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Περίληψη 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ενός έξυπνου θερμοστάτη, ο 

οποίος να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση συστημάτων 

θέρμανσης ή ψύξης, χωρίς την ουσιαστική παρέμβαση του χρήστη. Ο θερμοστάτης 

θα μπορεί να προγραμματίζει εκ των προτέρων τη συμπεριφορά του σε βάθος 

χρόνου, ως προς τις ώρες λειτουργίας και απενεργοποίησης του, λαμβάνοντας 

υπόψη το πρόγραμμα του χρήστη όσον αφορά την παρουσία του στο χώρο. Έτσι, θα 

επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμική άνεση σε συγκεκριμένες ώρες τις ημέρας, 

ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, ενώ παράλληλα θα επιδιώκεται και η 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Για να αναδειχθεί η χρησιμότητα της ανάπτυξης ενός έξυπνου θερμοστάτη, 

αρχικά στην εργασία γίνεται αναλυτική αναφορά σε διάφορες τεχνολογίες 

θερμοστατών, καθώς και επεξηγείται η έννοια και η σημασία της θερμικής άνεσης. 

Παράλληλα παρουσιάζονται μοντέλα προσομοίωσης της συμπεριφοράς κτηρίων, 

καθώς, όπως θα αναδειχθεί και στη  συνέχεια, αποτελούν βασικό συστατικό ενός 

έξυπνου θερμοστάτη. 

Η ανάπτυξη του θερμοστάτη διέρχεται τριών βασικών σταδίων, της βαθμονόμησης 
αυτού, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της βαθμονόμησης, καθώς και της 
αξιολόγησης της λειτουργίας του σε σχέση με συμβατικό θερμοστάτη. 

Η βαθμονόμηση αναφέρεται στην αναγνώριση από τον θερμοστάτη των θερμικών 
χαρακτηριστικών του χώρου ελέγχου, πιο συγκεκριμένα, της μέσης θερμοπερατότητας και 
θερμοχωρητικότητας του κτηρίου, καθώς και της ισχύος των συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης, που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση αυτού. Επίσης, βαθμονομείται και ένας 
επιπλέον παράγοντας, που αντιπροσωπεύει τα ηλιακά κέρδη του χώρου. 

Για τις ανάγκες της βαθμονόμησης, για τη λειτουργία του θερμοστάτη αλλά και για 
την προσομοίωση και αξιολόγηση της λειτουργίας αυτού, είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα 
σχετικού μοντέλου προσομοίωσης. 

 Τα μοντέλα υπολογισμού που κρίθηκαν κατάλληλα για την θεωρητική 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς του χώρου, είναι: 

 Μοντέλο EN ISO13790 - απλή ωριαία μέθοδος 

 Μοντέλο βαθμοωρών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αναφέρεται ότι το μοντέλο των 
βαθμοωρών κρίνεται καταλληλότερο για τη βαθμονόμηση του θερμοστάτη, καθώς η 
μέθοδος που προτείνει το ΕΝ ISO13790 απαιτεί μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και χρόνο από 
αυτή που ενδεχομένως διατίθεται για την ικανοποιητική λειτουργία του θερμοστάτη. 

Η ανάλυση της βαθμονόμησης του θερμοστάτη εξετάζει την επίδραση του χρόνου 
πραγματικής λειτουργίας του θερμοστάτη για την εξαγωγή των κατάλληλων συντελεστών, 
καθώς και την απαίτηση επανάληψης αυτής για διαφορετικές εποχές του χρόνου. Με 
δεδομένο ότι η θέση σε λειτουργία του θερμοστάτη δεν γίνεται σε πραγματικό κτίριο, η 
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αξιολόγηση της διαδικασίας βαθμονόμησης χρησιμοποιεί, αντί για πραγματικές, 
εκτιμώμενες τιμές θερμοκρασιών βάσει του μοντέλου προσομοίωσης EN ISO13790, το οποίο 
και θεωρείται αρκετά αξιόπιστο. Η αξιολόγηση βασίζεται στον υπολογισμό της απόκλισης 
των σχετικών θερμοκρασιών για όλο το έτος. 

Στη συνέχεια, ο «έξυπνος» θερμοστάτης συγκρίνεται με τον συμβατικό αναλογικό 
θερμοστάτη, ως προς την κάλυψη θερμικής άνεσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με την 
επίγνωση της μεταβολής της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου, καθώς ο 
θερμοστάτης είναι εφοδιασμένος με λογισμικό προσομοίωσης της συμπεριφοράς του 
χώρου, δύναται να προβλέψει ανάγκες για προθέρμανση και να εξοικονομήσει ενέργεια, 
χωρίς να θυσιάζει την θερμική άνεση.  

 Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται θέματα 

μελλοντικής έρευνας. Επισημαίνεται, πως η ανάπτυξη του θερμοστάτη μπορεί να 

επεκταθεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση της διαχείρισης της υγρασίας του χώρου, 

στην περίπτωση διαθεσιμότητας συστημάτων ύγρανσης – αφύγρανσης, καθώς και 

ελέγχου περιεκτικότητας αέρα σε CO2. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to study a smart thermostat, which can make decisions 

about the use of heating or cooling systems without the user's intervention. The 

thermostat will be able to program its behaviour over time in terms of operating 

hours, taking the user's occupancy schedule into account. Thus, the desired thermal 

comfort at certain times of the day will be achieved according to user preferences, 

while opportunities to save energy will be sought at the same time. 

At first, in order to highlight the usefulness of developing a smart thermostat, a 

detailed reference to various technologies of thermostats, as well as an explanation 

of the meaning and significance of thermal comfort, is made. At the same time, models 

of building behaviour simulation are presented, as they are a basic component of a 

smart thermostat. 

The thermostat develops three basic stages, calibration, evaluation of the calibration 

efficiency, and comparison between its and a conventional thermostat’s operation. 

Calibration refers to the thermostat's ability to recognize the thermal characteristics 

of the control room,and more specifically, the mean heat transfer coefficient and 

thermal capacity of the building, as well as the power of the heating and cooling 

systems used to heat it. An additional factor, which represents the solar gains of the 

control room, is calibrated, as well. 

For the needs of the calibration, for the operation of the thermostat and for the 

simulation and evaluation of this function, the availability of a relevant simulation 

model is necessary. 

The calculation models considered appropriate for the theoretical prediction of the 

behaviour of the control room are: 

 EN ISO13790 - simple hourly method 

 Degree-hours method 

According to the results of the analysis, it is stated that the degree-hours method is 

considered more suitable being the thermostat calibration model, as the method 

proposed by EN ISO13790 requires a high processing power and more time than that 

may be available for the satisfactory operation of the thermostat. 

The thermostat calibration analysis examines the effect of the actual operating time 

of the thermostat to extract the appropriate coefficients, as well as the repetition 

requirement for different seasons. Given that the thermostat is not operating in a real 

building, the assessment of the calibration procedure uses estimated temperature 

values based on the EN ISO13790 simulation model, which is considered quite reliable, 

instead of actual ones. The evaluation is based on the calculation of the relative 

temperature variation for the whole year. 



x 
 

In addition, the smart thermostat is compared to the conventional analog thermostat, 

in terms of thermal comfort satisfaction and energy savings. Being aware of the 

change in temperature of the air-conditioned space, as the thermostat is equipped 

with room behavior simulation software, allows it to predict heating or cooling needs 

and save energy without sacrificing thermal comfort. 

Finally, the conclusions of the thesis are presented and recommendations of future 

research are proposed. It is noted that thermostat development can be further 

extended in the direction of room humidity management, in the case of humidification 

- dehumidification systems, as well as control of air content in CO2.
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1. Εισαγωγή 

 Σκοπός της εκπόνησης είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου θερμοστάτη, ο οποίος 

θα ενεργεί αυτόνομα και χωρίς την άμεση παρέμβαση του χρήστη.  

 Για τις απαιτήσεις ανάπτυξης του αλγορίθμου, υιοθετήθηκε συγκεκριμένη 

γεωμετρία κατοικίας πάνω στα χαρακτηριστικά της οποίας σχεδιάστηκε και 

ελέγχθηκε η λειτουργία του θερμοστάτη. Η ανάπτυξη του θερμοστάτη συνίσταται 

στα εξής βασικά στάδια: 

 Προσδιορισμός των συντελεστών βαθμονόμησης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι 

για την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς. 

 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των εξαγόμενων συντελεστών για την 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς του κτηρίου σε ετήσια βάση. 

 Αξιολόγηση της λειτουργίας του έξυπνου θερμοστάτη σε επίπεδο θερμικής 

άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της σύγκρισης του με έναν 

συμβατικό. 

Για την πλήρη ανάλυση και αξιολόγηση του συστήματος, αρχικά θα αναλυθούν τα 

μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί σε γλώσσα Matlab 

και παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

 Αφού αναλυθούν τα μοντέλα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και η 

διαδικασία λειτουργίας του θερμοστάτη. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εξέταση 

των αποτελεσμάτων ως προς την απόδοση του σε σχέση με έναν συμβατικό 

θερμοστάτη. Για την συγκεκριμένη ενότητα, θα παρατεθεί παράδειγμα ενός 

εικονικού κτηρίου, στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο θερμοστάτης. Καλείται να 

εξάγει συντελεστές βαθμονόμησης που να εκφράζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

συμπεριφορά της θερμοκρασίας του χώρου. Τέλος, θα ακολουθήσουν τα 

συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη παραπάνω ανάλυση. 
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2. Θερμική άνεση και έλεγχος αυτής 

 Σύμφωνα με τον Κοτσίρη (2007), υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την 

θερμική άνεση, ανάλογα με την προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται «...όπως 

καθορίζεται από τα πρότυπα ISO 7730 και ASHRAE 55-92, θερμική άνεση για ένα 

άτομο ορίζεται «αυτή η κατάσταση του εγκεφάλου που εκδηλώνει ικανοποίηση σε 

σχέση με το θερμικό περιβάλλον». ». 

 Αναφέρεται, επίσης, πως η τρόποι ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ 

ανθρωπίνου σώματος και περιβάλλοντος γίνεται με τους εξής τρόπους 

(Κοτσίρης,2007): 

 Μεταφορά ή συναγωγή μεταξύ αέρα και ανθρωπίνου σώματος. 

 Ακτινοβολία από και προς στο ανθρώπινο σώμα. 

 Αγωγή θερμότητας, στην περίπτωση απώλειας θερμότητας μέσω της 

ενδυμασίας του ατόμου, σε περιπτώσεις χαμηλότερης θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος από αυτόν. 

 Εξάτμιση, μέσω αναπνοής, άδηλης επιδερματικής διαπνοής και εφίδρωσης. 

Θερμική άνεση, λοιπόν, επιτυγχάνεται όταν οι απώλειες ενέργειας από το σώμα, 

μέσω των παραπάνω μηχανισμών, αντισταθμίζονται από την παραγόμενη 

θερμότητα, μέσω μεταβολισμού και θερμογένεσης του σώματος. 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική άνεση επιμερίζονται σε: 

φυσικούς, βιολογικούς και εξωτερικούς (Παπαδόπουλος Α., 2006). Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2.1) παρουσιάζονται οι παράγοντες που έχουν αποτυπωθεί στην 

εργασία του Παπαδόπουλου (2006): 

Πίνακας 2.1: Παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική άνεση 

 

Συνεπώς, η θερμική άνεση επιτυγχάνεται με την κατάλληλη ρύθμιση των παραπάνω 

παραμέτρων. 
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 Λόγω της ανάγκης ποσοτικοποίησης της θερμικής άνεσης, έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι δείκτες εκτίμησης της, όπως ο δείκτης μερικής δυσφορίας (I.T.S.) και η 

προβλεπόμενη μέση ψήφος (P.M.V.). Πρότυπα της θερμικής άνεσης αποτελούν τα 

πρότυπα (Κοτσίρης,2007): 

 ΑSHRAE 55-92, το οποίο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κλίμακες για την 

εκτίμηση της πραγματικής αίσθησης άνεσης: 

o Κλίμακα θερμικής αίσθησης 

o Κλίμακα θερμικής προτίμησης 

o Κλίμακα θερμικής άνεσης 

o Κλίμακα θερμικής δυσφορίας 

 ISO7730, το οποίο επίσης χρησιμοποιεί την κλίμακα θερμικής αίσθησης, 

καθώς και επιπλέον περιορισμούς τιμών, σύμφωνα με τους περιορισμούς 

ISO7730-1993. 

 Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για την κατανόηση της θερμικής άνεσης και 

τις προτιμίσεις των ανθρώπων σε διαφορετικές κλιματικές περιοχές ανά τον κόσμο 

(Roshan Gh. R. et al., 2017),(Assael M. et al., 2010). Το πρότυπο ASHRAE 55 έχει 

δημοσιεύσει τροποποιημένο ψυχρομετρικό χάρτη, πάνω στον οποίο απεικονίζεται η 

ζώνη θερμικής άνεσης (Σχήμα 2.1). 

 

Σχήμα 2.1: Τροποποιημένος ψυχρομετρικός χάρτης «θερμικής άνεσης», 

 Μελετώντας τις παραπάνω κλίμακες και διαγράμματα, παρατηρείται πως η 

θερμοκρασία και η υγρασία είναι σημαντικές μεταβλητές, οι οποίες επηρεάζουν την 
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κατάσταση του χώρου, ως προς τη θερμική άνεση. Άλλο χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει την άνεση είναι η συγκέντρωση CO2. Συνεπώς, για την επίτευξη της, 

απαιτείται η συνδυαστική λειτουργία συστημάτων ύγρανσης-αφύγρανσης, 

πρόσδωσης-απαγωγής θερμότητας και αερισμού. Τα Συστήματα Διαχείρισης 

Ενέργειας Κτηρίων (Building Energy Management Systems, BEMS) είναι κατάλληλα 

για αυτόν τον ρόλο. Η δημιουργία αποδοτικών συστημάτων θα οδηγήσει στην 

ελαχιστοποίηση σπατάλης ενέργειας. Η ανανέωση αέρα και η ύγρανση-αφύγρανση 

είναι άμεσες διεργασίες, καθώς χρησιμοποιούν την παροχή αέρα για τη λειτουργία 

τους. Αντίθετα, η διαχείριση της θερμοκρασίας, εξαιτίας της θερμικής υστέρησης του 

χώρου κατά τις διεργασίες θέρμανσης-ψύξης, αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση. 

Συνεπώς, η δημιουργία ανεπτυγμένων θερμοστατών, ικανών να ρυθμίζουν την 

θερμοκρασία του χώρου αποτελεσματικά, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν την 

εξοικονόμηση είναι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η 

συνεισφορά ενός θερμοστάτη στην επίτευξη της θερμικής άνεσης των 

κλιματιζόμενων χώρων, λοιπόν, είναι σημαντική. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση αυτών. 

 Θερμοστάτης (ετυμολογία: θερμός+ στατός(=σταθερός) ) ονομάζεται η 

συσκευή, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρια όργανα, ώστε να μετρήσει την 

θερμοκρασία του χώρου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος. Στόχος του είναι να 

διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου ελέγχου σταθερή σε ένα επιθυμητό σημείo (set-

point). Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την διαφορά μεταξύ 

επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες 

ενέργειες για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αποτελείται, λοιπόν, από έναν 

μηχανισμό ανίχνευσης της θερμοκρασίας και έναν μηχανισμό που ενεργοποιεί 

συστήματα, τα οποία βοηθούν στην επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας. Βασικά 

συστήματα είναι αυτά της θέρμανσης, της ψύξης και του αερισμού του χώρου, καθώς 

και θέρμανση νερού που προορίζεται για χρήση, ήτοι ζεστού νερού χρήσης. 

 Οι θερμοστάτες που υπάρχουν στην αγορά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

στους εξής τύπους, ως προς τον μηχανισμό ενεργοποίησης - απενεργοποίησης: 

 Ηλεκτρικοί αναλογικοί θερμοστάτες: Διμεταλλικού διακόπτη, δύο καλωδίων. 

 Ηλεκτρονικοί ψηφιακοί θερμοστάτες. 

 Μηχανικοί θερμοστάτες: Διμεταλλικοί, με χρήση βαλβίδων σφαιριδίων 

κεριού, βαλβίδων διαστολής αερίου, βαλβίδων πεπιεσμένου αέρα. 

Σε αυτό το σημείο, η αναφορά θα εστιαστεί στην χρήση των θερμοστατών για την 

διαχείριση της άνεσης μέσα σε κτήρια. 

 Στη σύγχρονη εποχή, οι ψηφιακοί θερμοστάτες έχουν κυριαρχήσει έναντι των 

άλλων κατηγοριών, χάρη στην ακρίβεια των αισθητήρων τους και την φιλικότητα 

τους προς τον χρήστη. Η εξέλιξη τους δεν περιορίστηκε μόνο στους μηχανισμούς 

λειτουργίας, αλλά και ως προς την δυνατότητα αλληεπίδρασης με τον χρήστη. 

 Οι αρχικοί θερμοστάτες, ονομαζόμενοι συμβατικοί, είναι απλοϊκοί ως προς τις 

εντολές που δέχονται: ένας δείκτης της επιθυμητής θερμοκρασίας set-point και ένας 

διακόπτης χειροκίνητης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης, τον οποίο χρησιμοποιεί 
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ο χρήστης, ώστε να διακόψει τη λειτουργία του θερμοστάτη, όταν δεν είναι αυτή 

αναγκαία (συνήθως στις περιόδους απουσίας του από τον χώρο). 

 Απόπειρες για τον προγραμματισμό ωραρίων λειτουργίας του θερμοστάτη 

ξεκίνησαν  με την κατασκευή των προγραμματιζόμενων θερμοστατών, οι οποίοι 

διαθέτουν συστήματα ελέγχου PID. Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες είναι 

ψηφιακοί. Τα ωράρια λειτουργίας τους προγραμματίζονται από τον χρήστη, ώστε να 

καλύπτεται η θερμική άνεση τις επιθυμητές ώρες και να ανταποκρίνονται στην 

καθημερινότητα του χρήστη. Η παράλληλη χρήση τους με συστήματα απόδοσης 

μερικού φορτίου στον χώρο αποσκοπούν στην αποφυγή υπερπρόσδοσης ενέργειας 

(overshooting) και συνεπώς στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, επιδιώκουν 

παράλληλα την κάλυψη αναγκών των χρηστών. Για παράδειγμα, κατά την απουσία 

τους, τα συστήματα κλιματισμού του χώρου απενεργοποιούνται πλήρως και 

ενεργοποιούνται λίγο πριν την έλευση ατόμων στον χώρο. Το μειονέκτημα τους, 

παρόλα αυτά, είναι η εξάρτηση της εύρυθμης λειτουργίας τους από τον σωστό 

προγραμματισμό τους από τον χρήστη. Υποστηρίζεται πως αρκετοί είναι οι χρήστες 

οι οποίοι δυσκολεύονται να προγραμματίσουν κατάλληλα τον θερμοστάτη (Combe 

et al., 2012). Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν εξοικονομείται ενέργεια, αλλά αυξάνεται 

και η κατανάλωση της. 

 Το 60% περίπου της καταναλώμενης οικιακής ενέργειας σχετίζεται με τις 

ανάγκες σε θέρμανση ή ψύξη του χώρου (Combe et al., 2012). Συνεπώς, η συνολική 

εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοίσιμους χώρους ή χώρους εργασίας εξάρταται 

άμεσα από την χρήση συστημάτων διαχείρισης θερμικής άνεσης. Η ανάπτυξη 

«έξυπνων» θερμοστατών αποτελεί λύση στο πρόβλημα κατάλληλου 

προγραμματισμού των θερμοστατών από τον χρήστη. 

