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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Ηιεθηξνληθψλ
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. ην ζεκείν απηφ ζα
ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε δνπιεία
κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Γηψξγν ηαπξαθάθε θαη ηελ θπξία Γηνλπζία
Κνινθνηζά γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε ζρέζε
κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ. Αθφκα λα
επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπ θίινπο κνπ γηα ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ηνπο φια
απηά ηα ρξφληα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΓΧΓΗ

7

1.1

Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ επγαζίαρ
ηε ζεκεξηλή επνρή ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζε

παγθφζκην επίπεδν. Ιδηαίηεξα κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο ηα κέηξα πνπ
πξέπεη ιεθζνχλ είλαη απαξαίηεηα. πγθεθξηκέλα ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ
κπνξεί κε ηε ιήςε απνδνηηθψλ κέηξσλ λα κεησζεί θαη ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεζνχλ
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ζηνπο ρψξνπο

θαηνηθίαο θαη εξγαζηαθήο

απαζρφιεζεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε.
Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ρψξνπ αζρνιείηαη κε ην
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ. Έρνπλ
γίλεη αξθεηά βήκαηα παγθνζκίσο ηφζν ζε κειέηεο φζν θαη ζε πξαθηηθέο γηα ηε
ππνζηήξημε ησλ κεζφδσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δπίζεο έρνπλ αλαπηπρζεί
πνιιέο εθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη βέιηηζηε πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ
κεζφδσλ. Μηα ζχγρξνλε κέζνδνο είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ. Η δξάζε
απηή ζηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο ζηα
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ελφο θηηξίνπ θαη ζηελ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά
νθέιε.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα ζχζηεκα ζπιινγήο θαη
απνζήθεπζεο ζε βάζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ηελ
δηεμαγσγή κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Σν ζχζηεκα, έρεη ζρεδηαζηεί ζε ζχγρξνλα
θαη επξένο γλσζηά ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ (JAVA, MYSQL) θαη απνζθνπεί ζηελ εχθνιε
θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ. Η εθαξκνγή απηή απνηειείηαη
απφ ην ζχζηεκα ηεο βάζεο, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζε MYSQL, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηε κειινληηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη γξαθηθφ ζχζηεκα (interface)
πινπνηεκέλν ζε JAVA γηα ηελ επθνιφηεξε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο.
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1.2

ύνηομη παποςζίαζη ηυν κεθαλαίυν
Κεθάιαην 1: Σν πξψην θεθάιαην, πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ζχζηεκα πνπ

πινπνηήζακε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε ηεο επηινγήο καο λα
πινπνηήζνπκε απηφ ηελ εθαξκνγή.
Κεθάιαην 2: ην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο ηα ζπζηήκαηα πνπ κειεηά, ηνπο ζηφρνπο φπνπ επηδηψθνληαη θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Αθφκα αλαθέξνπκε ην
ππάξρνλ θαζεζηψο ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.
Κεθάιαην 3: ην θεθάιαην απηφ

πεξηγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε

εθαξκνγή καο. Δμεγνχληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο θαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
θαηαγξάθεηαη θαζψο θαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ.
Δπίζεο αλαθέξνληαη ιίγα ζηνηρεία γηα ηα ινγηζκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη αλαιχνληαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαζψο θαη κεξηθέο
νδεγίεο ρξήζεο ηνπ.
Κεθάιαην 4: ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη ρξήζεηο ηνπ εξγαιείνπ θαη ν ηξφπνο
επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη
ελδεηθηηθά θάπνηα απνηειέζκαηα απφ κηα παιηφηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε.
Κεθάιαην 5: ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη κειινληηθνί ζηφρνη
αλαβάζκηζεο θαη πεξεηαίξσ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο.
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2.1 Γενικά
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ θαη ζην
πφζν ζεκαληηθή είλαη απηή ε δηαδηθαζία ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα φισλ
ησλ θαηεγνξηψλ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηη αθξηβψο ελλννχκε κε απηφ ηνλ
φξν θαζψο θαη ηα εηδή ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πνπ ππάξρνπλ. Αθφκα ζα
αλαθέξνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο
επηζεψξεζεο ηνπο ζηφρνπο φπνπ επηδηψθνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ηα
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Θεσξνχκε αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε θαη ην
ππάξρνλ θαζεζηψο ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ
θαζψο κε ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε

θαηαλάισζε ελέξγεηαο

απμάλεηαη εληππσζηαθά θαη ηα κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο είλαη αλαγθαία.
Σα

απνηειέζκαηα

ησλ

βξαρππξφζεζκσλ

κέηξσλ

ελφο

πξνγξάκκαηνο

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 40 ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ θαίλνληαη ζην γξάθεκα πνπ
αθνινπζεί.
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2.2 Νομοθεζία και ςπάπσοςζα καηάζηαζη
ην θηηξηαθφ ηνκέα έρνπλ πξνηαζεί πνιιά κέηξα απφ ηελ επξσπατθή έλσζε γηα
ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Η Γηεζλήο Δπηηξνπή Δλέξγεηαο (International
Energy Agency) δηαηχπσζε θαη πξφηεηλε κηα ζεηξά κέηξσλ ηφζν γηα ηε βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνπο ηνκείο ησλ θηηξίσλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαθνξψλ
φζν θαη εηδηθφηεξα κέηξα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Δηδηθά γηα ηνλ θηηξηαθφ
ηνκέα πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα :
• Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ θαλνληζκψλ ησλ λέσλ θηηξίσλ.
• Πξνψζεζε παζεηηθψλ ηερληθψλ θαη ηερληθψλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.
• Πξνψζεζε πνιηηηθψλ - κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ.
• Μέηξα πηζηνπνίεζεο θηηξηαθνχ ηνκέα.
Η επξσπατθή έλσζε εμέδσζε ην 2002 ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ
“Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ” (EE L1/65), πνπ απνηειεί κηα πξψηε ζνβαξή
πξνζέγγηζε ζην δήηεκα. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο νδεγίαο απηήο αλαθέξεηαη παξαθάησ:
•

Γεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ.
•

Δλαξκφληζε θαη ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ -κειψλ κε εθείλα ηα θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ

ήδε πξνσζήζεη κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θηηξηαθνχ ηνκέα ζε εζληθφ επίπεδν.
Η νδεγία 2002/91 θαζνξίδεη θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηα εμήο:
•

Σν πιαίζην γηα ηελ απαξαίηεηε ππνινγηζηηθή κεζνδνινγία ελεξγεηαθήο απφδνζεο

ησλ θηηξίσλ.
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•

Θέζπηζε νξίσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λέσλ θηηξίσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ

θηηξίσλ άλσ ησλ 1000 m2, ζηα νπνία γίλεηαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο.
•

Δλεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ ππφ αλέγεξζε, πξνο ελνηθίαζε θαη πψιεζε.

• Έιεγρνο ησλ ιεβήησλ.
•

Έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ.
Πξφζθαηα ε ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ», κε ην λφκν 3661/2008 “Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚΑ΄ 89) ηνπ ειιεληθνχ
θνηλνβνπιίνπ.
Με ηα άξζξα ηνπ λφκνπ απηνχ θαζνξίδνληαη ν θαλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε
κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ,νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο , ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε, εθαξκνγή
απηψλ ησλ θαλνληζκψλ θαη θαζνξίδνληαη ηα δηαπηζηεπηήξηα ησλ ελεξγεηαθψλ
επηζεσξεηψλ.
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2.3 Σι είναι η ενεπγειακή επιθεώπηζη κηιπίυν
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα
είλαη ε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζ’ απηά, δειαδή ε ελεξγεηαθή δηάγλσζε ή ν
ελεξγεηαθφο έιεγρφο ηνπο, πνπ ζα καο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζαλή
ελεξγεηαθή ζπαηάιε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο

ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη ηα

δηάθνξα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ
έληππν, ην δειηίν ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα ηέηνηνπ είδνπο δειηίν
απνηειεί θαη ε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε ζε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζα
παξνπζηαζηεί παξαθάησ.
Η ελεξγεηαθή επηζεψξεζε είλαη κία ζεκαληηθή δξάζε πνπ έρεη ζηφρν ηεο

ηελ

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Έρεη εθαξκνγή ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη ζηνλ θηηξηαθφ
ηνκέα θαη αθνξά φισλ ησλ εηδψλ ηεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. Με ηνλ φξν ελεξγεηαθή
επηζεψξεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ
ελέξγεηαο ζε έλα ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ θαζψο θαη
ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
Γηα λα γίλνπκε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνη ε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
• Καηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηηξίσλ.
• Δθηέιεζε θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ζεκαληηθψλ ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ
κεγεζψλ ηνπ θηηξίνπ.
• Δπεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία.
•

Πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε βάζε ηελ

αλσηέξσ ελεξγεηαθή αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη.
Με ηε πξαγκαηνπνίεζε

κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζε έλα θηίξην

ζρεκαηίδεηαη ζαθήο εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απφ ελεξγεηαθήο
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άπνςεο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνηαζνχλ
ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα πξνθχςεη ζεκαληηθή
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ φθεινο. Έηζη είλαη ζαθέο φηη ε
ελεξγεηαθή επηζεψξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ππάξρνληα θηίξηα
αλεμάξηεηνο ηεο ρξνλνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπο θαη λα δψζεη ιχζεηο αλάινγεο ησλ
αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ.
Σέινο ελεξγεηαθή επηζεψξεζε επηδέρνληαη φια ηα ελεξγεηαθά ππνζπζηήκαηα ελφο
θηηξίνπ. Γελ αλαθέξεηαη ζε κέηξα πνπ αθνξνχλ κφλα ηα πξνθαλή φπσο ηελ
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαηαλάισζεο θάζε
κνξθήο ελέξγεηαο φπσο πεηξέιαην θπζηθφ αέξην θηι. Αθφκα γίλεηαη πξφβιεςε γηα
εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηε κείσζε θαηαλάισζεο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο ηεο.
Έηζη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο κειεηψληαη θαη
θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ πηζαλψλ λα κελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα ελφο
θηηξίνπ αιιά κε γεληθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ φπσο ηα αλνίγκαηα ηνπ
θηηξίνπ ή ν πεξηβάιινλ ρψξνο ζθνπφο φισλ απηψλ είλαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ησλ θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε θαηαλάισζε αιιά θαη ην
ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ.

2.3.1 Καηηγοπίερ ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ κηιπίυν
Οη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο, ηηο ζπλνπηηθέο θαη ηηο
εθηελείο. Αλάινγα

κε ηελ

πιεξφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ κπνξνχκε λα

θάλνπκε ην δηαρσξηζκφ ζε απηέο ηηο δπν θχξηεο θαηεγνξίεο.

