. 

10) Theil-Sen Regressor. Ο Theil-Sein είναι μια μέθοδος κατά την οποία μια γραμμή 

προσαρμόζεται σε δείγματα σημείων στο επίπεδο, επιλέγοντας τη μέση κλίση όλων 

των γραμμών μέσω σημείων ανά ζεύγη [26]. Ο Theil-Sein ενός συνόλου με 

δισδιάστατα σημεία 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 είναι το διάμεσο 𝑚 της κλίσης (slope) 𝑚 των κλίσεων που 

καθορίζεται από όλα τα ζεύγη των σημείων των δεδομένων εκπαίδευσης [26]: 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑦𝑗 − 𝑦𝑖

𝑥𝑗 − 𝑥𝑖
 

 

  (19) 

11) Linear Regressor (LR). O LR είναι μια γραμμική προσέγγιση η οποία 

μοντελοποιεί τη σχέση μια εξαρτημένης μεταβλητής και μίας ή περισσοτέρων 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Δεδομένου ενός συνόλου δεδομένων {𝑦𝑖, 𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝}𝑖=1
𝑛 , n 

στατιστικών μονάδων το μοντέλο υποθέτει πως η σχέση μεταξύ της εξαρτώμενης  

μεταβλητής y και των διανυσμάτων  x είναι γραμμική [27]. 

12) Ridge CV.  Το μοντέλο Ridge είναι ένας τύπος κανονικής γραμμικής προσέγγισης 

που περιλαμβάνει μια ποινή  𝐿2 [28]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι 

συντελεστές βαρύτητας για εκείνες τις μεταβλητές εισόδου που δεν συμβάλλουν με 

αποδοτικότητα στην πρόβλεψη. 

13) Lasso. Το μοντέλο Lasso [24] είναι μια μέθοδος αναλυτικής προσέγγισης που 

εκτελείται με επιλογή μεταβλητής και κανονικοποίηση προκειμένου να βελτιώσει την 

ακρίβεια της πρόβλεψης και την ερμηνεία του στατιστικού μοντέλου που παράγει. 
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Επίσης, το μοντέλο Lasso σχετίζεται  στη μείωση του θορύβου μέσω μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης:  

1

𝑁
∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝛼, 𝛽)

𝑁

𝑖=1

 

 

 

(20) 

 

η κανονικοποίηση της οποίας θα είναι: 

 

min
𝛼,𝛽

1

𝑁
∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝛼, 𝛽) subject to ‖𝛽‖1 ≤ 𝑡

𝑁

𝑖=1

, 

 

     (21) 

όπου μόνο η παράμετρος 𝛽 τιμωρείται, ενώ η παράμετρος 𝛼 μπορεί να πάρει 

οποιαδήποτε επιτρεπόμενη τιμή. Επίσης, δεν τιμωρείται και η βασική περίπτωση 𝛽0. 

14) Orthogonal Matching Pursuit (OMP). O αλγόριθμος OMP προσπαθεί να 

ανακαλύψει τις βέλτιστες αντιστοιχίσεις και προβολές των πολυδιάστατων δεδομένων 

στο εύρος ενός υπέρ-πλήρους λεξικού 𝐷. Η βασική ιδέα να αντιπροσωπευτεί ένα σήμα 

𝑓 από το χώρο Hilbert 𝐻 [30] ως ένα σταθμισμένο άθροισμα πολλών λειτουργιών 𝑔𝛾𝑛
 

που λαμβάνονται από το 𝐷. Μια προσέγγιση με το 𝛮 άτομα θα έχει τη μορφή [29]: 

𝑓(𝑡) ≈ 𝑓
^

𝑁(𝑡): = ∑ 𝑎𝑛𝑔𝛾𝑛
(𝑡),

𝑁

𝑛=1

 

 

(22) 

όπου το 𝑔𝛾𝑛
 είναι 𝛾𝑛 στήλη του πίνακα 𝐷 και είναι ο συντελεστής στάθμισης για το 

άτομο 𝑔𝛾𝑛
.  

15) Huber. To μοντέλο Huber λειτουργεί μέσω μιας συνάρτησης απώλειας που 

χρησιμοποιείται για ισχυρή προσέγγιση των δεδομένων. Η συνάρτηση απώλειας είναι 
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λιγότερο ευαίσθητη στα ακραία δεδομένα σε σχέση με το τετραγωνικό σφάλμα [31]. 

Η συνάρτηση απώλειας Huber περιγράφει τη ποινή που προκύπτει από μια διαδικασία 

εκτίμησης που ορίζει την συνάρτηση απώλειας ως [31]: 

𝐿𝛿(𝑎) = {

1

2
𝑎2 for |𝑎| ≤ 𝛿,

𝛿(|𝑎| −
1

2
𝛿), 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά.

 

 

    (23) 

Η συνάρτηση αυτή είναι τετραγωνική για μικρές τιμές 𝑎 και γραμμική για μεγάλες 

τιμές, με ίσες τιμές και κλίσεις των διαφόρων τμημάτων σε δύο σημεία όπου |𝑎| = 𝛿.  

16) Random sample consensus. Το μοντέλο RANSAC [32] είναι μία επαναληπτική 

μέθοδος για την εκτίμηση παραμέτρων ενός μαθηματικού μοντέλου από ένα σύνολο 

παρατηρούμενων δεδομένων που περιέχει ακραίες τιμές, όταν τα ακραία σημεία δεν 

πρέπει να έχουν καμία επίδραση στις τιμές της πρόβλεψης. Επομένως, το μοντέλο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ανιχνευτής ακραίων τιμών. Ο αλγόριθμος είναι μη 

ντετερμινιστικός υπό την έννοια ότι παράγει ένα λογικό αποτέλεσμα μόνο με μια 

συγκεκριμένη πιθανότητα. Με αυτή την πιθανότητα να αυξάνεται με το πέρας των 

επαναλήψεων.  

Έστω ότι 𝑝 είναι η επιθυμητή πιθανότητα ο αλγόριθμος να παρέχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα πρόβλεψης. Τότε, θα επιστρέψει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, εάν σε 

κάποια από τις επαναλήψεις επιστραφούν μόνο τα εσωτερικά σημεία από το σύνολο 

των δεδομένων n εισόδου, όταν ο αλγόριθμος επιλέγει τα σημεία από τα οποία 

υπολογίζονται οι παράμετροι του μοντέλου. Αν το  w είναι μια πιθανότητα να επιλεγεί 

ένα εσωτερικό σημείο κάθε φορά που επιλέγεται ένα σημείο τότε: 

 

𝑤 =
number of inliers in data

number of points in data 
 

 

 

  (24) 



 

48 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 
Υποθέτοντας ότι τα 𝑛 έχουν επιλεγεί ανεξάρτητα τότε 𝑤𝑛 είναι η πιθανότητα όλοι τα 

σημεία να είναι εσωτερικά και 1 − 𝑤𝑛είναι η πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα από τα 

σημεία αυτά είναι γενικό, μια περίπτωση που υποδηλώνει ότι είναι ένα κακό μοντέλο 

θα εκτιμηθεί από αυτό το σύνολο σημείων. Αυτή η πιθανότητα ισχύος 𝑘 είναι η 

πιθανότητα ότι ο αλγόριθμός δεν επιλέγει ποτέ ένα σύνολο σημείων 𝑛 τα οποία είναι 

όλα εσωτερικά σημεία και αυτό πρέπει να είναι ίδιο με το 1 − 𝑝. Επιπλέον ισχύει ότι:  

1 − 𝑝 = (1 − 𝑤𝑛)𝑘   (25) 

 

το οποίο τελικά ορίζεται ως: 

𝑘 =
log (1 − 𝑝)

log (1 − 𝑤𝑛)
 

 

 

 (26) 

3.3 Αποτελέσματα δοκιμής των αλγορίθμων προσέγγισης  

Στη παρούσα υπό-ενότητα θα παρουσιαστούν ανά αλγόριθμο προσέγγισης, τα 

αποτελέσματα κατά την εκτέλεση τους. Το σύνολο των δεδομένων ανακτήθηκε από 

μια ανοιχτή βάση [33]. Στη συνέχεια τα δεδομένα επεξεργάστηκαν, σύμφωνα με την 

διαδικασία που έχει περιγραφεί στην Ενότητα 3.1.1. Το σύνολο των δεδομένων στην 

συνέχεια διαχωρίστηκε σε 60% για εκπαίδευση και 40% για δοκιμή. Κάθε αλγόριθμος 

δοκιμάστηκε στο ίδιο σετ δεδομένων και για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των 

αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκαν γνωστοί δείκτες αξιολόγησης.  

1) Decision Tree Regressor (DTR). Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  8, ο 

αλγόριθμος DTR είναι αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής 

κατανάλωσης. Όλες τις χρονικές στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο φορτίο βάσης 

έχουν προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Επίσης, έχει αποδώσει σωστά και αρκετές 

υψηλές τάσεις. Γενικότερα, κατά την προσομοίωση ενέργειας οι στιγμές με υψηλές 

τάσεις είναι και οι δυσκολότερες να προσομοιωθούν και επί της ουσίας, είναι αυτές 
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που προκαλούν και τις περισσότερες αποκλίσεις κατά την πρόβλεψη. Παρατηρούμε ότι 

ο αλγόριθμος πρόβλεψε δύο υψηλές τάσεις που δεν υπήρχαν (false  - positive) και μία 

που υπήρχε και δεν την βρήκε καθόλου (false -negative).  

 

Εικόνα  8: Αποτελέσματα εκτέλεσης DTR 

 

2) Random Forest Regressor (RFR). Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα  9Εικόνα  8, 

ο αλγόριθμος RFR παρουσιάζεται αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της 

συνολικής κατανάλωσης. Στις περισσότερες στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο 

φορτίο βάσης, έχουν προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια 

των χαμηλών φορτίων παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος έχει μεγαλύτερη απόκλιση σε 

σχέση με τις πραγματικές τιμές, από τον  DTR. Αντιθέτως, παρουσιάζεται καλύτερος 

κατά την πρόβλεψη των  υψηλών τάσεων, καθώς όπως παρατηρούμε δεν προέβλεψε 

καμία υψηλή τάση που δεν υπήρχε. Παρόλα αυτά, η απόκλιση κατά τις χρονικές 

στιγμές με υψηλό φορτίου είναι μεγαλύτερη από τον DTR. 
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Εικόνα  9: Αποτελέσματα εκτέλεσης RFR 

3) Gradient boosting Regressor (GBR). Ο αλγόριθμος GBR κρίνεται ανεπαρκής για 

την πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  10. 

Όλα τα χαμηλά φορτία έχουν προβλεφθεί λάθος. Για την ακρίβεια, τις χρονικές στιγμές 

με χαμηλή κατανάλωση ο αλγόριθμος προβλέπει μια σταθερή τιμή, ανεξάρτητα των 

δεδομένων εισόδου.  Παραδόξως, έχει προβλέψει κάποια φορτία υψηλής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Εν γένει, όπως, ο GBR  δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για 

το συγκεκριμένο πρόβλημα.  

 

Εικόνα  10: Αποτελέσματα εκτέλεσης GBR 

4) Support Vector Machine (SVR).  Ο αλγόριθμος SVR κρίνεται ανεπαρκής για την 

πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  11. Αρχικά 

θα πρέπει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος παρουσιάζει μια μετατόπιση προς τα πάνω 
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για όλες τις στιγμές που έχουμε τα φορτία βάσης. Παρόλα αυτά, όλες οι χρονικές 

στιγμές που έχουμε υψηλή τάση έχουν προβλεφθεί σωστά, με απόκλιση προς τα κάτω.  

Επί της ουσίας, ο SVR παρουσιάζει απόκλιση προς τα πάνω τις στιγμές που η 

κατανάλωση είναι χαμηλή, και απόκλιση προς τα κάτω τις στιγμές που η κατανάλωση 

είναι υψηλή, γεγονός που αυξάνει συνολικά το λάθος του αλγόριθμου.  

 

Εικόνα  11:  Αποτελέσματα εκτέλεσης SVR 

5) Stochastic gradient descent (SGDR). Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  12Εικόνα  

8, ο αλγόριθμος SGDR παρουσιάζεται αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της 

συνολικής κατανάλωσης. Στις περισσότερες στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο 

φορτίο βάσης, έχουν προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Αντιθέτως,  κατά την πρόβλεψη 

των  υψηλών τάσεων δεν είναι τόσο αποδοτικός.  

 

Εικόνα  12:Αποτελέσματα εκτέλεσης SGDR 
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6) Bayesian Ridge. Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  13, ο αλγόριθμος Bayesian 

Ridge είναι αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης. 

Όλες τις χρονικές στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο φορτίο βάσης έχουν 

προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Επίσης, έχει αποδώσει σωστά και αρκετές υψηλές 

τάσεις. Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος δεν πρόβλεψε τάσεις που δεν υπήρχαν (false  - 

positive) απλά έχει μικρές αποκλίσεις κατά την πρόβλεψη στις υψηλές καταναλώσεις. 

 

Εικόνα  13 :Αποτελέσματα εκτέλεσης Bayesian Ridge 

7) LassoLars.   Ο αλγόριθμος LassoLars κρίνεται ανεπαρκής για την πρόβλεψη της 

κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  14. Επί της ουσίας,  ο 

αλγόριθμος δε προβλέπει τίποτα, και παρουσιάζει δείγματα over-fitting, καθώς 

ανεξάρτητης εισόδου προβλέπει μία και μοναδική είσοδο.  

 

Εικόνα  14: Αποτελέσματα εκτέλεσης LassoLars 
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8) Automatic Relevance Determination Regression (ARD). Όπως  παρουσιάζεται 

στην Εικόνα  15, ο αλγόριθμος ARD είναι αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση 

της συνολικής κατανάλωσης. Όλες τις χρονικές στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο 

φορτίο βάσης έχουν προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Επίσης, έχει αποδώσει σωστά και 

αρκετές υψηλές τάσεις. Εν γένει, παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος πρόβλεψε λίγες τάσεις 

που δεν υπήρχαν (false  - positive) και έχει μικρές αποκλίσεις κατά την πρόβλεψη στις 

υψηλές καταναλώσεις. 

 

Εικόνα  15: Αποτελέσματα εκτέλεσης ARD 

 

9) Passive Aggressive. ).  Ο αλγόριθμος Passive aggressive κρίνεται ανεπαρκής για 

την πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  16. 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος παρουσιάζει μια μετατόπιση προς 

τα πάνω για όλες τις στιγμές που έχουμε τα φορτία βάσης. Επίσης, έχει τις 

περισσότερες λανθασμένες προβλέψεις υψηλών τάσεων, έως τώρα, που δεν υπήρχαν.  
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Εικόνα  16: Αποτελέσματα εκτέλεσης Passive aggressive 

10) Theil-Sen Regressor. Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  17, ο αλγόριθμος Theil-

Sein είναι αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης. 

Όλες τις χρονικές στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο φορτίο βάσης έχουν 

προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια. Επίσης, έχει αποδώσει σωστά και όλες τις υψηλές 

τάσεις, με σχετικά μικρές αποκλίσεις.  

 

Εικόνα  17: Αποτελέσματα εκτέλεσης Theil-Sein 

11) Linear Regressor. Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  18, ο αλγόριθμος Linear 

είναι αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης. Όλες 

τις χρονικές στιγμές που η ενέργεια είναι κοντά στο φορτίο βάσης έχουν προβλεφθεί 

με αρκετή ακρίβεια. Επίσης, έχει αποδώσει σωστά και όλες τις υψηλές τάσεις, με 

μικρές αποκλίσεις.  
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Εικόνα  18: Αποτελέσματα εκτέλεσης Linear Regressor 

12)Ridge CV.  Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  19, ο αλγόριθμος Ridge είναι 

αρκετά αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης 

παρουσιάζοντας μικρές αποκλίσεις.  

 

Εικόνα  19: Αποτελέσματα εκτέλεσης Ridge 

13) Lasso. Ο αλγόριθμος Lasso κρίνεται ανεπαρκής για την πρόβλεψη της 

κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  20. Επί της ουσίας ο 

αλγόριθμος δε προβλέπει τίποτα, και παρουσιάζει δείγματα over-fitting, καθώς 

ανεξάρτητης εισόδου, προβλέπει μία και μοναδική είσοδο.  
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Εικόνα  20: Αποτελέσματα εκτέλεσης Lasso 

14) Orthogonal Matching Pursuit (ΟΜΡ). Ο αλγόριθμος ΟΜΡ κρίνεται ανεπαρκής 

για την πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας, όπως παρατηρείται από την Εικόνα  21. 