 Οι «έξυπνοι» θερμοστάτες έχουν ως στόχο να ενεργούν με μικρότερη 

παρέμβαση από τον χρήστη, σε σχέση με τους προγραμματιζόμενους θερμοστάτες. 

Ο χρήστης μπορεί να τους ρυθμίσει από απόσταση, με την βοήθεια ασύρματων 

controller και δικτύων Wi-Fi. Πρόσφατοι «έξυπνοι» θερμοστάτες διαθέτουν την 

ικανότητα, μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και deep learning, να 

«μαθαίνουν» τις συνήθειες του χρήστη και την συμπεριφορά της θερμοκρασίας του 

χώρου, μέσω βαθμονομήσεων χαρακτηριστικών συντελεστών του χώρου. 

 Παράδειγμα τέτοιου θερμοστάτη είναι ο «Nest thermostat». Ενώ αρχικά 

δέχεται τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρου του χρήστη, μαθαίνει πότε αυτός είναι 

παρών ή απών και λειτουργεί ανεξάρτητα, σε βάθος χρόνου. Μετά από μια 

εβδομάδα λειτουργίας γνωρίζει τις συνήθειες του χρήστη και να συνεχίσει να 

βελτιώνεται, ως προς την κάλυψη των θερμικών αναγκών. Επιπλέον, μπορεί να 

υπολογίσει τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται ο χώρος, για να φτάσει στην 

επιθυμητή θερμοκρασία, καθώς και να ενεργοποιείται την κατάλληλη στιγμή, ώστε, 

όταν εισέλθουν άτομα στον χώρο, να βρίσκεται αυτός σε συνθήκες άνεσης. 

Παρόμοιες λειτουργίες διαθέτει και ο θερμοστάτης «Ecobee». Άλλα χαρακτηριστικά 

που διαθέτουν «έξυπνοι» θερμοστάτες είναι η δυνατότητα ψύξης του χώρου, 

χρησιμοποιώντας το σύστημα αερισμού αντί για το σύστημα ψύξης, στην περίπτωση 
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που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία χώρου 

(λ.χ. θερινές νυχτερινές ώρες). Επίσης, οι συγκεκριμένοι θερμοστάτες διαθέτουν 

αλγόριθμους καταγραφής καταναλώμενης ενέργειας των οικιακών συσκευών 

ρύθμισης θερμοκρασίας. Σύμφωνα με αναλύσεις αποδοτικότητας του θερμοστάτη 

Nest (Nest labs, 2012), επιβεβαιώνεται πως το συγκεκριμένο μοντέλο συνεισφέρει 

στην εξοικονόμηση ενέργειας οικιών. Σημαντική είναι η δυνατότητα καταγραφής 

δεδομένων εξωτερικών συνθηκών (εξωτερική θερμοκρασία, πρόγνωση καιρού) από 

το διαδίκτυο, τα οποία χρησιμοποιούν στην ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας των 

συστημάτων θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα ανάπτυξης θερμοστατών που να 

διαθέτουν προγράμματα οργάνωσης ωραρίων λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

μεταβλητό κόστος της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος ανά ώρα, ώστε να μειωθεί το 

συνολικό κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Bin Zhou et al., 2016). 
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3. Εισαγωγή στα θεωρητικά μοντέλα προσομοίωσης 

 Για την ανάπτυξη του έξυπνου θερμοστάτη, χρειάζεται κατάλληλο μοντέλο 

δυναμικής προσομοίωσης θερμοκρασίας χώρου για την συλλογή πληροφοριών. 

Αυτές οι πληροφορίες (εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία χώρου, συμπεριφορά 

ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας) θα χρησιμεύσουν ως δεδομένα στο 

πρόγραμμα βαθμονόμησης του θερμοστάτη. Συνεπώς, παρακάτω, αναλύονται 

μοντέλα προσομοίωσης, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για την εφαρμογή και, 

ενδεχομένως, θα αποτελέσουν βάση για τη λειτουργία του προγράμματος 

βαθμονόμησης. 

3.1 Δυναμικό μοντέλο κατά EN ISO13790 - Μεθοδολογία 

 Η οδηγία EN ISO13790 (ELOT, 2008) περιλαμβάνει πολλές μεθόδους 

υπολογισμού της θερμοκρασίας, καθώς και μεθόδους υπολογισμού ενεργειακής 

κατανάλωσης. Για τη χρήση αυτής της μεθόδου απαιτούνται αρκετά δεδομένα, τόσο 

για τον εσωτερικό, όσο και για τον εξωτερικό χώρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα 

αναφερθούν παρακάτω: 

 Ιδιότητες μετάδοσης θερμότητας του χώρου μεταξύ των στοιχείων του 

(θερμοπερατότητα και θερμοχωρητικότητα στοιχείων). 

 Ιδιότητες μετάδοσης θερμότητας με τη χρήση του αέρα που βρίσκεται στον 

χώρο (αερισμός, είτε ελεύθερος, είτε εξαναγκαζόμενος). 

 Πληροφορίες σχετικές με τα θερμικά κέρδη, τα οποία προέρχονται από 

εσωτερικούς παράγοντες (λόγω συσκευών και ανθρώπων), καθώς και τα 

ηλιακά θερμικά κέρδη. 

 Κλιματικά δεδομένα (εξωτερική θερμοκρασία και ηλιοφάνεια). 

 Περιγραφή του κτηρίου και των στοιχείων που το αποτελούν. 

 Απαιτούμενες συνθήκες άνεσης των χώρων, που προέρχονται από τις 

επιθυμίες του χρήστη (επιθυμητή θερμοκρασία χώρου και συνθήκες 

ανανέωσης αέρα). 

 Δεδομένα σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και 

γενικότερα, κλιματισμού του κτηρίου. 

Οι πληροφορίες που αντλούνται από την εφαρμογή της μεθόδου είναι: 

 Απαιτήσεις και καταναλώσεις ενέργειας, σε ετήσια, μηνιαία ή ημερήσια 

βάση. 

 Τιμές σχετικές με το ισοζύγιο ενέργειας (μετάδοσης θερμότητας μέσω 

δομικών στοιχείων, λόγω αερισμού, εσωτερικά θερμικά κέρδη και ηλιακά 

κέρδη). 
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 Υπολογισμός της διάρκειας της περιόδου θέρμανσης και ψύξης. 

Η αρχή πίσω από τη λειτουργία του μοντέλου είναι η απλούστευση της δυναμικής 

προσομοίωσης και στόχος της είναι η απεικόνιση της  εσωτερικής θερμοκρασίας σε 

ωριαία κλίμακα.  

 Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε ένα μοντέλο αντίστασης-χωρητικότητας 

(resistance-capacitance (R-C) model) και αποτελείται από ένα σύμβολο κόμβων, που 

αντιπροσωπεύουν μεγέθη. Παρακάτω απεικονίζεται η σχηματική αναπαράσταση του 

μοντέλου (Σχήμα 3.1). 

Σχήμα 3.1- Μοντέλο αντίστασης - χωρητικότητας 

 

Στη συνέχεια, επεξηγούνται οι όροι-κόμβοι που αναφέρονται στο παραπάνω σχήμα: 

Θsup: θερμοκρασία αέρα που προέρχεται από το ρεύμα αερισμού του χώρου (σε αυτό 

εντάσσονται και οι κινήσεις αέρα μεταξύ χαραμάδων) [oC]. 

Θair: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου [oC]. 

Θm: θερμοκρασία δομικών στοιχείων [oC]. 

Θe: θερμοκρασία περιβάλλοντος [oC]. 
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Θs: θερμοκρασία στην επιφάνεια του τοίχου που έρχεται σε επαφή με τον εσωτερικό 

χώρο [oC]. 

Am: επιφάνεια ωφέλιμης μάζας [m2].   

Afl: ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου του κτηρίου [m2]. 

Cm: συντελεστής θερμοχωρητικότητας δομικών και εσωτερικών στοιχείων [J/K]. 

Hve: συντελεστής μετάδοσης θερμότητας λόγω αερισμού [W/K]. 

Htr,op: συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων [W/K]. 

Ηtr,w: συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανών στοιχείων, κουφωμάτων [W/K]. 

Htr,em: συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων στην επιφάνεια διαχωρισμού 

περιβάλλοντος- αδιαφανών δομικών στοιχείων [W/K]. 

Ηtr,ms: συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων στην επιφάνεια διαχωρισμού 

εσωτερικού χώρου - αδιαφανών δομικών στοιχείων [W/K]. 

Htr,is: συντελεστής θερμοπερατότητας μεταξύ της επιφάνειας του τοίχου και του 

εσωτερικού αέρα [W/K]. 

Φint: ροή θερμότητας προς τον χώρο, εξαιτίας ύπαρξης ανθρώπων και ηλεκτρικών 

συσκευών [W]. 

Φsol: ροή θερμότητας εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στα δομικά 

αδιαφανή και διαφανή στοιχεία του χώρου [W]. 

ΦHC,nd: ροή θερμότητας, προερχόμενη από το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης [W]. 

 

Υπολογισμός των ροών θερμότητας λόγω εσωτερικών πηγών και ηλιακής 

ακτινοβολίας 

Παρακάτω υπολογίζονται οι ροές θερμότητας [W]: 

𝛷𝑖𝑎 = 0.5 ∗ 𝛷𝑖𝑛𝑡                                                                                                                     (3.1) 

𝛷𝑚 =
𝐴𝑚

𝐴𝑡
∙ 0.5 ∙ (𝛷𝑖𝑛𝑡 − 𝛷𝑠𝑜𝑙)                                                                                           (3.2) 

𝛷𝑠𝑡 = (1 −
𝛢𝑚

𝛢𝑡
−

𝐻𝑡𝑟,𝑤

9.1 ∙ 𝛢𝑡
) ∙ (0.5 ∙ 𝛷𝑖𝑛𝑡 + 𝛷𝑠𝑜𝑙)                                                           (3.3) 

Όπου τα At, Am εξαρτώνται από την επιφάνεια του δάπεδου του κλιματιζόμενου 

χώρου Αfl, σε m2: 

𝐴𝑡 = 𝛬𝑎𝑡 ∙ 𝐴𝑓𝑙                                                                                                                         (3.4) 

Με Λat ως οι αδιάστατος λόγος μεταξύ εσωτερικών επιφανειών και επιφάνειας 

δαπέδου, Μπορεί να θεωρηθεί πως ισούται με 4.5 . 
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Η παράμετρος Am είναι η επιφάνεια ωφέλιμης μάζας. Η τιμή της μπορεί να δωθεί από 

πίνακες ή μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

𝐴𝑚 =
𝐶𝑚

2

(∑ 𝐴𝑗 ∙ 𝜅𝑗
2𝑛

𝑗=1 )
                           [𝑚2]                                                                       (3.5) 

- κj: η εσωτερική θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα επιφάνειας του χώρου 

[J/(m2·K)]. 

Προσδιορισμός των θερμοκρασιών για δεδομένη ροή θερμότητας συστήματος 

θέρμανσης - ψύξης 

 Το μοντέλο επίλυσης βασίζεται σε επαναληπτική μέθοδο Crank-Nicolson, 

θεωρώντας ως χρονικό βήμα την 1 ώρα (Δt= 1h). Οι τιμές που προκύπτουν είναι 

ωριαίες μέσες τιμές. Αρχικά υπολογίζεται η θερμοκρασία θm,t,, για χρονική στιγμή t: 

𝜃𝑚,𝑡 =
{ 𝜃𝑚,𝑡−1 ∙ [(

𝐶𝑚

3600 ∙ 𝛥𝑡) −  0,5 ∙  (𝐻𝑡𝑟,3  +  𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚)] +  𝛷𝑚𝑡𝑜𝑡}

[(
𝐶𝑚

3600 ∙ 𝛥𝑡) +  0,5 ∙  (𝐻𝑡𝑟,3  +  𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚)]
                   (3.6) 

με: 

𝛷𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝛷𝑚  +  𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚  ∙ 𝜃𝑒  +  𝐻𝑡𝑟,3 ∙
〈𝛷𝑠𝑡 + 𝐻𝑡𝑟,𝑤∙ 𝜃𝑒+ 𝐻𝑡𝑟,1∙{[

𝛷𝑖𝑎 + 𝛷𝐻𝐶,𝑛𝑑
𝐻𝑣𝑒

]+ 𝜃𝑠𝑢𝑝}〉

𝐻𝑡𝑟,2
      (3.7)  

 

Έπειτα, υπολογίζονται τρεις συντελεστές μετάδοσης θερμότητας: 

𝐻𝑡𝑟,1 =
1

1
𝐻𝑣𝑒

⁄ + 1
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠

⁄  
                                                                                                    (3.8) 

𝐻𝑡𝑟,2 = 𝐻𝑡𝑟,1 + 𝐻𝑡𝑟,𝑤                                                                                                             (3.9) 

𝐻𝑡𝑟,3 =
1

1
𝐻𝑡𝑟,2

⁄ + 1
𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠

⁄
                                                                                              (3.10) 

Κατά τη διάρκεια ενός χρονικού βήματος, προκύπτει ο μέσος όρος θm: 

𝜃𝑚 =
𝜃𝑚,𝑡−1 + 𝜃𝑚,𝑡

2
                                                                                                           (3.11) 

𝜃𝑠 =
{𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 ∙  𝜃𝑚  +  𝛷𝑠𝑡  +  𝐻𝑡𝑟,𝑤 ∙  𝜃𝑒  + 𝐻𝑡𝑟,1 ∙  [𝜃𝑠𝑢𝑝  +

𝛷𝑖𝑎  +  𝛷𝐻𝐶,𝑛𝑑

𝐻𝑣𝑒
]}

𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠  +  𝐻𝑡𝑟,𝑤  +  𝐻𝑡𝑟,1
    (3.12) 

Τελικά, υπολογίζεται η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο: 

𝜃𝑎𝑖𝑟  =
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠  ∙ 𝜃𝑠  +  𝐻𝑣𝑒 ∙  𝜃𝑠𝑢𝑝 + 𝛷𝑖𝑎 +  𝛷𝐻𝐶,𝑛𝑑

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒
                                                     (3.13) 
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Υπολογισμός της εσωτερικής θερμοκρασίας και της απαιτούμενης ενέργειας κατά 

τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης/ψύξης 

 Αφού υπολογιστεί η θερμοκρασία του χώρου, χωρίς την παρέμβαση των 

συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της 

θερμοκρασίας του χώρου, αφού προσδοθεί συγκεκριμένο ποσό θερμότητας. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας: 

 Αρχικά, αφού έχει υπολογιστεί η θερμοκρασία του χώρου για το επόμενο 

χρονικό βήμα, ελέγχεται αν αυτή βρίσκεται εντός των ορίων θερμικής 

άνεσης (μεγαλύτερη του set-point θέρμανσης, μικρότερη του set-point 

ψυξης). 

 Εάν η θερμοκρασία είναι εντός των ορίων αυτών, η θερμοκρασία 

θεωρείται αποδεκτή και δεν ενεργοποιούνται τα συστήματα θέρμανσης-

ψύξης. 

 Εάν δεν είναι, τότε εξετάζεται τι απαιτείται για την αποκατάσταση της 

θερμικής άνεσης (θέρμανση ή ψύξη) και ορίζεται η θερμοκρασία-στόχος. 

Έπειτα ελέγχεται το απαιτούμενο ποσό ροής θερμότητας (ισχύος 

συστήματος), ώστε να επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία. Ακολουθεί ο 

έλεγχος δυνατότητας πρόσδοσης θερμότητας από το κατάλληλο σύστημα. 

o Στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να αποδώσει την 

απαιτούμενη ισχύ, υπολογίζεται η θερμοκρασία, όταν το σύστημα 

λειτουργήσει σε πλήρες φορτίο.  

o Αλλιώς, η θερμοκρασία στόχος (set-point) επιτυγχάνεται. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του προγράμματος, για κάθε χρονικό 

βήμα. Επισημαίνεται πως η ισχύς του συστήματος ψύξης έχει αρνητικό πρόσημο 

στους υπολογισμούς, επειδή απάγεται θερμότητα από τον χώρο (Σχήμα 3.2). 
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Σχήμα 3.2- Διάγραμμα ροής - Υπολογισμός απαιτούμενου φορτίου ισχύος θέρμανσης/ψύξης 
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3.2 Μοντέλο βαθμοωρών - Μεθοδολογία 

 Το μοντέλο βαθμοωρών (Guntermann, 1982) βασίζεται σε μια απλοποιημένη 

έκδοση ισοζυγίου θερμότητας του εσωτερικού χώρου ελέγχου. Υποθέτοντας πως η 

θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου δεν διατηρείται σταθερή, υπάρχουν δύο τύποι 

απαιτούμενης θερμότητας: 

 Απαιτούμενη ενέργεια αύξησης θερμοκρασίας (temperature increase energy 

demand, tied) 

 Απαιτούμενη ενέργεια διατήρησης σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας, ή 

αλλιώς ενέργεια αντιστάθμισης απωλειών θερμότητας (temperature 

maintenance energy demand, tmed). 

Συνεπώς, η συνολική ενέργεια (energy demand, ed) που απαιτείται από τον χώρο 

ελέγχου είναι το άθροισμα: 

𝑒𝑑 =  𝑡𝑖𝑒𝑑 +  𝑡𝑚𝑒𝑑     [𝑘𝑊ℎ]                                                                                         (3.14) 

Αναλύοντας τα δύο επιμέρους είδη θερμοτήτων: 

tied: 

Ορίζεται ως η ενέργεια που, όταν προσδωθεί σε ένα χώρο, θα αυξηθεί η θερμοκρασία 

του χώρου κατά ΔT. Σχετίζεται με την έννοια της μέσης θερμοχωρητικότητας του 

κτηρίου , C, σε kWh/K. Οπότε η απαιτούμενη θερμότητα αύξησης θερμοκρασίας 

εκφράζεται ως: 

𝑡𝑖𝑒𝑑 =  𝐶 ∙  𝛥𝑇𝑖𝑑   [𝑘𝑊ℎ]                                                                                                 (3.15) 

Όπου το ΔTid υποδηλώνει την μεταβολή της εσωτερικής θερμοκρασίας μετά από ένα 

χρονικό βήμα (στην μέθοδο βαθμοωρών είναι η μία ώρα, ωστόσο αυτό το βήμα 

μπορεί να λάβει τιμές υποδιαιρέσεων της ώρας). 

tmed: 

H απαιτούμενη θερμότητα για διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου, σχετίζεται 

άμεσα με τις απώλειες. Εκφράζεται λοιπόν ο μέσος συντελεστής απωλειών 

θερμότητας ε, σε kWh/οC·h. Επισημαίνεται πως για να συμπεριληφθεί υπόψη η 

συμπεριφορά των απωλειών ανά εποχή, ο παράγοντας ε πολλαπλασιάζεται με έναν 

εποχιακό συντελεστή σ, ο οποίος λαμβάνει διαφορετικές τιμές ανά μήνα (1.1  για 

τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 1 για τους μήνες 

Μάρτιο και Οκτώβριο και 0.8  για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο,Ιούνιο,Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο). Για να υπολογιστεί η ενέργεια απωλειών, είναι απαραίτητος ο 

ορισμός της έννοιας της βαθμοώρας dhr, σε οC·h (3.16). 

