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Εισαγωγή

Στόχοι

 Κατασκευή ενός συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας ενός σπιτιού

 Διερεύνηση άλλων παρόμοιων συστημάτων
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Παρακολούθηση και ορισμό νέων 
θερμοκρασιών σε κάθε δωμάτιο 

ξεχωριστά

Μείωση κόστους όταν δεν χρησιμοποιείται ή 
δεν χρειάζεται να έχει ίδια θερμοκρασία με 

τα υπόλοιπα
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Συστήματα Θέρμανσης (1/3)

Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης

Κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι το σύνολο των συσκευών,
κατασκευών, διατάξεων, μηχανισμών κλπ που παραλαμβάνει θερμική
ενέργεια από μια πηγή μέσω ενός φορέα μεταφοράς θερμότητας και
την κατανέμει σε διάφορους χώρους προκειμένου να καλύψει
απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη
θερμοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυμητά επίπεδα.
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Συστήματα Θέρμανσης (2/3)
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Δισωλήνιο Σύστημα

Μονοσωλήνιο Σύστημα 

AKAN Πάνελ

κονβέκτορ

Θερμοστατική ΚεφαλήΧειροκίνητος Διακόπτης Θερμοστατική Κεφαλή με Ψηφιακή Ένδειξη

Δομικά Μέρη Συστήματος Θέρμανσης

 Λέβητας

 Σύστημα διανομής

 Θερμαντικά σώματα

 Διακόπτες σωμάτων

 Θερμοστάτης χώρου

Ηλεκτρομηχανικός Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης



Συστήματα Θέρμανσης (3/3)

Αυτόνομο Σύστημα Θέρμανσης

Αυτόνομο σύστημα θέρμανσης είναι το σύστημα της κεντρικής
θέρμανσης αυτό στο οποίο κάθε διαμέρισμα ή ζώνη θέρμανσης έχει
το δικό της κυκλοφορητή.
Ο κυκλοφορητής συνδέεται με τον θερμοστάτη χώρου έτσι ώστε όταν
ένα διαμέρισμα ή μια ζώνη θέρμανσης χρειάζεται να θερμανθεί, τότε
θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής παρέχοντας θέρμανση
μόνο στον συγκεκριμένο χώρο.
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Βελτιώσεις Συστημάτων Θέρμανσης (1/3)

Το πρόβλημα

Τα δωμάτια είναι ρυθμισμένα στην ίδια θερμοκρασία
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Το δωμάτιο δεν χρησιμοποιείται Το δωμάτιο το βλέπει όλη μέρα ο ήλιος



Βελτιώσεις Συστημάτων Θέρμανσης (2/3)

Η λύση

 Αισθητήρες θερμοκρασίας

 Ηλεκτρονικοί διακόπτες

 Θερμοστάτης

 Ειδική εφαρμογή
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Βελτιώσεις Συστημάτων Θέρμανσης (3/3)
Υπάρχουσες λύσεις

 Living Connect & Danfoss Link της
εταιρίας Danfoss

 Εργασία Ν. Πεϊτσίνη
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (1/7)
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Arduino Mega Propeller Raspberry Pi Beaglebone Black pcDuino3



Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (2/7)
Πλακέτα Arduino Mega 2560
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (3/7)
WiFi Shield
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (4/7)
Αισθητήρες θερμοκρασίας DS18B20
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (5/7)
LEDs
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (6/7)
Διάφορα υλικά
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Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (7/7)
Κατασκευή
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Προγραμματισμός (1/5)
Περιβάλλον Ανάπτυξης
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Κουμπιά επικύρωσης 
και εξαγωγής του 
προγράμματος στην 
πλακέτα του arduino

Κουμπιά Δημιουργίας, Ανοίγματος και 
Αποθήκευσης αρχείου

Κουμπί 
προβολής 
σειριακής 
οθόνης

Δολιανίδης Νικόλαος



Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (2/5)
Προγραμματισμός WiFi
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//network setup
char ssid[] = "SwThessLinkSys";      //  network SSID 
char pass[] = "sm2rtw2r4";   // network password
int keyIndex = 0;                 // network key Index (only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;

wifiConnect(); // connect to the network

printWifiData(); //prints wifi Data (IP, Mac etc.)

//function that checks the connection to the network

void wifiConnect() {

Serial.println("|-------------------------------------------------------------|");

// check for the presence of the shield:

if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {

Serial.println("WiFi shield not present");

Serial.println(ssid);

while (true); // don't continue

}

while ( status != WL_CONNECTED) {

Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");

Serial.println(ssid);

// Connect to WPA/WPA2 network:

status = WiFi.begin(ssid, pass);

// wait 10 seconds for connection:

delay(10000);

Serial.print("Conected to the network: ");

Serial.println(ssid);

Serial.println("|-------------------------------------------------------------|");

}

}



Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (3/5)

Προγραμματισμός Αισθητήρων DS18B20
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//OneWire Sensors Setup

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino

#define ONE_WIRE_BUS 2

#define TEMPERATURE_PRECISION 9

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.