Όλα τα χαμηλά φορτία έχουν προβλεφθεί λάθος. Για την ακρίβεια, τις χρονικές στιγμές 

με χαμηλή κατανάλωση ο αλγόριθμος προβλέπει μια σταθερή τιμή, ανεξάρτητα των 

δεδομένων εισόδου.  Παραδόξως, έχει προβλέψει κάποια φορτία υψηλής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας σωστά. Εν γένει όπως, ο GBR  δεν προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

Εικόνα  21: Αποτελέσματα εκτέλεσης Orthogonal Matching Pursuit 

15) Huber. Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  22, ο αλγόριθμος Huber είναι αρκετά 

αποδοτικός κατά την προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης παρουσιάζοντας 

μικρές αποκλίσεις.  
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Εικόνα  22: Αποτελέσματα εκτέλεσης Huber 

16) Random sample consensus. . Όπως  παρουσιάζεται στην Εικόνα  23, ο αλγόριθμος 

είναι αρκετά αποδοτικός μόνο στις χαμηλές καταναλώσεις παρουσιάζοντας μικρές 

αποκλίσεις. Όμως, την υψηλότερη τάση δεν την έχει βρει ούτε καν σαν χρονική στιγμή.  

 

Εικόνα  23: Αποτελέσματα εκτέλεσης RANSAC 

 

Συνολικά, στην Error! Reference source not found., παρατηρούμε τα αποτελέσματα 

κατά τη δοκιμή όλων των αναφερόμενων αλγορίθμων. Από την εικόνα αυτή γίνεται 

κατανοητό το πόσες διαφορές παρουσιάζονται από  την εκτέλεση των αλγορίθμων 

προσέγγισης στο ίδιο πρόβλημα και  στο ίδιο σύνολο δεδομένων.  
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Εικόνα  24: Συγκριτικά αποτελέσματα ανά απόδοση (κακή, μέτρια, καλή) 
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3.4 Αποδοτικότητα των αλγορίθμων προσέγγισης 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί μια συγκριτική ανάλυση όλων των αλγορίθμων 

προσέγγισης που παρουσιάστηκαν. Αρχικά, θα περιγραφούν όλοι οι δείκτες 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την φάση της αξιολόγησης. Τέλος, θα 

παρουσιαστούν τα συγκριτικά αποτελέσματα βάση των συγκεκριμένων δεικτών 

αξιολόγησης.  

3.4.1  Δείκτες αξιολόγησης  

1) Mean square error (MSE):  Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) είναι ένας 

δείκτης αξιολόγησης o οποίος δείχνει με απόλυτο τρόπο πόσο καλά ταιριάζει το 

προτεινόμενο μοντέλο προσέγγισης στο υπό εξέταση πρόβλημα. Το αποτέλεσμα του 

είναι ένας απόλυτος αριθμός που υποδεικνύει κατά πόσο τα προβλεπόμενα 

αποτελέσματα διαφέρουν από τον πραγματικό αριθμό (είσοδο). Όσο πιο κοντά στο 

μηδέν πλησιάσει η τιμή του MSE, τόσο καλύτερο είναι μοντέλο καθώς σημαίνει ότι 

τα προβλεπόμενα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίσα με τα πραγματικά. Σε ένα σύνολο 

με 𝑛 δεδομένα και ένα διάνυσμα  𝛶 με δεδομένα εισόδου και 𝑌
^

 τα δεδομένα 

πρόβλεψης τότε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα υπολογίζεται ως [34]: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖

^

)2

𝑛

𝑖=1

. 

 

(27) 

2) R-square (R2):  Το R-square υπολογίζει κατά πόσο η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί 

να εξηγηθεί από το μοντέλο προσέγγισης. Και ονομάζεται το τετράγωνο ενός 

συντελεστή συσχέτισης R (R-square).  Η ισχύς του μοντέλου αντιπροσωπεύει τη 

προγνωστική ισχύ του μοντέλο μεταξύ 0 και 1.  Όσο πιο κοντά στο 1 είναι το R-square, 

τόσο καλύτερα. 

 Σε ένα σύνολο δεδομένων με τιμές 𝑛  που είναι οι  𝑦1, . . . , 𝑦𝑛 το οποίο το καθένα 

σχετίζεται με μια προσαρμοσμένη τιμή 𝑓1, . . . , 𝑓𝑛 ορίζει τα υπόλοιπα ως 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑓𝑖 
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που σχηματίζουν ένα διάνυσμα 𝑒. Εάν το 𝑦

¯
 είναι ο μέσος όρος των παρατηρούμενων 

δεδομένων, τότε το 𝑦
¯
 ορίζεται ως [34]: 

𝑦
¯

=
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(28) 

 

Η ποικιλομορφία των δεδομένων ορίζεται από [34]:  

𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦
¯
)2

𝑖

 
 

(29) 

Το τετράγωνο των διαφορών των υπολοίπων ορίζεται ως [34]: 

 

𝑟𝑒𝑠 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)2

𝑖

= ∑ 𝑒𝑖
2

𝑖

 

 

 (30) 

 

Το 𝑅2 oορίζεται ως:  

𝑅2 = 1 − 𝑆𝑆res

𝑆

𝑆tot
 

 

   (31) 

 

 

Στη καλύτερη των περιπτώσεων ισχύει ότι 𝑆𝑆res = 0 επομένως και το 𝑅2 = 1. 

3) Mean absolute Error (MAE): Το MAE είναι παρόμοιο με το MSE, αλλά αντί για 

το άθροισμα των τετραγώνων του σφάλματος υπολογίζει την απόλυτη τιμή του 

σφάλματος, Το MAE ορίζεται ως [34]: 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(32) 
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3.4.2 Συγκριτικά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση των αλγορίθμων κατά τη φάση της δοκιμής 

αξιολογήθηκαν με διάφορες παραμέτρους αξιολόγησης (MSE,MAE, R-square).  Όπως 

παρατηρείται από  τον Πίνακας  1, ο αλγόριθμος Theil-Sein έχει συνολικά την 

καλύτερη αποδοτικότητα σε όλους τους δείκτες.  

Πίνακας  1: Αποδοτικότητα των αλγορίθμων βάση των δεικτών αξιολόγησης 

 

 

Να σημειωθεί επίσης ότι το μέσο απόλυτο σφάλμα που παρουσιάζει ο Theil-Sein, που 

είναι ίσο με 0,00110 μεταφράζεται σε ένα λάθος ± 1,11 watt. Ένα σφάλμα αυτής της 

τάξης μεγέθους σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση θεωρείται αμελητέο, καθώς 

είναι μικρότερη και από την κατανάλωση ενός μικρού λαμπτήρα LED.  

Από την συνολική απόδοση των αλγορίθμων όπως προκύπτει και από την Εικόνα  25, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κάποιοι αλγόριθμοι δεν θα μπορούσαν σε καμία 

περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση της κατανάλωσης της ενέργειας 
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ενός κτιρίου. Ένας τέτοιος αλγόριθμος είναι και ο Lasso του οποίου το 𝑅2 είναι 0. 

Υπάρχουν αλγόριθμοί με 𝑅2 που κυμαίνεται σε ένα διάστημα [0,69- 0,79] επομένως 

είναι μέτριας απόδοσης, αλλά ίσως θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα με δοκιμές 

επί των παραμέτρων τους. Ο καλύτερος αλγόριθμος θεωρείται ο Theil-Sein με 𝑅2  ίσο 

με 0,88. O αμέσως επόμενος είναι ο Ridge με 𝑅2  ίσο με 0,78.   

 

Εικόνα  25: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
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4 Θερμική άνεση 

 

H Θερμική Άνεση είναι μια αισθητική κατάσταση που δείχνει την ικανοποίηση με τις 

θερμικές συνθήκες του χώρου και εκτιμάται μέσω μιας υποκειμενικής αξιολόγησης 

[34]. Η θερμική άνεση είναι ένας βασικός δείκτης των εσωτερικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών για την ευεξία, την υγεία, την άνεση, ακόμη και την παραγωγικότητα των 

ενοίκων. Σε περίπτωση που ένα άτομο δεν νιώθει θερμικά άνετα, τότε υποφέρει είτε 

από θερμή είτε από ψυχρή θερμική δυσφορία. Η θερμική δυσφορία μπορεί να οδηγήσει 

σε πολλά προβλήματα υγείας, όπως κόπωση, θερμική εξάντληση, ζάλη ναυτία και 

πολλά άλλα. Από την άλλη, η ψυχρή δυσφορία έχει και αυτές επιπτώσεις στην υγεία 

του ατόμου άλλους είδους, όπως είναι η υποθερμία. Επί της ουσίας, όταν οι άνθρωποι 

δεν αισθάνονται θερμικά άνετα, επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, όλες οι καθημερινές 

τους  δραστηριότητες [35].  Υπό αυτής της σκοπιάς, η θερμική άνεση είναι ένας 

κρίσιμος παράγοντας για κάθε άτομο. 

Μόλις κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν και να αλλαχθούν οι εσωτερικές συνθήκες ενός 

χώρου, δηλαδή η θερμοκρασία, η υγρασία και ο εξαερισμός, ώστε να δημιουργηθούν 

βέλτιστα επίπεδα περιβαλλοντικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, τότε γεννήθηκε και 

η ιδέα της θερμικής άνεσης [36].  Τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και 

κλιματισμού (Heating Ventilation and Air Conditioning- HVAC) έχουν την 

δυνατότητα να τροποποιούν και να ρυθμίζουν τις εσωτερικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα τους αυτή δημιούργησε και αύξησε την 

ανάγκη για καλύτερες και ιδανικότερες συνθήκες άνεσης εσωτερικού χώρου [37]. Η 

αποτελεσματικότητα ρύθμισης της θερμικής άνεσης μέσω των συστημάτων HVAC 

είναι σημαντική όχι μόνο για τη δημιουργία υγιών εσωτερικών συνθηκών αλλά και σε 

άλλα γεγονότα όπως είναι για παράδειγμα η συντήρηση έργων τέχνης [38]. 

4.1 Εισαγωγή 

Η επανάσταση για τον υπολογισμό της θερμικής άνεσης τέθηκε από τον Fanger to 

1967. O Fanger παρουσίασε έναν δείκτη για την πρόβλεψη μέσης ψηφοφορίας 

Predicted Mean Vote (PMV), ο οποίος χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την μέση 
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τιμής απόκρισης άνεσης ορισμένων ατόμων. Το πρότυπο ANSI ASHRAE 55 [34] 

ποσοτικοποιεί αυτόν τον δείκτη θερμικής άνεσης μέσω μια κλίμακας 7 σημείων όπου 

το -3 είναι το κρύο, το 0 είναι το ουδέτερο και το +3 είναι το ζεστό. To πρότυπο 

ASHRAE υποδηλώνει πως η θερμική άνεση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση 

είναι αντικειμενική και μετρήσιμη και περιλαμβάνεις την μέτρηση των εσωτερικών 

περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως είναι η υγρασία και η θερμοκρασία [38]. Η άλλη, 

είναι υποκειμενική, και περιλαμβάνει την ανθρώπινη διάσταση της θερμική άνεσης που 

είναι  η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Και οι δύο διαστάσεις είναι σημαντικές, 

η μεν πρώτη για τον σχεδιασμό του κτιρίου και η δεύτερη, για την απόδοση του.  

Το μοντέλο PMV του Fanger για την εκτίμηση της θερμικής άνεσης είναι γενικά 

αποδεκτό και αναγνωρισμένο [42]. Ωστόσο, το σύνολο των εξισώσεων που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του είναι περίπλοκο, όχι μόνο επειδή 

περιλαμβάνει τους μη μετρήσιμους ατομικούς παράγοντες, αλλά και επειδή το ίδιο το 

μοντέλο είναι περίπλοκο και δύσκολο να επιλυθεί. Ως εκ τούτου, ορισμένοι ερευνητές 

προτείνουν εναλλακτικές μεθοδολογίες και μοντέλα για την εκτίμηση της θερμική 

άνεσης [43]. Επιπλέον, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μοντέλα που 

προσεγγίζουν το μοντέλο PMV του Fanger, απλοποιώντας κάποιους από τους  

υπολογισμούς ή ακόμα και απαλείφοντας κάποιους από τους παράγοντες, ειδικά 

αυτούς που είναι ποιοτικοί [44]. Ανεξάρτητα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το πιο 

δύσκολο κατά την μοντελοποίηση του PMV είναι η εκτίμηση των ποιοτικών ατομικών 

παραγόντων, η οποία παραμένει ακόμα και σήμερα ένα δύσκολο έργο.  

Συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που απαιτούνται (δηλ., η θερμοκρασία 

και η υγρασία) μπορούν να μετρηθούν εύκολα, φτηνά και με ακρίβεια, με τη χρήση και 

τοποθέτηση των αντίστοιχων αισθητήρων (sensors) [44]. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν 

προσιτά,  χαμηλού κόστους και ακριβή μέσα για την εκτίμηση των ατομικών 

παραγόντων  (δηλ., μεταβολικού ρυθμού και μόνωσης ένδυσης). Η πιο ακριβής 

διαδικασία για τον υπολογισμό της μόνωσης ένδυσης (clothing insulation) 

επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμικών ανδρείκελων (thermal manikins) [45]. Ωστόσο, 

αυτή η τεχνική δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί για ευρεία χρήση καθώς δεν 

μπορούν να φορεθούν ή να μετακινηθούν. Άλλες μέθοδοι για την εκτίμηση του 
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clothing insulation σχετίζονται με την δημιουργία ερωτηματολογίων που αφορούν 

στον είδος του ρούχου που φοράει ο χρήστης και την λεπτομερή ανάλυση τους [46]. 

Αυτή η πειραματική μέθοδος είναι ακριβής και αναλυτική σε περίπτωση που οι χρήστες 

μπορούν να ανταποκρίνονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο. Εκ των πραγμάτων, 

δεν είναι εφικτό ούτε και πρακτικό να ζητηθεί από το χρήστη να δίνει συνεχώς 

ανατροφοδότηση για το είδος των ρούχων που φοράει, για να εκτιμηθεί η θερμική του 

άνεση. Η επόμενη γνωστή και ευρεία μέθοδος βασίζεται στην εκτίμηση του clothing 

insulation μέσω της χρήσης πινάκων που έχουν δοθεί από το ASHRAE [48]. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι απλή και εύκολη, παρόλα αυτά παράγει ένα αξιοσημείωτο 

σφάλμα, ειδικά, εάν οι τιμές δεν αρχικοποιηθούν σωστά [49].  

Η εκτίμηση του μεταβολικού ρυθμού (metabolic rate) ενός ατόμου είναι επίσης ένας 

δύσκολος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. To ASHRAE Standard 55 

καθορίζει έναν πίνακα με τα metabolic rate για εργασίες εσωτερικού χώρου [34]. Για 

την εκμετάλλευση των πινάκων αυτών, οι ενέργειες του χρήστη θα πρέπει να 

εκτιμηθούν υποθετικά, γεγονός που κάνει την διαδικασία ανακριβή. Οι προσεγγίσεις 

που χρησιμοποιούν οι πίνακες ASHRAE για να εκτιμήσουν το metabolic rate του 

χρήστη επιλέγουν δραστηριότητες χαμηλού επιπέδου ενέργειας, αποκλείοντας με αυτό 

το τρόπο δραστηριότητες που απαιτούν υψηλά επίπεδα ενέργειας όπως είναι η 

δραστηριότητα καθαριότητας του σπιτιού [50]. Πρόσφατες εργασίες εκτιμούν  το 

metabolic rate δραστηριοτήτων με υψηλά επίπεδα ενέργειας [51], αλλά δεν είναι 

εφικτό να χρησιμοποιηθούν χωρίς ανατροφοδότηση (feedback) από το χρήστη. 

Επιπλέον, υπάρχουν φορητές συσκευές και αισθητήρες που παρέχουν ακριβή 

αξιολόγηση του metabolic rate [52]. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το κόστος 

ενός οικιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας (Home Energy Management System 

-HEMS).  

Ειδικότερα, το metabolic rate έχει άμεση επίδραση στην εκτίμηση της θερμικής 

άνεσης. Όπως αναφέρεται και στην εργασία [53], το metabolic rate έχει αυξημένο 

αντίτυπο στην θερμική ευαισθησία του χρήστη, ειδικά σε σχέση με clothing insulation. 

Τα ρούχα που επιλέγει ο χρήστης για να φορέσει σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να 

συσχετιστούν άμεσα με την θερμοκρασία του χώρου, καθώς τα επίπεδα θέρμανσης και 
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ψύξης επηρεάζουν τον τρόπου που επιλέγει να ντυθεί. Από την άλλη, είναι κάπως 

απίθανο ο χρήστης να επιλέξει μια δραστηριότητα βάση της θερμοκρασίας του χώρου. 

Πιο πιθανό είναι να επιλέξει ή όχι, μια δραστηριότητα ανάλογα με την διάθεση του 

ή/και το πρόγραμμα του. Επιπλέον, στις εξισώσεις του Fanger ο όρος του μεταβολικού 

ρυθμού είναι αναδρομικός και αυξάνει την πολυπλοκότητα για την αξιολόγηση του 

[54]. Ως εκ τούτου, η πιο εφικτή μέθοδος θα ήταν η προσέγγιση του metabolic rate 

χρησιμοποιώντας υπολογιστική νοημοσύνη.  