𝑑ℎ𝑟 =  (𝑇𝑖𝑑  – 𝑇𝑜𝑑) ∙ 𝛥𝑡                                                                                                    (3.16) 

Όπου Τid είναι η εσωτερική θερμοκρασία χώρου, ενώ η Tod είναι η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και Δt το χρονικό βήμα. Η ενέργεια απωλειών προκύπτει, λοιπόν: 
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𝑡𝑚𝑒𝑑 = 𝜎 ∙ 𝜀 ∙ 𝑑ℎ𝑟   , 𝜎𝜀 𝑘𝑊ℎ                                                                                        (3.17) 

Αξίζει να σημειωθεί πως η βαθμοώρες μπορούν να λάβουν και αρνητικές τιμές, 

υποδηλώνοντας έτσι την ύπαρξη ενεργειακού κέρδους και όχι απώλειας. Βέβαια, 

στην πράξη, το περιβάλλον θερμαίνει ένα χώρο κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στις 

περιόδους ψύξης του έτους. Απαιτείται, λοιπόν, και σε εκείνες τις περιπτώσεις 

ενέργεια για την αποκατάσταση της θερμικής άνεσης, εξαιτίας της υπερθέρμανσης 

του χώρου. 

 Έχοντας εισάγει τις κεντρικές έννοιες, παρουσιάζονται οι σχέσεις που 

συνδέουν τους παραπάνω όρους. Κύριο μέλημα είναι ο υπολογισμός της μεταβολής 

θερμοκρασίας ανά χρονικό βήμα. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: η 

μεταβολή θερμοκρασίας με ή χωρίς τη συμμετοχή των συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης. Για την πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται η σχέση (3.18). Προκύπτει 

λοιπόν η μεταβολή της θερμοκρασίας: 

𝛥𝛵𝑖𝑑 =
1

𝐶
∙ [𝑒𝑑 − 𝜎 ∙ 𝜀 ∙ (𝑇𝑖𝑑 –  𝑇𝑜𝑑) ∙ 𝛥𝑡]                                                                      (3.18) 

Ενώ για την μεταβολή της θερμοκρασίας με απενεργοποιημένο το σύστημα 

θέρμανσης-ψύξης (ed=0): 

𝛥𝑇𝑖𝑑  =  (𝜎 ∙
𝜀

𝐶
) ∙ ( 𝑇𝑖𝑑– 𝑇𝑜𝑑)𝛥𝑡                                                                                       (3.19) 
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4. Βαθμονόμηση θερμοστάτη 

4.1 Εισαγωγή 

 Η λειτουργία ενός «έξυπνου» θερμοστάτη προϋποθέτει τη δυνατότητα του να 

ανταποκριθεί στις συνήθειες του χρήστη, στον βαθμό που αυτές επηρεάζουν τις 

επιθυμητές συνθήκες του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο θερμοστάτης θα πρέπει να 

μπορεί να προβλέψει την θερμοκρασία του χώρου, για δεδομένες κλιματικές 

συνθήκες και λειτουργία των σχετικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, ώστε να 

μπορεί να επιλέξει τη βέλτιστη ρύθμιση αυτών. Απαιτείται, συνεπώς, η ενσωμάτωση 

στη λειτουργία του ενός αξιόπιστου προγράμματος προσομοίωσης. 

 Με δεδομένο ότι ο θερμοστάτης εγκαθίσταται σε έναν χώρο, τα θερμικά 

χαρακτηριστικά του οποίου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά, ενώ ακόμα και αν 

είναι διαθέσιμα από σχετική μελέτη, τα πραγματικά στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν 

ή να έχουν μεταβληθεί, είναι σημαντικό να ενσωματωθεί στη λειτουργία του σχετική 

διαδικασία βαθμονόμησης. Η διαδικασία αναφέρεται στην  αναγνώριση από τον 

θερμοστάτη των κύριων θερμικών χαρακτηριστικών του χώρου ελέγχου. 

 Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί η διαδικασία βαθμονόμησης, ενώ 

θα αξιολογηθούν και τα σχετικά μοντέλα προσομοίωσης, αυτό των βαθμοωρών αλλά 

και του EN ISO13790, ως προς την καταλληλότητά τους για τη διαδικασία αυτή. 

Παράλληλα αξιολογείται η διαδικασία βαθμονόμησης, ήτοι η αποτελεσματικότητα 

των εξαγόμενων συντελεστών να προβλέψουν με ακρίβεια τη λειτουργία του χώρου. 

 Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του θερμοστάτη έγινε σε θεωρητικό επίπεδο, και 

δεν πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση αυτού και έλεγχος σε συγκεκριμένο χώρο, είναι 

απαραίτητη η διαθεσιμότητα θερμοκρασιών που να αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία 

του χώρου. Για τις ανάγκες της ανάλυσης, επιλέχθηκε τις θερμοκρασίες αυτές να τις 

παρέχει το λογισμικό προσομοίωσης του EN ISO13790, το οποίο είναι αρκετά ακριβές 

και αξιόπιστο. 

4.2 Διαδικασία βαθμονόμησης 

 Για την αξιολόγηση των μοντέλων ως προγράμματα βαθμονόμησης, 

χρειάζεται ο έλεγχος και των δύο. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ο τρόπος με 

τον οποίο δουλεύουν οι δύο μέθοδοι ως προγράμματα βαθμονόμησης. Για λόγους 

απλότητας, το πρόβλημα θα εξεταστεί μόνο σε λειτουργία θέρμανσης. 

 Κατά τη βαθμονόμηση με το πρόγραμμα του EN ISO13790, απαιτείται ο 

προσδιορισμός των τιμών των ακόλουθων συντελεστών: Hop (θερμοπερατότητα 

αδιαφανών  επιφανειών),  Hwin (συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανών 

επιφανειών και κουφωμάτων), Afl (ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου κτηρίου), Cm 

(συντελεστής θερμοχωρητικότητας δομικών και εσωτερικών στοιχείων) , οι οποίοι 
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έχουν αναλυθεί και στην ενότητα 3.1. Κατά τη βαθμονόμηση με το πρόγραμμα των 

βαθμοωρών, απαιτείται ο προσδιορισμός των τιμών των ακόλουθων συντελεστών: ε 

(μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας), C (συντελεστής μέσης θερμοχωρητικότητας 

κτηρίου), k (συντελεστής μετατροπής για την ηλιακή ακτινοβολία). Σημειώνεται ότι 

οι εν λόγω συντελεστές αποτελούν χαρακτηριστικές παραμέτρους του χώρου ή των 

κλιματικών συνθηκών, και η γνώση τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των 

προσομοιώσεων. 

 Κατά την εκκίνηση της διαδικασίας βαθμονόμησης, και για μία ημέρα, 

μετρώνται οι θερμοκρασίες στον εσωτερικό χώρο. Ο θερμοστάτης εκτελεί λειτουργία 

συμβατικού τύπου, κατά τις ώρες παραμονής ατόμων στον χώρο (ενεργοποιείται 

όταν η θερμοκρασία είναι εκτός ορίων της επιθυμητής, για το συστήματα θέρμανσης 

και ψύξης). Ορίζεται ως βήμα καταμέτρησης θερμοκρασίας τα 20 λεπτά. Στο τέλος 

της ημέρας, λοιπόν θα έχουν συγκεντρωθεί 24/(20/60)=72  μετρήσεις θερμοκρασίων 

(περίοδος μετρήσεων 00:00-23:40). Έχοντας τα δεδομένα των εσωτερικών 

θερμοκρασιών, το πρόγραμμα μπορεί να λάβει δεδομένα εξωτερικών 

θερμοκρασιών, είτε από πραγματικές μετρήσεις, είτε από εμπειρικά μοντέλα.  

Λεπτομέρειες για την συλλογή μετρήσεων εξωτερικής θερμοκρασίας στην παρούσα 

εργασία θα δωθούν παρακάτω. 

 Στη συνέχεια, το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα εύρος τιμών για τις παραμέτρους 

που αντιπροσωπεύουν τα θερμικά χαρακτηριστικά του χώρου, όπως τους 

συντελεστές θερμοχωρητικότητας και της θερμοπερατότητας του κελύφους. 

 Σκοπός του αλγόριθμου που αναπτύχθηκε για τη διαδικασία βαθμονόμησης, 

είναι να δημιουργήσει ένα προφίλ του χώρου, του οποίου οι θερμοκρασίες που 

προκύπτουν από την προσομοίωση να συγκλίνουν όσο το δυνατό περισσότερο στις 

καταμετρημένες, πραγματικές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναζήτηση του 

ελαχίστου αθροίσματος των τετραγωνικών διαφορών (least sum of square error, SSE, 

σχέση 4.1). Με αυτόν τον τρόπο εξετάζονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί  τιμών των 

υπό προσδιορισμό συντελεστών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τη μέθοδο της 

διχοτόμησης. Ύστερα από αρκετές επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας, δίνονται, σαν 

έξοδος του προγράμματος, οι τιμές των παραμέτρων με το ελάχιστο SSE. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝜋𝜌𝜊𝛽𝜆,𝑖 − 𝑦𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇)
2

𝑛

𝑖=1

                                                                                       (4.1) 

Στη συνέχεια, αξιολογείται η λειτουργία της κάθε μεθόδου, στη βάση 

προκαταρκτικών δοκιμών που έγιναν κατά την ανάπτυξη του αλγορίθμου 

βαθμονόμησης. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατά ISO EN13790, επιβεβαιώθηκε πως 

οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής αποτελεσμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα πως το 

μοντέλο, αν και αξιόπιστο στην προσομοίωση, δεν είναι κατάλληλο για την 

βαθμονόμηση, καθώς απαιτείται μεγάλος αριθμός επαναληπτικών διαδικασιών. 

Αυτό συμβαίνει επειδή, το πρόγραμμα βαθμονόμησης καλείται να βρει τις βέλτιστες 

τιμές των παραμέτρων Hop, Hwin, Afl, Cm, με κριτήριο το ελάχιστο αθροιστικό 

τετραγωνικό σφάλμα, εξετάζοντας μεγάλο αριθμό συνδυασμών των παραμέτρων.  
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 Από την άλλη, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των βαθμοωρών, το πρόγραμμα 

βαθμονόμησης αδυνατεί να προσαρμοστεί στην μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας 

μέσα στην ημέρα, αυξάνοντας έτσι το σφάλμα, την απόκλιση δηλαδή των 

εκτιμώμενων και πραγματικών θερμοκρασιών. Επίσης, η μέθοδος βαθμοωρών δεν 

διαθέτει διαδικασία υπολογισμού της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά την επόμενη 

χρονική στιγμή, όπως η μέθοδος κατά ISO EN13790. Ενθαρρυντικός, βέβαια είναι ο 

παράγοντας της ταχύτητας υπολογισμών με τη χρήση του μοντέλου βαθμοωρών, 

γεγονός που οφείλεται στην απλότητα του. Πρόβλημα παραμένει, λοιπόν, η 

εισαγωγή επιπρόσθετων όρων και παραμέτρων στο μοντέλο, ώστε να βελτιωθεί η 

ακρίβεια. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως, όπως παρατηρείται από τις εξισώσεις 

3.14-3.19, απαιτούνται πληροφορίες για την εξωτερική θερμοκρασία στο 

περιβάλλον, Τod. 

 Με λίγα λόγια, λοιπόν, για την αξιόπιστη εφαρμογή της μεθόδου βαθμοωρών 

απαιτούνται κλιματικά δεδομένα του περιβάλλοντος, όπως η εξωτερική 

θερμοκρασία και η ηλιακή ακτινοβολία. Το πρώτο δεδομένο είναι εύκολο να 

εξασφαλιστεί, ενώ το δεύτερο είναι δυσκολότερο, εξαιτίας της μεταβλητότητας του 

φαινομένου, τόσο κατά το μικρό χρονικό βήμα μεταβολής (υποδιαιρέσεις της ώρας), 

όσο και λόγω της διαφοράς έντασης ηλιοφάνειας μεταξύ δύο κοντινών περιοχών.  

 Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του υπολογισμού της θερμοκρασίας στο 

επόμενο χρονικό βήμα, θα προστεθεί στο μοντέλο βαθμοωρών η ρουτίνα που 

απεικονίζεται στο διάγραμμα ροής του λογισμικου προσομοίωσης EN ISO13790 

(Σχήμα 3.2). Στην παρούσα εργασία, πληροφορίες για την εξωτερική θερμοκρασία θα 

παρέχει σχέση που προέκυψε από μελέτη στον τομέα της θερμότητας του ΕΜΠ 

(Κουρεμένος, Αντωνόπουλος, 1984). Όσον αφορά το θέμα της προσομοίωσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας, γίνεται η εξής τροποποίηση: 

 Λαμβάνονται μέσες ημερήσιες μετρήσεις ανά μήνα από μια περιοχή, η οποία 

βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος κοντινό με αυτό της περιοχής του 

εξεταζόμενου χώρου (γειτονική πόλη), κατά τη διάρκεια ενός έτους. Πιο 

συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν μετρήσεις έντασης ηλιακής ακτινοβολίας 

από Θεσσαλονίκη (Χατζηνώτα Μ., 2012). 

 Για κάθε μήνα, η ημερήσια κατανομή διαιρείται με το άθροισμα της 

ημερησίας ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτει μια 

ανηγμένη κατανομή ηλιακής ακτινοβολίας. 

 Αν θεωρηθεί αυτή η κατανομή ως ένας πίνακας τιμών για μια ημέρα, 

πολλαπλασιάζοντας με τον κατάλληλο συντελεστή, προκύπτει κατανομή 

ακτινοβολίας κοντά στην πραγματική. 

Εφαρμόζοντας την παραπάνω λογική, προκύπτει ο παρακάτω τύπος για τα ηλιακά 

θερμικά κέρδη: 

𝛷𝑠𝑜𝑙 = 𝑘 ∙ ℎ𝑠𝑜𝑙                                                                                                                         (4.2) 

Όπου: 
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- Φsol: Ημερήσια ροή ηλιακής ακτινοβολίας [W] 

- hsol: Ανηγμένη ημερήσια ακτινοβολία [W/m2] 

- k: Συντελεστής μετατροπής για την ηλιακή ακτινοβολία [m2] 

 O συντελεστής k, παρόλο που μετρείται σε m2, δεν διαθέτει φυσική υπόσταση 

και είναι απλά ένας συντελεστής μετατροπής που θα βαθμονομηθεί από το 

πρόγραμμα βαθμονόμησης του θερμοστάτη. Σημειώνεται ότι ο λόγος που 

χρησιμοποιούνται μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας σε περιοχή κοντά στην 

εξεταζόμενη είναι το γεγονός ότι το γεωγραφικό πλάτος επηρεάζει τις ωριαίες γωνίες 

ανατολής και δύσης του ηλίου (άρα και των ωρών ανατολής και δύσης) και συνεπώς 

την ίδια τη συμπεριφορά της κατανομής της ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, προκύπτει ένα αξιόπιστο προσεγγιστικό μοντέλο για την ηλιακή ακτινοβολία, 

δηλαδή μια κατανομή από μέσες ημερήσιες τιμές για κάθε μήνα. 

 Παράλληλα επιλέχθηκε να προστεθεί στο μοντέλο και όρος εσωτερικών 

κερδών λόγω της ύπαρξης ανθρώπων. Για την εισαγωγή τους έγιναν οι εξής 

συμβάσεις: Το κτήριο θεωρείται κατοικία και το Φint (ροή θερμότητας προς τον χώρο, 

εξαιτίας ύπαρξης ανθρώπων) θα υπολογιστεί βάσει της οδηγίας ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΤΕΕ, 

2010α), πίνακας 2.7. Τα εσωτερικά κέρδη θα προσδίδονται στον χώρο μόνο κατά την 

διάρκεια της της περιόδου παρουσίας ανθρώπων στον χώρο, αγνοώντας τη 

λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών αυτού. 

 Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο βαθμοωρών διαθέτει πια περισσότερους 

όρους, καθιστώντας το πιο αξιόπιστο στην βαθμονόμηση. Επισημαίνεται πως ο τύπος 

υπολογισμού της θερμοκρασίας, που αναφέρθηκε στην ενότητα 3.2 (Σχέση 3.19), 

μεταβάλλεται στον ακόλουθο: 

𝛥𝛵𝑖𝑑(𝑡,𝑡+𝛥𝑡) =
1

𝐶
∙ [𝑒𝑑𝑡 − 𝜎 ∙ 𝜀 ∙ (𝑇𝑖𝑑,𝑡  – 𝑇𝑜𝑑,𝑡) ∙ 𝛥𝑡 + 𝑘 ∙ ℎ𝑠𝑜𝑙,𝑡 ∙ 𝛥𝑡 ]                         (4.3) 

Συνεπώς, ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναζητήσει και να δώσει σαν έξοδο 

τις παραμέτρους ε,C,k, των οποίων το ημερήσιο προφίλ θερμοκρασίας συγκλίνει 

βέλτιστα στο πραγματικό. Χαρακτηριστικοί συντελεστές για το πρότυπο κτήριο θα 

δωθούν στην επόμενη ενότητα. 
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4.3 Περίπτωση πρότυπης κατοικίας αναφοράς 

4.3.1 Γεωμετρικά και θερμικά χαρακτηριστικά κατοικίας 

 Για τις απαιτήσεις ανάπτυξης και αξιολόγησης του αλγορίθμου 

βαθμονόμησης, υιοθετήθηκε συγκεκριμένη γεωμετρία κατοικίας πάνω στα 

χαρακτηριστικά της οποίας σχεδιάστηκε και ελέγχθηκε η λειτουργία του θερμοστάτη. 

 Παρακάτω παρατίθεται μια κάτοψη της πρότυπης κατοικίας (Σχήμα 4.1). Το 

κτήριο βρίσκεται σε συνθήκες περιοχής της Κοζάνης (ότι δεδομένο δεν μας παρέχεται 

για την Κοζάνη, θα αντικαθίσταται με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης) και θεωρείται 

ως πρότυπο κτήριο αναφοράς, ως προς τις μονώσεις. Τιμές θερμοδιαπερατότητας 

λαμβάνονται από τον πίνακα της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (ΤΕΕ, 2010). Επίσης, από τον 

πίνακα 2.2 της ίδιας οδηγίας δίνονται οι επιθυμητές τιμές θερμοκρασίας του χώρου 

για χειμερινή και θερινή περίοδο. 

Σχήμα 4.1:Κάτοψη κατοικίας αναφοράς 

 

4.3.2 Προσομοίωση συμπεριφοράς κατοικίας σύμφωνα με το μοντέλο του EN 

ISO13790 

 Εφόσον έχουν προσδιοριστεί οι συντελεστές βαθμονόμησης, βάσει του 

προγράμματος βαθμοωρών, στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί αν η χρήση τους 

μπορεί να οδηγήσει σε ακριβή προσομοίωση της λειτουργίας του χώρου. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, με δεδομένο ότι δεν γίνεται αξιολόγηση της λειτουργίας του 

θερμοστάτη σε πραγματικό χώρο, ο έλεγχος της λειτουργίας θα απαιτήσει τη χρήση 



 
22 

ενός προγράμματος προσομοίωσης, το οποίο θα υποκαταστήσει τις πραγματικές 

μετρήσεις λειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι το ISO EN13790, το οποίο είναι 

αρκετά ακριβές και αξιόπιστο. Συνεπώς θα πρέπει, με βάση την κάτοψη και με τη 

βοήθεια της τεχνικής οδηγίας του ΚΕΝΑΚ, να ενσωματωθούν στο σχετικό μοντέλο τα 

θερμικά χαρακτηριστικά του κτηρίου υπό τη μορφή συντελεστών κατάλληλων για 

χρήση στο μοντέλο αυτό. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι σχετικοί υπολογισμοί κατά 

ΚΕΝΑΚ και η προσαρμογή των συντελεστών σε μορφή κατάλληλη να αξιοποιηθεί από 

το μοντέλο που προτείνει το EN ISO13790. Οι συντελεστές αυτοί, σύμφωνα με το EN 

ISO13790 είναι οι: Fsol (ροή θερμότητας από ηλιακά κέρδη), Ηop (συντελεστής 

μετάδοσης θερμότητας των δομικών στοχείων), Ηwin (μέσος συντελεστής μετάδοσης 

θερμότητας των κουφωμάτων), Αfl (ωφέλιμη επιφάνεια του δαπέδου του κτηρίου), 

Cm (συντελεστής θερμοχωρητικότητας δομικών και εσωτερικών στοιχείων). 