1.

Η ζπλνπηηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε βαζίδεηαη ζε παξειζφληα ζηνηρεία θαη

δεδνκέλα, φπσο είλαη νη ινγαξηαζκνί θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ θηηξίνπ, ηα ζηνηρεία δηαζεζηκφηεηαο
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ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ θιπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επηζεψξεζε βαζίδεηαη ζε
ππνινγηζκνχο θαη δελ πεξηιακβάλεη θαλελφο είδνπο επηηφπην έιεγρν αιιά ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα ζχληνκε απηνςία ηνπ ρψξνπ. Έηζη θαζνξίδνληαη
αξρηθά θάπνηα βαζηθά κέηξα εμνηθνλφκεζεο θαζψο επίζεο πξνηείλεηαη έλαο θαηάινγνο
µε άιιεο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζπρλά απαηηνχλ ζεκαληηθέο
επελδχζεηο θεθαιαίνπ. Γειαδή εληνπίδνληαη φιεο νη επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο πνπ απνηεινχλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα

θαη αλακέλεηαη λα έρνπλ άκεζε

απφδνζε. Αθφκα νξηνζεηνχληαη νη επεκβάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ θνξέα
γηα απηνρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ, θαζψο θαη εθείλεο νη νπνίεο ρξίδνπλ αλαιπηηθήο
ηεθκεξίσζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθηελνχο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο.
πλνςίδνληαο:
• Δίλαη κηα αξρηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ.
• Υξεζηκνπνηεί κφλν ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία.
• ε θακία πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ.
.
• Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε ηεο είλαη ζρεηηθά κηθξφο.
• Πξνεηνηκάδεη κηα ελδερφκελε αλαιπηηθή επηζεψξεζε.
• Πξνηείλεη άκεζεο θαη ρακεινχ θφζηνπο ιχζεηο.

2.

Η εθηελήο είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ ζπλήζσο έπεηαη ηεο ζπλνπηηθήο

ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη φπνπ εθηφο απφ ηα ελεξγεηαθά ζηνηρεία ρξεηάδνληαη θαη
κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ ηα ελεξγεηαθά ηζνδχγηα ζηηο ελεξγνβφξεο
κνλάδεο

ή

εγθαηαζηάζεηο.

Με

ηνλ

ηξφπν

απηφ

πξνζδηνξίδνληαη

επεκβάζεηο

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο απφδνζεο. Οη εθηελείο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο
απαηηνχλ ηελ ιεπηνκεξέζηεξε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηαθήο
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θαηαλάισζεο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηζεσξνχκελεο κνλάδαο. Η
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλαιχεηαη ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο (π.ρ. ζέξκαλζε, ςχμε,
δηάθνξεο δηεξγαζίεο, θσηηζκφο, θ.ιπ.) θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη δηάθνξνη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο ηειηθέο ρξήζεηο (π.ρ. παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ή
ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ραξαθηεξηζηηθά πξψησλ πιψλ,
θ.ιπ.). Με απηφλ ην ηξφπν, πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ηα ζπλνιηθά νθέιε φζν θαη ην
αλάινγν θφζηνο ησλ πηζαλψλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ηθαλνπνηνχλ
ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο. Παξάιιεια, ζπληάζζεηαη
έλαο θαηάινγνο µε ηηο δπλαηέο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ απαηηνχλ ηελ
επέλδπζε ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, αιιά θαη πιεξέζηεξε
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, καδί µε µηα αλαιπηηθή εθηίκεζε νθέινπο.
πλνςίδνληαο:
• Καηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα.
• Καηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ.
• Μέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κε ρξήζε νξγάλσλ.
• Γελ απνηειεί θάπνηα μερσξηζηή, αθξηβή θαη κεζνδηθή επηζηήκε.
• Απαξαίηεηε είλαη ε εκπεηξία ησλ επηζεσξεηψλ γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ
δεδνκέλσλ.
• Η πεξάησζε ηεο ρξεηάδεηαη έλα ζπλήζσο ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο ηνπ επηζεσξνχκελνπ ρψξνπ.
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2.3.2 Δνεπγειακά ςποζςζηήμαηα πος επιδέσονηαι επιθεώπηζη
ε θάζε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε γηα ηε ζπλνιηθή πεξάησζε ηεο πξέπεη λα
εμεηαζηνχλ ηα επηκέξνπο ελεξγεηαθά ππνζπζηήκαηα ελφο θηηξίνπ αιιά λα θαηαγξαθνχλ
θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πην γεληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. Αξρηθά αο
εμεηάζνπκε ηα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη ζε κία επηζεψξεζε. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη
ηα εμήο:
• Κηηξηαθφ θέιπθνο
• Ηιεθηξηθά ζπζηήκαηα
• πζηήκαηα ζέξκαλζεο
• πζηήκαηα ςχμεο
• πζηήκαηα αεξηζκνχ
• Παζεηηθά ζπζηήκαηα

2.3.2.1 Κηιπιακό κέλςθορ
Η αξρηθά ζρεδίαζε

ηνπ θειχθνπο ελφο θηηξίνπ γίλεηαη γηα λα θαιπθηνχλ νη

αηζζεηηθέο θαη δνκηθέο αλάγθεο ηνπ. ηηο κέξεο καο πνπ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαη
θαηαλαιψζεηο έρνπλ απμεζεί ην θηηξηαθφ θέιπθνο ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο
θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο θηηξίνπ. Αιιά θαη ε ηξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε πνπ κπνξεί λα
γίλεη κεηά απφ κία επηζεψξεζε κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθφηαηεο βειηηψζεηο ζηελ
απφδνζε ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα, είλαη αλαγθαία ε πιεξνθνξία εάλ ην θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ή ηξνπνπνηήζεθε
ζχκθσλα µε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο. εκαληηθέο βειηηψζεηο ζην
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θηηξηαθφ θέιπθνο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ εηδηθά αλ ην θηίξην έρεη θαηαζθεπαζηεί ρσξίο
θακηά πξφβιεςε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηφηε κπνξνχλ λα παξζνχλ ζεκαληηθά
κέηξα. Αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ παξζεί κέηξα κπνξνχλ λα γίλνπλ βειηηψζεηο
αιιά ζίγνπξα ε απφδνζε ησλ κέηξσλ απηψλ δελ ζα είλαη αξθεηά κεγάιε.
Η αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ νθέινπο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επεκβάζεηο
ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ γεληθά απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ιεπηνκεξή
πξνζνκνίσζε, γηαηί ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο κεηαθνξάο
θηίξηα είλαη αξθεηά

ζεξκφηεηαο ζηα

πεξίπινθε θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Αθφκα απαηηείηαη

ζεκαληηθή κειέηε πνιιψλ άιισλ παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε πξφβιεςε ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θάπνηεο κέζνδνη

νη νπνίεο

πξνηείλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ, ηεο ζεξκηθήο
άλεζεο ησλ ελνίθσλ θαη ηεο απαηηνχκελεο δνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θειχθνπο. Οη
ζπλεζέζηεξεο βειηηψζεηο ζην ηνκέα απηφ αθνξνχλ ζπλήζσο ηε κφλσζε ηνπ θηηξίνπ,
βειηηψζεηο ζηα αλνίγκαηα (παξάζπξα, πφξηεο, θηι),ζπζθεπέο ζθίαζεο, θηι.

2.3.2.2 Ηλεκηπικά ζςζηήμαηα
Δίλαη δεδνκέλν φηη ζηα θηίξηα θαη ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα ειεθηξηθά
ζπζηήκαηα

θαηαλαιψλνπλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο. Οη

ζεκαληηθφηεξνη θαηαλαισηέο απηή ηεο ελέξγεηαο είλαη νη θηλεηήξεο, ν θσηηζκφο θαη ηα
θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα. Με ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο
ζπζθεπέο πνπ γίλνληαη απαξαίηεηεο θαη απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζεκαληηθνχο
θαηαλαισηέο (π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο). ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην
πνζνζηφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε
θηίξηα.

ΣΟΜΔΑ
Κηίπια καηοικιών
Δµποπικά κηίπια
Βιοµησανικέρ
εγκαηαζηάζειρ

ΔΛΛΑΓΑ
26 %
79 %
25 %

Πίνακαρ 2: Πνζνζηφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα.

20

Έηζη θαηά ηελ επηζεψξεζε κειεηψληαη απηά ηα ζπζηήκαηα θαη πξνηείλνληαη
κέζνδνη θαη ιχζεηο γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα κε πξφβιεςε ρακειήο θαηαλάισζεο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο
ηερλνινγίεο ηφζν ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνπο θηλεηήξεο φζν θαη ζηα
ζπζηήκαηα θσηηζκνχ πνπ απνηεινχλ αλαγθαίν ζχζηεκα θάζε θηηξηαθνχ ρψξνπ.

2.3.2.3 ςζηήμαηα θέπμανζηρ
Έλα κεγάιν θαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απνηειεί ν
έιεγρνο θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ. Καζψο
απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ελφο θηηξίνπ αιιά θαη γηα ηελ παξνρή
δεζηνχ λεξνχ θαη άιισλ νηθηαθψλ ρξήζεσλ. χκθσλα µε µηα έξεπλα ηέζζεξηο ηχπνη ησλ
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο έρνπλ επξεία ρξήζε νη ιέβεηεο, νη ζπκπαγείο κνλάδεο
ζέξκαλζεο, νη αλεμάξηεηνη ζεξκαληήξεο ρψξσλ θαη νη θιίβαλνη.
Γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο
θαη ηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ππάξρνπλ ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ αξθεηά ζπζηήκαηα ξχζκηζεο
θαη πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ φρη κφλν γηα εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο αιιά θαη γηα επρξεζηία.
Δπίζεο έλαο κεγάινο θιάδνο ζηε βειηίσζε απηφλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ απηήο ηεο ινγηθήο. Δπξεία
ρξήζε θαη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα
παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ή ζέξκαλζεο, Φ/Β ζηνηρεία γηα ηε κεηαηξνπή ηεο
ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο πςειήο θαη ρακειήο
ελζαιπίαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, κε αληιίεο ζεξκφηεηαο, ρξήζε αέξησλ θαπζίκσλ
φπσο ην Φπζηθφ αέξην θαη πνιιά άιια.
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2.3.2.4 ςζηήμαηα τύξηρ
ε θάζε θηίξην ππάξρνπλ ζίγνπξα εγθαηαζηάζεηο γηα ζπζηήκαηα ςχμεο πνπ ην
κέγεζνο ηνπο εμαξηάηε απφ ην είδνο ηνπ θηεξίνπ θαη ηηο έθαζηνηε αλάγθεο. ηα
ζπζηήκαηα απηά κπνξνχκε λα έρνπκε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ απφδνζε ηνπο ζηε
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπο αλ γίλεη κηα ζσζηή κειέηε. Οη βειηηψζεηο απηέο δελ
αθνξνχλ κφλν ηελ απφδνζε ή ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ
ξχπσλ πνπ εθιχνληαη ην νπνίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην ηνκέα θαζψο ζπκβάιεη θαη
ζηελ άκεζε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε κία
ελεξγεηαθή επηζεψξεζε είλαη ν έιεγρνο ψζηε λα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη
πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο.