Ο όγκος της βιβλιογραφίας και των μεθόδων για την εκτίμηση ή/και πρόβλεψη της 

θερμικής άνεσης [54] αποκαλύπτει την σημασία της ανάγκης για δημιουργία μοντέλων 

PMV που είναι ακριβή και έγκυρα, καθώς χρησιμοποιούνται από άλλες εφαρμογές και 

συστήματα όπως HEMS και BEMS. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη μεθόδων που 

αξιολογούν τους ατομικούς παράγοντες τόσο με ακριβείς όσο και με χαμηλού κόστους 

τεχνικές, ενώ παράλληλα εξαλείφουν την υποκειμενικότητα της εκτίμησης τους. 

Επιπλέον, κάθε άτομο έχει τις δικές του προτιμήσεις εσωτερικών συνθηκών που νιώθει 

άνετα, με αποτέλεσμα, μια συνολική μέθοδος που θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο 

σε όλους, να οδηγεί σε ανακριβή εκτίμηση της θερμικής άνεσης. Επομένως, μια 

αποτελεσματική εκτίμηση της θερμικής άνεσης που βασίζεται σε προσωπικές 

προτιμήσεις και συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει την υποκειμενικότητα από την 

εκτίμηση των ατομικών παραγόντων είναι θεμελιώδους σημασίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να εξετάσει 

και να προτείνει μια νέο μέθοδο για την ακριβή εκτίμηση του metabolic rate και 

επίλυσης της εξίσωσης του Fanger με βάση την ανατροφοδότηση από το χρήστη 

(feedback), χωρίς πρόσθετες συσκευές ή αισθητήρες, ενώ προοδευτικά δημιουργεί ένα 

εξατομικευμένο μοντέλο εκτίμησης της θερμικής άνεσης με βάση τα ιστορικά 

αποθηκευμένα στοιχεία του χρήστη. Προτείνεται ένας Γενετικός Αλγόριθμος (ΓΑ) για 

τον υπολογισμού του metabolic rate από την ανατροφοδότηση, και μια εξίσωση που 

σχετίζεται με τη θερμοκρασία του χώρου για την εκτίμηση του clothing insulation. 

Επιπλέον, οι εκτιμώμενοι ατομικοί παράγοντες μαζί με τις εσωτερικές συνθήκες 

αποθηκεύονται για τη δημιουργία ενός ατομικού θερμικού προφίλ χρήστη.  
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4.2 Ιστορική ανασκόπηση [55] 

Η ιστορία του εσωτερικού περιβάλλοντος ξεκινά 1,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν οι 

πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να ανάβουν φωτιές. Σε κάποιο σημείο, η φωτιά αυτή 

μεταφέρθηκε μέσα στις καλύβες. Η παλαιότερη εγκατάσταση της φωτιάς σε εσωτερικό 

χώρο περιλάμβανε την τοποθέτηση της φωτιάς σε κεντρικό σημείο και ένα κεντρικό 

άνοιγμα στη στέγη για την διαφυγή του καπνού. Αργότερα, η φωτιά μεταφέρθηκε σε 

διαφορετικά μέρη της κατοικίας και διάφορα σχέδια εξετάστηκαν για να βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα της φωτιάς χρησιμοποιώντας πέτρες. Τέλος, οι μετέπειτα 

εγκαταστάσεις οδήγησαν στο τζάκι και στις καμινάδες.  

Το 1853 ο Max J. Pettenkofer (1818–1901),  ο πρώτος καθηγητής υγιεινής στο Μόναχο, 

σημείωσε ότι οι δυσάρεστες αισθήσεις ενός «παλιού» αέρα, δεν οφείλονταν απλώς στη 

ζεστασιά ή στην υγρασία ή στην έλλειψη CO2 ή οξυγόνου, αλλά μάλλον στην παρουσία 

ισχνών ποσοτήτων οργανικού υλικού που «εκπνέετέ» από το δέρμα και τους πνεύμονες. 

Δήλωσε ότι ο «παλιός» εσωτερικός αέρας δεν έκανε απαραιτήτως τους ανθρώπους 

άρρωστους, αλλά ότι ο αέρας αυτός εξασθενεί την ανθρώπινη  αντίσταση έναντι των 

παραγόντων που προκαλούν ασθένεια. Η πρώτη εκτίμηση για την απαιτούμενη 

ελάχιστη ποσότητα αέρα εξαερισμού δημοσιεύθηκε το 1836 από τον μηχανικό Cornish 

Thomas Tredgold. Υπολόγισε ότι ένα άτομο χρειαζόταν 2  litres  per second (l/s) 

καθαρού αέρα για την αναπνοή και το κάψιμο των κεριών. Η ASHRAE συνιστά το 1895 

ως ελάχιστο ποσοστό αερισμού 15 l / s ανά άτομο. Αυτός ο ρυθμός εξαερισμού 

βασίστηκε στο έργο του John Billings (1836-1913), ιατρού και της αμερικανικής αρχής 

στον τομέα του εξαερισμού εκείνη την εποχή. 

 

Πιθανώς, η πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση της σχέσης μεταξύ εσωτερικού 

περιβάλλοντος και υγείας είχε η Florence Nightingale (1820-1910). Το πρώτο κεφάλαιο 

του βιβλίου της δεν επικεντρώνεται στη φροντίδα των ασθενών, αλλά στον αερισμό του 

χώρου. Τον 20ο αιώνα οι ερευνητές ήταν όλο και περισσότερο πεπεισμένοι ότι ο 

αερισμός είναι κυρίως ζήτημα άνεσης και όχι υγείας. Υπήρχε μια αυξανόμενη 

αντίσταση στη θέρμανση των μεγάλων ποσοτήτων εξωτερικού αέρα που προβλέπονται 

για εξαερισμό. 



 

68 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 
Οι αρχές του 20ου αιώνα σηματοδοτούν επίσης τη γέννηση του κλιματισμού, μια 

εφεύρεση που αποδείχθηκε ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στο εσωτερικό περιβάλλον. 

Πιθανώς το πρώτο κτίριο με ψύξη (χωρίς χρήση πάγου) είναι το κτίριο του 

Χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Ο Alfred Wolff (1859–1909) σχεδίασε το 1900 

το σύστημα ψύξης που χρησιμοποίησε τρία ψυκτικά συγκροτήματα απορρόφησης 

αμμωνίας, με ικανότητα ψύξης 1.582 kW. Ωστόσο, δεν έγινε ο πιο γνωστός μηχανικός 

κλιματισμού. Ο Willis H. Carrier (1876-1950) είναι γνωστός ως ο εφευρέτης (ή ο 

πατέρας) του σύγχρονου κλιματισμού. Ο Carrier σχεδίασε το πρώτο του σύστημα το 

1902 για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε ένα εργοστάσιο εκτύπωσης 

στο Μπρούκλιν (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ). 

 

Ο Λεονάρντ Χιλ (1866–1952) αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην έρευνα για τη 

βελτίωση της φυσικής ευημερίας των ανθρώπων. Δεν βρήκε στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις CO2 μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και, 

ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θερμότητα και η οσμή (που 

προκαλούνται από φυσικές εκπομπές), είναι οι κύριες πηγές δυσφορίας σε δωμάτια με 

ανεπαρκή εξαερισμό [8]. 

 

Ο Adolf P. Gagge (1908-1993) παρουσίασε το «μοντέλο δύο κόμβων» το 1936. 

Υπολογίζει τη θερμική απόκριση μέσω δύο εξισώσεων ενεργειακού ισοζυγίου, μία 

για τον πυρήνα και έναν για τον κόμβο του δέρματος. Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι το 

άθροισμα της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους 

μέσω του μεταβολισμού, της δραστηριότητας, της εξάτμισης, της ακτινοβολίας και της 

αγωγής είναι μηδέν. Με το μοντέλο του ο Gagge εφάρμοσε τον πρώτο νόμο της 

θερμοδυναμικής (εξοικονόμηση ενέργειας) στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. 

Αυτό το μοντέλο επεκτάθηκε αργότερα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 υπήρχαν πολλοί ερευνητές που εργάζονταν στον 

τομέα της θερμικής άνεσης. Η πιο γνωστή και επιρροή ήταν ο Povl Ole Fanger (1934–

2006). Ο Fanger επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ των φυσικών παραμέτρων του 
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περιβάλλοντος, των φυσιολογικών παραμέτρων των ανθρώπων και της αντίληψης της 

άνεσης που εκφράζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το 1970, δημοσίευσε τη διατριβή του 

«Thermal Comfort» στην οποία καθόρισε ένα νέο τομέα επιστήμης: τη μελέτη της 

κατάστασης της άνεσης και της ευημερίας σε εσωτερικούς χώρους . 

 

Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε η συζήτηση για προσαρμοστικές αρχές που σχετίζονται 

με τη θερμική άνεση. Ο εμπνευστής ήταν ο Michael A. Humphreys, ενας  Άγγλος 

φυσικός που εκάνε πολλή έρευνα για τη θερμική προσαρμογή των κατοίκων/ενοίκων 

σε κτίρια. Το 1998, έγραψε μαζί με τον J. Fergus Nicol, το άρθρο «Κατανόηση της 

προσαρμοστικής προσέγγισης στη θερμική άνεση».  Το σημείο εκκίνησης της 

συζήτησής τους ήταν: «Εάν συμβεί μια αλλαγή που προκαλεί δυσφορία, οι άνθρωποι 

αντιδρούν με τρόπο που τείνουν να αποκαταστήσουν την άνεσή τους». 

 

Οι Gail S. Brager και Richard J. de Dear δημοσίευσαν το 1997 μια βιβλιογραφική 

μελέτη για τη θερμική προσαρμογή στο δομημένο περιβάλλον και ανέπτυξαν ένα 

προσαρμοστικό μοντέλο θερμικής άνεσης. Αυτή η έρευνα συμπεριλήφθηκε στη 

συνέχεια στο πρότυπο ASHRAE Standard 55. 

 

4.3 Περιγραφή του προβλήματος 

4.3.1  Ορισμός Θερμικής άνεσης 

Η θερμική άνεση περιγράφει την ικανοποίηση του ατόμου για το θερμικό του 

περιβάλλον Και αναφέρεται σε έναν αριθμό καταστάσεων στις οποίες η πλειοψηφία 

των ανθρώπων αισθάνεται άνετα. Η θερμική άνεση κατατάσσεται μεταξύ των πιο 

σημαντικών συνθηκών για τη βελτίωσης της άνεσης και ικανοποίησης των χρηστών με 

το εσωτερικό τους περιβάλλον.  

Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης θερμικής άνεσης είναι η θερμοκρασία του 

χώρου, καθώς είναι εύκολη στη χρήση και στη μέτρηση, ενώ επίσης οι άνθρωποι 

μπορούν εύκολα να την συσχετίσουν άμεσα με το πως νιώθουν σε σχέση με την 

θερμική άνεση τους. Ωστόσο, η θερμοκρασία ενός δωματίου από μόνη της δεν είναι 
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έγκυρη και ακριβής για την ένδειξη της θερμικής άνεσης ή της θερμικής καταπόνησης. 

Πρέπει πάντα, να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με άλλους περιβαλλοντικούς και 

ατομικούς παράγοντες.  

Οι  παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική άνεση είναι περιβαλλοντικοί, αλλά και 

ατομικοί. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι μεν ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 

όμως όλοι μαζί συμβάλλουν στην θερμική άνεση ενός ατόμου (Εικόνα  26).  

 

Περιβαλλοντικοί  παράγοντες είναι:  

 Θερμοκρασία αέρα (Air temperature) 

 Θερμοκρασία ακτινοβολίας (Radiant temperature) 

 Ταχύτητα αέρα (Air speed) 

 Υγρασία (Humidity) 

 

Ατομικοί παράγοντες είναι: 

 Μόνωση ένδυσης (clothing insulation) 

 Μεταβολικός ρυθμός (metabolic rate) 
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Εικόνα  26: Παράγοντες θερμικής άνεσης ατόμου 

 

4.3.2  Θερμική άνεση και μέθοδος Fanger 

Η πρώτη "επίσημη" εξίσωση για υπολογισμό της θερμικής άνεσης έγινε από τον Fanger 

[39]. Η εξίσωση του Fanger καθορίζει τη σχέση της ισορροπίας ανταλλαγής 

θερμότητας μεταξύ του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου σώματος [53]. Το 

ανθρώπινο σώμα παράγει θερμότητα ίση με 𝑀 − 𝑊 και ορίζεται από: 

𝑀 − 𝑊 =   𝐶𝑟𝑒𝑠 +  𝐸_𝑟𝑒𝑠 +  𝐶 +  𝑅 +  𝐸𝑠𝑘, 

 

(33) 

όπου το 𝛭είναι ο ρυθμός μεταβολισμού των σωμάτων και υπολογίζεται σε 𝑊/𝑚2. Η 

ενέργεια 𝑊 που δαπανάται από την μηχανική εργασία είναι αμελητέα και σε πολλές 

περιπτώσεις παραλείπεται [53] .  𝐶, 𝑅, 𝐸𝑠𝑘   σε 𝑊/𝑚2 είναι η απώλεια θερμότητας από 

την μεταφορά, από την θερμική ακτινοβολία και από την εξάτμιση της επιδερμίδας 
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αντίστοιχα. 𝐶𝑟𝑒𝑠, 𝐸𝑟𝑒𝑠 είναι η απώλεια θερμότητας από τον εξαερισμό της επιδερμίδας 

αντίστοιχα. Το 𝐶  υπολογίζεται από:  

𝐶 = (𝑇𝑐𝑙 − 𝑇𝑎) ⋅ 𝑓𝑐𝑙 ⋅ ℎ𝑐 , 

 

(34) 

όπου 𝑇𝑐𝑙 σε βαθμούς o𝐶 είναι η θερμοκρασία που παράγεται από την επιφάνεια του 

ρούχου. To ℎ𝑐 είναι ο συντελεστής θερμότητα του αέρα σε μονάδες 𝑚/𝑠. 𝑇𝑎 είναι η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το 𝑓𝑐𝑙 είναι συντελεστής της περιοχής της ένδυσης 

και βασίζεται στη μόνωση των ρούχων 𝛪𝑐𝑙 σε μονάδες  𝑐𝑙𝑜 [53]. Το 𝑓𝑐𝑙  υπολογίζεται 

ως: 

𝑓
𝑐𝑙={

 0.2 𝐼𝑐𝑙 +1 , 𝑖𝑓  𝐼𝑐𝑙 ≤0.5 𝑐𝑙𝑜
 0.1 𝐼𝑐𝑙  +1.05, 𝑖𝑓  𝐼𝑐𝑙 >  0.5 𝑐𝑙𝑜

}
 (35) 

 

Το 𝑅 είναι η μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας μεταξύ του ανθρωπίνου σώματος και 

του περιβάλλοντος και προέρχεται από: 

𝑅 =   [(𝑇𝑐𝑙 + 273.15)4  −  (𝑇𝑟 + 273.15)4  ] ⋅ 𝜎 ⋅ 휀𝑐𝑙   ⋅  𝑓 𝑐𝑙

⋅ 𝐹 𝑣𝑓 . 
(36) 

𝑇𝑟 σε βαθμούς o𝐶 είναι η θερμοκρασία ακτινοβολίας  και 𝑇𝑐𝑙  είναι η θερμοκρασία της 

επιφάνειας του ρούχου σε βαθμούς o𝐶 και είναι σχεδόν ίση με τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος [58]. Η σταθερά Stefan Boltzmann [56] είναι ίση με 𝜎 =

5,67 108𝑊/𝑚2𝐾4 . Το  휀𝑐𝑙 και το 𝐹 𝑣𝑓είναι η εκπομπή των ρούχων και ο παράγοντας 

προβολής αντίστοιχα. Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας 𝐶𝑟𝑒𝑠+𝐸𝑟𝑒𝑠 δίνεται από την 

εξίσωση:  

𝐶𝑟𝑒𝑠+𝐸𝑟𝑒𝑠  = (34 − 𝑇𝑎) ⋅    0.014 ⋅  𝑀 +  (5.87 − 𝑃𝑎)  ⋅   0.0173 
⋅  𝑀 , 

  (37) 
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όπου 𝑃𝑎το είναι η πίεση του αέρα.  

Το 𝐸𝑠𝑘  είναι η θερμότητα που εξατμίζεται από το σώμα και υπολογίζεται ως: 

𝐸𝑠𝑘 = 0.42 ⋅ (𝑀 − 58.15) +  3.05 ⋅ (5.73 − 0.007 ⋅ 𝑀 −  𝑃𝑎) (38) 

Τελικά το PMV δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

𝑃𝑀𝑉 =  (0.303 ⋅ 𝑒−0.036 ⋅𝑀 + 0.028) ⋅ ( 𝑀 − 𝑊). 