 Όσον αφορά τα ηλιακά θερμικά κέρδη, σημειώνεται ότι ο υπολoγισμός κατά 

EN ISO13790 πραγματοποιείται από τον τύπο: 

𝐹𝑠𝑜𝑙,𝑖 = 𝐹𝑠ℎ ∗ 𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑖 ∗ 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑖 − 𝐹𝑟,𝑘 ∙ 𝛷𝑟,𝑘   [𝑊]                                                                  (4.4) 

 Isol,i= μέση μηνιαία ένταση ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο 

(W/m2) (ΤΟΤΕΕ 20701-3) (ΤΕΕ, 2010γ). 

 Fr,k= Συντελεστής μορφής μεταξύ στοιχείου κτηρίου και ουράνιου θόλου 

 Φr,k= Επιπρόσθετη ακτινοβολία, λόγω ακτινοβολούσας θερμότητας από το 

στοιχείο κτήριου προς τον ουράνιο θόλο 

(Δεν υπάρχουν δεδομένα για τους όρους Fr,k, Φr,k, οπότε το γινόμενο δεν 

λαμβάνεται υπόψη για το συγκεκριμένο πρότυπο κτήριο.) 

όπου: 

𝐹𝑠ℎ = 𝐹𝑜𝑟 ∗ 𝐹ℎ𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑓𝑖𝑛                                                                                                          (4.5) 

 For= συντελεστής σκίασης από οριζόντιες προεξοχές 

 Fhor= συντελεστής σκίασης από κτήριο στον ορίζοντα 

 Ffin= συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές 

 

Τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας υπολογίζονται σε πρόγραμμα γραμμένο στη 

Matlab 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηρίου, οι συντελεστές αυτοί παίρνουν την τιμή 

1, καθώς δεν υπάρχει σκίαση. 

Για διαφανή στοιχεία: 

𝛢𝑠𝑜𝑙 = 𝑔𝑔𝑙 ∗ (1 − 𝐹𝑓) ∗ 𝐴𝑤,𝑝                                                                                              (4.6) 

 ggl= συντελεστής θερμικών απολαβών του διαφανούς τμήματος  

 Ff= συντελεστής πλαισίου (λαμβάνει τιμή 20% σε αυτήν την περίπτωση) 

 Αw,p=ολικό εμβαδό παραθύρου [m2] 
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Για αδιαφανή στοιχεία: 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝑎𝑠,𝑐 ∗ 𝑅𝑠𝑒 ∗ 𝑈ℎ,𝑐 ∗ 𝐴ℎ,𝑐          [𝑚2]                                                                          (4.7) 

 as,c= απορροφητικότητα στοιχείου 

 Rse= εξωτερική επιφανειακή αντίσταση [m2*K/W] 

 UH,c= ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m2*K)] 

 ΑH,c= επιφάνεια δομικού στοιχείου [m2] 

 Επιπλέον υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής μετάδοσης θερμότητας, Hop της 

μέθοδου, ο οποίος αντιστοιχεί στο γινόμενο Um*Σ(Αi), βάσει ΚΕΝΑΚ. Θεωρείται πως 

το δάπεδο βρίσκεται στο έδαφος και συνεπώς είναι καλά μονωμένο. Για να 

απλουστευθούν οι υπολογισμοί, η μετάδοση θερμότητας των θερμογεφυρών των 

στοιχείων θεωρείται αμελητέα. Συνεπώς για τον υπολογισμό του Hop, θα 

χρησιμοποιηθεί ο τύπος: 

𝐻𝑜𝑝 = 𝑈𝑚 ∙  ∑ 𝐴𝑖 =  ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝑏

𝑛

𝑖=1

                     [𝑊 𝛫⁄ ]                                           (4.8) 

 Αi: Επιφάνεια επιμέρους δομικών στοιχείων, σε επαφή με μη κλιματιζόμενους 

χώρους ή το περιβάλλον. 

 Ui: Θερμοπερατότητα επιμέρους δομικών στοιχείων. 

 b: συντελεστής που λαμβάνει τιμές 1 για επιφάνειες που συνορεύουν με το 

περιβάλλον και 0.5 για επιφάνειες που συνορεύουν με εσωτερικούς, μη 

θερμαινόμενους χώρους 

 Aντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τον υπολογισμό του μέσου 

συντελεστή μετάδοσης θερμότητας των κουφωμάτων Ηwin (η εξώπορτα αγνοείται και 

θεωρείται ως τμήμα του τοίχου Τ4): 

𝐻𝑤𝑖𝑛 = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝑏

𝑛

𝑖=1

                 [𝑊 𝛫⁄ ]                                                                          (4.9) 

Υπολογίζεται: Hop=199.24 W/K, Hwin=42.32 W/K 

 Η ωφέλιμη επιφάνεια του δαπέδου του κτηρίου, Afl υπολογίζεται: 

𝐴𝑓𝑙 = (15 − 0.1) ∙ (10 − 0.1) = 145,04 [𝑚2]                                                            (4.10) 

 Βάσει EN ISO13790, Ενότητα 12.3.1.2 ,Πίνακας 12, θεωρούμε το κτήριο ως 

μεσαίας τάξης, οπότε το Cm συναρτήσει Afl: 

𝐶𝑚 = 165 000 ∙  𝐴𝑓𝑙    [𝐽 𝐾⁄ ]                                                                                          (4.11) 

Το αποτέλεσμα θα απεικονιστεί σε Wh/K, καθώς θα χρειαστεί για τους 

υπολογισμούς. 

Προκύπτει Cm=6647.7 Wh/K 
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Στον συγκεντρωτικό πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κατοικίας 

αναφοράς κατά EN ISO13790. 

Υπολογισμένο μέγεθος Τιμή 

Hop [W/K] 199.24 

Hwin [W/K] 42.32 

Afl [m2] 145.04 

Cm [Wh/K] 6647.7 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα υπολογισμών χαρακτηριστικών συντελεστών 

 

4.4 Αποτελέσματα βαθμονόμησης θερμοστάτη  

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης. 

Χρησιμοποιείται το μοντέλο βαθμονόμησης, ώστε να βαθμονομηθεί κάθε ημέρα του 

χρόνου και η καθεμία να ελεγχθεί ως προς το σφάλμα από τις πραγματικές μετρήσεις, 

για όλο το έτος. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογιστεί το RMSE των «πραγματικών» 

μετρήσεων και των εκτιμώμενων. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τύπος υπολογισμού 

του RMSE: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑦𝜋𝜌𝜊𝛽𝜆,𝑖 − 𝑦𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇,𝑖)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
  , με Ν το μέγεθος του δείγματος         (4.12) 

Θα γίνουν τεσσάρων ειδών βαθμονομήσεις, με βάση το χρονικό διάστημα συλλογής 

στοιχείων από το θερμοστάτη για τη βαθμονόμηση. Ειδικότερα επιλέχθηκε 

βαθμονόμηση σε επίπεδο 24, 12, 8 και 4 ωρών. Υπολογισμοί RMSE 

πραγματοποιούνται για τρεις διαφορετικές εκδοχές βαθμονομήσεων και η κάθε μια 

για τα τέσσερα παραπάνω επίπεδα ωρών. Παρακάτω περιγράφονται οι τρεις εκδοχές 

, οι οποίες απεικονίζονται στα σχήματα 4.2-4.5: 

 1η εκδοχή: Αναζητείται η καλύτερη ημέρα βαθμονόμησης για όλο το έτος και 

είναι αυτή με το χαμηλότερο ετήσιο RMSE. Πιο συγκεκριμένα, 

επαναλαμβάνεται η ακόλουθη διαδικασία για όλες τις ημέρες του έτους: 

o Γίνεται βαθμονόμηση και προκύπτουν κάποιοι συντελεστές, για μία 

συγκεκριμένη ημέρα (π.χ. ημέρα x1)  

o Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και των 

εκτιμώμενων μετρήσεων για κάθε ημέρα του έτους, χρησιμοποιώντας 

τους συντελεστές βαθμονόμησης της ημέρας x1. 

o Συγκεντρώνονται τα στοιχεία διαφορών θερμοκρασιών για κάθε 

ημέρα και υπολογίζεται το ετήσιο RMSE της ημέρας x1 (σχέση 4.12, με 

N=πλήθος μετρήσεων ανά ημέρα επί πλήθος ημερών ενός έτους). 

o Συνεπώς προκύπτει το ετήσιο RMSE για την συγκεκριμένη ημέρα και 

αντιστοιχεί σε ένα σημείο των διαγραμμάτων με τίτλο «Annual». Το 

σημείο αυτό έχει ως τετμημένη τον αύξων αριθμό που αντιστοιχεί 
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στην ημέρα x1 και ως τεταγμένη το ετήσιο RMSE που προέκυψε, 

βαθμονομώντας την ημέρα x1. 

 2η εκδοχή: Αναζητείται η καλύτερη ημέρα βαθμονόμησης για κάθε εξάμηνο 

(χειμερινό και θερινό) και είναι αυτή με το χαμηλότερο εξαμηνιαίο RMSE. Πιο 

συγκεκριμένα, επαναλαμβάνεται η ακόλουθη διαδικασία για όλες τις ημέρες 

του κάθε εξαμήνου: 

o Γίνεται βαθμονόμηση και προκύπτουν κάποιοι συντελεστές, για μία 

συγκεκριμένη ημέρα (π.χ. ημέρα x1)  

o Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και των 

εκτιμώμενων μετρήσεων για κάθε ημέρα, οι οποία βρίσκεται στο ίδιο 

εξάμηνο με την ημέρα βαθμονόμησης, χρησιμοποιώντας τους 

συντελεστές βαθμονόμησης της ημέρας x1. 

o Συγκεντρώνονται τα στοιχεία διαφορών θερμοκρασιών για κάθε 

ημέρα  του εξαμήνου, στο οποίο ανήκει η ημέρα x1 και υπολογίζεται 

το εξαμηνιαίο RMSE της ημέρας x1 (σχέση 4.12, με N=πλήθος 

μετρήσεων ανά ημέρα επί πλήθος ημερών ενός εξαμήνου). 

o Συνεπώς προκύπτει το εξαμηνιαίο RMSE για την συγκεκριμένη ημέρα 

και αντιστοιχεί σε ένα σημείο των διαγραμμάτων με τίτλο «Semester». 

Το σημείο αυτό έχει ως τετμημένη τον αύξων αριθμό που αντιστοιχεί 

στην ημέρα x1 και ως τεταγμένη το ετήσιο RMSE που προέκυψε, 

βαθμονομώντας την ημέρα x1. Επισημαίνεται πως το κάθε εξάμηνο 

εκφράζεται με ξεχωριστή καμπύλη. 

 3η εκδοχή: Αναζητείται η καλύτερη ημέρα βαθμονόμησης για κάθε εποχή 

(χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο) και είναι αυτή με το χαμηλότερο 

εποχιακό RMSE. Η διαδικασία υπολογισμού του εποχιακού RMSE είναι 

παρόμοια με αυτή του εξαμηνιαίου RMSE, αλλά εφαρμόζεται σε επίπεδο 

εποχών. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στα διαγράμματα με τίτλο 

«Season». 

 

Σχήμα 4.2 – Αποτελέσματα υπολογισμών RMSE με 24ωρη βαθμονόμηση 
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Σχήμα 4.3 – Αποτελέσματα υπολογισμών RMSE με 12ωρη βαθμονόμηση 

 

Σχήμα 4.4 – Αποτελέσματα υπολογισμών RMSE με 8ωρη βαθμονόμηση 

 

Σχήμα 4.5 – Αποτελέσματα υπολογισμών RMSE με 4ωρη βαθμονόμηση 

Αφού υπολογιστεί το RMSE για κάθε ημέρα, περίοδο και εκδοχή βαθμονόμησης, 

συγκρίνονται μεταξύ τους και εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία: 

 Βρίσκοντας την καλύτερη και την χειρότερη ημέρα για κάθε χρόνο, 

υπολογίζεται το  ημερήσιο RMSΕ θερμοκρασιών, χρησιμοποιώντας τους 

συντελεστές ε,C,k για την καλύτερη και για την χειρότερη ημέρα. Τα 
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διαγράμματα με τον τίτλο «Annual» απεικονίζουν την μεταβολή του 

ημερήσιου RMSE, ανά έτος (Σχήματα 4.6-4.9). 

 Επιπλέον, θα υπολογιστούν πάλι τα ημερήσια RMSΕ θερμοκρασιών, 

χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ε,C,k για την καλύτερη και για την 

χειρότερη ημέρα του κάθε εξαμήνου. Τα διαγράμματα με τον τίτλο 

«Semester» απεικονίζουν την μεταβολή του ημερήσιου RMSE ανά εξάμηνο 

(Σχήματα 4.6-4.9). 

 Τέλος, θα εξεταστεί η εκδοχή ύπαρξης μιας ημέρας βαθμονόμησης που να 

αντιπροσωπεύει κάθε τρίμηνο εποχής, με τον αντίστοιχο τρόπο. Τα 

διαγράμματα με τον τίτλο «Season» απεικονίζουν την μεταβολή του 

ημερήσιου RMSE, ανά εποχή για τις καλύτερες και τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (Σχήματα 4.6-4.9) 

Επισημαίνεται πως οι μαύρες διακεκομμένες οριζόντιες ευθείες 

αντιπροσωπεύουν το μέσο RMSE όλων των μετρήσεων του κάθε διαγράμματος. 

 

 

Σχήμα 4.6 – Αποτελέσματα υπολογισμών ημερήσιων RMSE με συντελεστές 

24ωρης βαθμονόμησης, για τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες 
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Σχήμα 4.7 – Αποτελέσματα υπολογισμών ημερήσιων RMSE με συντελεστές 

12ωρης βαθμονόμησης, για τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8 – Αποτελέσματα υπολογισμών ημερήσιων RMSE με συντελεστές 8ωρης 

βαθμονόμησης, για τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες 
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Σχήμα 4.9 – Αποτελέσματα υπολογισμών ημερήσιων RMSE με συντελεστές 2ωρης 

βαθμονόμησης, για τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες 

 

 

 Σε αυτό το σημείο, αξιολογούνται τα διαγράμματα RMSE για κάθε ημέρα του 

έτους. Από τα σχήματα (Σχήματα 4.2-4.5) παρατηρείται πως η καλύτερη περίπτωση 

είναι αυτή της βαθμονόμησης με δεδομένα 12 ωρών. Για τις βαθμονομήσεις ανά 

εξάμηνο και ανά εποχή, οι 12 ώρες δεδομένων αποδίδουν καλύτερα ως προς τη 

σύγκλιση, με χαμηλότερο RMSE από κάθε άλλο μέγεθος δεδομένων. Η συμπεριφορά 

της βαθμονόμησης 24 ωρών ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν 

διατίθονται πολλές ώρες δεδομένων για την βαθμονόμηση, το σύστημα 

βαθμονόμησης τείνει σε υπερπροσαρμογή (overfit) στις καμπύλες θερμοκρασίας για 

μία ημέρα. Έτσι, ουσιαστικά ο θερμοστάτης αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά της 

θερμοκρασίας για την συγκεκριμένη εξεταζόμενη ημέρα, αλλά δεν διαθέτει την 

ικανότητα γενίκευσης για την συμπεριφορά της τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Η 

24 ώρη βαθμονόμηση για αυτόν τον λόγο δεν είναι αποδοτική. Παρά τα χαμηλά 

RMSE της δωδεκάωρης βαθμονόμησης, η απαίτηση του να είναι για 12 ώρες 

απενεργοποιημένο το σύστημα θέρμανσης/ψύξης κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 

είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, εξαιτίας της ανθρώπινης 

καθημερινότητας, ιδιαίτερα σε μια κατοικία. Οι 8 ώρες αποτελούν καλύτερη επιλογή, 

παρά τη μικρότερη απόδοση τους από τη δωδεκάωρη βαθμονόμηση. Συνεπώς, η 

ετήσια βαθμονόμηση απαιτεί δεδομένα 8 ωρών για την ικανοποιητική λειτουργία 

της. 

 Συγκρίνοντας το ετήσιο RMSE με αυτό του εξαμήνου και των εποχών, 

παρατηρείται μείωση, η οποία είναι αναμενόμενη, καθώς διατίθονται περισσότερες 
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βαθμονομημένες ημέρες, και συνεπώς μικρότερο πεδίο στο οποίο ισχύει η κάθε 

βαθμονόμηση. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η αδυναμία του συστήματος να 

γενικεύει τη συμπεριφορά του κτηρίου. 

 Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα διαγράμματα για τις καλύτερες και χειρότερες 

βαθμονομημένες ημέρες, με βάση το RMSE (Σχήματα 4.6-4.9). Για την 

εικοσιτετράωρη και την δωδεκάωρη βαθμονόμηση, φαίνεται το μέσο RMSE της 

καλύτερης και της χειρότερης ημέρας να μειώνεται. Είναι λογικό, καθώς η ικανότητα 

σύγκλισης αυξάνεται και στις δύο περιπτώσεις με την χρήση περισσότερων από μίας 

ημερών βαθμονόμησης. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα των οκτάωρων και 

τετράωρων βαθμονομήσεων. Πιθανότατα, η αύξηση των ημερών βαθμονόμησης 

μέσα στο έτος δεν μειώνει τη μέση τιμή των RMSE των ημερών μέσα στο έτος, ωστόσο 

μειώνει την απόκλιση των τιμών αυτών από την μέση τιμή. Αυτό φαίνεται από την 

αύξηση του ημερήσιου RMSE την καλύτερη ημέρα και την μείωση αυτού αντίστοιχα, 

για την χειρότερη ημέρα βαθμονόμησης, στις οκτάωρες και τετράωρες 

βαθμονομήσεις . 

 Συγκρίνοντας το ετήσιο RMSE με αυτό του εξαμήνου και των εποχών, 

παρατηρείται μείωση των τιμών, η οποία είναι αναμενόμενη, καθώς διατίθονται 

περισσότερες βαθμονομημένες ημέρες και συνεπώς μικρότερο χρονικό πεδίο στο 

οποίο εφαρμόζεται η κάθε βαθμονόμηση. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η 

αδυναμία του προγράμματος βαθμονόμησης να γενικεύει τη συμπεριφορά του 

κτηρίου. 

 Ενώ έχουν υπολογιστεί οι καλύτερες ημέρες βαθμονόμησης για κάθε 

περίπτωση, τίθεται το ζήτημα της ποσοτικοποίησης της μέσης απόκλισης 

θερμοκρασιακών ενδείξων για το έτος. Με τους συντελεστές που υπολογίστηκαν 

παραπάνω για την κάθε ημέρα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη για 

βαθμονόμηση, εξετάζεται η απόκλιση θερμοκρασιών μεταξύ πραγματικών και 

εκτιμώμενων για όλο το έτος. Έπειτα, υπολογίζεται η μέση απόκλιση θερμοκρασίας 

(Πίνακας 4.2). 