2.3.2.5 ςζηήμαηα εξαεπιζμού και κλιμαηιζμού
Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην επίπεδν
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ησλ ρψξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνίθσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά θαηαλαιψλνπλ έλα
κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο θαη απαηηνχλ θαη ζεκαληηθή θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγηά ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ νη
ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο λα αλαγλσξίδνπλ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ

θαη λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ κπνξεί λα πξνηαζεί νπνηαδήπνηε

κεηαζθεπή γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο.
Έηζη ηα ζπζηήκαηα απηά δελ είλαη κφλν ηα θιηκαηηζηηθά, πνπ είλαη ηα πην
δηαδεδνκέλα θαη επξένο ρξεζηκνπνηνχκελα αιιά θαη ηα θπζηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο
θαη κεηαθνξάο θαζαξνχ αέξα ζην θηίξην.
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2.3.2.6 Παθηηικά ζςζηήμαηα
Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζε έλα θηήξην απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ αιιά φρη θαη ηφζν
δηαδεδνκέλν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Σα ζπζηήκαηα απηά πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ ηε
ζέξκαλζε θαη ηε ςχμε θαηαγξάθνληαη θαη κειεηψληαη ζε κία ελεξγεηαθή επηζεψξεζε
θαζψο ε βειηίσζε ηνπο ή ε πξφβιεςε γηα εγθαηάζηαζε ηνπο κπνξεί λα θέξεη
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ζηε κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο.

2.3.3 Άλλερ σπήζιμερ πληποθοπίερ
ε κία ελεξγεηαθή επηζεψξεζε έθηνο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
θαηαγξαθνχλ γηα ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ε
θαηαγξαθή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο επηζεψξεζεο
ρξεηάδνληαη θαη αξθεηέο άιιεο πιεξνθνξίεο. Γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πην ζθαηξηθή
άπνςε νη επηζεσξεηέο αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα εμάγνπλ νινθιεξσκέλα θαη αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ιάβνπλ
ψζηε λα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Οη πιεξνθνξίεο ινηπφλ απηέο αθνξνχλ ην ίδην ην θηίξην δειαδή ηε ρξνλνινγία
θαηαζθεπήο ηνπ, ην κέγεζνο ηνπ, ην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη γεληθφηεξα πνιιέο
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα κελ αθνξνχλ άκεζα ηα ελεξγεηαθά ηνπ ζηνηρεηά αιιά είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηα κεηξά πνπ ζα παξζνχλ.
Αθφκα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην ηχπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
θηηξίνπ θαη ε θαηαγξαθή ησλ έλνηθσλ θαη ρξεζηψλ ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ
νη επηζεσξεηέο ηζηνξηθά ζηνηρεηά κε ηηο αιιαγέο, ηηο θζνξέο, ηηο αλαθαηλίζεηο θαη
γεληθφηεξα ζηε ρξήζε πνπ έρεη γίλεη ζην θηίξην θαηά ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ.
Δπίζεο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο λα θαηαγξαθνχλ νη ππεχζπλνη ηνπ θηηξίνπ φια
απηά ηα ρξφληα ψζηε λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ νη επηζεσξεηέο κε
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ηνπο κεραληθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε θαηαζθεπή αιιά θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ.
Άιισζηε θαη ε θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ησλ έλνηθσλ ή θαη εξγαδνκέλσλ ζην θηήξην
κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε πξνζπάζεηα επηζεψξεζεο θαζψο κπνξεί λα
πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο.
πσο γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κηα
επηζεψξεζε εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαζαξά ελεξγεηαθέο ηηκέο θαη κεηξήζεηο είλαη θαη
γεληθφηεξεο θαη εκπιέθνπλ αξθεηά πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιινχο θαη
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.

2.4 Μεθοδολογία ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη
γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο αιιά θαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο
ζθνπνχο πνπ έρεη ε επηζεψξεζε. Έηζη παξαθάησ ζα γίλεη ζαθέο ην πψο αθξηβψο
εθηειείηαη ε δηαδηθαζία απηή.

2.4.1 κοπόρ και ζηόσοι ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Γεληθά ν θχξηνο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη ε φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε επηζεψξεζε.
Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο αιιά θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ εζληθή
νηθνλνκία πξνο εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ξππνγφλσλ νξπθηψλ
θαπζίκσλ θαη θχξηα ηνπ πεηξειαίνπ. Η αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη πνιχ
εκθαλήο ζηα ειιεληθά θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπνπ ε ρξήζε ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ θαιχπηεη έλα πνζνζηφ 30%
πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, κε κέζν εηήζην
ξπζκφ αχμεζεο 4% απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Η πνζφηεηα ηεο
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εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέηξεζε ή/θαη ηνλ θαη'
εθηίκεζε ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κε

ηαπηφρξνλε

εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.
Η ελεξγεηαθή επηζεψξεζε απνηειεί κία ζεκαληηθή δξάζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πνπ έρεη εθαξκνγή ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη ζηνλ θηηξηαθφ
ηνκέα θαη αθνξά φιεο ηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. Έηζη εθηηκάηε ε πξαγκαηηθή
θαηαλάισζε θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ψζηε λα γίλεη ην θηίξην πην
απνδνηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο

κία

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
• Καηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
• Δθηέιεζε θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ζεκαληηθψλ ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ
κεγεζψλ.
•Δπεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ .
•Πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε βάζε ηελ αλσηέξσ
ελεξγεηαθή αλάιπζε.
•Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ
ελ ιφγσ µκνλάδα.
•Δμαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο.
•ε µία ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θχξηνο ζηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ην
ζεκείν ελδηαθέξνληνο είλαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαη νη αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο
εμνηθνλφκεζεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο πηπρέο πξνο ζεψξεζε (θαηάζηαζε
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εμνπιηζκνχ, πεξηβάιινλ) αιιά ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα ελεξγεηαθά θέξδε,
παξάγνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά µε ηα δπλαηά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
•Σν έξγν πνπ εθηειείηαη κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο ρξήζεηο κηαο
εγθαηάζηαζεο ή ζπγθεθξηκέλα πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα (ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφο) πνιιψλ
εγθαηαζηάζεσλ (νξηδφληηα επηζεψξεζε).Δμάιινπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί ε φιε
δηαδηθαζία λα νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθά(γηα παξάδεηγκα ελεξγεηαθή ζήκαλζε, ελεξγεηαθή
απνηίκεζε, θ.ιπ.), αιιά παξάιιεια λα ηθαλνπνηεί ηα ίδηα θξηηήξηα µε ηελ ελεξγεηαθή
επηζεψξεζε.
•Η ελεξγεηαθή επηζεψξεζε δελ είλαη µία ζπλερφκελε δξάζε, αιιά ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά.

2.4.2 Μέθοδορ ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Η γεληθή δηαδηθαζίαο κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο βαζίδεηαη ζηελ επηκέξνπο
εμέηαζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη ηελ θαηαγξαθή
αξθεηψλ άιισλ πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
ε πιήξεο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα θαηαγξαθήο θαη δηάγλσζεο. Σα ζηάδηα
απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ.

1ο ηάδιο
ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, ζπιινγή
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ. ην
ζηάδην απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά µε ηελ
πθηζηάκελε θαη παξειζνχζα ελεξγεηαθή εηθφλα, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζε
θηηξίνπ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ µε ηε βνήζεηα ελφο ζπλνπηηθνχ
εληχπνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ
ππεχζπλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο µε ηε δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θηηξίνπ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο επηζεψξεζεο. Βάζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
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εληχπνπ απηνχ απνηεινχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηερληθνχο θαη
δηνηθεηηθνχο ππεχζπλνπο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα ζρεηηθά ζηνηρεία
(ινγαξηαζκνί θαη ηηκνιφγηα θαπζίκσλ, ζρέδηα, κειέηεο θαη θαηάινγνη αξρείνπ,
θαηαγξαθέο κεηξήζεσλ θαη ελδείμεσλ θ.ιπ.). Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ην ξφιν
αθξηβψο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ην εξγαιείν πνπ ζρεδηάζακε φπνπ ζπιιέγεη
ηηο απαξαίηεηεο απηέο πιεξνθνξίεο θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζα γίλεη ζην ηξίην
θεθάιαην απηνχ ηνπ έγγξαθνπ.
Η πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ

δεδνκέλσλ νθείιεη λα νδεγήζεη

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαρξνληθήο ηάζεο θαη ηεο κεληαίαο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο ζην εμεηαδφκελν θηίξην. Σα πξψηα απηά
ελεξγεηαθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη, επίζεο, λα νδεγήζνπλ ζηελ πξψηε
πξνζέγγηζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε θάζε πεξηνρή θαη
ππνζχζηεκα ηνπ θηηξίνπ. Έηζη, ηειηθά, εθθξάδεηαη γηα πξψηε θνξά ην γεληθφ ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ.
ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα πξψην θαηάινγν µε ηηο πηζαλέο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θηίξην δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, µε βάζε θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο ηδηνθηεζίαο-δηαρείξηζήο ηνπ γηα ηπρφλ θαηεγνξίεο επεκβάζεσλ ή εμνπιηζκνχ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα εμαηξεζνχλ.