 

(39) 

Σύμφωνα με το πρότυπο ASHRAE Standard 55 [34] η ταχύτητα του αέρα είναι ίση με 

0,1 𝑚/𝑠 στα εσωτερικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, για την εκτίμηση του PMV στα 

εσωτερικά περιβάλλοντα η  διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα και της 

εσωτερικής θερμοκρασία είναι αμελητέα [59]. Τελικά, όπως περιγράφεται στο [59], 

τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες που χρειάζονται για να εκτιμηθεί το PMV και 

φαίνονται στην παρακάτω σχέση:  

𝑃𝑀𝑉 =  𝑓(𝑇𝑎, 𝑅𝐻, 𝐼𝑐𝑙 , 𝑀).  (40) 

Η εσωτερική θερμοκρασία 𝑇𝑎 περιγράφει το πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα δωμάτιο και 

μετράται σε βαθμούς κελσίου οC. Η υγρασία  περιγράφει την ποσότητα νερού που 

εμφανίζεται στον αέρα. Οι κύριες μετρήσεις για την υγρασία είναι απόλυτες, σχετικές 

και συγκεκριμένες. Η υγρασία  που χρησιμοποιείται είναι η σχετική υγρασία 𝑅𝐻 σε %. 

Η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία μπορούν ευκολά να μετρηθούν και να 

ανακτηθούν με την τοποθέτηση αισθητήρων που  παρακολουθούν τις εσωτερικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  

H μόνωση των ρούχων (clothing insulation) 𝐼𝑐𝑙 μετράται σε 𝑐𝑙𝑜 και το εύρος των τιμών 

που παίρνει είναι από 0,01 (εσώρουχα) έως και 2 (ολόσωμες χοντρές φόρμες), όπως 

υποδεικνύεται από τους σχετικούς πίνακες ASHRAE [34] (Εικόνα  27).  
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Εικόνα  27: Πίνακες ASHRAE για clothing insulation 

 

Καθώς είναι απλό και εύκολο να έχουμε πρόσβαση στη θερμοκρασία του χώρου από 

εγκατεστημένους αισθητήρες το clothing insulation υπολογίζεται σε σχέση με την 

εσωτερική θερμοκρασία από την παρακάτω εξίσωση [61]: 

𝐼𝑇𝑐𝑙 =  115.63 ⋅ (𝑇𝑎)−0.9647. (41) 

Η παραπάνω εξίσωση πηγάζει από το γεγονός ότι η θερμοκρασία επηρεάζει τον τρόπο 

που ντυνόμαστε, επομένως άμεσα και το clothing insulation. 
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To metabolic rate 𝑀 προέρχεται από τις μεταβολικές δραστηριότητες [34] και συνήθως 

εκφράζεται σε 𝑊/𝑚2 [34]. Οι τιμές που λαμβάνει το metabolic rate για εσωτερικές 

δραστηριότητες σύμφωνα με τους πίνακες ASHRAE (Εικόνα  28) κυμαίνονται από 40 

𝑊/𝑚2, όταν το άτομο κοιμάται, έως και 200 𝑊/𝑚2  που είναι όταν το άτομο κάνει 

οικιακές εργασίες.  

 

Εικόνα  28: Πίνακες ASHRAE για metabolic rate 



 

76 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 
Το metabolic rate είναι ο πιο δύσκολος όρος των εξισώσεων όχι μόνο γιατί είναι 

ποιοτικός παράγοντας, αλλά και γιατί είναι  αναδρομικός όρος στην εξίσωση.  Ο 

μεταβολικός ρυθμός εκτιμάται χρησιμοποιώντας έναν Γενετικό Αλγόριθμο (ΓΑ). Το 

metabolic rate 𝑀𝐺  είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την εκτέλεση του ΓΑ, 

όταν δίνεται η θερμοκρασία του χώρου,  η υγρασία, το clothing insulation (ITcl) και η 

ανατροφοδότηση 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑘  από το χρήστη και καθορίζεται ως:  

𝑀𝐺 =  𝑓(𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑘 , 𝑇𝑎, 𝑅𝐻, 𝐼𝑇𝑐𝑙). (42) 

Το 𝑃𝑀𝑉 εκτιμάται μέσω μιας κλίμακας με όρια  [-3,3] (Εικόνα  29), που δείχνουν την 

θερμική αίσθηση του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του. Ένα άτομο θα αισθάνεται 

ουδέτερα, δηλαδή άνετα, όταν τα όρια του PMV κυμαίνονται από  -0,5 έως και 0,5 

[62]. Όταν ζητείται από το χρήστη να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με την θερμική 

του αίσθηση, τότε εκείνος αναφέρει μια τιμή από [-3,3], υποδεικνύοντας ότι αυτή η 

τιμή είναι η 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑘 και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες εσωτερικές περιβαλλοντικές 

τιμές (𝑇𝑎, 𝑅𝐻) και ατομικών  παραγόντων (𝐼𝑐𝑙, 𝑀).  

 

 

Εικόνα  29: Κλίμακα θερμικής άνεσης 

 

4.4 Υπολογισμός θερμικής άνεσης 

Η θερμική άνεση θα πρέπει να υπολογίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της μέρας και 

για όλα τα πιθανά ζεύγη (𝑇𝑎, 𝑅𝐻), έτσι ώστε σταδιακά και προοδευτικά, να 

δημιουργείται το θερμικό προφίλ του χρήστη. Επομένως, ακόμα και όταν για κάποια 
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χρονική στιγμή δεν υπάρχει 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑘 , θα πρέπει να είναι εφικτός ο υπολογισμός 

της θερμικής άνεσης. Έτσι, θα πρέπει σε μια πρώιμη φάση να  αρχικοποιούνται οι 

ατομικοί παράγοντες βασιζόμενοι στους πίνακες ASHRAE για το metabolic rate και 

το clothing insulation. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός της θερμικής άνεσης θα 

πραγματοποιείται με βάση το αποθηκευμένο προφίλ του χρήστη. Η αρχικοποίηση των 

ατομικών παραγόντων καθώς η συνολική διαδικασία του υπολογισμού της θερμικής 

άνεσης παρουσιάζεται παρακάτω.  

4.4.1 Αρχικοποίηση προσωπικών παραγόντων 

Η διαδικασία αρχικοποίησης είναι απαραίτητη, καθώς στο αρχικό στάδιο δεν υπάρχουν 

ιστορικά δεδομένα του χρήστη. Ως εκ τούτου, σε αυτή  τη φάση, για να υπολογιστεί το 

αρχικό PMV του χρήστη, χρησιμοποιήθηκε ως βάση μια έρευνα που αφορά στις 

βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες [62], καθώς και ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα (open 

source) το CBE [63]. Στην έρευνα που παρουσιάστηκε στην εργασία [62], οι 

εσωτερικές συνθήκες αντλήθηκαν από περιβαλλοντικούς αισθητήρες που είχαν 

τοποθετηθεί σε περίπου 200  Ευρωπαϊκά σπίτια.  Οι εσωτερικές συνθήκες 

ομαδοποιήθηκαν σε σχέση με την εποχικότητα για να προσδιοριστούν οι διαφορετικές 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας ανά εποχή (άνοιξη, καλοκαίρι, 

φθινόπωρο, χειμώνας). Στην ίδια έρευνα, υπολογίστηκε πως όταν η εσωτερική υγρασία 

είναι 45% το περιβάλλον θεωρείται ουδέτερο (ικανοποιητικό). Επομένως, οι αρχικές 

τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θερμικής άνεσης παρουσιάζονται 

στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2).  

Πίνακας  2: Αρχικές τιμές προσωπικών παραγόντων 

 

Διάστημα 
στο χρόνο 

Εποχή Μέση 
θερμοκρασία 

oC 

Μέση  
υγρασία % 

clothing 
insulation  

clo 

Metabolic 
rate w/m2 

00:00-07:59 Χειμώνας 21.5 45 1.8 40 
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08:00-23:59 1.1 50-70 

00:00-07:59 Άνοιξη 23.5 45 1.4 40 

08:00-23:59 0.9 50-70 

00:00-07:59 Καλοκαίρι 25.5 45 0.8 40 

08:00-23:59 0.6 50-70 

00:00-07:59 Φθινόπωρο 23.5 45 1.4 40 

08:00-23:59 0.9 50-70 

 

Η εφαρμογή CBE [63] δίνει την δυνατότητα να υπολογιστεί η θερμική άνεση με 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Fanger. Η θερμική άνεση υπολογίζεται 

προσαρμόζοντας τις διαφορετικές τιμές που χρειάζονται για τον υπολογισμό του PMV  

(𝑇𝑎, 𝑅𝐻, 𝐼𝑐𝑙, 𝑀). Επιπλέον, καθώς η θερμική άνεση είναι ουδέτερη (ίση με 0) στο 

διάστημα [-0,5, 0,5], η εφαρμογή επισημειώνει την περιοχή που βρίσκεται μέσα σε 

αυτά τα όρια αυτή ανάλογα με τις επιλεγμένες εισόδους (𝑇𝑎, 𝑅𝐻, 𝐼𝑐𝑙, 𝑀) (Εικόνα  30). 

Με αυτό το τρόπο, μπορούν να υπολογιστούν τα ζεύγη (𝐼𝑐𝑙, 𝑀) ανάλογα με τις 

εσωτερικές συνθήκες (𝑇𝑎, 𝑅𝐻) που κάνουν την θερμική άνεση ίση με μηδέν. 
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Εικόνα  30: Όρια PMV σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και προσωπικούς 

παράγοντες.  

 

Επιπλέον, καθώς το βράδυ οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται και τη μέρα κάνουν 

άλλες δραστηριότητες, η κάθε μέρα χωρίστηκε σε δύο διαστήματα (μέρα και νύχτα). 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους πίνακες ASHRAE, το metabolic rate 

ορίστηκε ίσο με 40  𝑊/𝑚2 (ύπνος). Κατά την διάρκεια της μέρας οι δραστηριότητες 

υψηλού μεταβολικού ρυθμού (π.χ. καθάρισμα σπιτιού) είναι μικρότερης διάρκειας από 

τις δραστηριότητες χαμηλού μεταβολικού ρυθμού (π.χ. τηλεόραση, κάθισμα, 

διάβασμα). Έτσι, το metabolic rate αρχικά θεωρείται μεταξύ [50,70] 𝑊/𝑚2 για την 

αρχική φάση. Όλες οι αρχικές τιμές για το metabolic rate και το clothing insulation. 

παρουσιάζονται στον Πίνακας  2. 
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4.4.2 Συνολική διαδικασία υπολογισμού θερμικής άνεσης 

Η συνολική διαδικασία για τον υπολογισμό της θερμικής άνεσης και της δημιουργίας 

του θερμικού προφίλ είναι η παρακάτω: 

i) Οι εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες, θερμοκρασία 𝑇𝑎 και υγρασία  

𝑅𝐻 αντλούνται σε πραγματικό χρόνο από προ-τοποθετημένους αισθητήρες.  

ii) Ελέγχεται εάν στο προσωπικό θερμικό προφίλ του χρήστη υπάρχει ήδη 

αποθηκευμένο το ζευγάρι των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών  

{𝑇𝑎, 𝑅𝐻}.  

iii) Εάν το  {𝑇𝑎, 𝑅𝐻} υπάρχει ήδη, τότε αντλούνται οι αποθηκευμένες στο προφίλ 

τιμές για το {𝐼𝑐𝑙, 𝑀 }. Υπολογίζεται η θερμική άνεση του χρήστη 𝑃𝑀𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 

σύμφωνα με το αποθηκευμένο προφίλ του χρήστη.  

iv) Εάν το  {𝑇𝑎, 𝑅𝐻} δεν υπάρχει στο προφίλ του χρήστη, ελέγχεται εάν ο χρήσης 

έχει δώσει πρόσφατη ανατροφοδότηση θερμικής άνεσης (<5 λεπτών).  

v) Εάν δεν υπάρχει πρόσφατη θερμική ανατροφοδότηση του χρήστη  

 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘, τότε υπολογίζεται το  𝑃𝑀𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙, σύμφωνα με τις τιμές του 

Πίνακας  2, ανάλογα με την εποχή και το διάστημα της ημέρας.  

vi) Εάν υπάρχει πρόσφατη θερμική ανατροφοδότηση του χρήστη   𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘, 

τότε υπολογίζεται το metabolic rate𝑀𝐺 με την βοήθεια του Γενετικού 

αλγόριθμου. Το clothing insulation 𝛪𝛵𝑐𝑙 υπολογίζεται βάση την εσωτερική 

θερμοκρασίας όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Τέλος, όλες οι τιμές  

{𝑇𝑎, 𝑅𝐻, 𝐼𝑇𝑐𝑙, 𝑀𝐺} αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη για μελλοντική 

αναφορά.  

Στη συνέχεια, η θερμική άνεση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες 

πλέον τιμές που αντιστοιχούν στις τρέχουσες εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Με αυτό το τρόπο το εξατομικευμένο  𝑃𝑀𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 υπολογίζεται με πραγματικούς 

ατομικούς παράγοντες. Εάν ο χρήστης δώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό 

ανατροφοδοτήσεων  𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘, σε μια χρονική περίοδο, τότε σταδιακά χτίζεται και 

δημιουργείται το θερμικό προφίλ του χρήστη. Η εννοιολογική αρχιτεκτονική του 

συστήματος παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα  31: Εννοιολογική αρχιτεκτονική υπολογισμού θερμικής άνεσης 

 

4.5 Γενετικός Αλγόριθμος για εύρεση ρυθμού μεταβολικού ρυθμού 

Ο Γενετικός Αλγόριθμός (ΓΑ) είναι μια στοχαστική διαδικασία αναζήτησης η οποία 

περιλαμβάνει πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους δομικών στοιχείων 

του. Μεγάλης σημασίας αποτελεί η επιλογή και το  τύπος των βασικών αυτών 

στοιχείων (κωδικοποίηση λύσης, διασταύρωση, μετάλλαξη, επιλογή πληθυσμού, 

συνάρτηση βελτιστοποίησης),  που θα χρησιμοποιηθεί για να επιλυθεί ένα πρόβλημα 

[75]. 

Κάθε ΓΑ αποτελείται από διαφορετικά δομικά στοιχεία, πολυπλοκότητα, 

κωδικοποίηση λύσης προβλήματος και είναι όλα άρρηκτα συνδεδεμένα με το ίδιο το 

πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί 

ένας ΓΑ, κάθε ένα στοιχείο του πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Όλα τα δομικά στοιχεία 

του ΓΑ δομούνται προσαρμόζοντας τα στο δοθέν πρόβλημα, που είναι ο υπολογισμός 

του metabolic rate, όταν είναι γνωστά το 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘, η εσωτερική θερμοκρασία, η 

υγρασία και το clothing insulation.  
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Η βασική ρουτίνα ενός ΓΑ παρουσιάζεται στην παρακάτων εικόνα. 

 

Εικόνα  32: Αλγόριθμος ΓΑ 

 

4.5.1 Κωδικοποίηση λύσης 

Η κωδικοποίηση της λύσης ενός προβλήματος εξαρτάται από το ίδιο το πρόβλημα [64]. 

Συνήθως, για την κωδικοποίηση της λύσης εφαρμόζεται μια δυαδική μοντελοποίηση η 

οποία αναπαριστά τις παραμέτρους του προβλήματος. Το μέγεθος του χώρου 

αναζήτησης είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ψηφία (bits) που απαιτούνται για την 

μοντελοποίηση του προβλήματος.  Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή του τρόπου 

κωδικοποίησης θα πρέπει να ληφθεί  υπόψη και το μέγεθος της ίδιας της λύσης.  Το 

πρόβλημα που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε με το ΓΑ είναι πως θα κωδικοποιηθεί το 

metabolic rate για συνήθεις εσωτερικές οικιακές δραστηριότητες σε 𝑊/𝑚2. Οι 

δραστηριότητες αυτές κυμαίνονται από 40 έως 200 𝑊/𝑚2, επομένως κάθε λύση 

μπορεί εύκολα να αποδοθεί μέσω μια δυαδικής κωδικοποίησης. Ο αριθμός των bits 

που απαιτούνται για την μοντελοποίηση του metabolic rate είναι 8, καθώς 27 < 200 <

28. Κατά συνέπεια, κάθε λύση του προβλήματος είναι ένα χρωμόσωμα 8-bit. Το 

μέγεθος του συγκεκριμένου χρωμοσώματος δεν θεωρείται πολύ μεγάλο και έτσι, δεν 

δαπανά άσκοπα υπολογιστική μνήμη.  Ένα παράδειγμα λύσης για τη μοντελοποίηση 
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της δραστηριότητας «ύπνος», η οποία είναι ίση με  40 𝑊/𝑚2 εμφανίζεται στην Εικόνα  

33. 