 

Κατηγορία βαθμονόμησης Μέση απόλυτη απόκλιση [oC] 

Ετήσια 2.99 

Πίνακας 4.2 – Απόκλιση θερμοκρασιών για το έτος 

Ύστερα, γίνονται βαθμονομήσεις για μια ημέρα κάθε εξαμήνου και υπολογίζεται η 

μέση απόκλιση θερμοκρασιών στις καλύτερες ημέρες βαθμονόμησης για κάθε 

εξάμηνο (Πίνακας 4.3). 

Κατηγορία βαθμονόμησης Μέση απόλυτη απόκλιση [oC] 

Καλοκαιρινή εξαμηνιαία βαθμονόμηση 1.58 

Χειμερινή εξαμηνιαία βαθμονόμηση 2.47 

Πίνακας 4.3 – Απόκλιση θερμοκρασιών ανά εξάμηνο 
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Τέλος, με αντίστοιχο τρόπο επαναλαμβάνεται η διαδικασία για κάθε εποχή (Πίνακας 

4.4) 

 

Πίνακας 4.4 – Απόκλιση θερμοκρασιών ανά εποχή 

 

 Παρατηρούνται οι αποκλίσεις στις θερμοκρασιακές ενδείξεις που προβλέπει 

ο «έξυπνος» θερμοστάτης μέσω δικής του προσομοίωσης με αυτές που απεικονίζει 

το μοντέλο που αντιπροσωπεύει τις πραγματικές μετρήσεις της κατοικίας. Όπως 

φαίνεται στους παραπάνω πίνακες, οι αποκλίσεις αυτές δεν ξεπερνούν τους 3oC κατά 

μέσο όρο. 

 

4.5 Βαθμονόμηση ισχύος συστήματος θέρμανσης 

 Έχοντας μια σχετικά ικανοποιητική προσέγγιση των χαρακτηριστικών του 

κτηρίου (ε,C,k), μετά από τη διαδικασία βαθμονόμησης της ημέρας, είναι σημαντικό 

για τη λειτουργία του θερμοστάτη να προσδιοριστεί και η ισχύς του συστήματος 

θέρμανσης. Αν και για τις ανάγκες της παρούσας διερεύνησης θεωρήθηκε γνωστή η 

ισχύς του συστήματος θέρμανσης (για την περίπτωση αναφοράς 10 kW), είναι 

χρήσιμη η διερεύνηση διαδικασίας προσδιορισμού του και η εξέταση της επίδρασης 

της γνώσης του στη λειτουργία του θερμοστάτη. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια 

βαθμονόμησης που παρουσιάστηκε, ο θερμοστάτης είναι ανενεργός. 

 Για τη βαθμονόμηση της ισχύος του συστήματος θέρμανσης, επιλέχθηκε να 

δίνεται εντολή στον θερμοστάτη να ενεργοποιηθεί για το χρονικό διάστημα 02:00-

07:00. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του ισοζυγίου ενέργειας: 

𝑄𝑖 = 𝐶 ∗ (𝑇𝑖𝑑,𝑖 − 𝑇𝑖𝑑,𝑖−1) + 𝜎 ∗ 𝜀 ∗ (𝑇𝑖𝑑,𝑖−1 − 𝑇𝑜𝑑,𝑖−1) ∗ 𝛥𝑡 − 𝑘 ∗ 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑖 ∗ 𝛥𝑡       (4.13) 

Λαμβάνονται διάφορες εκτιμήσεις της ισχύος που αποδίδεται από το σύστημα 

θέρμανσης/ψύξης. Έπειτα υπολογίζεται η μέση τιμή αυτών. 

 Μια μέρα μετά την ημέρα βαθμονόμησης, αφού συμπληρωθούν πάλι οι 

μετρήσεις, ο θερμοστάτης καταγράφει τα χρονικά σημεία που ενεργοποιήθηκε. 

Αφού γίνει αυτό, ο θερμοστάτης κάνει μια δική του προσομοίωση, χρησιμοποιώντας 

την εκτιμούμενη ισχύ του θερμοστάτη, καθώς και το πρόγραμμα των χρονικών 

στιγμών που ενεργοποιήθηκε. Έτσι, μπορεί πλέον να προβεί σε βελτίωση της 

καμπύλης θερμοκρασιών , βρίσκοντας μια νέα ισχύ συστήματος. 

Κατηγορία βαθμονόμησης Μέση απόλυτη απόκλιση [oC] 

Εποχιακή βαθμονόμηση: Άνοιξη 2.65 

Εποχιακή βαθμονόμηση: Καλοκαίρι 1.14 

Εποχιακή βαθμονόμηση: Φθινόπωρο 2.03 

Εποχιακή βαθμονόμηση: Χειμώνας 2.40 



 
32 

 Για να βελτιωθεί η καμπύλη της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας, κατά τη 

θέρμανση του χώρου, χρησιμοποίειται η μέθοδος διχοτόμησης για τον υπολογισμό 

μια ψευδούς ισχύος συστήματος. Κριτήριο για την εύρεση της βέλτιστης ισχύος είναι 

το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων (SSE). Στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 

4.10),απεικονίζονται οι παρακάτω μεταβολές θερμοκρασίας χώρου: 

 Πραγματικές. 

 Υπολογισμένες με τους συντελεστές βαθμονόμησης, αλλά τη πραγματική ισχύ 

συστήματος. 

 Υπολογισμένες με τους συντελεστές βαθμονόμησης και υπολογισμένη ισχύ 

συστήματος, βάσει τύπου 4.13 . 

 Υπολογισμένες με τους συντελεστές βαθμονόμησης και υπολογισμένη ισχύ 

συστήματος κατόπιν σύγκλισης με κριτήριο ελαχίστων τετραγωνικών 

διαφορών (SSE), με αρχική τιμή ισχύος αυτή βάσει τύπου 4.13 . 

Σχήμα 4.10 – Μεταβολές θερμοκρασίας ημέρας, ανά κατηγορία βαθμονόμησης 

συστήματος θέρμανσης  

Η καινούρια ισχύς, αν και κοντά, δεν είναι η πραγματική (σύμφωνα με αυτή που έχει 

δωθεί ως «πραγματική» στη μέθοδο EN ISO13790, δηλαδή 10 kW) και λαμβάνει τιμή 

στα 13.3 kW. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα του θερμοστάτη ανταποκρίνεται 

καλύτερα στην αναπαράσταση της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας χώρου. 

 Εφόσον η ισχύς του συστήματος είναι προσεγγισμένη από τον θερμοστάτη, 

μπορεί πλέον να γίνει νέα βαθμονόμηση, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τις 

μετρήσεις θερμοκρασίων, κατά τις οποίες ο θερμοστάτης βρίσκεται σε ρυθμίσεις 

παρουσίας ανθρώπων στον χώρο (είναι ενεργοποιημένος). Έτσι, από την δεύτερη 

βαθμονόμηση προκύπτουν νέοι συντελεστές. Επισημαίνεται πως επιλέγονται οι ίδιες 

βέλτιστες ημέρες βαθμονόμησης και ίδια περίοδος θέρμανσης χώρου. Η 

συμπεριφορά των θερμοκρασιών απεικονίζεται παρακάτω στο διάγραμμα (Σχήμα 

4.11). 
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Σχήμα 4.11 – Μεταβολές θερμοκρασίας ημέρας, ανά κατηγορία βαθμονόμησης 

συστήματος θέρμανσης, με επαναβαθμονόμηση συντελεστών κτηρίου 

 

Παρατηρείται πως η δεύτερη βαθμονόμηση, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 4.11 

δεν βελτιώνει την αναγνώριση της συμπεριφοράς του χώρου. Συνεπώς, θα 

χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη βαθμονόμηση για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς 

του χώρου. 
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5. Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμου λειτουργίας «έξυπνου» 

θερμοστάτη 

5.1 Παρουσίαση αλγορίθμου «έξυπνου» θερμοστάτη 

 Ο απώτερος σκοπός λειτουργίας του έξυπνου θερμοστάτη απαρτίζεται από 

δύο προτεραιότητες. Βασικό μέλημα του είναι η ικανοποίηση των χρηστών ως προς 

την θερμική άνεση, ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτοί 

οι δυο στόχοι που επιδιώκονται συνδέονται με αντίστροφη αναλογία. Δηλαδή, όσο 

πιο απαιτητικός είναι ο χρήστης ως προς την κάλυψη των θερμικών αναγκών του, 

τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται από το σύστημα θέρμανσης/ψύξης και 

αντίστροφα. Επειδή είναι αναμενόμενο να ποικίλλουν αυτές οι απαιτήσεις από 

χρήστη σε  χρήστη, είναι δυνατό να υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της 

λειτουργίας του θερμοστάτη από αυτόν, με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του 

σε θέρμανση, τη διακύμανση της θερμοκρασίας του χώρου κατά την παρουσία του 

κ.τ.λ. Ενδεχόμενη είναι και επιθυμία του χρήστη να θέσει σε μεγαλύτερη 

προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας από ότι την άνεση. 

 Το πλεονέκτημα του έξυπνου θερμοστάτη σε σχέση με τον απλό συμβατικό 

είναι η επίγνωση της συμπεριφοράς θερμοκρασίας μέσα στον χώρο. Συνεπώς, μπορεί 

να προγραμματισθεί η λειτουργία του και να προβλεφθεί εκ των προτέρων η ανάγκη 

του κτηρίου για θέρμανση. 

 Στα σχήματα 5.1-5.3 παρουσιάζεται, σε διαγράμματα ροής, η διαδικασία που 

ακολουθεί ο έξυπνος θερμοστάτης, κατά τη λειτουργία του μετά την βαθμονόμηση 

του χώρου. Με τη διαδικασία αυτή, σχεδιάζεται το ωράριο λειτουργίας των 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Έπειτα προβαίνει στις λειτουργίες εξοικονόμησης 

και προθέρμανσης χώρου, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τα προαναφερόμενα ωράρια 

λειτουργίας. Λεπτομέρειες για τις δύο αυτές λειτουργίες θα δωθούν παρακάτω. 

 Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του θερμοστάτη μετά την 

βαθμονόμηση του, απαραίτητη είναι η ανάλυση των συμπεριφορών του, που 

βοηθούν στον κλιματισμό του χώρου και την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρακάτω, 

παρουσιάζεται το σενάριο μιας ιδανικής βαθμονόμησης, στο οποίο ο θερμοστάτης 

έχει κατανοήσει με μεγάλη ακρίβεια τη θερμοκρασία του χώρου, μετά από την 

υποτιθέμενη διαδικασία βαθμονόμησης. Οι συντελεστές ε,C,k δηλαδή αποτελούν 

χαρακτηριστικά του χώρου υπό διερεύνηση σε αυτό το σενάριο. Συγκρίνοντας, 

λοιπόν, τη μεταβολή της θερμοκρασίας με τη χρήση συμβατικού και έξυπνου 

θερμοστάτη, θα γίνει η αξιολόγηση των δύο συστημάτων ως προς τη δυνατότητα 

εξοικονόμησης και κάλυψης θερμικής άνεσης. 

Η ανάλυση περιλαμβάνει δύο κτίρια, ένα με επαρκή μόνωση και ένα με ανεπαρκή. 
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Σχήμα 5.1 – Διάγραμμα ροής λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη 
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Σχήμα 5.2 – Υπορουτίνα εξοικονόμησης ενέργειας «έξυπνου» θερμοστάτη 

 

Σχήμα 5.3 – Υπορουτίνα προθέρμανσης «έξυπνου» θερμοστάτη 
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5.2 Αξιολόγηση λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη 

5.2.1 Σενάριο κτηρίου με επαρκή μόνωση 

Στο σενάριο αυτό  χρησιμοποιούνται δεδομένα συντελεστών ε και C από εργασία 

μελέτης του μοντέλου βαθμοωρών (Treur J., 2014). Επιλέγονται τα εξής δεδομένα: 

 Ημέρα:360 

 ε: 166.66 W/K  

 C: 4600 Wh/K  

 Ισχύς συστήματος θέρμανσης: 13.3 kW 

 k: 24260 m2 

 Αρχική θερμοκρασία χώρου: 15 οC 

 Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου - set point: 20 oC 

 Όριο θερμικής άνεσης: 18-22 oC 

 Χρονικό βήμα μετρήσεων: 3 min 

 Χρονική περίοδος παρουσίας χρήστη στο χώρο: 10:00-20:00 

 Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Matlab. Για τις 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις, παρατίθεται αρχικά, η μεταβολή θερμοκρασίας του χώρου 

με την χρήση του συμβατικού και του έξυπνου θερμοστάτη (Σχήμα 5.4). 

Επισημαίνεται πως οι λειτουργίες των δύο είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η 

περίοδος παρουσίας ατόμων στον χώρο είναι 10:00-20:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.4 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη με 

συμβατικό 
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Επίσης, παρουσιάζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος για εκείνη την ημέρα (Σχήμα 

5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.5 – Διάγραμμα ημερήσιας μεταβολής της εξωτερικής θερμοκρασίας 

 

 Ο «έξυπνος» θερμοστάτης αποπειράται να εξοικονομήσει ενέργεια, 

διατηρώντας σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας τον χώρο κατά την διάρκεια της 

παρουσίας του χρήστη. Αυτό πραγματοποιείται με τη πρόωρη απενεργοποίηση του 

συστήματος θέρμανσης/ψύξης, με τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμοκρασία του χώρου να 

βρίσκεται στο κάτω όριο θερμοκρασιακής άνεσης, την στιγμή που ο χρήστης θα 

εξέλθει από τον χώρο. Στο παρακάτω διάγραμμα ο «έξυπνος» θερμοστάτης, ο οποίος 

χρησιμοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία, συγκρίνεται με τον συμβατικό (Σχήμα 

5.6). 
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Σχήμα 5.6 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη (με 

λειτουργία εξοικονόμησης) έναντι του συμβατικού 

 

 Επιπλέον, εισάγεται στον θερμοστάτη μια επιπλέον λειτουργία, αυτή της 

προθέρμανσης του χώρου. Σε αυτήν, ο θερμοστάτης προβλέπει τη θερμοκρασία του 

χώρου την χρονική στιγμή που ο χρήστης θα εισέλθει στον χώρο (έχει δωθεί από τις 

περιόδους παρουσίας χρήστη-occupancy) μέσω προσομοίωσης. Εξετάζει αν 

καλύπτονται οι συνθήκες άνεσης ως προς την θερμοκρασία του χώρου. Εάν αυτό δεν 

πραγματοποιείται, τότε υπολογίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο 

θερμοστάτης πρέπει να ανάψει νωρίτερα, ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση, 

την χρονική στιγμή που ο χρήστης εισέρχεται στον χώρο (occupancy). Με αυτόν τον 

τρόπο, αποφεύγεται η μη ικανοποίηση των απαιτήσεων για θερμική άνεση, καθώς ο 

χώρος χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε η θερμοκρασία του να βρεθεί στα 

επίπεδα θερμικής άνεσης. Με την χρήση αυτής η λειτουργίας, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας παρουσιάζεται η συμπεριφορά του έξυπνου θερμοστάτη, 

έναντι του συμβατικού (Σχήμα 5.7). 
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Σχήμα 5.7 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη (με 

λειτουργία προθέρμανσης χώρου και εξοικονόμησης ενέργειας) έναντι του 

συμβατικού 

 

 Επίσης, στην γραμμή εντολών του Matlab παρατίθονται τα ποσοστά κάλυψης 

θερμικής άνεσης (θερμοκρασία μεγαλύτερη του set-point θέρμανσης) και η 

κατανάλωση ενέργειας των θερμοστατών σε κάθε περίπτωση (Πίνακας 5.1). Ο 

έλεγχος θερμικής άνεσης ως προς την θερμοκρασία γίνεται ελέγχοντας ως αποδεκτό 

εύρος θερμικής άνεσης 18-22 oC. 

 Συμβατικός Έξυπνος Έξυπνος 
(προθέρμανση, 
εξοικονόμηση) 

Έξυπνος 
(εξοικονόμηση) 

Ποσοστό 
θερμικής 

άνεσης (%) 

72 72 100 72 

Κατανάλωση 
ενέργειας σε 

kWh 

61.51 62.18 62.18 54.15 

Πίνακας 5.1 – Πίνακας αποτελεσμάτων για το σενάριο επαρκούς μόνωσης στο 

κτήριο
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Από τους υπολογισμούς παρατηρήθηκε, ως προς την ενεργειακή κατανάλωση: 

 Ο «έξυπνος» θερμοστάτης με χρήση εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει την 

καταναλώμενη ενέργεια κατά 11.96%, σε σχέση με τον συμβατικό. 

 Ο «έξυπνος» θερμοστάτης με χρήση προθέρμανσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας καταναλώνει ελάχιστα αυξημένη ενέργεια (1.09% αύξηση), αλλά το 

ποσοστό θερμικής άνεσης γίνεται 100%, σε σχέση με τον συμβατικό. 

 Από τα παραπάνω διαγράμματα και αποτελέσματα, είναι προφανές πως ο 

«έξυπνος» θερμοστάτης, εάν καταφέρει να συγκλίνει ιδανικά τους συντελεστές 

βαθμονόμησης και προσομοιώνει με πραγματικό τρόπο το κτήριο, δύναται και να 

εξοικονομήσει ενέργεια, καθώς και να καλύψει τη ζήτηση σε θερμική άνεση. 

Επισημαίνεται πως ο θερμοστάτης πρώτα θα επιδιώξει την εξοικονόμηση ενέργειας 

και ύστερα την προθέρμανση του χώρου, ώστε να λειτουργήσει σωστά. Σε περίπτωση 

που συμβούν με την αντίθετη σειρά, ενδεχομένως να θυσιάζοταν η θερμική άνεση, 

για χάρη της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό θα συνέβαινε, διότι θα είχαν ήδη οριστεί 

τα χρονικά σημεία προθέρμανσης, πριν μεταβληθούν τα χρονικά σημεία 

απενεργοποίησης. 

 Παρατηρείται μια μικρή διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας μεταξύ 

συμβατικού και έξυπνου θερμοστάτη, πριν την εφαρμογή προθέρμανσης και 

εξοικονόμησης. Αυτό γίνεται, επειδή ο συμβατικός θερμοστάτης καθυστερεί να 

ενεργοποιηθεί (ενεργοποιείται την χρονική στιγμή που η θερμοκρασία είναι 

χαμηλότερη από αυτή του set-point. Αντιθέτως, ο «έξυπνος» θερμοστάτης ελέγχει 

την επόμενη χρονική στιγμή μέσω πρόβλεψης της συμπεριφοράς του χώρου και 

απενεργοποίειται μόνο εάν η θερμοκρασία στο επόμενο χρονικό βήμα ξεπερνά αυτή 

του set-point. Κατά συνέπεια, ο συμβατικός θερμοστάτης καταναλώνει κατά μικρό 

βαθμό λιγότερη ενέργεια, αλλά επιτρέπει τη θερμοκρασία του χώρου να πέσει κάτω 

από το set-point. 