2ο ηάδιο
ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηα ζπλνπηηθή Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε. Σν
ζηάδην απηφ ζπλίζηαηαη ζηνλ επηηφπην πνηνηηθφ, θπξίσο, έιεγρν ηνπ θειχθνπο θαη ησλ
Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε εηδηθφ έληππν. Η θαηαγξαθή απηή, ζε ζπλδπαζκφ µε ελδεηθηηθέο
ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο, βνεζά ζηνλ θαιχηεξν επηκεξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ ρξήζεσλ θαη,
επνκέλσο, ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ θηηξίνπ.
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Η δηαδηθαζία απηή, ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ,
ζπλεπάγεηαη ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο µε
κέηξα λνηθνθπξέκαηνο, θαζψο θαη µε επεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο θαη άκεζεο
εθαξκνγήο, πνπ δελ απαηηνχλ εηδηθή νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε µέζσ ζρεηηθψλ
ελεξγεηαθψλ κειεηψλ.
Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
ζε επηκέξνπο πεξηνρέο θαη ζπζηήκαηα, γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηψλ ζε επφκελε
θάζε απφ εηδηθνχο ζπκβνχινπο ή απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο, εάλ
απηφ είλαη εθηθηφ. Απηέο νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα
ρσξηζζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο , αλάινγα µε ην ελεξγεηαθφ ηνπο δπλακηθφ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θηίξην (πςειφ, µέζν, ρακειφ).

3ο ηάδιο
ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηα ιεπηνκεξήο ελεξγεηαθή επηζεψξεζε.
πλίζηαηαη ζηε ζπιινγή (µέζσ επηηφπησλ αλαιπηηθψλ κεηξήζεσλ) θαη ηελ αλάιπζε ησλ
απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ πιήξε εμέηαζε ηκεκάησλ ελεξγεηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζχληαμε ηνπ πιήξνπο ηειηθνχ
ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία ζα επηηξέςεη, επίζεο, ηελ νξζή
ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, µε επελδχζεηο κέζνπ θαη πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο, ζε ζπγθεθξηκέλν
ελεξγεηαθφ ππνζχζηεκα, µέζσ ζρεηηθήο εηδηθήο κειέηεο.
Η δηαδηθαζία ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο νινθιεξψλεηαη µε ηελ παξνπζίαζε
φισλ ησλ πξνηάζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην ή ηελ κνλάδα, ππφ ηε
κνξθή κηαο ζπλνπηηθήο ηερλννηθνλνκηθήο έθζεζεο, απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζή
ηεο, πξνο ηελ δηνίθεζε-δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή ηεο κνλάδαο. ην
γξάθεκα 2 παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία άπνςε ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο.
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Γπάθημα 2: Μηα άπνςε ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο

2.4.3 Ο ενεπγειακόρ επιθευπηηήρ
Ο ελεξγεηαθφο

επηζεσξεηήο, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα εθηειεί

ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο πξέπεη λα

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εηδηθφ κεηξψν

ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ. Οη ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχληαη θαη
λα θαηαρσξνχληαη ζε κεηξψα μερσξηζηά γηα ηα ειεθηξηθά θαη ηα ζεξκηθά θνξηία, ή
αθφκε γηα ηελ πιήξε επηζεψξεζε κηαο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηηο δχν
αλσηέξσ θαηεγνξίεο, πάληνηε αλάινγα µε ηα πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ηνπο. Γηα ηελ
θαηαξρήλ εγγξαθή ελφο ππνςήθηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή ζε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία θαη ηάμε ελφο κεηξψνπ δηαπηζηεπκέλσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα πξνζφληα :
1. Σν είδνο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ηεο αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζήο ηνπ.
2. Οη φπνηεο επίζεκεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη ζεκηλάξηα εμεηδίθεπζεο
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θαηάξηηζεο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη, ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη
ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο-δηαρείξηζεο. Οη επίζεκεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν Master of Science θαη ηα ζεκηλάξηα λα είλαη δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 300 σξψλ.
3.Η πηζηνπνηεκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην πεδίν ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ή
ππεξεζηψλ, θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα ζρεηηθά µε ηελ θαηεγνξία ησλ επηζεσξήζεσλ ζηελ
νπνία πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ν ελδηαθεξφκελνο εξγαζηαθή εκπεηξία ελφο ππνςήθηνπ
ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά µε ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα απνδεηρζεί µε ηα αθφινπζα παξαζηαηηθά:
4.Πηζηνπνηεηηθά απφ ηνπο εξγνδφηεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν ηχπνο θαη ν βαζκφο
ελαζρφιεζεο ηνπ ππνςήθηνπ ζε ζρεηηθά µε ηελ ελέξγεηα ζέκαηα.
5.Καηάινγνο ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηα νπνία δηεθπεξαηψζεθαλ ή/θαη ζπληνλίζηεθαλ
απφ ηνλ ππνςήθην.
6.Άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο.
7.Πηζηνπνηεηηθά θαηάξηηζεο.
8.Αληίγξαθα εθζέζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ
ππνςήθην.

2.5 Οθέλη ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Με ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη ηε ζσζηή κειέηε ελφο θηηξίνπ κπνξνχκε λα
έρνπκε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Σα βαζηθφηεξα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία ηέηνηα
επηζεψξεζε ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Σν θαζέλα απφ ηα παξαθάησ νθέιε
αλακέλεηαη λα εθπιεξσζεί ζηαδηαθά θαη λα έρεη αζξνηζηηθή επίπησζε. Σα θχξηα νθέιε
κπνξεί λα γίλνπλ άκεζα αηζζεηά, πξνεξρφκελα απφ κέηξα κεδεληθνχ θφζηνπο, ή κεηά
απφ µία εχινγε πεξίνδν, απαηηνχκελε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ φπνησλ επελδχζεσλ.

2.5.1 Οικονομικά οθέλη ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε είλαη αξθεηά
θαη κάιινλ θαη ηα πην ζεκαληηθά.

Με ηα ζσζηά απνηειέζκαηα κίαο επηζεψξεζεο
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κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ελφο θηηξίνπ αιιά αξθεηέο θνξέο ζηε πεξίπησζε
επηρεηξήζεσλ έρνπκε θαη αχμεζε ησλ
αμηνινγεζνχλ µε βάζε

ην

θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Απηά πξέπεη λα

θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο

απνδνηηθφηεηαο.

2.5.2 Λειηοςπγικά οθέλη ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Σα ιεηηνπξγηθά νθέιε, βνεζνχλ ηε δηαρείξηζε κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο ή ελφο
θηηξίνπ λα βειηηψζεη ηα επίπεδα άλεζεο, αζθάιεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο (ή ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ) ή, δηαθνξεηηθά, λα βειηηψζεη ηε γεληθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο.

2.5.3 Πεπιβαλλονηικά οθέλη ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ
Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε αθνξνχλ θπξίσο ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 ή
άιισλ ξχπσλ (αέξηα ζεξκνθεπίνπ), ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε εζληθφ
επίπεδν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
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3.1 Γενικά
ηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα γηα ηελ
εθαξκνγή πνπ αλαπηχμακε. πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε ελεξγεηαθή
επηζεψξεζε είλαη κία ζαθήο δηαδηθαζία πνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη
απαξαίηεηεο αξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θηίξην πνπ αλακέλεηαη λα
επηζεσξεζεί. Αλαθέξακε αλαιπηηθά ην κέγεζνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
νη νπνίεο είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο.
Σν ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε απνηειεί έλα πιήξεο πξφγξακκα κε ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεη ηε δνπιεία ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θαη εθδψζεη πφξηζκα γηα ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηεξίνπ αιιά θαη γηα ηηο φπνηεο εθηθηέο θαη απαξαίηεηεο
αιιαγέο θαη αλαθαηλίζεηο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε ,
ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ.
ηελ εθαξκνγή καο αθνινπζείηαη κηα ζεηξά απφ θφξκεο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη
απφ ησλ δηεμάγνληα ηελ επηζεψξεζε ζηελ επηηφπηα θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηεξίνπ. Οη θφξκεο απηέο πξνζπαζνχκε λα έρνπλ κηα ινγηθή
ζεηξά θαη ζπλέπηα θαη λα θαιχπηνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμαρζνχλ κε αζθάιεηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ππεχζπλνπ.
Αθφκα πξνζπαζήζακε ην εξγαιείν απηφ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εχρξεζην θαη
πην θαηαλνεηφ αθφκα θαη ζην άπεηξν ρξήζηε πνπ πηζαλφλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα
άιινπο ιφγνπο θαη φρη γηα ην θαζαπηφ ζθνπφ ηνπ.
ην θεθάιαην ινηπφλ απηφ ζα αλαιχζνπκε θαη ζα εμεγήζνπκε ηελ εθαξκνγή
αλαιπηηθά. Θα αλαθεξζνχκε ζηηο πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
πινπνίεζε καο θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηε δνκή θαη ην ζρεδηαζκφ πνπ έγηλε πξηλ ηελ
πινπνίεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο καο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη
νκαδνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ κίαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζε κία
αλεμάξηεηε εθαξκνγή.

3.2 Παποςζίαζη λογιζμικών επγαλείυν
Δπηζπκία καο ήηαλ ε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζακε

λα βαζηζηεί ζε ειεχζεξα

επξέσο δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά πξντφληα πάλσ ζηα νπνία ρηίζηεθε ην πξφγξακκα καο.
Δθηφο

απηνχ

ηνπ

παξάγνληα

ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηελ

απφθαζε

καο

γηα

ηα

πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ έπαημε θαη ε αμηνπηζηία ηνπο επξεία
αλαγλψξηζε ηνπο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαη γεληθφηεξα ησλ αζρνινχκελσλ κε ηελ
επηζηήκε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο καο πινπνηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα MYSQL θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη
ζρεδίαζε ηνπ interface ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζε ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA
θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα NETBEANS IDE.

3.2.1 MYSQL
ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα θαη λα παξνπζηάζνπκε ηε
πιαηθφξκα πινπνίεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ MYSQL. Η MYSQL είλαη κηα πιαηθφξκα
ζρεδίαζεο θαη επίβιεςεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο κεγάινπ
κεγέζνπο πιεξνθνξίαο. Δίλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν κε ην GNU General
Public License (GPL) πνπ είλαη ην πην γλσζηφ «license» ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο
Δίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε πςειή απφδνζε ηεο θαη ε επθνιία ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθδνζε MYSQL
5.0.11 θαη ηα γξαθηθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα απηή.