 

Εικόνα  33: Λύση metabolic rate – κωδικοποίηση χρωμοσώματος 

 

4.5.2 Αρχικοποίηση πληθυσμού 

Η αρχικοποίηση του πληθυσμού έχει στόχο την παραγωγή μιας πρωταρχικής 

δημιουργίας  πιθανών λύσεων στο ζητούμενο πρόβλημα. Το σύνολο των εξισώσεων 

που χρειάζονται για την επίλυση του PMV,  δεν έχει κάποιο αποδεδειγμένο ευρετικό, 

επομένως μπορεί να  εφαρμοστεί η τυχαία αρχικοποίηση. Ως εκ τούτου, ένας 

πληθυσμός εκκίνησης με λύσεις metabolic rate, αποτελείται από τυχαία δυαδικά 

χρωμοσώματα των 8-bit. Για να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί του προβλήματος, ο 

πληθυσμός πρέπει να περιλαμβάνει μόνο χρωμοσώματα που είναι πάνω από τα 40 

𝑊/𝑚2 και λιγότερο από 200 𝑊/𝑚2. Χρωμοσώματα που υπερβαίνουν αυτά τα όρια θα 

απορρίπτονται από τον πληθυσμό και θα δημιουργούνται νέα, ως ότου συμπληρωθεί 

το επιθυμητό μέγεθος του πληθυσμού. Η διαδικασία του αλγορίθμου αρχικοποίησης 

πληθυσμού εμφανίζεται στην Εικόνα  34. 



 

84 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 

 

Εικόνα  34: Διαδικασία αρχικοποίησης πληθυσμού 

Το μέγεθος του πληθυσμού καθορίζει τον αριθμό των πιθανών λύσεων που 

δημιουργούνται μέσω κάθε γενιάς. Το μέγεθος του πληθυσμού επηρεάζει την απόδοση 

του ΓΑ σε: υπολογιστική ταχύτητα, χρόνο σύγκλισης του αλγόριθμου για την εύρεση 

της βέλτιστης λύσης, πρόωρη σύγκλιση και υπολογιστική μνήμη. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού και της απόδοσης ενός ΓΑ. 

Κατά συνέπεια, ο επιλεγμένος πληθυσμός δεν είναι προκαθορισμένος στο στάδιο 

σχεδίασης των δομικών στοιχείων ενός ΓΑ, αλλά ορίζεται κατά την φάση εκτέλεσης 

των δοκιμών των παραμέτρων του ΓΑ. 

4.5.3 Συνάρτηση αξιολόγησης 

Για να επιλεγεί η κατάλληλη συνάρτηση αξιολόγησης, πρέπει να αναλυθούν οι 

παράμετροι του προβλήματος. Ο Whitley[64] υποδεικνύει, ότι ο ορισμός του 

προβλήματος δείχνει συνήθως τη λειτουργία της συνάρτησης αξιολόγησης. Οι 

πληροφορίες που μπορούν να ανακτηθούν σχετικά με το δοθέν πρόβλημα είναι: η 

ανατροφοδότηση του PMV από το χρήστη, η εσωτερική θερμοκρασία, η υγρασία και 
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το clothing insulation. Η έξοδος του προβλήματος είναι το βέλτιστο metabolic rate που 

αντιστοιχεί σε εκείνες τις εισόδους, ενώ επιλύονται οι εξισώσεις του PMV.  

Εάν  {𝐼𝑐𝑙𝑇𝑎, 𝑅𝐻,  𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘}  είναι τα δεδομένα που ανακτώνται σε πραγματικό 

χρόνο, τότε και  𝑀𝐺𝑖 είναι μια πιθανή λύση μεταβολισμού του ΓΑ (δηλ., ένα 

𝑖 χρωμόσωμα του πληθυσμού).  Το PMVreal  θα είναι η θερμική άνεση που εκτιμάται 

από τη λύσης της εξίσωσης του Fanger με εισόδους {𝑇𝑎, 𝐼𝑐𝑙, 𝑅𝐻, 𝑀𝐺𝑖}. Κατά συνέπεια, 

όσο μικρότερη είναι η απόλυτη διαφορά μεταξύ του  𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘, με το  PMVreal, τόσο 

καλύτερη θα είναι και η παραγόμενη λύση 𝑀𝐺𝑖. Επομένως, η ελαχιστοποίηση αυτής 

της διαφοράς είναι ο στόχος κάθε λύσης του ΓΑ. Το πηλίκο μιας διαίρεσης δεν θα 

πρέπει να είναι ίσο με μηδέν και το χρωμόσωμα που έχει τη μικρότερη διαφορά πρέπει 

να έχει μια διακεκριμένη διαφορά από τα άλλα στη συνάρτηση αξιολόγησης. Μια 

εξαιρετικά ψηλή κατάταξη στην αξιολόγηση θα ωφελήσει το χρωμόσωμα να επιβιώσει 

και να περάσει στην επόμενη γενιά. Ως αποτέλεσμα, η συνάρτηση αξιολόγησης  είναι 

ίση με:  

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
1

| 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 − PMVreal| + 1
1000 

(43) 

Το χρωμόσωμα που αξιολογείται με την υψηλότερη τιμή είναι η βέλτιστη λύση του 

επιλεγμένου προβλήματος. Κατά συνέπεια, η καλύτερη λύση 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥 θα προκύψει 

όταν το   𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘,  ισούται με PMVreal,  και θα είναι ίση με: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
1

|0| + 1
1000 = 1000 

(44) 

 

4.5.1 Επιλογή πληθυσμού 

Ο τελεστής της επιλογής καθορίζει ποιο από τα χρωμοσώματα θα προχωρήσει στην 

επόμενη γενιά για αναπαραγωγή, ανάλογα με την πιθανότητα που ορίζεται από την 

συνάρτηση αξιολόγησης [67]. Η επιλογή πληθυσμού θα πραγματοποιηθεί με την 
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επιλογή εξαναγκασμένης ρουλέτας (roulette wheel selection) [68]. Αυτός ο τελεστής 

είναι επιτακτικός και σημαντικός για την ρουτίνα του ΓΑ και τη σταδιακή δημιουργία 

ενός καταλληλότερου πληθυσμού. Αυτή η «εκλογική διαδικασία» μιμείται τον 

πραγματικό τροχό της ρουλέτας (Εικόνα  35), όπου η κάθε υποδοχή είναι πιθανοτικά 

ανάλογη με την τιμή της συνάρτησης του χρωμοσώματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

βαθμολογία του χρωμοσώματος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα επιλογής 

του.  

 

Εικόνα  35: Παράδειγμα επιλογή με ρουλέτα 

Η πιθανότητα ότι ένα χρωμόσωμα θα επιλέγει για αναπαραγωγή δίνεται από: 

𝑃𝐶𝑥 =  
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝐶𝑥)

∑ 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝐶𝜄)
𝑝𝑜𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒
𝜄=1

 
(45) 

όπου popsize  είναι το μέγεθος του πληθυσμού και (Ci) είναι η καταλληλότητα κάθε 

χρωμοσώματος. Το μέγεθος κάθε υποδοχής («φέτας» (slice) της ρουλέτας είναι 

ανάλογο με την τιμή της συνάρτησης αξιολόγησης. Μόλις υπολογιστούν οι υποδοχές, 

παράγεται ένας τυχαίος ακέραιος [0, 1] και τα χρωμοσώματα που το 𝑃𝐶𝑥 τους, ανήκει 

σε αυτό το διάστημα επιλέγονται για να προχωρήσουν στην επόμενη γενιά. 
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4.5.2 Διασταύρωση 

H διασταύρωση (crossover) είναι αυτή που δίνει την ορμή στην ρουτίνα ενός ΓΑ και 

προκαλεί μια δομημένη και τυχαία ανταλλαγή του γενετικού υλικού (γονίδια) μεταξύ 

των χρωμοσωμάτων/ατόμων, με την πιθανότητα, πως εξαιρετικά χρωμοσώματα 

μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη καλύτερα [65]. Η δομή και ο τύπος της 

διασταύρωσης εξαρτάται μόνο από την κωδικοποίηση της λύσης και τους 

περιορισμούς της. Το χρωμόσωμα που παράγεται μετά την διασταύρωση, θα πρέπει να 

τηρεί τον ειδικό περιορισμό της αναπαράστασης, που πρέπει να είναι το διάστημα [40, 

200]. Ο τελεστής διασταύρωσης που επιλέχθηκε να αναπτυχθεί είναι η διασταύρωση 

ενός σημείου (single-point crossover), καθώς είναι ο πιο αναγνωρισμένος τύπος, αλλά 

παράλληλα και αποδοτικός [66].  

Οι γονείς (αρχικά χρωμοσώματα) συνδυάζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η 

επιλογή ενός σημείου για την διασταύρωση εφαρμόζεται σε έναν συνδυασμό γονέων 

για την παραγωγή ενός παιδιού ή απογόνου (τελικά χρωμοσώματα). Αυτή η θέση 

διασταύρωσης δημιουργείται τυχαία και τα δύο παιδιά αναπτύσσονται 

ανταλλάσσοντας το γενετικό υλικό από τους γονείς τους στην επιλεγμένη θέση. Ένα 

τέτοια παράδειγμα διασταύρωσης ενός σημείου, μεταξύ 3ης και 4ης θέσης 

παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα  36: Παράδειγμα διασταύρωσης single-point crossover 

Η συνολική διαδικασία της διασταύρωσης που ακολουθείται παρουσιάζεται στην 

Εικόνα  37, και είναι η εξής:  

i) Η τιμή της πιθανότητας διασταύρωσης 𝑝𝑐 προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια  μιας 

φάσης δοκιμής.  
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ii) Δύο χρωμοσώματα επιλέγονται από τον πληθυσμό και ελέγχονται εάν θα 

διασταυρωθούν ή όχι. Αυτή η απόφαση βασίζεται μόνο στη δεδομένη πιθανότητα 

διασταύρωσης  𝑝𝑐.  

iii) Παράγεται ένας τυχαίος δεκαδικός αριθμός στο διάστημα [0,0- 1,0].  

iv) Εάν ο παραγόμενος τυχαίος αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 𝑝𝑐, αυτό το ζεύγος 

χρωμοσωμάτων (γονείς), δεν υποβάλλεται σε διασταύρωση και στη συνέχεια 

προωθείται αμετάβλητο στην επόμενη γενιά.  

v) Εάν ο παραγόμενος τυχαίος αριθμός είναι μικρότερος από το 𝑝𝑐, αυτό το ζεύγος 

χρωμοσωμάτων (γονείς), επιλέγεται για διασταύρωση.  

vi) Επιλέγεται ένα τυχαίο σημείο διασταύρωσης. Οι δύο επιλεγμένοι γονείς 

ανταλλάσσουν τις ακολουθίες τους στο σημείο διασταύρωσης και γεννιούνται δύο 

παιδιά (Εικόνα  37).  

vii)  Στη συνέχεια τα παιδιά/απόγονοι εξετάζονται για το εάν εκπληρώσουν τους 

περιορισμούς της κωδικοποίησης. Εάν ο απόγονος είναι μεταξύ [40 - 200], τότε  αυτός 

προστίθεται στην επόμενη γενιά, αλλιώς απορρίπτεται. 

 

Εικόνα  37: Διαδικασία διασταύρωσης 
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4.5.3 Μετάλλαξη 

Μετά την εφαρμογή του τελεστή της διασταύρωσης, τα χρωμοσώματα υπόκεινται στην 

διαδικασία της μετάλλαξης (mutation). Αυτός ο τελεστής στοχεύει στο να αποτρέψει 

τον ΓΑ να παγιδευτεί σε τοπικά ελάχιστα. Η μετάλλαξη έχει δύο βασικούς στόχους, 

την ανάκτηση του εξαφανισμένου γενετικού υλικού και την αύξηση των γενετικών 

πληροφοριών. Ο τελεστής της μετάλλαξης αρχικά θεωρείτο πως ήταν ένας στοιχειώδης 

γενετικός τελεστής, αλλά αποδείχθηκε ότι στην ουσία δρα προστατευτικά στη 

ποικιλομορφία και διατήρηση του γενετικού υλικού [69]. Η διασταύρωση 

εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες λύσεις για να δημιουργήσει καλύτερες, ενώ η μετάλλαξη 

διερευνά νέες λύσεις στο χώρο αναζήτησης. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία μετάλλαξης 

πετυχαίνει να διατηρήσει την ποικιλία του πληθυσμού. 

Ομοίως, όπως και για τον τελεστή διασταύρωσης, ο επιλογή του τύπου ενός τελεστή 

μετάλλαξης, εξαρτάται επίσης μόνο από την κωδικοποίηση της λύσης και τους 

περιορισμούς της. Η επιλεγμένη μορφή μετάλλαξης,  είναι η αναστροφή (flip) [70]. Σε 

αυτό τον τύπο αναστρέφεται τυχαία ένα τυχαία επιλεγμένο γονίδιο. Κάθε γονίδιο έχει 

πιθανότητα 𝑝𝑚 να εκτεθεί στον τελεστή μετάλλαξης. H επιλογή του 𝑝𝑚 είναι ένας 

ακόμη κρίσιμος παράγοντας που θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της φάσης των 

δοκιμών. 

 

Εικόνα  38: Παράδειγμα μετάλλαξης flip 

Η συνολική διαδικασία μετάλλαξης που ακολουθήθηκε, όπως απεικονίζεται στην 

Εικόνα  39 είναι η παρακάτω:  

i) Μια τιμή μιας συγκεκριμένης και διαμορφώσιμης πιθανότητας 𝑝𝑚 καθορίζεται 

μέσω μιας φάσης δοκιμής. 

ii) Ένας τυχαίος δεκαδικός αριθμός μεταξύ [0.0, 1.0] παράγεται για κάθε γονίδιο 

στο χρωμόσωμα. 
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iii) Εάν ο παραγόμενος τυχαίος αριθμός είναι μεγαλύτερος από την πιθανότητα 

𝑝𝑚, το γονίδιο σχετίζεται με αυτόν τον αριθμό και δεν υπόκειται σε μετάλλαξη, 

αλλιώς αναστρέφεται (Εικόνα  38). 

iv) Το παραγόμενο χρωμόσωμα εξετάζεται για την εκπλήρωση των γενετικών 

κωδικοποιημένων περιορισμών. 

v) Αν το μεταλλαγμένο χρωμόσωμα είναι μεταξύ [40, 200], το χρωμόσωμα 

προστίθεται στην επόμενη γενιά. 

 

Εικόνα  39: Διαδικασία μετάλλαξης 

 

4.6  Αποτελέσματα 

Κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό και το καθένα έχει διαφορετικές ιδιότητες, 

διαφορετικές εισόδους και εξόδους, χώρο αναζήτησης και δομή του ίδιου του 

προβλήματος. Επιπλέον, ορισμένα προβλήματα είναι κλιμακούμενα ή μη 

κλιμακούμενα, μερικά εξαρτώνται από τη διάσταση και πολλά άλλα, διάφορα 

κριτήρια. Επομένως, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όλα τα 

προβλήματα βελτιστοποίησης. Επιπλέον, οι παράμετροι των γενετικών τελεστών 

πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά, καθώς ο ορισμός των παραμέτρων είναι περίπλοκος 
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και ζωτικής σημασίας για την απόδοση του αλγορίθμου. Ως αποτέλεσμα, μέσω μια 

δοκιμαστικής φάσης και μια φάσης ελέγχου σφαλμάτων (trial and error phase), 

πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση του ΓΑ, που 

σχετίζεται με τις  διάφορες δομικές παραμέτρους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

όλες οι τιμές των παραμέτρων παραμένουν σταθερές εκτός από αυτήν που θα 

δοκιμαστεί. Όταν επιτευχθεί η καλύτερη τιμή της δοκιμασμένης παραμέτρου, η 

επόμενη παράμετρος αναλύεται κατά τον ίδιο τρόπο. 

Ο προτεινόμενος ΓΑ χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του metabolic rate και η 

απόδοσή του αξιολογείται σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού και όλων των άλλων 

τελεστών, την πιθανότητα διασταύρωσης και την πιθανότητα μετάλλαξης. Ο βασικός 

σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η απόδοση του ΓΑ κατά την αλλαγή εισόδων και των 

διαφορετικών τελεστών. Όλοι οι γενετικοί τελεστές θα δοκιμαστούν για τον αντίκτυπό 

τους στον χρόνο σύγκλισης και στην ταχύτητα εκτέλεσης του ΓΑ.  Μια καλή επιλογή 

των παραμέτρων των ΓΑ προάγει τόσο τον υπολογιστικό χρόνο όσο και την 

αποτελεσματικότητα του να συγκλίνει στη βέλτιστη λύση. Επιπλέον, η ανακάλυψη των 

πιο αποδοτικών παραμέτρων είναι μια σημαντική εργασία και απαιτεί διεξοδική 

διερεύνηση. Οι τιμές τελεστών που προτείνονται στη βιβλιογραφία ελήφθησαν ως 

βάση για την αρχικοποίηση των δοκιμών.  Δεδομένου ότι ο ΓΑ είναι στην 

πραγματικότητα μια ευρετική διαδικασία, πρέπει να εφαρμόζονται μεθοδικές δοκιμές 

για τον προσδιορισμό των βέλτιστων παραμέτρων για τους γενετικούς τελεστές. Όλες 

οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με είσοδο και έξοδο PMV με ακρίβεια έως και τρία 

δεκαδικά ψηφία, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με περισσότερη δεκαδική 

ακρίβεια εάν χρειαστεί. 