DallasTemperature sensors(&oneWire);

int numberOfDevices; // Number of temperature devices found

float CurrentTemperature[10]; //Table that stores the OneWIre temperatures

(max 10 temps)

DeviceAddress tempDeviceAddress; // We'll use this variable to store a found

device address

void SensorsSetup() {

sensors.begin();

// Grab a count of devices on the wire

numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();

// locate devices on the bus

Serial.print(numberOfDevices, DEC);

// report parasite power requirements

if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");

else Serial.println("OFF");

// Loop through each device, print out address

for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++) {

// Search the wire for address

if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) {

Serial.print("Found device ");

Serial.print(i, DEC);

Serial.print(" with address: ");

printAddress(tempDeviceAddress);

Serial.print("Setting resolution to ");

Serial.println(TEMPERATURE_PRECISION, DEC);

sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);

} //end if

else {

Serial.print("Found ghost device at ");

Serial.print(i, DEC);

}//end else }//end for loop }//end function

void getOneWireSensors() {

sensors.requestTemperatures(); // command to get temperatures

for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++) {

// Search the wire for address

if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) {

CurrentTemperature[i] = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);

Serial.print("CurrentTemperature[");

Serial.print(i);

Serial.print("] = ");

Serial.println(CurrentTemperature[i]);

}}}



Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (4/5)
Προσομοίωση Λειτουργίας Διακοπτών Θερμαντικών Σωμάτων

2/3/2016 25Δολιανίδης Νικόλαος

//function to control the leds

void setLeds(void) {

// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":

if ((CurrentTemperature[0] < SetTemperature[0])) {

digitalWrite(40, HIGH); // turns the LED 40 on

}

if ((CurrentTemperature[0] > SetTemperature[0])) {

digitalWrite(40, LOW); //turns the LED 40 off

}

if ( (CurrentTemperature[0] < SetTemperature[0]) || (CurrentTemperature[1] < SetTemperature[1]) || (CurrentTemperature[2] < SetTemperature[2]) || (CurrentTemperature[3] <

SetTemperature[3]) || (CurrentTemperature[4] < SetTemperature[4]) || (CurrentTemperature[5] < SetTemperature[5]) ) {

digitalWrite(46, HIGH); //turns LED 46 on

}

if ( (CurrentTemperature[0] > SetTemperature[0]) && (CurrentTemperature[1] > SetTemperature[1]) && (CurrentTemperature[2] > SetTemperature[2]) && (CurrentTemperature[3] >

SetTemperature[3]) && (CurrentTemperature[4] > SetTemperature[4]) && (CurrentTemperature[5] > SetTemperature[5]) ) {

digitalWrite(46, LOW); //turns LED 46 off

}

}



Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κατασκευής (5/5)
Προγραμματισμός Web Server
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WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients

if (client) {

while (client.connected()) {

if (client.available()) {              // if there's bytes to read from the client,

char c = client.read();         // read a byte, then

//read char by char HTTP request

if (readString.length() < 100) {

//store characters to string

readString += c;

}
if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character

// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {

// HTTP headers start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-type:text/html");
//client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE html>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");

printHtmlStyle(client);
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<h1>Temperature Measurements</h1>");
checkString();
// print all the Temperatures
PrintCurrentTemperatures(client);
PrintSetTemperatures(client);
NewTemperatures(client);
// The HTTP response ends with another blank line:

client.println();

client.println("</body>");

// break out of the while loop:

client.println("</html>");

delay(1);

// close the connection:

client.stop();

Serial.println("Client Disconnected");

}}}}

delay(5000);

}
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Λειτουργία
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Συμπεράσματα (1/3)
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 Εύκολα παραμετροποιήσιμοι θερμοστάτες

 Απομακρυσμένος χειρισμός

 Εύκολο στην χρήση γραφικό περιβάλλον

 Ασύρματη σύνδεση των συσκευών



Συμπεράσματα (2/3)
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Δυσκολίες

 Λειτουργία του web server

 Ψηφιακοί αισθητήρες έναντι αναλογικών

 Μη χρήση αλγορίθμου PID



Συμπεράσματα (3/3)
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Προτάσεις αναβάθμισης

 Πραγματικό ρολόι

 Κάρτα microSD

 Οθόνη LCD

 Αριθμητικό πληκτρολόγιο 4x4

 Tweeter
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