3.2.2 NETBEANS IDE
Σν NetBeans είλαη έλα επηηπρεκέλν εξεπλεηηθφ έξγν αλνηρηήο πεγήο (open source)
κε κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, κηα αλαπηπζζφκελε θνηλσλία, θνληά ζηνπο 100 (θαη πιένλ!)
ζπλεξγάηεο παγθνζκίσο. Η Sun Microsystems ίδξπζε ην εξεπλεηηθφ έξγν αλνηρηήο
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πεγήο NetBeans ηνλ Ινχλην ηνπ 2000 θαη ζπλερίδεη λα είλαη ν θχξηνο αλάδνρνο. Tν Net
Beans IDE είλαη έλα πεξηβαιινληηθφ αλάπηπγκα IDE - έλα εξγαιείν ζηνπο
πξνγξακκαηηζηέο γηα λα γξάςνπλ, λα θάλνπλ compile, debug θαη λα αλαπηχμνπλ
πξνγξάκκαηα. Δίλαη γξακκέλν ζε Java - αιιά κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο γιψζζεο
πξνγξακκαηηζκνχ. Τπάξρεη επίζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο ππνκνλάδσλ (modules) πνπ
βνεζάλε ζηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ NetBeans IDE. To NetBeans IDE
είλαη έλα ειεχζεξν πξντφλ δίρσο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. ηε
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε NetBeans IDE 6.1 θαη ην JDK
1.6.10 ηεο JAVA.

3.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
3.3.1 Παποςζίαζη πεπιγπαθή βάζηρ δεδομένυν
3.3.1.1 Γενικά για ηη βάζη δεδομένυν
ηελ εθαξκνγή πνπ πινπνηήζακε ππήξρε αλάγθε γηα ζσζηή απνζήθεπζε αξθεηά
κεγάινπ κεγέζνπο πιεξνθνξίαο. Έηζη ππήξρε ε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ κίαο
επέιηθηεο θαη απνδνηηθήο βάζεο πνπ λα ζπκθσλεί κε ηα ππάξρνληα πξφηππα θαη ηνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο ππήξρε ε αλάγθε γηα
ζσζηή θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο βάζεο θαη ηεο JAVA γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηνπ interface αιιά θαη επέθηαζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. ίγνπξα έπξεπε λα
παξζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηε ζσζηή θαηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο ζε πίλαθεο θαη
ηελ επηθνηλσλία απηψλ ησλ πηλάθσλ αιιά εθηφο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο έπξεπε λα
είλαη έηζη δνκεκέλε ψζηε λα κπνξνχλ νη πίλαθεο ηεο λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη λα
εκθαλίζνπλ ηελ φιε πιεξνθνξία ζην γξαθηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. Δπνκέλσο ζηα
θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηεί ζρεκαηηθά ε βάζε ηεο εθαξκνγήο καο θαη
ζα εμεγεζνχλ αλαιπηηθά νη επηινγέο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ θάζε πίλαθα ηεο βάζεο καο.
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3.3.1.2 σημαηικά η βάζη δεδομένυν ( ER Diagram )
ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
πηλάθσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο βάζεηο είλαη αδχλαην
λα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ην ζρήκα κε ηα πεξηερφκελα ησλ πηλάθσλ, αιιά ζα γίλεη
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θάζε πίλαθα ζε επφκελν θεθάιαην. ην παξαθάησ
δηάγξακκα

είλαη ζρεηηθά νκαδνπνηεκέλε ε πιεξνθνξία, κε ηνπο πίλαθεο πνπ

θαηαγξάθνπλ ζρεηηθή πιεξνθνξία λα είλαη νκαδνπνηεκέλε.

Γπάθημα 4: ER Diagram ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
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3.3.1.3 Παποςζίαζη πινάκυν βάζηρ δεδομένυν
Πίλαθαο Building:
Ο θεληξηθφο πίλαθαο ηεο βάζεο ζηνλ νπνίνλ θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην θηίξην ηε ιεηηνπξγηά θαη ηε ηνπνζεζία ηνπ.

Πίνακαρ 2

•project no: Κσδηθφο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πνπ δηεμάγεηαη. Κιεηδί ηνπ πίλαθα,
πεξηγξάθεη κνλαδηθά ηε θάζε θαηαγξαθή πνπ ζα γίλεη.
•job name: Ολνκαζία ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο.
•name: λνκα θηηξίνπ.
•street: Γηεχζπλζε θηηξίνπ.
•number: Αξηζκφο θηηξίνπ.
•city: Πφιε ηνπνζεζία θηηξίνπ.
•zip code: Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο.
•latitude: Γεσγξαθηθφ πιάηνο.
•longitude: Γεσγξαθηθφ κήθνο.
•altitude: Τςφκεηξν.
•year of construction: Υξνλνινγία θαηαζθεπήο θηηξίνπ.
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•mode of ownership: Σχπνο ηδηνθηεζίαο.
•predominant building function: Δπηθξαηέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
•starting value: Αξρηθά ε ηηκή αμίαο ηνπ θηηξίνπ.
•current value: Η αμία ηνπ θηηξίνπ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο.
•permanent number employees: Μφληκνο αξηζκφο ππαιιήισλ.
•daily hours of operation: ξεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο.
•minimum operations:Διάρηζηεο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ην θιείζηκν ηνπ
θηηξίνπ.
•annual operation: Οξηνζέηεζε ησλ κελψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ.
•energy plan: Καηαγξαθή αλ ππάξρεη ελεξγεηαθφ ζρέδην γηα ην θηίξην.
Πίλαθαο Owner:
Πίλαθαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 3

•phone: Σειέθσλν ηδηνθηήηε. Απνηειεί ην θιεηδί ηνπ πίλαθα, πεξηγξάθεη κνλαδηθά ηε
ζρέζε.
•state:Γεκφζηα ή ηδησηηθή ηδηνθηεζία.
•corporate: Γηθαίσκα απφθαζεο ή φρη.(Όπαξμε ή φρη franchise).
•occupies:Πνζνζηφ θαηνίθεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε.
•year:Υξνλνινγία αξρηθήο θαηνίθεζεο ηδηνθηήηε.
•energy costs:Καηαγξαθή αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ
ηελ ελέξγεηα ηνπ θηηξίνπ.
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•building operations: Καηαγξαθή αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ θηηξίνπ.
•maintenance: Καηαγξαθή αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη

ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ

θηηξίνπ.
•experience:Ση είδνπο εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ έρεη ν ηδηνθηήηεο.
•name:λνκα ηδηνθηήηε.
•position:Θέζε ηδηνθηήηε.
•fax:Φαμ ηδηνθηήηε.
•project no:Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.

Πίλαθαο occupant:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ έλνηθν ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 4

•phone: Σειέθσλν ελνίθνπ. Απνηειεί ην θιεηδί ηνπ πίλαθα, πεξηγξάθεη κνλαδηθά ηε
ζρέζε.
•state:Γεκφζηα ή ηδησηηθή ηδηνθηεζία.
•energy costs:Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ
ηελ ελέξγεηα ηνπ θηηξίνπ.
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•building operations: Καηαγξαθή ππεπζπλφηεηαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ.
•maintenance: Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ.
•change lighting: Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα αιιαγέο ζην ζχζηεκα
θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ.
•change cooling: Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα αιιαγέο ζην ζχζηεκα
ςχμεο ηνπ θηηξίνπ.
•change heating: Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα αιιαγέο ζην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ.
•change other: Καηαγξαθή αλ ν έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ
θηηξίνπ.
•name: λνκα έλνηθνο.
•position:Θέζε έλνηθνο.
•fax:Φαμ έλνηθνο.
•Occupants mf:Αξηζκφο ελνίθσλ θηηξίνπ κεηαμχ Γεπηέξαο Παξαζθεπήο .
•mf percent: Πνζνζηφ ελνίθσλ θηηξίνπ κεηαμχ Γεπηέξαο Παξαζθεπήο .
•occupants weekends: Αξηζκφο ελνίθσλ θηηξίνπ ηα αββαηνθχξηαθα .
•weekends percent: Πνζνζηφ ελνίθσλ θηηξίνπ ηα αββαηνθχξηαθα.
•project no:Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
Πίλαθαο energy measures:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ κεξηθψλ ελεξγεηαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θηίξην.

Πίνακαρ 5
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• number floors: Αξηζκφο νξφθσλ θηηξίνπ εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο.
•tot_heated_floor_area: πλνιηθή ζεξκαηλφκελε πεξηνρή.
•total_heated_air_vol:πλνιηθή πνζφηεηα ζεξκαηλφκελνπ αέξα.
•tot_air_conditioned_floor_area: πλνιηθή θιηκαηηδφκελε πεξηνρή.
•tot_air_conditioned_air_volume: πλνιηθή πνζφηεηα θιηκαηηδφκελνπ αέξα.
•tot_under_parking:πλνιηθφο ρψξνο ππφγεηαο ζηάζκεπζεο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.Κιεηδί ηνπ πίλαθα.

Πίλαθαο renovation additions:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ αλαθαηλίζεσλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 6

•date:Ηκεξνκελία πνπ έγηλε ε αλαθαίληζε.
•Percent:Πνζνζηφ θηεξίνπ πνπ αλαθαηλίζηεθε.
•type:Σχπνο αλαθαίληζεο.
•cost:Κφζηνο αλαθαίληζεο.
•system:χζηεκα ζην νπνίν έγηλε ε αλαθαίληζε.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.Κιεηδί ηνπ πίλαθα.
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Πίλαθαο engineers:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ κεραληθψλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 7

•phone:Σειέθσλν ηνπ κεραληθνχ.
•name:λνκα κεραληθνχ
•address:Γηεχζπλζε κεραληθνχ.
•type:Δηδηθφηεηα κεραληθνχ
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.