4.6.1 Δοκιμές μεγέθους πληθυσμού 

Το μέγεθος του πληθυσμού (population size) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να εξεταστεί λόγω του άμεσου αντίκτυπου του στην απόδοση του ΓΑ. Επιπλέον, 

το μέγεθος του πληθυσμού επηρεάζει την ικανότητα του ΓΑ να συγκλίνει στη βέλτιστη 

λύση [72]. Στην εργασία [65], αναφέρεται ότι ένα μικρό μέγεθος πληθυσμού 

αναπτύσσει κακές λύσεις. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέγεθος πληθυσμού οδηγεί σε 

υπολογιστική σπατάλη χρόνου [73]. Τελικά, σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, ένα 
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μέγεθος πληθυσμού άνω των 100 βλάπτει τις λύσεις και αυξάνει την κατανάλωση 

υπολογιστικών πόρων [73]. 

Καθώς ο ΓΑ είναι ένας στοχαστικός αλγόριθμος, κάθε δοκιμή πραγματοποιήθηκε για 

10 (δέκα) φορές και τα μέσα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Το μέγεθος 

των γενεών  ορίστηκε ίσο με 200 και οι παράμετροι που δοκιμάστηκαν είναι: 

 Η χρονική διάρκεια που ο ΓΑ χρειάζεται για να εκτελεστεί για 200 γενιές 

(χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου). 

 Ο αριθμός γενιάς που ο ΓΑ βρίσκει τη βέλτιστη λύση και αρχίζει να συγκλίνει 

(γενιά σύγκλισης – generation of convergence).  

 Ποσοστό εμφάνισης της βέλτιστης λύσης στην πρώτη γενιά (λύση βρέθηκε στη 

γενιά 1). 

Πίνακας  3: Δοκιμές για μέγεθος πληθυσμού 

10 RUN TESTS  

Μέγεθος 
πληθυσμού 

 

Διάρκεια 
(msec) 

Γενιά σύγκλισης Λύση βρέθηκε 

στη γενιά 1 

10 780 28 20% 

20 1500 12 50% 

30 2160 3 60% 

40 2940 4 60% 

50 3660 2 80% 

60 4680 1 90% 

70 5000 1 90% 

80 5460 1 90% 

90 6860 1 90% 

100 7140 1 90% 

110 8040 1 90% 
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120 8060 1 100% 

150 10720 1 100% 

200 13900 1 100% 

 

Κατά τη διάρκεια όλων των δοκιμών, όλες οι είσοδοι του ΓΑ, δηλαδή PMV, εσωτερική 

θερμοκρασία, υγρασία, μόνωση ρούχων, μετάλλαξη και πιθανότητα διασταύρωσης, 

διατηρήθηκαν σταθερές και οι τιμές τους επιλέχθηκαν τυχαία για να αποφευχθεί τυχών 

μεροληψία (bias) στις εισόδους. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση 

μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού και της διάρκειας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου 

που το μοντέλο του ΓΑ χρειάζεται να εκτελέσει τον αλγόριθμο (Εικόνα  40). Όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του πληθυσμού, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ο 

αλγόριθμος για την εκτέλεση των 200 γενεών (Πίνακας  3). 

 

 

Εικόνα  40: Μέγεθος πληθυσμού και χρόνος εκτέλεσης ΓΑ 

Με βάση τις δοκιμές που εφαρμόστηκαν, η σχέση μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού 

και του χρόνου εκτέλεσης καθορίζεται από μια γραμμική εξίσωση. Σε αυτήν την 

εξίσωση, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο( R2) είναι 0,996 το οποίο δείχνει 

ότι περίπου όλα τα παρατηρούμενα μεγέθη πληθυσμού που σχετίζονται με το χρόνο 

εκτέλεσης μπορούν να αναλυθούν με αυτήν την εξίσωση. 
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𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  69.215(𝑝𝑜𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒) + 191.92. 

 

 

Εικόνα  41: Σχέση μεγέθους πληθυσμού και γενιάς σύγκλισης 

 

Από την άλλη μεριά, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του πληθυσμού, τόσο πιο 

γρήγορα συγκλίνει o ΓΑ (Πίνακας  3).  Ωστόσο, μετά από ένα συγκεκριμένο μέγεθος 

πληθυσμού, ένα μεγαλύτερο μέγεθος του πληθυσμού επηρεάζει μόνο το χρόνο 

εκτέλεσης και τη γενιά που συγκλίνει o ΓΑ. Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα  41, 

υπάρχει θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία σύγκλισης μόνο έως ότου το μέγεθος του 

πληθυσμού έχει οριστεί ίσο με 60. Για μέγεθος πληθυσμού μεγαλύτερο από 60, υπάρχει 

μόνο σπατάλη χρόνου. Το μέγεθος του πληθυσμού χρησιμοποιείται συχνά ως κριτήριο 

τερματισμού για την εκτέλεση του αλγορίθμου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο o 

ΓΑ να συγκλίνει στη βέλτιστη λύση σε αυτή τη γενιά, επομένως όσο το δυνατόν 

μικρότερη  είναι η  γενιά τόσο το καλύτερο. 

 

Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του πληθυσμού, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εμφανιστεί η βέλτιστη λύση στη διαδικασία 
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αρχικοποίησης του πληθυσμού (Πίνακας  3). Η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ του 

μεγέθους του πληθυσμού και της δημιουργίας σύγκλισης πρέπει να δημιουργείται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η βέλτιστη λύση εμφανίζεται 

ταχύτερα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση του 

αλγορίθμου. Συνοψίζοντας, οι δοκιμές δείχνουν ότι το κατάλληλο μέγεθος πληθυσμού 

για τον προτεινόμενο ΓΑ είναι μεταξύ [40, 60].  

4.6.2 Δοκιμές για την επιλογή πιθανοτήτων διασταύρωσης και 

μετάλλαξης 

Πειραματικά, όπως αποδείχτηκε στην προηγούμενη φάση των δοκιμών για το μέγεθος 

του πληθυσμού,  ο ΓΑ συγκλίνει σίγουρα μέχρι τη γενιά 200, όπως παρουσιάστηκε 

στον Πίνακας  3. Επί της ουσίας,  βέβαιο ότι  μέχρι αυτή τη γενιά ο αλγόριθμος θα έχει 

συγκλίνει στη βέλτιστη λύση. Ως εκ τούτου,  για να εξεταστεί η   πιθανότητα 

διασταύρωσης 𝑝𝑐 και η πιθανότητα μετάλλαξης 𝑝𝑚, οι μέγιστες γενιές ορίστηκαν ίσες 

με 200. Ομοίως, το επιλεγμένο μέγεθος πληθυσμού ορίστηκε ίσο με 20, έναν σχετικά 

μικρό αριθμό. Η επιλογή έγινε καθώς θέλουμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση της 

βέλτιστης λύσης κατά την αρχικοποίηση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 

παραμέτρων πιθανότητας ορίστηκαν ίσοι με [0,01  0,05  0,25 0,50 0,75 1]  για τους 

τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης. Για κάθε περίπτωση δοκιμής διακριτής 

πιθανότητας, ο ρυθμός διασταύρωσης διατηρείται σταθερός και ίσος με 0,01 και μόνο 

ο ρυθμός μετάλλαξης αλλάζει στις αναφερθείσες τιμές. Ως εκ τούτου, υπάρχουν 6 

περιπτώσεις δοκιμής για την πιθανότητα διασταύρωσης, όπως απεικονίζεται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα  42: Δοκιμές πιθανότητας μετάλλαξης, πιθανότητα διασταύρωσης ίση με 

0,01 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής περίπτωσης η παράμετρος 𝑝𝑐 ορίζεται ίση 

με 0,01 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα  43. Παρατηρείτε, πως όταν 

η πιθανότητα διασταύρωσης, όσο και η μετάλλαξη είναι μικρή (0,01), ο  ΓΑ έχει μια 

αργή σύγκλιση στη γενιά 68, σε σύγκριση με τη μέση δοκιμή, όπου η γενιά που ο ΓΑ 

συγκλίνει είναι κατά μέσο όρο μετά την 5η γενιά. Επιπλέον, ο ΓΑ παγιδεύεται σε 

τοπικό μέγιστο σε πολλές περιπτώσεις. Η βέλτιστη τιμή της συνάρτησης αξιολόγησης 

όπως έχει αναφερθεί είναι όταν η διαφορά μεταξύ 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝐾 και 𝑃𝑀𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 είναι ίση 

με μηδέν ή σχεδόν μηδέν, με αποτέλεσμα τιμή της συνάρτησης αξιολόγησης να είναι 

ίση ή κοντά στο 1000. Οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν όταν η πιθανότητα 

διασταύρωσης είναι μεγαλύτερη από 0,50 και η πιθανότητα μετάλλαξης είναι 

μικρότερη του 0.05. Επιπλέον, στην ίδια φάση δοκιμών, ο ΓΑ συγκλίνει γρήγορα στη 
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βέλτιστη λύση. Γενικά, μπορεί να προταθεί ότι μια επιλογή μικρών πιθανοτήτων 

διασταύρωσης έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση του ΓΑ. 

Με την προϋπόθεση ότι η πιθανότητα διασταύρωσης είναι σταθερή και ίση με 0,05, η 

απόδοση του ΓΑ είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα  43. Συνολικά, ο ΓΑ συγκλίνει στη 

βέλτιστη λύση μέχρι και τη γενιά 20. Ακόμη και σε περιπτώσεις που ο ΓΑ ξεκίνησε 

από μια μικρή τιμή  στη συνάρτηση αξιολόγησης (μικρότερη από 800), καταφέρνει να 

συγκλίνει γρήγορα σε μια βέλτιστη λύση. Σε γενικές γραμμές, όπως απεικονίζεται, για 

όλους τους άλλους συνδυασμούς πιθανότητας, η απόδοση του ο ΓΑ είναι παρόμοια.  

 

Εικόνα  43: : Δοκιμές πιθανότητας διασταύρωσής, πιθανότητα μετάλλαξης  

 

Συνοψίζοντας, σε όλες τις δοκιμές που εφαρμόστηκαν, ο ΓΑ φαίνεται να συγκλίνει στη 

βέλτιστη λύση. Ο προτεινόμενος ΓΑ αποδείχθηκε μάλλον ανθεκτικός στους διάφορους 

γενετικούς τελεστές που ελέγχθηκαν (πιθανότητα διασταύρωσης, πιθανότητα 

μετάλλαξης), καθώς είναι σε θέση να βρει τις βέλτιστες λύσεις στις περισσότερες από 
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τις δοκιμασμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμής. Οι καλύτερες 

λύσεις εμφανίστηκαν όταν η πιθανότητα διασταύρωσης ορίζεται ίση με 0,75 και η 

πιθανότητα μετάλλαξης ορίζεται σε 0,01. Επομένως, προτείνονται ως παράμετροι κατά 

την εφαρμογή του. 

4.6.3 Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΓΑ 

Η απόδοση του ΓΑ ελέγχεται με διάφορες εισόδους (PMV feedback, εσωτερική 

θερμοκρασία, εσωτερική υγρασία, μόνωση ένδυσης). Επομένως, ο ΓΑ ελέγχεται για 

την ικανότητά του να επιλύει την εξίσωση PMV. Αρχικά, ο ΓΑ ελέγχεται με 

φυσιολογικές τιμές εισόδου. Κανονικές τιμές θεωρούνται εκείνες οι τιμές εισόδου που 

αντιστοιχούν σε μια κανονική αντίληψη της εσωτερικής θερμικής άνεσης, όπως για 

παράδειγμα, στην περίπτωση όπου ένα άτομο είναι κατάλληλα ντυμένο και η 

εσωτερική θερμοκρασία δεν είναι πολύ κρύα ή πολλή ζεστή, με αποτέλεσμα να 

αισθάνεται άνετα στο χώρο του.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δοκιμής, η εσωτερική θερμοκρασία (Ta) ρυθμίζεται 

σε 19oC και η σχετική υγρασία ρυθμίζεται στο 50% (RH). Η υπολογισμένη μόνωση 

ένδυσης από την εξίσωση είναι 0,89 (Icl). Ανάκτηση της τιμής αυτής της μόνωσης 

ένδυσης από τους πίνακες ASHRAE προκύπτει όταν ένα άτομο φοράει φόρμες, 

μακρυμάνικο πουκάμισο και μπλουζάκι (=0,89clo). Υποθέτοντας ότι η 

ανατροφοδότηση του χρήστη, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ουδέτερη (𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝐾 =

0), άρα ο χρήστης νιώθει άνετα, τότε ο ΓΑ που αναπτύχθηκε για δοκιμή είναι όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα  44.  Συνολικά, ο ΓΑ δοκιμάζεται με τις παρακάτω 

εισόδους:  

  𝑀𝐺1 = 𝑓(0.19,50,0.89).   

Όπως παρατηρήθηκε στην Εικόνα  44  ο ΓΑ συγκλίνει σε μεταβολικό ρυθμό ίσο με 91 

𝑊/𝑚2 και η συνάρτηση αξιολόγησης είναι ίση με 1000. Από την ανάκτηση του 

μεταβολικού ρυθμού για τυπικές εργασίες όπως αναφέρεται  στους πίνακες ASHRAE 

αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι μαγείρεμα. Για να εξεταστεί η ακρίβεια  
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αυτής της λύσης, επιλύεται ελέγχοντας διάφορες λύσεις μεταβολικού ρυθμού κοντά 

στην έξοδο του  όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα  44, ως εξής: 

𝑃𝑀𝑉1 = 𝑓(19,50,0.89,90)   

   𝑃𝑀𝑉2 = 𝑓(19,50,0.89,92) 

Ως αποτέλεσμα, Ο ΓΑ συγκλίνει σε 91 𝑊/𝑚2  που είναι πράγματι η βέλτιστη λύση. 

 

Εικόνα  44: Δοκιμή του ΓΑ με κανονικές τιμές PMV 

Στη συνέχεια, o GA ελέγχεται για τις ίδιες εισόδους Ta, RH, Icl όπως παραπάνω. Η 

μόνη διαφορά είναι ότι η ανατροφοδότηση PMV του χρήστη, υπό αυτές τις συνθήκες, 

θεωρείται ότι είναι ίση με 0,5. Συνολικά, ο ΓΑ δοκιμάζεται για να επιλύσει την εξίσωση 

του PMV με εισόδους: 

 𝑀𝐺2 = 𝑓(0.5,19,50,0.89).   
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Όπως παρατηρήθηκε στην  Εικόνα  44 ο ΓΑ συγκλίνει σε δύο λύσεις μεταβολικού 

ρυθμού 117  𝑊/𝑚2  και 116  𝑊/𝑚2 . 

Όπως παρουσιάζεται στον  

 

Πίνακας  4  διαφορά (σφάλμα) του δοκιμασμένου PMVκαι στις δύο περιπτώσεις 

ισούται με 0,010 , γεγονός που εξηγεί γιατί o ΓΑ σύγκλινε σε αυτές τις δύο 

λύσεις. Για να εξεταστεί η ακρίβεια αυτής της λύσης, η εξίσωση PMV επιλύεται 

ελέγχοντας διάφορες λύσεις μεταβολικού ρυθμού κοντά στην έξοδο του ΓΑ όπως 

παρουσιάζεται στον  

 

Πίνακας  4, ως εξής: 

 𝑃𝑀𝑉3 = 𝑓(19,50,0.89,115)   

    𝑃𝑀𝑉4 = 𝑓(19,50,0.89,118) 

Ως αποτέλεσμα, o ΓΑ συγκλίνει σε 116 𝑊/𝑚2  και το 117 𝑊/𝑚2 που είναι πράγματι 

η βέλτιστη λύση. Παρόλο που υπήρχαν δύο έξοδοι, το αποτέλεσμα πρακτικά θα ήταν 

το ίδιο ανεξάρτητα από το ποια από αυτές τις δύο πιθανές λύσεις  θα χρησιμοποιείτο. 

Τελικά, ο ΓΑ δοκιμάζεται με την προϋπόθεση ότι τα σχόλια PMV του χρήστη με την 

προηγούμενη είσοδο είναι τώρα -0,5. Συνολικά, ο ΓΑ έχει δοκιμαστεί για την επίλυση 

της εξίσωσης PMV με εισόδους: 

𝑀𝐺3 = 𝑓(−0.5,19,50,0.89). 