 Στην πράξη ο συμβατικός θερμοστάτης είναι αναλογική συσκευή, που 

σημαίνει ότι αποκρίνεται με συνεχές τρόπο στην μεταβολή της θερμοκρασίας. Ο 

«έξυπνος» θερμοστάτης, όντας ψηφιακός, πρέπει να χρησιμοποιεί χρονικό βήμα που 

να είναι συγκρίσιμο με την απόκριση του αναλογικού θερμοστάτη. Η επιλογή της μίας 

θερμοκρασιακής μέτρησης ανά 3 λεπτά της ώρας θεωρείται ικανοποιητική. 
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5.2.2 Σενάριο κτηρίου με ανεπαρκή μόνωση 

 Στο σενάριο αυτό επιλέγονται τα εξής δεδομένα, τα οποία προέρχονται από 

τη βαθμονόμηση του κτηρίου στο κεφάλαιο 4.3.1, για την περίπτωση της ετήσιας, 

οκτάωρης βαθμονόμησης: 

 Ημέρα:360 

 ε: 391.43 W/K  

 C: 2232 Wh/K  

 Ισχύς συστήματος θέρμανσης: 13.3 kW 

 k: 24260 m2 

 Αρχική θερμοκρασία χώρου: 15 οC 

 Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου - set point: 20 oC 

 Όριο θερμικής άνεσης: 18-22 oC 

 Χρονικό βήμα μετρήσεων: 3 min 

 Χρονική περίοδος παρουσίας χρήστη στο χώρο: 10:00-20:00 

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές χαρακτηρίζουν το κτήριο ως πιο κοστοβόρο ως προς 

τις ενεργειακές ανάγκες. 

 Παρουσιάζονται τα διαγράμματα κατά αντίστοιχο τρόπο με το προηγούμενο 

σενάριο. Αρχικά, παρατίθεται η μεταβολή θερμοκρασίας του χώρου με την χρήση του 

συμβατικού και του έξυπνου θερμοστάτη (Σχήμα 5.8). Σημειώνεται πως οι 

θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος παραμένουν ίδιες με αυτές του 

σχήματος (Σχήμα 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.8 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη με 

συμβατικό 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο «έξυπνος» θερμοστάτης, ο οποίος 

χρησιμοποιεί την λειτουργία εξοικονόμησης και συγκρίνεται με τον συμβατικό 

(Σχήμα 5.9). 
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Σχήμα 5.9 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη (με 

λειτουργία εξοικονόμησης) έναντι του συμβατικού 

 

 

Τέλος, παρουσιάζεται η συμπεριφορά του έξυπνου θερμοστάτη με τη λειτουργία 

προθέρμανσης σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, έναντι του 

συμβατικού (Σχήμα 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.10 – Σύγκριση ημερήσιας λειτουργίας «έξυπνου» θερμοστάτη (με 

λειτουργία προθέρμανσης χώρου και εξοικονόμησης ενέργειας) έναντι του 

συμβατικού 
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Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση, παρουσιάζεται ο πίνακας 

αποτελεσμάτων θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης (Πίνακας 5.2). 

 

 

 

 

 Συμβατικός Έξυπνος Έξυπνος 
(προθέρμανση, 
εξοικονόμηση) 

Έξυπνος 
(εξοικονόμηση) 

Ποσοστό 
θερμικής 

άνεσης (%) 

70 70 100 69 

Κατανάλωση 
ενέργειας σε 

kWh 

90.92 92.96 129.03 86.91 

Πίνακας 5.2 – Πίνακας αποτελεσμάτων για το σενάριο ανεπαρκούς μόνωσης στο 

κτήριο 

Από τους υπολογισμούς παρατηρήθηκε, ως προς την ενεργειακή κατανάλωση: 

 Ο «έξυπνος» θερμοστάτης με χρήση εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει την 

καταναλώμενη ενέργεια κατά 4.41%, σε σχέση με τον συμβατικό. 

 Ο «έξυπνος» θερμοστάτης με χρήση προθέρμανσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας καταναλώνει αυξημένη ενέργεια κατά 41.91% αλλά το ποσοστό 

θερμικής άνεσης γίνεται 100% σε, σε σχέση με τον συμβατικό. 

 Παρατηρείται πως στην περίπτωση κτηρίου με ανεπαρκείς μονώσεις, ο 

«έξυπνος» θερμοστάτης καταναλώνει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια για να καλύψει τη 

θερμική άνεση. Επίσης, δεν εξοικονομεί αρκετή ενέργεια, σε σχέση με το 

προηγούμενο σενάριο. Συνεπώς, το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας 

αντιμετωπίζεται πρωτίστως με βελτίωση των μονωτικών υλικών του χώρου. Ο 

«έξυπνος» θερμοστάτης αναλαμβάνει δευτερεύοντα ρόλο στην εξοικονόμηση 

ενέργειας σε αυτήν την περίπτωση. 

 Επιπλέον, παρατηρείται πάλι πως ο «έξυπνος» θερμοστάτης καταναλώνει, 

όπως και πριν, ελαφρώς αυξημένη ενέργεια, σε σχέση με τον συμβατικό. Όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό οφείλεται στο ότι ο «έξυπνος» θερμοστάτης δεν επιτρέπει τη 

θερμοκρασία να πέσει κάτω από το set-point, σε αντίθεση με τον συμβατικό. 
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6. Συμπεράσματα 

 Εν κατακλείδι, στην παρούσα εκπόνηση αναπτύχθηκε το θεωρητικό μοντέλο 

του έξυπνου θερμοστάτη, επισημάνθηκε η ανάγκη χρήσης του ως συσκευή 

διαχείρισης της μεταβολής της θερμοκρασίας του χώρου και αξιολογήθηκε η 

συμπεριφορά του. Με δεδομένο ότι δεν έγινε εγκατάσταση του σε χώρο, ώστε να 

λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες, για την ανάπτυξη του χρησιμοποιήθηκαν 

ενδείξεις θερμοκρασιών προερχόμενες από  το θεωρητικό μοντέλο προσομοίωσης 

EN ISO 13790-απλή ωριαία μέθοδος. 

 Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του απαρτίζεται από τρία στάδια, πάνω στα 

οποία δώθηκε έμφαση στην παρούσα έρευνα: 

 Διαδικασία κατασκευής του μοντέλου ως πρόγραμμα αναγνώρισης και 

βαθμονόμησης του χώρου. 

 Αξιολόγηση της βαθμονόμησης του χώρου, με κριτήριο την ικανότητα 

πρόβλεψης της συμπεριφοράς θερμοκρασίας του χώρου και τις αποκλίσεις 

των προσομοιώσεων από τις πραγματικές θεωρητικές ενδείξεις. 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων κάλυψης θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας που διαθέτει ο «έξυπνος» θερμοστάτης. 

 

 Από την μελέτη του έξυπνου συστήματος διαχείρισης θερμικής άνεσης 

προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις: 

 Έγινε αξιολόγηση των δύο θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης 

θερμοκρασίας χώρου, του EN ISO13790 - απλή ωριαία μεθόδος και του 

μοντέλου βαθμοωρών. Σύμφωνα με αυτή, το μοντέλο βαθμοωρών κρίνεται 

καταλληλότερο ως πρόγραμμα βαθμονόμησης, καθώς διαθέτει απλότητα και, 

παρά την έλλειψη ακρίβειας σε σχέση με το άλλο μοντέλο, με την 

προσαρμογή του (πρόσθεση συντελεστή ηλιακών κερδών) προσφέρει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι μέσες αποκλίσεις 

θερμοκρασιών  κυμαίνονται 1-2.5 οC, ανάλογα τον τρόπο βαθμονόμησης, 

κατά τη διάρκεια του έτους. Η απλότητα του μοντέλου προσφέρει μεγάλη 

ταχύτητα υπολογισμών και χαμηλό κόστος υπολογιστικής ισχύος. 

 Όσον αφορά την βαθμονόμηση, παρατηρείται μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

πρόβλεψη των χαρακτηριστικών του χώρου όταν αυξάνονται οι ημέρες 

βαθμονόμησης και το έτος επιμερίζεται σε βαθμονόμηση εξαμήνων, εποχών 

ή ακόμη και μηνών. 

 Ζήτημα προς έρευνα αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου χρονικού 

διαστήματος βαθμονόμησης. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως, ενώ το 

δωδεκάωρο παρέχει χαμηλότερο RMSE, στην πράξη ίσως να μην διατίθενται 

τόσες ώρες, τις οποίες οι χρήστες να λείπουν από την κλιματιζόμενη κατοικία. 

 Επίσης, δεν έχει ερευνηθεί ποια είναι η καλύτερη χρονική περίοδος μέσα στην 

ημέρα για βαθμονόμηση. Ένας γενικός κανόνας είναι πως προτιμάται η 
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βαθμονόμηση σε περίοδο ηλιοφάνειας, ώστε να συμπεριληφθεί η επίδραση 

των ηλιακών κερδών στον χώρο, μέσω του συντελεστή k. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται η οκτάωρη βαθμονόμηση ως η 

κατάλληλη για σύντομα χρονικά διαστήματα απουσίας των χρηστών. Η 

βαθμονόμηση, δηλαδή γίνεται σε περίοδο απουσίας των χρηστών από τον 

χώρο κλιματισμού και μάλιστα σε οκτάωρο χρονικό διάστημα. Έχοντας λάβει 

συντελεστές για τα χαρακτηριστικά του κτηρίου, έπειτα ενεργοποιούνται τα 

συστήματα θέρμανσης/ψύξης, κατά περιόδους παρουσίας χρηστών. 

Απαιτούνται 3-5 ώρες λειτουργίας αυτών, ώστε να συλλεχθούν δεδομένα για 

την βαθμονόμηση του συστήματος θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, 

ολοκληρώνεται μια βαθμονόμηση και ξεκινά η διαδικασία προσομοίωσης της 

συμπεριφοράς από τον θερμοστάτη, καθώς και οι λειτουργίες προθέρμανσης 

χώρου και εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Ως προς την εξοικονόμηση και την κάλυψη θερμικής άνεσης, ο θερμοστάτης 

χαρακτηρίζεται αποτελεσματικότερος από τον συμβατικό. Παρατηρείται, 

παρόλα αυτά, πως η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μειώνεται με μια 

ανάλογη μείωσης της ποιότητας της μόνωσης των δομικών στοχείων του 

κτηρίου. Συνεπώς, προτείνεται η αναβάθμιση αυτών σε πρώτο βαθμό και η 

εγκατάσταση ενός έξυπνου θερμοστάτη , για περαιτέρω εξοικονόμηση. 

 Έχοντας καταλήξει στα παραπάνω συμπεράσματα, καταλήγουμε πως κύριο 

μέλημα είναι η περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας και της ποιότητας βαθμονόμησης. 

Επιπλέον, είναι επιθυμητή η εφαρμογή της λειτουργίας του «έξυπνου» θερμοστάτη  

σε κλειστό ελεγχόμενο χώρο και η συλλογή πραγματικών αποτελεσμάτων. Έτσι, 

προκύπτουν τα εξής νέα θέματα προς έρευνα, για την περαιτέρω βελτίωση του 

μοντέλου: 

 Εύρεση ιδανικών περιόδων βαθμονόμησης κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 

περιόδου. 

 Χρήση βοηθητικού συστήματος πρόβλεψης της ηλιακής ακτινοβολίας, για την 

ακριβότερη βαθμονόμηση των συντελεστων ε, C στις περιόδους ηλιοφάνειας. 

 Εξέταση της αποτελεσματικότητας βαθμονόμησης, εάν αυτή διαχωριστεί στα 

παρακάτω στάδια: 

o Νυκτερινή βαθμονόμηση, με απενεργοποιημένα τα συστήματα 

θέρμανσης/ψύξης (υπολογισμός συντελεστών ε, C). 

o Ημερήσια βαθμονόμηση, με απενεργοποιημένα τα συστήματα 

θέρμανσης/ψύξης (υπολογισμός συντελεστή k). 

o Βαθμονόμηση με ενεργοποιημένα τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης 

(υπολογισμός ισχύος P συστημάτων/ αποδιδόμενης ενέργειας Q). 

 Χρήση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης σε λειτουργία μερικού φορτίου και 

σύγκριση με τη παρούσα διάταξη συστημάτων ολικού-μηδενικού φορτίου, με 

κριτήριο την κατανάλωση ενέργειας. 

 Χρήση δεδομένων ισχύος θερμικού/ψυκτικού συστήματος για την 

βαθμονόμηση συσκευών PID (PID controller). 
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 Αξιολόγηση του μοντέλου έξυπνου θερμοστάτη με τη χρήση πραγματικών 

δεδομένων θερμοκρασίων από κλειστό, ελεγχόμενο χώρο. 

 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υγρασίας χώρου και συγκέντρωση CO2. 
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Παράρτημα 

Προγράμματα που χρησιμοποίηθηκαν στη Matlab 

Π.1 Δημιουργία περιόδων ενεργοποίησης συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 

function [t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function inquires user's input about the occupancy periods 
    count=1; 
    reinput=true; %logical parameter, used in input of thermostat turn-

on times 
    while reinput==true 
        t_on(count)=input('Insert time periods. First, insert time of 

day that thermostat is turned on\n'); 
        t_off(count)=input('Now, insert time of day that thermostat is 

turned off\n'); 
        if t_off(count)>24-dt 
            t_off(count)=24-dt; 
        end 
        reinput=input('Do you want to add more time periods that 

thermostat will be turned on in the day? Type 1 for Yes, or 0 for 

No\n'); 
        if reinput==true 
            count=count+1; 
        end 
    end 
    earlierdt=zeros(1,count); 
end 

 

 

 

function best_day_RMSE_graph(day,day_l,day_u) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 24h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/K (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
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Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_d_annual.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_d_sem_sum.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_d_s_spring.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_d_s_summer.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_d_s_autumn.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.2 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(12ωρη βαθμονόμηση) 

function best_day_RMSE_graph12(day,day_l,day_u) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 12h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/K (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_d_annual12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_d_sem_sum12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_d_s_spring12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_d_s_summer12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
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        save('RMSE_d_s_autumn12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.3 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(4ωρη βαθμονόμηση) 

function best_day_RMSE_graph4(day,day_l,day_u) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 4h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/K (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_d_annual4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_d_sem_sum4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_d_s_spring4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_d_s_summer4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
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        save('RMSE_d_s_autumn4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc
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Π.4 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(8ωρη βαθμονόμηση) 

function best_day_RMSE_graph8(day,day_l,day_u) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 8h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/K (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_d_annual8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_d_sem_sum8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_d_s_spring8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_d_s_summer8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
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        save('RMSE_d_s_autumn8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.5 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(24ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function best_day_RMSE_graph_win(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 24h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/k (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual 

temp data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
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    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_d.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_d.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc
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Π.6 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(12ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function best_day_RMSE_graph_win12(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 12h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/k (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual 

temp data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
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    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_d12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_d12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.7 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(24ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function best_day_RMSE_graph_win4(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 4h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/k (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual 

temp data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
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    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_d4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_d4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.8 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις καλύτερες ημέρες 

βαθμονόμησης(8ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function best_day_RMSE_graph_win8(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 8h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/k (U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual 

temp data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
%     RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(31*n/dt)); 
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    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_d8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_d8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 

Π.9 Μέθοδος διχοτόμησης 

function [newlbound,newrbound]=bisection_fun(lbound,rbound,value) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function uses bisection method to narrow the range of value of 
% parameters. Used to find best coefficients during calibration 
if value<(lbound+rbound)/2 
    newrbound=(lbound+rbound)/2; 
    newlbound=lbound; 
else 
    newlbound=(lbound+rbound)/2; 
    newrbound=rbound; 
end 
end 
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Π.10 Υπολογισμός ποσοστού κάλυψης θερμικής άνεσης 

function [prop,set_point]=calc_comfort_proportion(treq,Tid) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 11 June 2019 
% This function calculates the fraction of total occupancy-mode hours 

that 
% had room thermal comfort 
sumreq=sum(treq); 
cnt=0; 
set_point=18; 
for i=1:size(treq,2) 
    if Tid(i)>=set_point && treq(i)==1 
        cnt=cnt+1; 
    end 
end 
prop=cnt/sumreq; 

 

 

 

 

Π.11 Υπολογισμός εσωτερικής θερμοκρασίας αέρα, βάσει μεθόδου EN 

ISO13790 

function[thair,thmnew]=calc_thair(Fhc,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2

,H3,thm,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function that calculates internal temperature after it being given 
% heating or cooling energy 
Fmtot=Fm(i,month)+Hem*the(i)+H3*(Fst(i,month)+Hwin*the(i)+H1*((Fia(i,mo

nth)+Fhc)/Hv+thsup(i)))/H2; 
coef1=(Cm-0.5*(H3+Hem)); 
coef2=(Cm+0.5*(H3+Hem)); 
thmnew=(thm*coef1+Fmtot)/coef2; 
thmav=(thmnew+thm)/2; 
ths=(Hms*thmav+Fst(i,month)+Hwin*the(i)+H1*(thsup(i)+(Fia(i,month)+Fhc)

/Hv))/(Hms+Hwin+H1); 
thair=(His*ths+Hv*thsup(i)+Fia(i,month)+Fhc)/(His+Hv); 
end 
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Π.12 Έλεγχος θερμικής άνεσης, στη ρουτίνα προθέρμανσης 

function[done,earlierdt]=check_thermal_comfort_dhr(Tid_c,earlierdt,t,dt

,temp_ok,done,t_on,t_off) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 24 May 2019 
% Function checks the need of heating/cooling system to be used prior to 
% occupancy mode, so that thermal comfort is achieved by the time users 
% arrive at conditioned room (this is currently used for heating) 
on=false; 
adddt=zeros(1,length(earlierdt)); 
cnt_on=1; 
cnt_off=1; 
i=1; 
while i<=size(t,2) && cnt_on<=length(earlierdt) 
    if t(1,i)>=t_on(cnt_on) && Tid_c(i)<temp_ok && on==false 
       adddt(cnt_on)=dt; 
       cnt_on=cnt_on+1; 
       on=true; 
    elseif  t(1,i)>=t_on(cnt_on) && Tid_c(i)>=temp_ok && on==false  
       on=true; 
       cnt_on=cnt_on+1; 
    end 
    if t(1,i)>=t_off(cnt_off) 
       on=false; 
       cnt_off=cnt_off+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 
if length(adddt)==1 
    logic_add_dt=true; 
else 
    logic_add_dt=adddt(2:end)==0; 
end 
if any(adddt)==0 || (t_on(1)==t_off(1) && length(t_on)==1) || 