Πίλαθαο responsible person:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ ππεπζπλνηήησλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 8

•setting general objectives:Καηαγξάθεηαη πνηνο είλαη γεληθφηεξα ππεχζπλνο .
•selecting specific actions: Καηαγξάθεηαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα επηινγή
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ.
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•financing capital projects: Καηαγξάθεηαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ρξεκαηνδφηεζε
ζεκαληηθψλ έξγσλ.
•daily management: Καηαγξάθεηαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θαζεκεξηλή δνηήθεζε.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
Πίλαθαο surroundings:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ην γχξν πεξηβάιινλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 9

•destiny of nearby construction:Πεξηγξαθή ηνπ θνληηλνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θηηξίνπ
•adjacent buildings:Άκεζε επαθή κε άιια θηίξηα.
•access to air movement:Δπθνιία θίλεζεο ηνπ αέξα.
•nearby buildings:Οκνηφηεηα κε ηα γεηηνληθά θηίξηα.
•block sunlight:Δπθνιία ειηαθήο θάιπςεο ηνπ θηηξίνπ.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
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Πίλαθαο roof:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα νξνθή ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 10

•description:Πεξηγξαθή ηχπνπ νξνθήο.
•color:Υξψκα εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο ηεο νξνθήο.
•skylights description:Πεξηγξαθή θσηαγσγψλ.
•total skylights operable:πλνιηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ν θσηαγσγφο.
•skylights equipped:Καηαγξαθή αλ νη θσηαγσγνί είλαη θαιπκκέλνη απφ ζπζθεπέο
ζθίαζεο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
Πίλαθαο floor:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ηνπο νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 11
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•floor id:Γειψλεη ηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ.
•description:Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ηνπ νξφθνπ.
•total floor area:πλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα ρψξνπ.
•air conditioned area:πλνιηθφο ρψξνο πνπ θιηκαηίδεηαη ζηνλ φξνθν.
•heated area:πλνιηθφο ρψξνο πνπ ζεξκαίλεηαη ζηνλ φξνθν.
•height:Όςνο νξφθνπ.
•occupants:πλνιηθφο αξηζκφο ελνίθσλ νξφθνπ.
•tasks:Δξγαζίεο πνπ γίλνληαη.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
Πίλαθαο external wall:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 12

•description: Πεξηγξαθή ηχπνπ εμσηεξηθνχ ηνίρνπ.
•color:Υξψκα εμσηεξηθνχ ηνίρνπ.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•type of insulation:Σχπνο κφλσζεο.
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Πίλαθαο windows:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο παξαζχξσλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 13

•glass type: Σχπνο ηδακηνχ.
•left open: Καηαγξαθή αλ κέλνπλ αλνηρηά.
•when open: Χξάξην πνπ κέλνπλ αλνηρηά.
•percent: Πνζνζηφ παξαζχξσλ πνπ κέλνπλ αλνηρηά.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•orientation:Πξνζαξκνγή παξαζχξσλ.
•floor area:ε πνην φξνθν.
•type of windows:Σχπνο παξαζχξνπ.
Πίλαθαο shading devices:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ζπζθεπψλ ζθίαζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 14
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•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•type: Σχπνο ζπζθεπήο ζθίαζεο.
•orientation:.Πξνζαξκνγή ζπζθεπήο ζθίαζεο.
•percent:.Πνζνζηφ πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη.
•major dimensions: Γηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο.
Πίλαθαο heating system:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 15

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•type of system: Σχπνο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.
•units: Μνλάδεο ζπζηήκαηνο.
•power: Δλέξγεηα ζπζηήκαηνο.
•heated floor area: πλνιηθφο ρψξνο πνπ ζεξκαίλεηαη.
•daily hours of operation: ξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα.
•months of operation: Μήλεο ιεηηνπξγίαο.
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Πίλαθαο heating system condition:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ
θηηξίνπ.

Πίνακαρ 16

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•boiler insulated: Όπαξμε κφλσζεο ηνπ ιέβεηα.
•boiler insulated condition: Καηάζηαζε κνλσκέλνπ ιέβεηα.
•heat distribution:Όπαξμε κνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο.
• heat distribution condition: Καηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο.
•temperature control avail:Γηαζεζηκφηεηα έιεγρνπ ζεξκνθξαζίαο.
•set temperature: Οξηζκφο ζεξκνθξαζίαο.
•temperature

responsible:

Καηαγξαθή

ηνπ

ππεπζχλνπ

γηα

ηνλ

νξηζκφ

ηεο

ζεξκνθξαζίαο.
•provision for temperature: Όπαξμε πξφβιεςεο γηα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ
επηζπκεηή ζεξκνθξαζία.
•specify set temperature:Οξηζκφο απηήο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
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Πίλαθαο heating system maintenance:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 17

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•recent maintenance date: Πνην πξφζθαηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
•objective: Δπηδίσμε απφ ηελ ζπληήξεζε.
•existing

schedule

week

schedule:

Καζνξηζκφο

χπαξμεο

πξνγξάκκαηνο

εβδνκαδηαίαο ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•existing schedule month schedule: Καζνξηζκφο χπαξμεο πξνγξάκκαηνο κεληαίαο
ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•before heating season systems: πζηήκαηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε πεξίνδν ζέξκαλζεο.
•other: Άιια ζπζηήκαηα
•days of week: Μέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα.
•time heating turned on: ξεο ιεηηνπξγηάο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.
•time heating turned off: ξεο πνπ ην ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο
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Πίλαθαο passive solar system:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα παζεηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 18

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•exist: Καζνξηζκφο χπαξμεο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.
•satisfied: Καζνξηζκφο αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
•problems: Αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ..
•type: Σχπνο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
•no of units: Αξηζκφο κνλάδσλ.
•location: Σνπνζεζία κνλάδαο ζην θηίξην.
•characteristic dimensions: Γηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.
•description: Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο.
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Πίλαθαο hot water system:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο λεξνχ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 19

•type: Καζνξηζκφο ηχπνπ ζπζηήκαηνο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•thermostat:Βαζκνί θειζίνπ ηνπ ζεξκνζηάηε.
•volume: γθνο ζεξκνζηάηε.
•power: Δλέξγεηα πνπ απαηηείηαη.
•units: Μνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
•daily hours of operation: ξεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηάο.
•months of operation: Μήλεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο.
Πίλαθαο cooling system:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 20
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•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•temperature control avail:. Γηαζεζηκφηεηα έιεγρνπ ζεξκνθξαζίαο.
•specify set temperature: Οξηζκφο ζεξκνθξαζίαο.
•set temperature responsibility: Καηαγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
•provision temperature: Όπαξμε πξφβιεςεο γηα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία.
•specify provision temperature: Οξηζκφο απηήο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Πίλαθαο cooling system type:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο

ηνπ

θηηξίνπ.

Πίνακαρ 21

•type of system: Σχπνο ζπζηήκαηνο ςχμεο.
•units: Μνλάδεο ζπζηήκαηνο.
•power: Δλέξγεηα ζπζηήκαηνο.
•heated floor area: πλνιηθφο ρψξνο πνπ ζεξκαίλεηαη.
•daily hours of operation: ξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα.
•months of operation: Μήλεο ιεηηνπξγίαο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
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Πίλαθαο cooling system maintenance:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 22

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•recent maintenance date: Πνην πξφζθαηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
•objective: Δπηδίσμε απφ ηελ ζπληήξεζε.
•existing

schedule

week

schedule:

Καζνξηζκφο

χπαξμεο

πξνγξάκκαηνο

εβδνκαδηαίαο ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•existing schedule month schedule: Καζνξηζκφο χπαξμεο πξνγξάκκαηνο κεληαίαο
ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•before heating season systems: πζηήκαηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε πεξίνδν ςχμεο .
•other: Άιια ζπζηήκαηα
•days of week: Μέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα.
•time heating turned on: ξεο ιεηηνπξγηάο ζπζηήκαηνο ςχμεο .
•time heating turned off: ξεο πνπ ην ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο.
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Πίλαθαο passive cooling system:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 23

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•exist: Καζνξηζκφο χπαξμεο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο .
•satisfied: Καζνξηζκφο αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
•problems: Αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ..
•type: Σχπνο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
•no of units: Αξηζκφο κνλάδσλ.
•location: Σνπνζεζία κνλάδαο ζην θηίξην.
•characteristic dimensions: Γηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.
•description: Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο.
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Πίλαθαο lighting system maintenance:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ θαη πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο

ηνπ

θηηξίνπ.

Πίνακαρ 24

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•recent maintenance date: Πνην πξφζθαηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
•objective: Δπηδίσμε απφ ηελ ζπληήξεζε.
•existing

schedule

week

schedule:

Καζνξηζκφο

χπαξμεο

πξνγξάκκαηνο

εβδνκαδηαίαο ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•existing schedule month schedule: Καζνξηζκφο χπαξμεο πξνγξάκκαηνο κεληαίαο
ιεηηνπξγηάο θαη θαζνξηζκφο.
•before cooling season systems: πζηήκαηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε πεξίνδν ςχμεο .
•other: Άιια ζπζηήκαηα
•time lights turned on mf: ξεο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα κεηαμχ ΓεπηέξαοΠαξαζθεπήο.
•percent lights turned on mf: Πνζνζηφ

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί κεηαμχ

Γεπηέξαο-Παξαζθεπήο.
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•time lights turned off mf: ξεο πνπ ην ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ
Γεπηέξαο-Παξαζθεπήο.
•time lights turned on weekend: ξεο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηα αββαηνθχξηαθα
•percent lights turned on weekend: Πνζνζηφ

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ηα

αββαηνθχξηαθα.
•time lights turned off weekend: ξεο πνπ ην ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα
αββαηνθχξηαθα.
Πίλαθαο lighting system type:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 25

•type of area: Δίδνο δσκαηίνπ.
•floor area: Μέγεζνο ρψξνπ. .
•type of lights: Σχπνο θσηηζκνχ.
•number of lights: Αξηζκφο θψησλ.
•watts: Πφζα watts απαηηνχληαη.
•fixture mounting: χζηεκα βάζεο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•area need continuous electrical: Σεηξαγσληθά πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή θσηηζκφ.
•percent: Πνζνζηά ησλ θψησλ ζε ζπλερή ιεηηνπξγία.
•control type:Σχπνο ειεγθηή θσηηζκνχ.
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Πίλαθαο other energy equipment:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο άιισλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 26

•type: Καζνξηζκφο ηχπνπ ζπζηήκαηνο.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•location:Σνπνζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην θηίξην.
•units: Μνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
•power: Δλέξγεηα πνπ απαηηείηαη.
•daily hours of operation: ξεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηάο.
•months of operation: Μήλεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο.
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Πίλαθαο consumption annual cost:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο εηήζησλ θαηαλαιψζεψλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 27

•type_elect: electricity.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•quantity elect:Πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•units elect: kWh.
•cost elect: Κφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•monetary units elect: Υξεκαηηθή κνλάδα.
•type diesel: diesel.
•quantity diesel:Πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•units diesel: lt.
•cost diesel: Κφζηνο diesel πνπ θαηαλαιψλεηαη.
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•monetary units diesel: Υξεκαηηθή κνλάδα.
•type oil: oil.
•quantity oil:Πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•units oil: lt.
•cost oil: Κφζηνο πεηξειαίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•monetary units oil: Υξεκαηηθή κνλάδα.
•type gas: gas.
•quantity gas:Πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•units gas: kg
•cost gas: Κφζηνο γθαδηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη.
•monetary units gas: Υξεκαηηθή κνλάδα.
Πίλαθαο consumption energy profile:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο θαηαλαιψζεσλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 28

•type: Σχπνο θαπζίκνπ.
•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•year: Υξνλνινγία θαηαγξαθήο.
•months: Μήλεο θαηαγξαθήο.
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Πίλαθαο consumption general:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θαηαλαιψζεηο θαη πηζάλε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 29