O GA συγκλίνει σε 74 𝑊/𝑚2  ως λύση. Για να ελεγχτεί η ακρίβεια αυτής της λύσης, 

Η εξίσωση επιλύεται ελέγχοντας διάφορες λύσεις μεταβολικού ρυθμού κοντά στην 

έξοδο του ΓΑ όπως παρουσιάζεται στον  

 

Πίνακας  4, ως εξής: 

𝑃𝑀𝑉_5 = 𝑓(19,50,0.89,73)   
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    𝑃𝑀𝑉_6 = 𝑓(19,50,0.89,75) 

Ομοίως, ο ΓΑ συγκλίνει σε 74 𝑊/𝑚2 που είναι και πάλι η βέλτιστη λύση. 

 

 

Πίνακας  4: Δοκιμές ΓΑ με κανονικές τιμές PMV 

PMV 
test 

value 

Temperature 
oC  

Humitity 
%  

clothing 
insulation  

clo 

Metabolic 
rate solution 

w/m2 

PMV 
real  

error 

0 19 50 0.89 90 -0.025 0.025 

91 0.000 0.000 

92 0.023 -0.023 

0.5 19 50 0.89 115 0.000 0.500 

116 0.490 0.010 

117 0.510 -0.010 

118 0.023 0.477 

-0.5 19 50 0.89 73 -0.545 0.045 

74 -0.506 0.006 

75 -0.469 -0.031 

Μέσο λάθος  0.020   Accuracy 0.980 

 

Η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμένου ΓΑ για την  εύρεση του βέλτιστου 

μεταβολικού ρυθμού, όταν δίδεται ως ανατροφοδότηση από το χρήστη ουδέτερο PMV, 

δοκιμάστηκε επίσης και με ακραίες τιμές ανατροφοδότησης PMV από τον χρήστη. Σε 

αυτή την περίπτωση θεωρείται πως η εσωτερική θερμοκρασία είναι ίση με 15 oC, που 

είναι ελαφρώς κρύο περιβάλλον, και η υγρασία είναι 15%, η οποία είναι πραγματικά 

χαμηλή, επομένως θα αυξάνει την αίσθηση του κρύου. Τα ρούχα που υπολογίζονται με 

την εξίσωση του ρουχισμού με τη θερμοκρασία είναι 1,15, τα οποία είναι παντελόνι, 

κοστούμι, σακάκι, γιλέκο και μπλουζάκι (1,14 clo). Υποθέτοντας ότι ο χρήστης 

αισθάνεται πολλή ζέστη (PMV= 3), αν και το περιβάλλον είναι ελαφρώς κρύο, Ο ΓΑ 

έχει δοκιμαστεί για την επίλυση της εξίσωσης με τις παρακάτω εισόδους: 

 𝑀𝐺_4 = 𝑓(3,15,15, 1.15).  
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Όπως παρατηρήθηκε στην Εικόνα  45, η συνολική αξιολόγηση του πληθυσμού είναι 

πραγματικά χαμηλή, κατά μέσο όρο 400. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρυθμός 

μεταβολισμού που ανήκει στα επιλεγμένα όρια [40, 200],  και που μπορούν να δώσουν 

τη δεδομένη είσοδο PMV. Αυτό το γεγονός είναι σωστό, καθώς δεν υπάρχει κάποια 

οικιακή εσωτερική δραστηριότητα τόσο κουραστική όσο η πάλη (505 W/ m2),  που 

μπορεί να κάνει κάποιον να αισθανθεί τόσο ζεστά με θερμοκρασία 15oC. Ωστόσο, η 

λύση εξόδου του ΓΑ, δηλαδή 200 W/m2, εξακολουθεί να είναι η βέλτιστη λύση, 

δεδομένου ότι το χρωμόσωμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 200 W / m2. 

Επιπλέον, δοκιμάστηκε η περίπτωση όπου η εσωτερική θερμοκρασία θεωρείται ότι 

ισούται με 30 oC, που αντιστοιχεί σε ζεστό περιβάλλον με  υγρασία 80%, που αυξάνει 

ακόμα περισσότερο την αίσθηση της ζέστης. Σε αυτή την περίπτωση τα ρούχα που 

υπολογίστηκαν με την εξίσωση είναι 0,59  clο, που είναι παντελόνι και κοντό μανίκι 

(0,59 clo). Υποθέτοντας σε αυτή τη περίπτωση ότι ο χρήστης αισθάνεται κρύο (PMV 

= -3), αν και το περιβάλλον είναι ζεστό, O ΓΑ έχει δοκιμαστεί για την επίλυση τις 

εξίσωσης με εισόδους: 

 𝑀𝐺_5 = 𝑓(−3,30,80, 1.15).   

Η απόδοση του ΓΑ είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα  45. Η αξιολόγηση του πληθυσμού 

είναι ακόμη χαμηλότερη, κατά μέσο όρο 177. Ομοίως, η λύση εξόδου του GA 

παραμένει η βέλτιστη λύση (40 W/m2).  
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Εικόνα  45: Εκτέλεση ΓΑ για ακραίες τιμές PMV 

Συνοψίζοντας, ο προτεινόμενος αλγόριθμος ΓΑ για τον υπολογισμό του μεταβολικού 

ρυθμού στην εξίσωση θερμικής άνεσης είναι 100% ικανός να καταλήξει στη βέλτιστη 

λύση σε όλες τις δοκιμασμένες περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι η θερμική εξίσωση 

είναι αρκετά περίπλοκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακρίβεια του ΓΑ είναι 98%, το 

πρόβλημα δεν είναι δύσκολο να επιλυθεί από το ΓΑ. Οι λύσεις εξόδου κυμαίνονται 

από 40  W/m2  έως και 200 W/m2, αλλά αυτός ο περιορισμός μπορεί εύκολα να 

τροποποιηθεί εάν χρειαστεί.  

4.6.4 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού θερμικής άνεσης 

Τα συνολικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι όπως 

απεικονίζονται στην  Εικόνα  46. Διάφορες θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου μεταξύ 

[20,5 - 25] oC  χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των τριών προαναφερθέντων PMV. 

Το 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 είναι η αναφερόμενη αίσθηση θερμικής άνεσης όπως δίνεται από  τον 

χρήστη, το 𝑃𝑀𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙  είναι η αρχική εκτίμηση θερμικής άνεσης με βάση τους πίνακες 

ASHRAE και το 𝑃𝑀𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒  είναι το PMV που εκτιμάται από τις αναθεωρημένες τιμές 

από το δημιουργημένο προφίλ του χρήστη. 
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Εικόνα  46: Συνολικά αποτελέσματα PMV  

 

Για να συγκριθεί η ακρίβεια του ΓΑ, το 𝑃𝑀𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙  , συγκρίνεται με το 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘  

και το 𝑃𝑀𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 συγκρίνεται επίσης με το 𝑃𝑀𝑉𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘. Και για τις δύο περιπτώσεις, 

εκτιμήθηκαν τέσσερις μετρήσεις όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Οι μετρήσεις 

που χρησιμοποιούνται είναι το μέσο σφάλμα (ME), το μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE), 

τη μέση απόλυτη απόκλιση (MAD) και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE). Σε όλες 

τις περιπτώσεις, η εκτίμηση της θερμικής άνεσης με βάση την προτεινόμενη μέθοδο 

είναι καλύτερη. 

Πίνακας  5: PMV metrics 

Metric 𝑷𝑴𝑽𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍  PMV profile Error improvement by 
𝑷𝑴𝑽𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒆 

ME -0.2700 -0.0200 0.9259 

MAE 0.2744 0.0206 0.9248 

MAD 0.1106 0.0102 0.9082 

MSE 0.0902 0.0005 0.9944 

 

Συνοψίζοντας, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το 𝑃𝑀𝑉𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 , που εκτιμάται με βάση τις 

αποθηκευμένες από το χρήστη τιμές μεταβολικού ρυθμού και μόνωσης ένδυσης, έχει 

μικρότερο σφάλμα σε σύγκριση με το αρχικό PMV. Η αρχική εκτίμηση PMV που 
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βασίζεται στους πίνακες ASHRAE έχει μεγαλύτερο σφάλμα σε σύγκριση με το PMV 

που εκτιμάται από το προφίλ που δημιουργήθηκε από το προτεινόμενο μοντέλο.  

Μπορεί να σημειωθεί ότι ακόμη και με μια ανατροφοδότηση χρήστη ανά διαφορετική 

θερμοκρασία, το προφίλ που δημιουργείται θα παράγει ακριβή αποτελέσματα 

εκτίμησης PMV. Η εκτίμηση θερμικής άνεσης με βάση το προφίλ χρηστών βελτιώνει 

την ακρίβεια θερμικής άνεσης κατά μέσο όρο κατά 99%. Επιπλέον, με βάση το μέσο 

σφάλμα, το αρχικό PMV είναι 73% ακριβές σε σύγκριση με το προφίλ PMV που είναι 

98 % ακριβές. 
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5 Συνολικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 

 

Η θερμική άνεση και η προσομοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι κάποια από 

τα βασικά κομμάτια ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Για να είναι το 

σύστημα ολοκληρωμένο θα πρέπει τα κομμάτια αυτά να συνδυαστούν με ένα σύστημα 

που θα παράγει την βέλτιστη ενεργειακή κατάσταση (optimal state). Η παραγόμενη 

αυτή κατάσταση είτε θα αποστέλλεται με τη μορφή ειδοποίησης στο χρήστη, ως 

συμβουλή, είτε θα εκτελείται αυτόματα από ένα  σύστημα μέσω έξυπνων συστημάτων 

διαχείρισης και θα εφαρμόζεται στις συσκευές του χρήστη. Στην παρούσα ενότητα, 

παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ενός τέτοιους συστήματος 

εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η διαλειτουργικότητα του συστήματος αυτού.  

5.1 Αρχιτεκτονική  συνολικού συστήματος 

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα  47, τα βασικά επιμέρους υπό-συστήματα ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης είναι:  

i) Υπολογισμός θερμικής άνεσης (Thermal comfort estimation) 

ii) Προσομοίωση ενεργειακής κατάστασης οικίας (Energy consumption 

simulation) 

iii) Βέλτιστη κατάσταση 

 

Εικόνα  47: Συνολικό σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής διαχείρισης 
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Ο υπολογισμός της θερμικής άνεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους, ένας από αυτούς είναι και η προτεινόμενη μεθοδολογία της ενότητας 4.4 

«Υπολογισμός θερμικής άνεσης», η οποία στοχεύει στην δημιουργία ενός 

εξατομικευμένου θερμικού προφίλ του χρήστη. Ομοίως, η προσομοίωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλες μεθόδους, όπως 

είναι για παράδειγμα και η πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης μέσω μεθόδων 

time-series forecasting. Στην ενότητα 3 «Προσομοίωση κατανάλωσης ενεργείας», 

παρουσιάστηκε μια τέτοια μεθοδολογία, η οποία στοχεύει στην παραγωγή όλων των 

πιθανών ενεργειακών καταστάσεων που μπορεί να μεταβεί ένα κτίριο. 

Τέλος, το σύστημα βέλτιστης κατάστασης είναι ένα σύστημα, που μέσω 

συγκεκριμένων δεικτών αξιολογεί όλες τις παραγόμενες πιθανές καταστάσεις και 

υπολογίζει τη βέλτιστη κατάσταση μέσω μιας μεθόδου βελτιστοποίησης. Στην πιο 

απλή μορφή του αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί ως παραμέτρους βελτιστοποίησης 

μόνο δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας αφορά στη θερμική άνεση του χρήστη, και 

η κατάσταση αξιολογείται ως βέλτιστη όταν το επίπεδο της θερμικής άνεσης είναι 

μεταξύ -0,5 και 0,5, δηλαδή ουδέτερη θερμική άνεση. Και ο άλλος παράγοντας, αφορά 

στην ενεργειακή εξοικονόμηση, επομένως η κατάσταση αξιολογείται ως βέλτιστη όταν 

παράγει το μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Συνδυαστικά, το σύστημα βέλτιστης 

κατάστασης θα παρουσιάσει ως έξοδο την κατάσταση αυτή, όπου τηρούνται και οι δύο 

παράγοντες: η θερμική άνεση είναι ουδέτερη και παράγει το μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση.  

Σε πιο σύνθετα συστήματα ενεργοποιούνται διάφοροι δείκτες απόδοσης (Key 

Performance Indicators- KPIs), οι οποίοι αφενός δρουν πολύ-κριτηριακά, άρα είναι και 

πιο αποδοτικοί για το χρήστη, αφετέρου μπορούν να παράγουν πολλές αποφάσεις. 

Επομένως, είναι λογικό, ότι στα συστήματα αυτά, το σύστημα βελτιστοποίησης, θα 

είναι πιο σύνθετο και πολύπλοκο και θα λαμβάνει και αρκετές εισόδους, από άλλα υπο-

συστήματα, ως παραμέτρους για τη λήψη απόφασης.  

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι εάν το συνολικό σύστημα είναι παρεμβατικό ή 

μη. Στα μη παρεμβατικά συστήματα,  η απόφαση η οποία παράγεται από το σύστημα 
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βέλτιστης κατάστασης, απλά αποστέλλεται στο χρήστη, ως συμβουλή. Άρα, ο χρήστης 

μπορεί να ακολουθήσει την παραγόμενη συμβουλή ή και όχι. Στα παρεμβατικά 

συστήματα, η απόφαση υλοποιείται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο, 

παρεμβαίνει στον αυτοματισμό του κτιρίου και υλοποίει την απόφαση, εκτελώντας την 

στις συσκευές του χρήστη. Από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι οι χρήστες δεν νιώθουν 

άνετα και δεν προτιμούν τα παρεμβατικά συστήματα καθώς τα θεωρούν ανασφαλή 

[74]. 

5.2 Διαλειτουργικότητα συστήματος 

Η διαλειτουργικότητα (interoperability) ενός συστήματος αναφέρεται στη βασική 

δυνατότητα που θα πρέπει να έχει σύστημα έτσι ώστε όλα  τα υποσυστήματα του  να 

συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους εύκολα και γρήγορα, ακόμα και αν 

υποστηρίζουν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.  

Σε ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης τα επί μέρους συστήματα καθώς και οι 

τελικοί χρήστες (end-users) του συστήματος παρουσιάζονται στην Εικόνα  48. Το 

σύστημα θα αποτελείται από ένα δίκτυο αισθητήρων (sensors), ενεργειακών μετρητών 

(energy meters) και ενεργοποιητών (actuators). Οι αισθητήρες θα χρησιμοποιηθούν για 

την παρακολούθηση των εσωτερικών ενεργειακών συνθηκών του κτιρίου. Ο αριθμός 

των αισθητήρων ποικίλει ανάλογα με τις ελάχιστες μετρήσεις που θέλουμε να έχουμε 

στο σύστημα και τον αριθμό των δωματίων ανά κτήριο που θέλουμε να 

παρακολουθήσουμε.  
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Εικόνα  48: Επιμέρους συστήματα και End-points συστήματος  

Οι ενεργειακοί  μετρητές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου και συνήθως τοποθετούνται στον κεντρικό 

ηλεκτρικό πίνακα του κτηρίου. Οι actuators είναι συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τον 

έλεγχο των συσκευών μέσω κάποιων πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως Wi-Fi, zig-bee,  

zwave και άλλων. Οι επιλογές ελέγχου εξαρτώνται αφενός από την ίδια την συσκευή 

και αφετέρου από το είδος του actuator. Έτσι, σε ορισμένες συσκευές, όπως για 

παράδειγμα σε ένα κλιματιστικό, οι εντολές περιλαμβάνουν τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας, άνοιγμα/κλείσιμο της συσκευής, αλλαγή κατάστασης λειτουργίας 

(mode) κ.α. Οι πιο απλοί actuators υποστηρίζουν μόνο την λειτουργία 

άνοιγμα/κλείσιμο της συσκευής. Σε περίπτωση, που θέλουμε να έχουμε έλεγχο σε μια 

συσκευή παλιάς τεχνολογίας, απλά τοποθετούμε μια έξυπνη πρίζα (smart plug) στην 

συσκευή (Εικόνα  49).  
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Εικόνα  49: smart or wall plug 

Για την διαχείριση όλων των αισθητήρων, ενεργειακών μετρητών και actuators, 

συνήθως χρησιμοποιείται ένα Gateway, όπως για παράδειγμα ένα Raspberry-Pi 

(Εικόνα  50), το οποίο τοποθετείται στο κτήριο. Το Gateway επικοινωνεί απευθείας με 

τον server του συστήματος με διάφορους τρόπους ανάλογα με το σύστημα όπως 

MQTT, API κλπ.  