(adddt(1)~=0 && t_on(1)<=0 && logic_add_dt) 
    done=true; 
else 
    earlierdt=earlierdt+adddt; 
end 
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Π.13 Έλεγχος θερμικής άνεσης, στη ρουτίνα εξοικονόμησης ενέργειας 

function[done,earlierdt]=check_thermal_comfort_dhr_earlier_off(Tid_c,ea

rlierdt,t,dt,temp_ok,done,t_on,t_off) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 24 May 2019 
% Function checks the need of heating/cooling system to be used when 

people 
% leaves conditioned room and stop heating/cooling prempetively to save 
% energy (this is currently used for heating) 
adddt=zeros(1,length(earlierdt)); 
on=false; 
cnt_on=1; 
cnt_off=1; 
i=1; 
while i<=size(t,2) && cnt_off<=length(earlierdt) 
    if cnt_on<=length(earlierdt) 
        if t(1,i)>=t_on(cnt_on)  
            on=true; 
            cnt_on=cnt_on+1; 
        end 
    end 
    if i~=1 
        if t(1,i)>=t_off(cnt_off) && Tid_c(i-1)>temp_ok && 

t_on(1)~=t_off(1) 
            adddt(cnt_off)=-dt; 
            cnt_off=cnt_off+1; 
            on=false; 
        elseif t(1,i)>=t_off(cnt_off) && Tid_c(i-1)<=temp_ok && on==true 
%             adddt(cnt_off)=0; 
            cnt_off=cnt_off+1; 
            on=false; 
        end 
    end 
    i=i+1; 
end 
if any(adddt)==0 || (t_on(1)==t_off(1) && length(t_on)==1) 
    done=true; 
else 
    earlierdt=earlierdt+adddt; 
end 
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Π.14 Δημιουργία περιόδων ενεργοποίησης θερμανσης/ψύξης 

function t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function uses users input to determine time period, in which the 
% conditioned room is occupied 
t(2,:)=zeros(length(t),1); 
t_text=zeros(length(t_on),1); 
for i=1:length(earlierdt) 
    t1=t_on(i)-earlierdt(i); 
    t_text(i)=t1; 
    cnt1=1; 
    while t(1,cnt1)<t1 
        cnt1=cnt1+1; 
    end 
    t2=t_off(i); 
    cnt2=1; 
    while t(1,cnt2)<t2 
        cnt2=cnt2+1; 
    end 
    if cnt1~=cnt2 
        t(2,cnt1:cnt2)=1; 
    end 
end 
save('new_ton.txt','t_text','-ascii'); 
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Π.15 Μεταβολή χρονικών περιόδων ενεργοποίησης θέρμανσης/ψύξης 

function t=create_tsched_earlier_off(t,earlierdt,t_on,t_off) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function uses users input to determine time period, in which the 
% conditioned room is occupied 
t(2,:)=zeros(length(t),1); 
t_text=zeros(length(t_off),1); 
for i=1:length(earlierdt) 
    t1=t_on(i); 
    cnt1=1; 
    while t(1,cnt1)<t1 
        cnt1=cnt1+1; 
    end 
    t2=t_off(i)+earlierdt(i); 
    t_text(i)=t2; 
    cnt2=1; 
    while t(1,cnt2)<t2 
        cnt2=cnt2+1; 
    end 
    if cnt1~=cnt2 
        t(2,cnt1:cnt2)=1; 
    end 
end 
save('new_toff.txt','t_text','-ascii'); 

 

 

Π.16 Υπολογισμός θερμοκρασιών βάσει μεθόδου βαθμοωρών (24ωρη 

βαθμονόμηση) 

function Tid=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,F_day,e,C,coef,tid_IV,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function calculates inside temperature during next time step (degree 
% hours method). Used for 24h RMSE calculation 
Tid=zeros(1,size(t,2)); 
Tid(1)=tid_IV; 
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid(i)=Tid(i-1) + 1/C*(F_day(i)-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
end 
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Π.17 Υπολογισμός θερμοκρασιών βάσει μεθόδου βαθμοωρών (12ωρη 

βαθμονόμηση) 

function Tid=dhr_calc_coefs12(dt,t,Tod,Ismon,F_day,e,C,coef,tid_IV,s) 

% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function calculates inside temperature during next time step (degree 
% hours method). Used for 12h RMSE calculation 
%-- 
t=t(:,(8/dt+1):(20/dt+1)); 
Tid=zeros(1,size(t,2)); 
Tid(1)=tid_IV; 

  
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid(i)=Tid(i-1) + 1/C*(F_day(i)-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
end 

 

Π.18 Υπολογισμός θερμοκρασιών βάσει μεθόδου βαθμοωρών (4ωρη 

βαθμονόμηση) 

function Tid=dhr_calc_coefs4(dt,t,Tod,Ismon,F_day,e,C,coef,tid_IV,s) 

% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function calculates inside temperature during next time step (degree 
% hours method). Used for 4h RMSE calculation 
%-- 
t=t(:,(12/dt+1):(16/dt+1)); 
Tid=zeros(1,size(t,2)); 
Tid(1)=tid_IV; 
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid(i)=Tid(i-1) + 1/C*(F_day(i)-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
end 

Π.19 Υπολογισμός θερμοκρασιών βάσει μεθόδου βαθμοωρών (8ωρη 

βαθμονόμηση) 

function Tid=dhr_calc_coefs8(dt,t,Tod,Ismon,F_day,e,C,coef,tid_IV,s) 

% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% Function calculates inside temperature during next time step (degree 
% hours method). Used for 8h RMSE calculation 
%-- 
t=t(:,(9/dt+1):(17/dt+1)); 
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Tid=zeros(1,size(t,2)); 
Tid(1)=tid_IV; 
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid(i)=Tid(i-1) + 1/C*(F_day(i)-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
end 

 

Π.20 Εύρεση βέλτιστων συντελεστών βαθμονόμησης (24ωρη βαθμονόμηση) 

function[e,C,coef,minRSS]=dhr_comp(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,m

onth) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function uses all possible combinations of calibration coefficients to 
% determine which one is the best (degree hour method method, calibration 

using 24h temperature data) 
%uses bisection method to narrow value ranges and reduce value change 

step) 
tic 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
num_int=21;%use odd numbers only 
rbound=[train_coef*1/24 100000 100000];  
lbound=[0 0 0];   
step=(rbound-lbound)/num_int; 
value=zeros(1,length(lbound)); 
newlbound=value; 
newrbound=value; 
%---- set initial boundaries 
e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 

  
minRSS=inf; 
max_iter=20; 
RSS_array=zeros(1,max_iter); 
%------- convergence 
for iter=1:max_iter 
    for i=1:length(e_ar) 
        for j=1:length(C_ar) 
            for k=1:length(coef_ar) 
                

Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e_ar(i),C_ar(j),coef_ar(k),tid_IV

,s); 
                RSS=sum((Tid-Tid_c).^2); 
                if minRSS>RSS  
                    minRSS=RSS; 
                    cnt=[i j k]; 
                    value(1)=e_ar(cnt(1)); 
                    value(2)=C_ar(cnt(2)); 
                    value(3)=coef_ar(cnt(3)); 
                end 
            end 
        end 
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    end 
    for j=1:length(cnt) 
        

[newlbound(j),newrbound(j)]=bisection_fun(lbound(j),rbound(j),value(j))

; 
    end 
    lbound=newlbound; 
    rbound=newrbound; 
    step=(rbound-lbound)/num_int; 
    e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
    C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
    coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
    RSS_array(iter)=minRSS; 
end 
e=value(1); 
C=value(2); 
coef=value(3); 
toc 
%------- RSS plots 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
figure(4) 
plot((1:max_iter),RSS_array(1:max_iter),'bd-') 
axis square, axis tight, grid on 
comp_RSS=zeros(1,max_iter-1); 
for i=2:max_iter 
    comp_RSS(i-1)=(-RSS_array(i)+RSS_array(i-1))/RSS_array(i); 
end 
figure(5) 
plot(comp_RSS,'ko-') 
axis square, axis tight, grid on 
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Π.21 Εύρεση βέλτιστων συντελεστών βαθμονόμησης (12ωρη βαθμονόμηση) 

function[e,C,coef,minRSS]=dhr_comp12(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef

,month) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function uses all possible combinations of calibration coefficients to 
% determine which one is the best (degree hour method method, calibration 

using 12h temperature data) 
%uses bisection method to narrow value ranges and reduce value change 

step) 
tic 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
Ismon=Ismon(8/dt+1:20/dt+1); 
num_int=21;%use odd numbers only 
rbound=[train_coef*1/24 100000 100000];  
lbound=[0 0 0];   
step=(rbound-lbound)/num_int; 
value=zeros(1,length(lbound)); 
newlbound=value; 
newrbound=value; 
%---- set initial boundaries 
e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
minRSS=inf; 
max_iter=20; 
RSS_array=zeros(1,max_iter); 
%------- convergence 
for iter=1:max_iter 
    for i=1:length(e_ar) 
        for j=1:length(C_ar) 
            for k=1:length(coef_ar) 
                

Tid_c=dhr_calc_coefs12(dt,t,Tod,Ismon,Q,e_ar(i),C_ar(j),coef_ar(k),tid_

IV,s); 
                RSS=sum((Tid-Tid_c).^2); 
                if minRSS>RSS  
                    minRSS=RSS; 
                    cnt=[i j k]; 
                    value(1)=e_ar(cnt(1)); 
                    value(2)=C_ar(cnt(2)); 
                    value(3)=coef_ar(cnt(3)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
    for j=1:length(cnt) 
        

[newlbound(j),newrbound(j)]=bisection_fun(lbound(j),rbound(j),value(j))

; 
    end 
    lbound=newlbound; 
    rbound=newrbound; 
    step=(rbound-lbound)/num_int; 
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    e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
    C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
    coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
    RSS_array(iter)=minRSS; 
end 
e=value(1); 
C=value(2); 
coef=value(3); 
toc 
%------- RSS plots 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
figure(4) 
plot((1:max_iter),RSS_array(1:max_iter),'bd-') 
axis square, axis tight, grid on 
comp_RSS=zeros(1,max_iter-1); 
for i=2:max_iter 
    comp_RSS(i-1)=(-RSS_array(i)+RSS_array(i-1))/RSS_array(i); 
end 
figure(5) 
plot(comp_RSS,'ko-') 
axis square, axis tight, grid on 
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Π.22 Εύρεση βέλτιστων συντελεστών βαθμονόμησης (4ωρη βαθμονόμηση) 

function[e,C,coef,minRSS]=dhr_comp4(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,

month) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function uses all possible combinations of calibration coefficients to 
% determine which one is the best (degree hour method method, calibration 

using 4h temperature data) 
%uses bisection method to narrow value ranges and reduce value change 

step) 
tic 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
Ismon=Ismon(12/dt+1:16/dt+1); 
num_int=21;%use odd numbers only 
rbound=[train_coef*1/24 100000 100000];  
lbound=[0 0 0];   
step=(rbound-lbound)/num_int; 
value=zeros(1,length(lbound)); 
newlbound=value; 
newrbound=value; 
%---- set initial boundaries 
e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
minRSS=inf; 
max_iter=20; 
RSS_array=zeros(1,max_iter); 
%------- convergence 
for iter=1:max_iter 
    for i=1:length(e_ar) 
        for j=1:length(C_ar) 
            for k=1:length(coef_ar) 
                

Tid_c=dhr_calc_coefs4(dt,t,Tod,Ismon,Q,e_ar(i),C_ar(j),coef_ar(k),tid_I

V,s); 
                RSS=sum((Tid-Tid_c).^2); 
                if minRSS>RSS  
                    minRSS=RSS; 
                    cnt=[i j k]; 
                    value(1)=e_ar(cnt(1)); 
                    value(2)=C_ar(cnt(2)); 
                    value(3)=coef_ar(cnt(3)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
    for j=1:length(cnt) 
        

[newlbound(j),newrbound(j)]=bisection_fun(lbound(j),rbound(j),value(j))

; 
    end 
    lbound=newlbound; 
    rbound=newrbound; 
    step=(rbound-lbound)/num_int; 
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    e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
    C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
    coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
    RSS_array(iter)=minRSS; 
end 
e=value(1); 
C=value(2); 
coef=value(3); 
toc 
%------- RSS plots 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
figure(4) 
plot((1:max_iter),RSS_array(1:max_iter),'bd-') 
axis square, axis tight, grid on 
comp_RSS=zeros(1,max_iter-1); 
for i=2:max_iter 
    comp_RSS(i-1)=(-RSS_array(i)+RSS_array(i-1))/RSS_array(i); 
end 
figure(5) 
plot(comp_RSS,'ko-') 
axis square, axis tight, grid on 
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Π.23 Εύρεση βέλτιστων συντελεστών βαθμονόμησης (8ωρη βαθμονόμηση) 

function 

[e,C,coef,minRSS]=dhr_comp8(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function uses all possible combinations of calibration coefficients 

to 
% determine which one is the best (degree hour method method, 

calibration using 8h temperature data) 
%uses bisection method to narrow value ranges and reduce value change 

step) 
tic 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
Ismon=Ismon(9/dt+1:17/dt+1); 
num_int=21;%use odd numbers only 
rbound=[train_coef*1/24 100000 100000];  
lbound=[0 0 0];   
step=(rbound-lbound)/num_int; 
value=zeros(1,length(lbound)); 
newlbound=value; 
newrbound=value; 
%---- set initial boundaries 
e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 

  
minRSS=inf; 
max_iter=20; 
RSS_array=zeros(1,max_iter); 
%------- convergence 
for iter=1:max_iter 
    for i=1:length(e_ar) 
        for j=1:length(C_ar) 
            for k=1:length(coef_ar) 
                

Tid_c=dhr_calc_coefs8(dt,t,Tod,Ismon,Q,e_ar(i),C_ar(j),coef_ar(k),tid_I

V,s); 
                RSS=sum((Tid-Tid_c).^2); 
                if minRSS>RSS  
                    minRSS=RSS; 
                    cnt=[i j k]; 
                    value(1)=e_ar(cnt(1)); 
                    value(2)=C_ar(cnt(2)); 
                    value(3)=coef_ar(cnt(3)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
    for j=1:length(cnt) 
        

[newlbound(j),newrbound(j)]=bisection_fun(lbound(j),rbound(j),value(j))

; 
    end 
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    lbound=newlbound; 
    rbound=newrbound; 
    step=(rbound-lbound)/num_int; 
    e_ar=lbound(1):step(1):rbound(1); 
    C_ar=lbound(2):step(2):rbound(2); 
    coef_ar=lbound(3):step(3):rbound(3); 
    RSS_array(iter)=minRSS; 
end 
e=value(1); 
C=value(2); 
coef=value(3); 
toc 
%------- RSS plots 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
figure(4) 
plot((1:max_iter),RSS_array(1:max_iter),'bd-') 
axis square, axis tight, grid on 
comp_RSS=zeros(1,max_iter-1); 
for i=2:max_iter 
    comp_RSS(i-1)=(-RSS_array(i)+RSS_array(i-1))/RSS_array(i); 
end 
figure(5) 
plot(comp_RSS,'ko-') 
axis square, axis tight, grid on 
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Π.24 Λειτουργία συμβατικού θερμοστάτη 

function[Tid_conv,Qconv]=dhr_conventional(dt,t,Tod,Ismon,Q_day,e,C,coef

,tid_IV,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 09 June 2019 
% Function operates as a conventional thermostat 
sp=load('set_points.txt'); 
thsetH=sp(1); 
Tid_conv=zeros(1,size(t,2)); 
Tid_conv(1)=tid_IV; 
Qconv=zeros(1,size(t,2)); 
turn_on=true; 
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid_conv(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid_conv(i)=Tid_conv(i-1) + 1/C*(0-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
    if Tid_conv(i)<thsetH && turn_on==true 
        Tid_conv(i)=Tid_conv(i-1) + 1/C*(Q_day(i)-

tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
        Qconv(i)=Q_day(i); 
        if Tid_conv(i)>=thsetH 
            turn_on=false; 
        end 
    elseif Tid_conv(i)<thsetH && turn_on==false  
        turn_on=true; 
    end 
end 

 

 

Π.25 Προσομοίωση ημερήσιας συμπεριφοράς θερμοκρασίας από «έξυπνο» 

θερμοστάτη (μέθοδος βαθμοωρών) 

function Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,F_day,e,C,coef,tid_IV,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 09 June 2019 
% Function calculates inside temperature during next time step (degree 
% hours method) and used after calibration coeffcients are calculated 
%for this instance, only heating is used) 
sp=load('set_points.txt'); 
thsetH=sp(1); 
Tid_sim=zeros(1,size(t,2)); 
Tid_sim(1)=tid_IV; 
for i=2:size(t,2) 
    tmed=s*e*(Tid_sim(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
    Tid_sim(i)=Tid_sim(i-1) + 1/C*(0-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
    if Tid_sim(i)<thsetH 
        Tid_sim(i)=Tid_sim(i-1) + 1/C*(F_day(i)-tmed+coef*Ismon(i)*dt); 
    end 
end
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Π.26 Προσομοίωση ημερήσιας συμπεριφοράς θερμοκρασίας με μέθοδος EN 

ISO 13790 

function[thairarray,the,Qreq,Qdt]=en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwi

n,Afl,Cm,coefsol)%,Asolwl,Asolwin) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function calculates temperature behaviour using ISO EN13790, using given 
% coefficient that define room characteristics 
% thermal system has the ability to work at half load, producing the exact 
% heat that is needed 
[H1,H2,H3,Hem,His,Hms,Hv,Hwin,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm,Afl]=utter_chaos2

(day,n,dt,t,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);%,Asolwl,Asolwin); 
Fhc0=0; 
Fhc10=10*Afl; 
Fhmax=10e+3; 
Fcmax=2e+3; 
thm=20; 
thairarray=zeros(size(t,2),1); 
thmarray=zeros(size(t,2),1); 
thsetC=26; 
%occupancy settings: second thsetH for hours between 8-18 
startu=8; 
finishu=startu;% this was only used to check the energy difference of 

keeping room at lower  
%temperature, instead of shutting it off 
%--------------------- temp and energy calculation ---------------------

--- 
Qreq=0; % sum  of daily thermal and cooling energy required 
Qdt=zeros(1,size(t,2)); 
for i=1:size(t,2) 
    

[thair0,thmnew]=calc_thair(Fhc0,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
    %occupancy settings 
    if t(1,i)>= startu && t(1,i)<=finishu && startu~=finishu 
        thsetH=5;%for energy save testing 
    else 
        thsetH=20;%basei kenak 
    end 
    %-- 
    if thair0<thsetH && t(2,i)==1 
        thset=thsetH; 
        

thair10=calc_thair(Fhc10,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,thm,thsup

,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
        Fhcun=Fhc10*(thset-thair0)/(thair10-thair0); 
        if Fhcun<=Fhmax 
            

[thair,thmnew]=calc_thair(Fhcun,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
            Fhcreq=Fhcun; 
        else 
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[thair,thmnew]=calc_thair(Fhmax,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
            Fhcreq=Fhmax; 
        end 
    elseif thair0>thsetC && t(2,i)==1 
        thset=thsetC; 
        

thair10=calc_thair(Fhc10,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,thm,thsup

,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
        Fhcun=Fhc10*(thset-thair0)/(thair10-thair0); 
        if -Fhcun<=Fcmax 
            

[thair,thmnew]=calc_thair(Fhcun,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
            Fhcreq=-Fhcun; 
        else 
            

[thair,thmnew]=calc_thair(Fcmax,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
            Fhcreq=-Fcmax; 
        end 
    else 
        thair=thair0; 
        Fhcreq=0; 
    end 
    %new plot (changed occupancy settings when away) 
    figure(6), 
    hold on 
    plot(t(1,i),Fhcreq,'b*') 
    axis tight, axis square 
    xlabel('Time (hrs)'); 
    ylabel('Power demand (W)') 
    axis square, axis tight, grid on 
    %---- 
    Qdt(i)=Fhcreq*dt; 
    Qreq=Qreq+Fhcreq*dt; 
    thairarray(i)=thair; 
    thmarray(i)=thmnew; 
    thm=thmnew; 
end 
save('tintext.txt','thairarray','-ascii'); 
th_part_12=thairarray(8/dt:20/dt); 
th_part_8=thairarray(9/dt:17/dt); 
th_part_4=thairarray(12/dt:16/dt); 
th_part_2=thairarray(12/dt:14/dt); 
save('tintext12.txt','th_part_12','-ascii'); 
save('tintext8.txt','th_part_8','-ascii'); 
save('tintext4.txt','th_part_4','-ascii'); 
save('tintext2.txt','th_part_2','-ascii'); 
end 
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Π.27 Προσομοίωση ημερήσιας συμπεριφοράς θερμοκρασίας με την μέθοδο 