•features: Σν γλψξηζκα πνπ θάλεη απηφ ην πνην απνδνηηθφ απφ άιια.
•specify: Γηαηί ην θάλεη πνην απνδνηηθφ.
•importance:Πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην θφζηνο ζηηο απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θηηξίνπ.
•consumption changes: Καηά πφζν έρεη αιιάμεη ε θαηαλάισζε ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα.
•total consumption changes: Γηαηί άιιαμε ε θαηαλάισζε αλ φρη απφ απνδνηηθά
κέηξα.
•action: Καηαγξαθή πηζαλφλ κέηξσλ γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο.
•difficulties:Καηαγξαθή ηχπνπ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ απηά ηα
κέηξα.
•dif specify: Καηαγξαθή απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ
απηά ηα κέηξα.
•exist: Καηαγξαθή χπαξμεο ή φρη ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο θαη πξφβιεςεο
θαηαλαιψζεσλ.
•responsible: Καηαγξαθή ππεπζχλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ.
•results reported: Καηαγξαθή αηφκνπ πνπ επηβιέπεη ηα απνηειέζκαηα.
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Πίλαθαο consumption conservation problems:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 30

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•technical: Καηαγξαθή ηερληθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλάισζεο.
•financial:Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο.
•managerial: Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη ελνίθσλ.
•information: Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ειιηπή πιεξνθφξεζε.
•occupants: Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ κεηαμχ ελνίθσλ.
•other: Καηαγξαθή άιινπ ηχπνπ πξνβιεκάησλ.
Πίλαθαο consumption financial:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 31
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•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•annual allocation: Καηαγξαθή εηήζησλ θνλδπιίσλ.
•overall allocation:Καηαγξαθή ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ.
•internal funds: Καηαγξαθή εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
•commercial loans: Καηαγξαθή εκπνξηθψλ δαλείσλ.
•lease: Καηαγξαθή εζφδσλ απφ εθκηζζψζεηο.
•grants: Καηαγξαθή εζφδσλ απφ δσξεέο.
•government support: Καηαγξαθή χπαξμεο βνήζεηαο απφ ηε θπβέξλεζε.
•EEC support: Καηαγξαθή EEC ρξεκαηνδφηεζεο.
•other: Καηαγξαθή άιινπ ηχπνπ ρξεκαηνδφηεζεο.
Πίλαθαο consumption building occupants:
Πίλαθαο θαηαγξαθήο ηεο άπνςεο ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ.

Πίνακαρ 32

•project no: Κσδηθφο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα ηε
ζχλδεζε κε ην πίλαθα building.
•sex: Φχιιν εξσηεζέληα.
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•floor: ξνθνο εξγαζίαο ηνπ.
•years in building: Υξφληα εξγαζίαο ηνπ ζην θηίξην.
•estimate summer: πλζήθεο θαηά ην θαινθαίξη.
•estimate winter: πλζήθεο θαηά ην ρεηκψλα.
•freedom: Διεπζεξία γηα κεηαθηλήζεηο ζε πην άλεηεο ζπλζήθεο.
•sufficient heating: Δίλαη αξθεηφο ν έιεγρνο γηα ηηο ζπλζήθεο ζέξκαλζεο ζην ρψξν.
•sufficient cooling: Δίλαη αξθεηφο ν έιεγρνο γηα ηηο ζπλζήθεο ςχμεο ζην ρψξν.
•sufficient lighting: Δίλαη αξθεηφο ν έιεγρνο γηα ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ζην ρψξν.
•sufficient daylight: Δίλαη αξθεηφο ν θπζηθφο θσηηζκφο ζην ρψξν.
•actions winter: Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.
•actions summer: Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.
• other: Άιια γεληθά ζρφιηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.
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3.3.2 Παποςζίαζη πεπιγπαθή java interface
3.3.2.1 Γενικά για ηο γπαθικό κομμάηι ηηρ εθαπμογήρ
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ην γξαθηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε, ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ
ηα γξαθηθφ πεξηβάιινλ λα δεκηνπξγεζεί ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ λα είλαη
επξένο δηαδεδνκέλε θαη λα παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα θαη επρξεζηία. Η ρξήζε JAVA θαη
ηνπ εξγαιείνπ NETBEANS καο έδσζε φια απηά ηα ραξαθηεξίζηεθα. Δπίζεο έπξεπε λα
παξζνχλ απνθάζεηο γηα ηε ινγηθή ζεηξά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δεηνχληαη έηζη ψζηε
λα ππάξρεη ε θαιχηεξε δπλαηή ζπλέπεηα θαη νκαδνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Αθφκα
πξνζπαζήζακε ε πιεξνθνξία πνπ ζα δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
πην απινπζηεπκέλε θαη επεμεγεκαηηθή νχηνο ψζηε θαη έλαο άπεηξνο ρξήζηεο ζην ηνκέα
ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο

λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπ

γίλνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σέινο
δνκήζακε ηελ θάζε θφξκα έηζη ψζηε ζην πάλσ ηκήκα ηεο λα παξηζηάηε ν πίλαθαο ηεο
βάζεο κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζπγθεληξψλεηαη

ψζηε ν επηζεσξεηήο λα έρεη ηε

δπλαηφηεηα λα δεη ηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξία. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαιπηηθά
κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ζα δνζνχλ ζε επφκελν
θεθάιαην.

3.3.2.2 Παποςζίαζη γπαθικού μέποςρ ηηρ εθαπμογήρ
ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηε κνξθή ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ
δεκηνπξγήζακε γηα λα ζηέιλνπκε ηα επηζπκεηά δεδνκέλα ζηε βάζε. Πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ θαξηειψλ δελ ζα δείμνπκε φιεο ηηο θφξκεο απφ
ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε εθαξκνγή αιιά ζα δείμνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ απηέο θαη
ζα πξνζπαζήζνπκε λα είλαη κία απφ θάζε είδνπο ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν ζπιιέγνπκε
πιεξνθνξίεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνξκψλ πνπ
εκθαλίδνληαη πξνο ζπκπιήξσζε είλαη ηξηάληα θαη κεξηθέο απφ απηέο ζα παξνπζηάζνπκε
παξαθάησ ψζηε λα εμεγεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ηξφπνο πνπ
θαηαγξάθεηαη ε πιεξνθνξία θαη νη επηινγέο πνπ έγηλαλ.
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Πξψηε θφξκα ζπκπιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο ζπγθεληξψλεη δηαθφξσλ εηδψλ
πιεξνθνξίεο γηα ην θηίξην. Η θάζε ηηκή πνπ ζα δνζεί ζηα πεδία αλαπαξίζηαηαη ζην
πίλαθα building ηεο βάζεο πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ
θηεξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα owner ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξνθή ηνπ
θηεξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα roof ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ.

68

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη
ζην πίλαθα heating system condition ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε θαη ην
πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ θηεξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ
θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα cooling system maintenance ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε θαη ην
πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ηνπ θηεξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ
θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα lighting system maintenance ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο λεξνχ ηνπ θηεξίνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην
πίλαθα hot water system ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαιψζεηο
ηνπ θηεξίνπ ζε θάπνηεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη
απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα consumption annual cost ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
πνπ παξέρεηαη γηα αλαθαηλίζεηο ζην

θηήξην θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη

απνζεθεχεηαη ζην πίλαθα consumption building occupants ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θφξκα γηα πιεξνθνξίεο απφ εξγαδνκέλνπο ζην θηήξην
γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο

θαη ε πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη απνζεθεχεηαη ζην

πίλαθα consumption financial ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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3.3.3 Πεπιγπαθή ζύνδεζηρ ηυν δςο πλαηθοπμών
Γηα

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ρξεηάζηεθε

ζην πξφγξακκα καο

λα

έρνπκε επηθνηλσλία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάζακε κε ην γξαθηθφ καο
πεξηβάιινλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη θαη ζηα δπν πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ (MYSQL , NETBEANS) έρεη πξνβιεθζεί απηή ε επηθνηλσλία θαη είλαη
αξθεηά εχθνιν γηα έλαλ έκπεηξν ρξήζηε ησλ πιαηθφξκσλ απηψλ λα δεκηνπξγήζεη κία
ηέηνηα ζχλδεζε. κσο απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ θαζψο ζην έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί απφ
καο κία κφληκε ζχλδεζε επηθνηλσλίαο γηα ηα δηθά καο αξρεία θαη δεδνκέλα. Γηα ην
ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA έλα αξρείν ην νπνίν κε
ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνχξγεη κφληκε ζχλδεζε ηεο βάζεο κε ην γξαθηθφ
πεξηβάιινλ έσο φηνπ ν ρξήζηεο ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ εθηφο ηνπ φηη επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή θαη αλαγθαία ζχλδεζε γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξφηεηα ζε απηήλ θαη επηηπγράλεηαη
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν απφθξηζεο ηεο.

3.4 Λειηοςπγία επγαλείος
Σν ζχζηεκα πνπ ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε πξνζπαζήζακε λα είλαη εχρξεζην,
αλεμάξηεην απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ θαη φζν ην δπλαηφλ πην θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε. Καηά
ηελ εθθίλεζε ηνπ εκθαλίδνληαη θαηά ζεηξά νη θφξκεο ζπκπιήξσζεο κε ινγηθή ζεηξά θαη
ζπλέπεηα ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηείηαη. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλνληαο κε
ζεηξά ηηο θφξκεο θαη εηζάγνληαο ηηο ηηκέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θηάλεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ
ηεο εθαξκνγήο. Η ινγηθή απηή αθνινπζήζεθε κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ πνιχπινθσλ
θαη δχζρξεζησλ menus επηινγήο θαζψο ην εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηεο πιεξνθνξίαο γηα κία ελεξγεηαθή επηζεψξεζεο θαη φρη
επηιεθηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή
ελφο κφλν πνζνζηνχ ηεο πιεξνθνξίαο ν ρξήζηεο ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα
πξνζπεξάζεη ηε θφξκα πνπ δελ επηζπκεί λα ζπκπιεξψζεη ρσξίο λα θάλεη αίηεζε
θαηαγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα.
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Αθφκα ε νλνκαζία ηνπ θάζε πεδίνπ ζπκπιήξσζεο είλαη ζπλνπηηθή, ελψ ζε
πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη πξνθαλήο θαη δελ κπνξεί κε κία ιέμε λα πεξηγξαθζεί ην ηη
δεηείηαη πξνο ζπκπιήξσζε, είλαη πεξηγξαθηθή θαη επεμεγεκαηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε
απφ ην ρξήζηε ην ηη αθξηβψο ηνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη. Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί
φηη ζε αξθεηά πεδία εθηφο ηεο νλνκαζίαο ηνπο δίλεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθή πεξηγξαθή
γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ απαηηνχλ θαη ην ηξφπν πνπ πξέπεη λα εηζαρηεί ζε απηά αλ θαη ε
ινγηθή πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη λα ζρεδηάζνπκε έηζη ην ζχζηεκα ψζηε ν ρξήζηεο λα
έρεη αξθεηή επειημία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εηζάγεη ηηο ηηκέο πνπ απαηηνχληαη.