 

Εικόνα  50: Παράδειγμα συνδεσμολογίας ενός Rpi ως Gateway 
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Τέλος, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας θα εκτελείται σε ένα server, o οποίος έχει την 

δυνατότητα να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλούς χρήστες (clients). Σε ένα 

παρεμβατικό σύστημα, οι αποφάσεις στους actuators θα εκτελούνται από το Gateway. 

Επί της ουσίας, το σύστημα παρεμβαίνει στις συσκευές του σπιτιού εκτελώντας τις 

προτεινόμενες ενέργειες. Αν για παράδειγμα η προτεινόμενη από το σύστημα δράση 

ήταν να κλείσει το φως, τότε το φως θα έκλεινε από το σύστημα. Αυτές οι δράσεις 

επίσης θα καταλήγουν και στο χρήστη (client) με οποιαδήποτε μορφή, είτε συμβουλή 

είτε με γραφήματα, όπως στην Εικόνα  51. Σε ένα μη παρεμβατικό σύστημα, απλά θα 

εμφανίζονται ως συμβουλές στο χρήστη, με προτεινόμενες ενέργειες (recommended 

actions) (Εικόνα  51). 

 

Εικόνα  51: End-user UI 
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6 Συμπεράσματα και μελλοντική εξέλιξη 

Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων (Building Energy Management 

Systems- BEMS),  είναι ενσωματωμένες, ηλεκτρονικές, αυτοματοποιημένες 

εφαρμογές για την παρακολούθηση αλλά και τον  έλεγχο των οικιών και  κτιρίων, 

ακόμα και σε επίπεδο συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), φωτισμού και ενεργειακής ισχύος. 

Τα συστήματα BEMS συνήθως εγκαθίσταται σε μεγάλες εγκαταστάσεις που απαιτούν 

τεράστια ηλεκτρικά, μηχανικά και συστήματα HVAC, έχει όμως αποδειχθεί ότι ακόμα 

και σε οικιακό επίπεδο έχουν πολλά οφέλη. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από 

λογισμικό, καθώς και υλικό, μέσω του οποίου οι συσκευές, ο εξοπλισμός και οι 

αισθητήρες,  σε ένα κτίριο ενσωματώνονται και λειτουργούν. 

Τα συστήματα BEMS είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά με πολλές ευκαιρίες και 

οφέλη στη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας, την ενημέρωση και την 

προσαρμογή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους. Συνιστάται τακτική αναθεώρηση της λειτουργίας τους για να 

διασφαλιστεί ο βελτιστοποιημένος έλεγχος και η κατανόηση της λειτουργίας τους. Ο 

έλεγχος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά 

τους και να επιτευχθούν τα οφέλη που περιμένουν οι πελάτες. 

Τα βασικά οφέλη ενός συστήματος BEMS είναι:  

 Μειώνεται το λειτουργικό κόστος: Το BEMS παρακολουθεί, διαχειρίζεται και 

ελέγχει τη χρήση ενέργειας σε εγκαταστάσεις και κτίρια διατηρώντας μια υγιή 

ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ενέργεια. 

 Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας: η εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρει 

τόσο οικονομικά οφέλη για το κτίριο όσο και περιβαλλοντικά οφέλη για τον 

κόσμο. Το BEMS μπορεί να ελέγξει περίπου ως και το 84% της κατανάλωσης 

ενέργειας του κτηρίου. 

 Μειώνεται η ρύπανση: μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας Το BEMS 

συμμορφώνεται με τη Στρατηγική Clean Growth του Ηνωμένου Βασιλείου 

επιτυγχάνοντας περιβαλλοντικούς στόχους. 
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 Ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης και επισκευής: Το BEMS λαμβάνει 

και επικοινωνεί διαφορετικά επίπεδα συνθηκών συναγερμού επιτρέποντας στον 

χρήστη του συστήματος να ενεργήσει γρήγορα στα ζητήματα προτού 

προκαλέσει ένα πρόβλημα. 

 Βελτιώνεται η άνεση για χρήστες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 

του HVAC. 

 

6.1 Συμπεράσματα 

6.1.1 Σύστημα προσομοίωσης κατανάλωσης ενέργειας 

Κάθε σύστημα ενεργειακής προσομοίωσης ανήκει στην κατηγορία της Ενεργειακής 

μοντελοποίησης κτιρίων (Building Energy Modeling (BEM). Κάθε  BEM είναι ένα 

ευέλικτο εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο σε νέες 

κατασκευές, όσο και σε υπάρχοντα κτίρια. Η ενεργειακή μοντελοποίηση μπορεί να 

βοηθήσει στην ενημέρωση της λήψης αποφάσεων κατά το στάδιο του σχεδιασμού ενός 

κτιρίου. Στο στάδιο αυτό μπορεί να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένους κανόνες 

επίτευξης πράσινης και ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων. Επίσης, ένα BEM  μπορεί 

να  καθοδηγήσει την ανάπτυξη πολιτικής και κανονισμών, καθώς ο κόσμος αναζητά 

συλλογικά νέους τρόπους για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα. 

Ένα ενεργειακό μοντέλο είναι μια προσομοίωση ενός κτιρίου στον υπολογιστή, που 

λαμβάνει υπόψη την αρχιτεκτονική γεωμετρία, τα συστήματα περιβλήματος (façade) 

κτιρίων, τα μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

προσομοίωση της θερμικής απόδοσης ενός κτιρίου, για τον υπολογισμό της έντασης 

ζήτησης θερμικής ενέργειας, της συνολικής έντασης χρήσης ενέργειας, και της έντασης 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Το λογισμικό προσομοίωσης λειτουργεί δημιουργώντας ένα μαθηματικό μοντέλο που 

παρέχει κατά προσέγγιση την αναπαράσταση ενός κτιρίου. Απαιτεί μια τεράστια 

ποσότητα εισόδου δεδομένων, καθώς και έναν εξειδικευμένο επεξεργαστή για την 
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επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Ένα καλά προετοιμασμένο ενεργειακό μοντέλο 

μπορεί να εξηγήσει και να προσομοιώσει τα κάτωθι: 

 Κατασκευή μάζας, σχήματος και προσανατολισμού. 

 Εφέ γειτονίας των γύρω κτιρίων. 

 Δομή κτιρίου 

 Απόδοση περιβλήματος και πρόσοψης. 

 Μηχανικά φορτία και φορτία HVAC. 

 Ηλεκτρικά φορτία και ένταση φωτισμού. 

 Μελλοντικά κλιματικά φορτία. 

 Προσομοίωση συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Όταν εισαχθούν σωστά, τα οφέλη που παρέχονται μπορεί να είναι πολύτιμα για τους 

ιδιοκτήτες κτιρίων, τους σχεδιαστές και τους ενοίκους. Οι προβολές του κτιρίου 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου. Επίσης, οδηγούν σε 

βελτιωμένη θερμική άνεση ενοίκων και χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Σε νέα 

κτίρια, οι επαναλήψεις σχεδιασμού μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα σχεδιασμού να 

προσδιορίσει την καταλληλότερη μορφή του κτιρίου και τον αντίκτυπο των επιλογών 

σχεδιασμού στην ενεργειακή απόδοση. 

Η προσομοίωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας είναι ένα κομμάτι ενός BEM. 

Είναι σημαντικό να προσομοιώνεται η κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου όσο πιο 

κοντά στην πραγματική κατανάλωση κτιρίου για να αυξάνεται η αποδοτικότητα ενός 

συστήματος διαχείρισης κτιρίων. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, μοντέλα 

προσέγγισης δοκιμάστηκαν στο ίδιο σύνολο δεδομένων για να παρέχουν υψηλότερη 

απόδοση και ακρίβεια. Τα πειράματα δείχνουν ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές 

μεταξύ της απόδοσης των μοντέλων στην προσομοίωση κτιρίων. Υπάρχουν μοντέλα 

που έχουν αποδειχθεί άσχετα με το πρόβλημα, καθώς ο συντελεστής προσδιορισμού 

τους (R-square) ήταν μηδέν όπως π.χ. το Lasso. Μερικοί άλλοι αλγόριθμοι βρέθηκαν 

μέσης ακρίβειας και το R-square τους ήταν [0,69-0,79], επομένως θα έπρεπε να 



 

115 

Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» της Δημαρά Ασημίνας 

 

Ευφυές σύστημα εξατομικευμένης ενεργειακής  διαχείρισης 

Δημαρά Ασημίνα 
δοκιμαστεί μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τις παραμέτρους και τα 

χαρακτηριστικά τους προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Από τα 

αποτελέσματα, φαίνεται ότι ο καλύτερος αλγόριθμος ήταν ο Theil-Sein Regressor με 

τιμή R-square ίση με 0,88. Επομένως, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την 

προσομοίωση ενέργειας κτιρίου. Επιπλέον, οι παράμετροι του μπορούν να 

διερευνηθούν για να αυξηθεί η ακρίβεια. 

6.1.2 Υπολογισμός Θερμικής άνεσης 

Είναι επιθυμητό οι χώροι διαβίωσης να είναι άνετοι, χωρίς ενοχλήσεις και παράλληλα 

να είναι ενεργειακά αποδοτικοί. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με 

θέματα θέρμανσης και κλιματισμού, αντιμετωπίζονται συχνά, ιδίως σε περιοχές με 

ακραίες κλιματικές καταστάσεις. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι δυσμενείς 

επιπτώσεις και να χρησιμοποιηθεί ένας ελεγχόμενος τρόπος θέρμανσης, η διαδικασία 

πρέπει να ξεκινήσει με τη σωστή επιλογή τοποθεσίας του συστήματος ψύξης, 

θέρμανσης κλιματισμού, κατά το σχεδιασμό ενός νέου κτιρίου.  

Η εσωτερική θερμοκρασία ενός κτιρίου είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Επηρεάζει 

τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι άνθρωποι και τη διαβίωσή τους. Τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες παρατηρείται μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δράσεων. Επί της ουσίας, ο 

έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας, και όχι μόνο,  πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται αφενός ο άνετος χώρος και αφετέρου η εξοικονόμηση της 

ενέργειας.  

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα μοντελοποίησης θερμικής άνεσης που 

χρησιμοποιεί γενετικό αλγόριθμο για την εκτίμηση του μεταβολικού ρυθμού, είναι 

εφικτό να δημιουργήσει ένα προφίλ χρήστη για την αίσθηση θερμικής άνεσης, μόλις ο 

χρήστης δώσει μια σειρά από ανατροφοδοτήσεις PMV. Οι βασικοί γενετικοί τελεστές 

που επηρεάζουν την απόδοση του προτεινόμενου ΓΑ είναι: το μέγεθος του πληθυσμού, 

η πιθανότητα διασταύρωσης και η πιθανότητα μετάλλαξης. Στην παρούσα 

Διπλωματική Εργασίας, όλοι αυτοί οι τελεστές αναλύθηκαν διεξοδικά για την 

αποτελεσματικότητά τους. Παρατηρήθηκε ότι το μέγεθος του πληθυσμού έχει μεγάλο 
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αντίκτυπο, κυρίως στο χρόνο που πρέπει να εκτελέσει ο αλγόριθμος. Επίσης, εάν οι 

γενιές καθοριστούν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό και δεν τεθεί ως κριτήριο 

τερματισμού το κριτήριο σύγκλισης για να σταματήσουμε το ΓΑ, ένα μεγάλο μέγεθος 

του πληθυσμού διαπιστώνεται ότι είναι σπατάλη. Ο ιδανικός πληθυσμός για το 

προτεινόμενο ΓΑ βρέθηκε να είναι μεταξύ 40 και 60. 

Επιπλέον, διεξοδικές δοκιμές απέδειξαν ότι ο ΓΑ συγκλίνει στη βέλτιστη λύση για 

όλους τους συνδυασμούς πιθανότητας διασταύρωσης και μετάλλαξης. Το χειρότερο 

σενάριο είναι όταν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι πολύ υψηλή (1) και η πιθανότητα 

διασταύρωσης είναι πολύ χαμηλή (0,01). Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει μια πρόωρη 

σύγκλιση του GA σε μια λύση που δεν είναι η βέλτιστη. Συνοψίζοντας, τα πειράματα 

απέδειξαν ότι μια ασφαλής λύση είναι να ρυθμιστεί η πιθανότητα crossover σε 0,75 και 

η πιθανότητα μετάλλαξης σε 0,01. 

Επιπρόσθετα, ο ΓΑ που συνιστάται για τον υπολογισμό του μεταβολικού ρυθμού έχει 

πολλά πλεονεκτήματα και ικανοποιεί κυρίως έναν βασικό σκοπό, αυτόν της ευκολίας 

σχεδιασμού και παραμετροποίησης. Ο ΓΑ έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει χωρίς 

σφάλμα τον ακριβή μεταβολικό ρυθμό δεδομένου του PMV, της εσωτερικής 

θερμοκρασίας και της υγρασίας. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής φάσης, ο 

προτεινόμενος ΓΑ πέτυχε να συγκλίνει στη βέλτιστη λύση ακόμη και με ακραίες 

εισόδους. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο συνολικό σύστημα δεν βασίζεται σε 

υποθέσεις αλλά μόνο σε υπολογισμούς, επομένως, είναι κατάλληλο για τον 

υπολογισμό του μεταβολικού ρυθμού με ακρίβεια 100%. 

Επιπρόσθετα, με βάση τα σχόλια PMV του χρήστη, δημιουργείται σταδιακά ένα 

προσωπικό θερμικό προφίλ που αποτελείται από το ζεύγος περιβαλλοντικών 

παραγόντων και το ζεύγος προσωπικών παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, η θερμική άνεση 

υπολογίζεται μέσω πραγματικών προσωπικών προτιμήσεων. Ακόμα, κατά τη διάρκεια 

δοκιμών θερμικής άνεσης, μια εκτίμηση βάσει του προφίλ του χρήστη συγκρίθηκε με 

τη θερμική άνεση βάσει των πινάκων ASHRAE. Πειραματικά, αποδείχθηκε ότι το 

μέσο τετραγωνικό σφάλμα της προτεινόμενης μεθόδου είναι 0,0005, ενώ η μέση 

ακρίβεια που βασίζεται σε ευρέως χρησιμοποιούμενες μετρήσεις είναι 99%. Τέλος, η 
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χρήση του ΓΑ για την εκτίμηση του μεταβολικού ρυθμού, της μόνωσης των ρούχων 

με βάση τη θερμοκρασία και η εξοικονόμηση αυτών των τιμών για περαιτέρω χρήση 

θα βελτιώσει την ακρίβεια της εκτίμησης θερμικής άνεσης στο 98% (μέσο σφάλμα) σε 

σύγκριση με την εκτίμηση θερμικής άνεσης με βάση πίνακες ASHRAE  που παράγει 

ακρίβεια 73% (μέσο σφάλμα). 

6.2 Μελλοντική εξέλιξη και προτάσεις βελτίωση 

Κάθε σύστημα εν τη γενέσει του έχει μια αρχική έκδοση η οποία θα χρειαστεί 

αναθεώρηση και βελτιώσεις. Πολλές φορές άλλωστε, τα ίδια τα αποτελέσματα από την 

εκτέλεση του συστήματος οδηγούν σε αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακόμα και προσθήκη 

νέων λειτουργιών, μεθοδολογιών και υλοποιήσεων. Επομένως, σε αυτή την ενότητα 

προτείνονται κάποιες αρχικές μελλοντικές προτάσεις για εξέλιξη και βελτίωση του 

συστήματος.  

Όσον αφορά στην ενεργειακή προσομοίωση, αρχικά προτείνεται να επιλεγούν οι 4 πιο 

αποδοτικοί αλγόριθμοι και να ελεγχθούν εκ νέου σε περισσότερα δεδομένα. Σημαντικό 

θα ήταν, τα δεδομένα αυτά, να είναι από αρκετές οικίες και μέρες. Σε αυτούς τους 

αλγόριθμούς θα πρέπει να γίνει ένας εκτενής έλεγχος των παραμέτρων τους για να 

επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση. 

Όσον αφορά στον υπολογισμό της θερμικής άνεσης, η μελλοντική εργασία θα πρέπει 

να επικεντρωθεί σε περαιτέρω δοκιμές για τη βελτίωση της συνολικής ακρίβειας της 

προτεινόμενης μεθόδου. Η προτεινόμενη επιτυχία της μεθόδου βασίζεται κυρίως στα 

σχόλια/ανάδραση PMV του χρήστη. Ως αποτέλεσμα, ένας ανεπαρκής αριθμός σχολίων 

θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική μέθοδο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

εξεταστεί εάν τα σχόλια των χρηστών θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με άλλη 

παράμετρο. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν περισσότερες δοκιμές για την ποιότητα της 

ανατροφοδότησης των χρηστών. Τέλος, ένας αλγόριθμος Γενετικού Προγραμματισμού 

θα μπορούσε να υλοποιηθεί βάσει του προτεινόμενου ΓΑ. 
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