3.5 Γςναηόηηηερ επγαλείος
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα

Microsoft windows vista

home premium

64-bit. Η επηινγή ιεηηνπξγηθνχ

ζπζηήκαηνο ηεο Microsoft, παξφιν πνπ ε εθαξκνγή έρεη πινπνηεζεί ζε πξνγξάκκαηα
ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, έγηλε δηφηη είλαη ηα πην δηαδεδνκέλα θαη θαζνιηθήο ρξήζεο
ζπζηήκαηα. Λφγσ ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηε JAVA
θαη ηε MYSQL κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε νπνπδήπνηε άιιε έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ζρεηηθά εχθνια θαη ζε άιινπ ηχπνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αιιά απηφ
ίζσο είλαη έλαο απφ ηνπο κειινληηθνχο καο ζηφρνπο. Δπηπξνζζέησο ε εθαξκνγή καο
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξίαο ζηε βάζε ηνπ θαη
επειημία ζην ρξήζηε γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηάθνξεο κνξθέο. Δπίζεο
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε κε έρνληεο εκπεηξία ζε ελεξγεηαθά δεδνκέλα λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ παξέρνληαο ηηο κεηξήζεη πνπ έρνπλ ζπιιέμεη απφ άιιεο πεγέο θαη φρη
πξαγκαηνπνηψληαο νη ίδηνη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ελφο θηηξίνπ. Σέινο επεηδή ε ινγηθή
καο είλαη γηα ηε ρξήζε ηνπ σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ ε ζρεδίαζε ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ λα
επηηξέπεη ζε θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ζρεηηθά εχθνια ηε ιεηηνπξγία θαη ηε
πιεξνθνξία πνπ απαηηεί.
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3.6 Μεπικέρ οδηγίερ σπήζηρ
ην ζεκείν απηφ γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο νθείινπκε
λα αλαθέξνπκε κεξηθέο νδεγίεο ρξήζεο αλ θαη ην ζχζηεκα δε παξνπζηάδεη ζρεδφλ
θακία πνιππινθφηεηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ.

Αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη ζε θάζε

θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία πνπ απαηηνχληαη είλαη
απαξαίηεην λα παηεζεί ην θνπκπί insert ψζηε λα απνζηαινχλ ηα δεδνκέλα ζηε βάζε.
Μεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ insert ζην πάλσ κέξνο θάζε θφξκαο ππάξρεη απεηθφληζε
ηνπ πηλάθα ηεο βάζεο ψζηε λα βιέπνπκε ηελ πιεξνθνξία λα εηζάγεηαη αιιά θαη λα
έρνπκε εκθάληζε ηηκψλ πνπ είδε είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε.
Αθφκα κεηά ηε ζπκπιήξσζε θάζε θφξκαο κε ην θνπκπί Next πεξλάκε ζηελ
επφκελε θφξκα θαη αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ηελ ηειεπηαία θφξκα ηεο
εθαξκνγήο ζηελ νπνία θαη ην θνπκπί Next ζα κεηνλνκαζηεί ζε Finish. Δπίζεο κε ην
θνπκπί Back κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ζε νπνηαδήπνηε θαξηέια επηζπκνχκε. Σν
ηειεπηαίν θνπκπί πνπ ππάξρεη είλαη ην θνπκπί Cancel ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχκε λα ηεξκαηίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σέινο λα επηζεκάλνπκε φηη νξηζκέλα πεδία νη ηηκέο πξνο ζπκπιήξσζε, γηα επθνιία
ηνπ ρξήζηε είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ πξηλ νη πηζαλέο επηινγέο έηζη κε ην πνπ ηα
επηιέμνπκε βιέπνπκε ηε ιίζηα απφ ηηο δπλαηέο επηινγέο. ρεδφλ ζε φια απηά ηα πεδία ε
ηειεπηαία επηινγή είλαη θελή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα εηζάγεη θάηη
δηαθνξεηηθφ απφ απηά πνπ πξνηείλνληαη. Έηζη ζηε πεξίπησζε απηή

πξέπεη λα

επηιερζεί ε θελή επηινγή θαη ζηε ζπλερεία λα πιεθηξνινγεζεί ε επηζπκεηή πιεξνθνξία.
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4. Γενικά
Κάζε εθαξκνγή γηα λα είλαη εχρξεζηε θαη ε ρξήζε ηεο λα είλαη θαζνιηθή πξέπεη ηα
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη λα είλαη αλεμάξηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια απφ δηαθφξσλ εηδψλ άιιεο εθαξκνγέο
αλάινγα κε ηεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε απνζήθεπζε
ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνηνη ηξφπν ψζηε λα ε κειινληηθή ηνπο ρξήζε λα κελ παξνπζηάζεη
πξνβιήκαηα θαη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπο. Γηα απηνχο ινηπφλ ηνπο ιφγνπο ζην
θεθάιαην

απηφ

ζα

εμεγήζνπκε

θαη

ζα

παξνπζηάζνπκε

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη απφ ηελ

πσο

κπνξνχκε

λα

εθαξκνγή θαη λα ηα

εμάγνπκε ψζηε απφ απηά λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε είηε κε νπηηθφ ηξφπν. Αθφκα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα
απνηειέζκαηα κεηά ηελ εηζαγσγή θάπνηνλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγακε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ απφ κία παιηφηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ δηεμήρζε ζε θηίξην θαηνηθίαο
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ.

4.1 Αποθήκεςζη πληποθοπίαρ
πσο παξνπζηάζακε ζην

πξνεγνχκελν

θεθάιαην ε απνζήθεπζε ησλ

δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα καο γίλεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο πινπνηεκέλε ζε
MYSQL. Η πιαηθφξκα απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη εμαγσγήο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Έηζη
δίλεηαη ε ειεπζεξία ζην ρξήζηε λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή πνπ επηζπκεί ψζηε
λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζσπηθέο απαηηήζεηο ηνπ.
πγθεθξηκέλα ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
απνηειέζκαηα γηα λα εμάγεη ηα επηζπκεηά ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνηείλεη ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα εμάγεη απφ
ηε βάζε ηα απνηειέζκαηα ζε

κνξθή αξρείνπ HTML έηζη ψζηε λα κπνξεί λα

θνηλνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν ζε θάπνηα άιιε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Αθφκα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή αξρείνπ

Microsoft excel

είηε κε

παξνπζίαζε ηνπο ζε πίλαθα είηε ζε κνξθή απινχ αξρείνπ κε ηα δεδνκέλα ρσξηζκέλα
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κε θφκκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηέο νη δπν κνξθέο αξρείσλ είλαη θαη νη πην
δηαδεδνκέλεο. Παξφια απηά κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ζε κνξθή
XML ή PLIST γηα πην έκπεηξνπο ρξήζηεο θαη γηα πην εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ηνπο.
Η πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ δελ απαηηεί ζρεδφλ θαζφινπ εκπεηξία
απφ ην ρξήζηε θαζψο κε απιέο ελέξγεηεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα εμάγεη ηα
απνηειέζκαηα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηεο κνξθέο πνπ ππνζηεξίδνληαη επηζπκεί. Σν κφλν
απαξαίηεην είλαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ ηεο MYSQL ηα νπνία δηαηίζεληαη
ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπο απνηειεί ηππηθή δηαδηθαζία.

4.2 Χπήζη αποηελεζμάηυν
Γηα ηε δνθηκή ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγακε πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ
κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε παιηφηεξα απφ ηνλ Neubauer Martin ζε θηίξην νηθηαθήο ρξήζεο
ζην λνκφ Υαλίσλ. Σν θηήξην βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Υαλίσλ ζε κηθξφ
πςφκεηξν. Έρεη δχν νξφθνπο θαη ν θαζέλαο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 110m2 κε θεληξηθφ
ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη 4 air-conditions (HVAC) . ηε κειέηε απηή θαηαγξάθεθαλ ηα
πιήξε

δεδνκέλα γηα ην θηίξην ηελ ελεξγεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο

θαηαλαιψζεηο ηνπ γηα ην έηνο 2006. Η ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα
γξαθήκαηα αθνξά ην αλαηνιηθφ θνκκάηη ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ. Μεηά ηελ
εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ εμάγακε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ θαη
παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα δεδνκέλα γηα ηηο εηήζηεο θαηαλαιψζεηο
ηνπ θηηξίνπ

ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πεηξέιαην. Η επηινγή ηεο παξνπζίαζεο ησλ

απνηειεζκάησλ ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο έγηλε γηα λα θάλεη έλαο απιφο

ηξφπνο

παξνπζίαζεο ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ.
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Γπάθημα 5: Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςε Kwh

Γπάθημα 6: Κατανάλωςη πετρελαίου ςε Kwh
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5. Μελλονηικοί ζηόσοι
Παξά ην γεγνλφο φηη ζην ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε γίλεηαη πιήξε θαηαγξαθή ηεο
πιεξνθνξίαο γηα

ηε δηεμαγσγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, ε εθαξκνγή καο

επηδέρεηαη θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ ζα ηελ θάλνπλ πιεξέζηεξε θαη πην απνδνηηθή.
Έηζη

κπνξνχλ

λα

πξνζηεζνχλ

δηεξγαζίεο

γηα

ηελ

απηφκαηε

εμαγσγή

απνηειεζκάησλ θαη πξνηάζεσλ. Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα ππνινγίζεη θαη λα
παξνπζηάζεη δηαγξακκαηηθά ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ θηηξίνπ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
λα πξνηείλεη ηηο επηζπκεηέο ιχζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ
θηηξίνπ.
Αθφκα κπνξεί βειηησζεί ην γξαθηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο θαη λα πξνζηεζνχλ
θαιχηεξα γξαθηθά θαη πξνηάζεηο γηα ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε θηηξίσλ απφ ην πξφγξακκα
θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα απνδνηηθέο
αιιαγέο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ.
Σέινο, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη θχξηνο ζε ζπζηήκαηα ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ.
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