ISO 13790 (με θερμοστάτη πλήρους φορτίου μόνο) 

function[thairarray,the,Qreq,Qdt]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,H

op,Hwin,Afl,Cm,coefsol)%,Asolwl,Asolwin) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function calculates temperature behaviour using ISO EN13790, using given 
% coefficient that define room characteristics 
% thermal systems works at full load only when turned on 
[H1,H2,H3,Hem,His,Hms,Hv,Hwin,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm,~]=utter_chaos2(d

ay,n,dt,t,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);%,Asolwl,Asolwin); 
Fhc0=0; 
Fhmax=10e+3; 
Fcmax=-2e+3; 
ind=load('day_ind_for ISO.txt'); 
if ind<1 
    thm=10; 
else 
    thm=load('tomorrow_thm.txt'); 
end 
thairarray=zeros(size(t,2),1); 
thmarray=zeros(size(t,2),1); 
thsetC=26; 
%occupancy settings: second thsetH for hours between 8-18 
startu=8; 
finishu=startu;% this was only used to check the energy difference of 

keeping room at lower  
%temperature, instead of shutting it off 
%--------------------- temp and energy calculation ---------------------

--- 
Qreq=0; % sum  of daily thermal and cooling energy required 
Qdt=zeros(1,size(t,2)); 
for i=1:size(t,2) 
    

[thair0,thmnew]=calc_thair(Fhc0,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
    if i==1 
        save('initial_thair.txt','thair0','-ascii') 
    end 
    %occupancy settings 
    if t(1,i)>= startu && t(1,i)<=finishu && startu~=finishu 
        thsetH=5;%for energy save testing 
    else 
        thsetH=20;%basei kenak 
    end 
    %-- 
    if thair0<thsetH && t(2,i)==1 
        

[thair,thmnew]=calc_thair(Fhmax,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
        Fhcreq=Fhmax; 
    elseif thair0>thsetC && t(2,i)==1 
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[thair,thmnew]=calc_thair(Fcmax,i,month,Hms,Hwin,Hem,His,Hv,H1,H2,H3,th

m,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm); 
        Fhcreq=-Fcmax; 
    else 
        thair=thair0; 
        Fhcreq=0; 
    end 
    %new plot (changed occupancy settings when away) 
    figure(6), 
    hold on 
    plot(t(1,i),Fhcreq,'b*') 
    axis tight, axis square 
    xlabel('Time (hrs)'); 
    ylabel('Power demand (kW)') 
    axis square, axis tight, grid on 
    %---- 
    Qdt(i)=Fhcreq*dt; 
    Qreq=Qreq+Fhcreq*dt; 
    thairarray(i)=thair; 
    thmarray(i)=thmnew; 
    thm=thmnew; 
end 
save('tomorrow_thm.txt','thm','-ascii')%use last current thm for next day 

as initial temperature 
%------ 
save('tintext.txt','thairarray','-ascii'); 
th_part_12=thairarray(8/dt:20/dt); 
th_part_8=thairarray(9/dt:17/dt); 
th_part_4=thairarray(12/dt:16/dt); 
th_part_2=thairarray(12/dt:14/dt); 
save('tintext12.txt','th_part_12','-ascii'); 
save('tintext8.txt','th_part_8','-ascii'); 
save('tintext4.txt','th_part_4','-ascii'); 
save('tintext2.txt','th_part_2','-ascii'); 
save('set_points.txt','thsetH','thsetC','-ascii'); 
end 
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Π.28-33 Μεταβολή μεγέθους πινάκων RMSE (χειμερινά εξάμηνα και εποχές) 

function expand_RMSE(win4,win8,win12,win) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter semester, so that they can be used 
% from  other scripts that call it 
temp11=zeros(1,90);temp12=zeros(1,92); 
temp21=zeros(1,90);temp22=zeros(1,92); 
temp31=zeros(1,90);temp32=zeros(1,92); 
temp41=zeros(1,90);temp42=zeros(1,92); 
temp51=zeros(1,90);temp52=zeros(1,92); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=win4(1:90);temp22=win4(91:end); 
temp31=win8(1:90);temp32=win8(91:end); 
temp41=win12(1:90);temp42=win12(91:end); 
temp51=win(1:90);temp52=win(91:end); 
%------ plots 
figure(2) 
subplot(1,3,2) 
plot(1:90,temp21,'r-',274:365,temp22,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 4h calibration') 
figure(3) 
subplot(1,3,2) 
plot(1:90,temp31,'r-',274:365,temp32,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 8h calibration') 
figure(4) 
subplot(1,3,2) 
plot(1:90,temp41,'r-',274:365,temp42,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 12h calibration') 
figure(5) 
subplot(1,3,2) 
plot(1:90,temp51,'r-',274:365,temp52,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 24h calibration') 
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function expand_RMSE2(wins4,wins8,wins12,wins) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter season, so that they can be used 
% from  other scripts that call it 
temp11=zeros(1,59);temp12=zeros(1,31); 
temp21=zeros(1,59);temp22=zeros(1,31); 
temp31=zeros(1,59);temp32=zeros(1,31); 
temp41=zeros(1,59);temp42=zeros(1,31); 
temp51=zeros(1,59);temp52=zeros(1,31); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=wins4(1:59);temp22=wins4(60:end); 
temp31=wins8(1:59);temp32=wins8(60:end); 
temp41=wins12(1:59);temp42=wins12(60:end); 
temp51=wins(1:59);temp52=wins(60:end); 
%------ plots 
figure(2) 
subplot(1,3,3) 
plot(1:59,temp21,'g-',335:365,temp22,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 4h calibration') 
figure(3) 
subplot(1,3,3) 
plot(1:59,temp31,'g-',335:365,temp32,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 8h calibration') 
figure(4) 
subplot(1,3,3) 
plot(1:59,temp41,'g-',335:365,temp42,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 12h calibration') 
figure(5) 
subplot(1,3,3) 
plot(1:59,temp51,'g-',335:365,temp52,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 24h calibration') 
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function expand_RMSE3(win4,win8,win12,win) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter semester, so that they can be used 
% from  other scripts that call it (used for best days only, regarding 
% RMSE) 
temp11=zeros(1,90);temp12=zeros(1,92); 
temp21=zeros(1,90);temp22=zeros(1,92); 
temp31=zeros(1,90);temp32=zeros(1,92); 
temp41=zeros(1,90);temp42=zeros(1,92); 
temp51=zeros(1,90);temp52=zeros(1,92); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=win4(1:90);temp22=win4(91:end); 
temp31=win8(1:90);temp32=win8(91:end); 
temp41=win12(1:90);temp42=win12(91:end); 
temp51=win(1:90);temp52=win(91:end); 
%------ plots 
figure(6) 
subplot(2,3,2) 
plot(1:90,temp21,'r-',274:365,temp22,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
figure(7) 
subplot(2,3,2) 
plot(1:90,temp31,'r-',274:365,temp32,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
figure(8) 
subplot(2,3,2) 
plot(1:90,temp41,'r-',274:365,temp42,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
figure(9) 
subplot(2,3,2) 
plot(1:90,temp51,'r-',274:365,temp52,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration') 
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function expand_RMSE4(wins4,wins8,wins12,wins) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter season, so that they can be used 
% from  other scripts that call it (used for best days only, regarding 
% RMSE) 
temp11=zeros(1,59);temp12=zeros(1,31); 
temp21=zeros(1,59);temp22=zeros(1,31); 
temp31=zeros(1,59);temp32=zeros(1,31); 
temp41=zeros(1,59);temp42=zeros(1,31); 
temp51=zeros(1,59);temp52=zeros(1,31); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=wins4(1:59);temp22=wins4(60:end); 
temp31=wins8(1:59);temp32=wins8(60:end); 
temp41=wins12(1:59);temp42=wins12(60:end); 
temp51=wins(1:59);temp52=wins(60:end); 
%------ plots 
figure(6) 
subplot(2,3,3) 
plot(1:59,temp21,'g-',335:365,temp22,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
figure(7) 
subplot(2,3,3) 
plot(1:59,temp31,'g-',335:365,temp32,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
figure(8) 
subplot(2,3,3) 
plot(1:59,temp41,'g-',335:365,temp42,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
figure(9) 
subplot(2,3,3) 
plot(1:59,temp51,'g-',335:365,temp52,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration') 
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function expand_RMSEw3(win4,win8,win12,win) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter semester, so that they can be used 
% from  other scripts that call it (used for worst days only, regarding 
% RMSE) 
temp11=zeros(1,90);temp12=zeros(1,92); 
temp21=zeros(1,90);temp22=zeros(1,92); 
temp31=zeros(1,90);temp32=zeros(1,92); 
temp41=zeros(1,90);temp42=zeros(1,92); 
temp51=zeros(1,90);temp52=zeros(1,92); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=win4(1:90);temp22=win4(91:end); 
temp31=win8(1:90);temp32=win8(91:end); 
temp41=win12(1:90);temp42=win12(91:end); 
temp51=win(1:90);temp52=win(91:end); 
%------ plots 
figure(6) 
subplot(2,3,5) 
plot(1:90,temp21,'r-',274:365,temp22,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
figure(7) 
subplot(2,3,5) 
plot(1:90,temp31,'r-',274:365,temp32,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
figure(8) 
subplot(2,3,5) 
plot(1:90,temp41,'r-',274:365,temp42,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
figure(9) 
subplot(2,3,5) 
plot(1:90,temp51,'r-',274:365,temp52,'r-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration') 
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function expand_RMSEw4(wins4,wins8,wins12,wins) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function change array size of winter season, so that they can be used 
% from  other scripts that call it (used for worst days only, regarding 
% RMSE) 
temp11=zeros(1,59);temp12=zeros(1,31); 
temp21=zeros(1,59);temp22=zeros(1,31); 
temp31=zeros(1,59);temp32=zeros(1,31); 
temp41=zeros(1,59);temp42=zeros(1,31); 
temp51=zeros(1,59);temp52=zeros(1,31); 
%-------  winter period is split during a year  
temp21=wins4(1:59);temp22=wins4(60:end); 
temp31=wins8(1:59);temp32=wins8(60:end); 
temp41=wins12(1:59);temp42=wins12(60:end); 
temp51=wins(1:59);temp52=wins(60:end); 
%------ plots 
figure(6) 
subplot(2,3,6) 
plot(1:59,temp21,'g-',335:365,temp22,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
figure(7) 
subplot(2,3,6) 
plot(1:59,temp31,'g-',335:365,temp32,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
figure(8) 
subplot(2,3,6) 
plot(1:59,temp41,'g-',335:365,temp42,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
figure(9) 
subplot(2,3,6) 
plot(1:59,temp51,'g-',335:365,temp52,'g-'),axis square, axis tight, grid 

on, hold on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration') 
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Π.34 Εύρεση ημερών με χαμηλότερο RMSE (χειμερινές εποχές) 

function[annual_d,sem_sum_d,sem_win_d,s_spr_d,s_sum_d,s_aut_d,s_win_d]=

find_best_RMSE(RMSE_annual,sum,win,spr,sums,aut,wins) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function checks RMSE of each day and saves the best ones for each 

season, 
% semester, as well as annually 
spr=spr(60:end);sums=sums(152:end);aut=aut(244:end);sum=sum(91:end); 
%----- save days that have least RMSE (annual, semestrial, seasonal) 
[~,annual_d]=min(RMSE_annual); 
[~,sem_sum_d]=min(sum); 
[~,sem_win_d]=min(win); 
[~,s_spr_d]=min(spr); 
[~,s_sum_d]=min(sums); 
[~,s_aut_d]=min(aut); 
[~,s_win_d]=min(wins); 
sem_sum_d=sem_sum_d+90; 
if sem_win_d>90 
    sem_win_d=sem_win_d+274-91; 
end 
s_spr_d=s_spr_d+59; 
s_sum_d=s_sum_d+151; 
s_aut_d=s_aut_d+243; 
if s_win_d>59 
    s_win_d=s_win_d+335-60; 
end 
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Π.35 Υπολογισμός μήνα, στον οποίο ανήκει μια ημέρα 

function month=find_month(day) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function gets input of a day of year and finds in what month this day 

is 
if day<=31 
    month=1; 
elseif day<=59 
    month=2; 
elseif day<=90 
    month=3; 
elseif day<=120 
    month=4; 
elseif day<=151 
    month=5; 
elseif day<=182 
    month=6; 
elseif day<=212 
    month=7; 
elseif day<=243 
    month=8; 
elseif day<=273 
    month=9; 
elseif day<=304 
    month=10; 
elseif day<=334 
    month=11; 
else 
    month=12; 
end 

 

 

Π.36 Εύρεση ημερών με υψηλότερο RMSE (χειμερινές εποχές) 

function[annual_d,sem_sum_d,sem_win_d,s_spr_d,s_sum_d,s_aut_d,s_win_d]=

find_worst_RMSE(RMSE_annual,sum,win,spr,sums,aut,wins) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function checks RMSE of each day and saves the worst ones for each 

season, 
% semester, as well as annually 
spr=spr(60:end);sums=sums(152:end);aut=aut(244:end);sum=sum(91:end); 
%----- save days that have least RMSE (annual, semestrial, seasonal) 
[~,annual_d]=max(RMSE_annual); 
[~,sem_sum_d]=max(sum); 
[~,sem_win_d]=max(win); 
[~,s_spr_d]=max(spr); 
[~,s_sum_d]=max(sums); 
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[~,s_aut_d]=max(aut); 
[~,s_win_d]=max(wins); 
sem_sum_d=sem_sum_d+90; 
if sem_win_d>90 
    sem_win_d=sem_win_d+274-91; 
end 
s_spr_d=s_spr_d+59; 
s_sum_d=s_sum_d+151; 
s_aut_d=s_aut_d+243; 
if s_win_d>59 
    s_win_d=s_win_d+335-60; 
end 
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Π.37 Εύρεση περιόδου ημερών για ένα μήνα 

function [upper_b,lower_b]=get_days(month) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function gets a month as input and provides as output the first and the 
% last day of month 
if month==1 
    upper_b=31; 
    lower_b=1; 
elseif month==2 
    upper_b=59; 
    lower_b=32; 
elseif month==3 
    upper_b=90; 
    lower_b=60; 
elseif month==4 
    upper_b=120; 
    lower_b=91; 
elseif month==5 
    upper_b=151; 
    lower_b=121; 
elseif month==6 
    upper_b=182; 
    lower_b=152; 
elseif month==7 
    upper_b=212; 
    lower_b=183; 
elseif month==8 
    upper_b=243; 
    lower_b=213; 
elseif month==9 
    upper_b=273; 
    lower_b=244; 
elseif month==10 
    upper_b=304; 
    lower_b=274; 
elseif month==11 
    upper_b=334; 
    lower_b=305; 
else 
    upper_b=365; 
    lower_b=335; 
end 
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Π.38 Γραμμική παρεμβολή πίνακα θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος 

function the=linear_interpolation_the(the,n,dt,t,Tout_next) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 12 Nov 2018 
% Function interpolates outside temperature array (using a dt whose 
% denominator is the result of 60 divided by an integer). without this 
% function, outisde temperature plot is a step function, for dt<1. 
thenew=zeros(1,n+1); 
t_inter=zeros(1,n+1); 
for i=0:n-1 
    t_inter(i+1)=t(1,i/dt+1); 
    thenew(i+1)=the(i/dt+1); 
end 
t_inter(end)=24; 
thenew(end)=Tout_next; 
points=(0:dt:n); 
the= interp1(t_inter,thenew,points,'linear'); 
the=the(1:end-1); 

 

 

Π.39 Υπολογισμός πραγματικού ωραρίου λειτουργίας συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης μετά το πρώτο στάδιο βαθμονόμησης 

function t=make_new_sched(Qdt,t) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 09 June 2019 
% Function used in thermal system calibration (degree hour method), after 
% stage 1 calibration (check therm_system_calib.m). It provides an output 

of time points that thermostat 
% was actually turned on. 
Q_eq_0=true; 
i=1; 
while i<=size(t,2) && Q_eq_0==true 
    if t(2,i)==1 
        Q_eq_0=false; 
    end 
    i=i+1; 
end 
if Q_eq_0==false 
    t(2,:)=Qdt/max(Qdt); 
end 
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Π.40 Υπολογισμός εποχιακού συντελεστή s 

function s=seasonal_coef(day) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function calculates s coefficient for a given day that belongs to a 
% month(degree hours method) 
month=find_month(day); 
if month>=4 && month<=9 
    s=0.8; 
elseif month<=2 || month>=11 
    s=1.1; 
else 
    s=1; 
end 

 

Π.41 Υπολογισμός μεταβολής ωριαίων θερμοκρασίων εξωτερικού 

περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 

function Tout=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 12 Nov 2018 
% Function provides daily external temperature data for a city, using 

empirical 
% model. Use A,B,F and fomega values for corresponding place and choose 

a day 
fw=load('fomega_values.txt'); 
cnt=1; 
Tout(1:n/dt)=0; 
for i=1:n/dt 
    if t(1,i)>=fw(cnt,1) 
        cnt=cnt+1; 
    end 
    Tout(i)=Ai*(1-fw(cnt,2))+Bi*sind(360/365*day-Fi); 
end 
if day==365 
    day_next=1; 
else 
    day_next=day+1; 
end 
cnt=1; 
Tout_next=Ai*(1-fw(cnt,2))+Bi*sind(360/365*day_next-Fi); 
Tout=linear_interpolation_the(Tout,n,dt,t,Tout_next); 
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Π.42 Προσέγγιση ισχύος συστήματος θέρμανσης , με υπολογισμό μέσης 

τιμής μετρήσεων 

function Q_max=therm_get_Qmax(e,C,coef,dt,t,Tod,Ismon,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function calcaulates a mean maximum heating or cooling energy that can 

be given from the 
% thermal system to the conditioned room during a time interval 
sQ=0; 
n=0; 
Tid=load('tintext.txt')'; 
for i=2:size(t,2) 
    if t(2,i)==1 
        tmed=s*e*(Tid(i-1)-Tod(i-1))*dt; 
        Q_max=C*(Tid(i)-Tid(i-1))+tmed-coef*Ismon(i)*dt; 
        sQ=sQ+Q_max; 
        n=n+1; 
    end 
end 
Q_max=sQ/n; 

 

 

Π.43 Υπολογισμός συντελεστών βαθμονόμησης (24 ώρη βαθμονόμηση) 

 

function [dat_e,dat_C,dat_coef,Tid,Tid_c]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function executes calibration program and returns best coefficients 

(using 
%24h data, degree our method) 
for i=1:5 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 

  
month=find_month(day); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
%-------- get values for actual temperature and energy usage per dt 
Tid=load('tintext.txt')'; 
tid_IV=Tid(1); 
Q=zeros(1,length(Tid)); 
%------------- 
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%compare actual with random e,C,coef values and find the best ones(least 

RSS) 
best_RSS=inf; 
max_j=5; 
for i=1:4 
    for j=1:max_j 
        train_coef=j/max_j*10^i; 
        

[e,C,coef,RSS]=dhr_comp(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month); 
        if RSS<best_RSS 
            best_RSS=RSS; 
            dat_e=e; 
            dat_C=C; 
            dat_coef=coef; 
        end 
    end 
end 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,dat_e,dat_C,dat_coef,tid_IV,s); 
figure(1) 
clf 
plot(t(1,:),Tid,'b-') 
axis square, axis tight, grid on,hold on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
plot(t(1,:),Tid_c,'rx') 

 

 

Π.44 Υπολογισμός συντελεστών βαθμονόμησης (12 ώρη βαθμονόμηση) 

function [dat_e,dat_C,dat_coef,Tid,Tid_c]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function executes calibration program and returns best coefficients 

(using 
%12h data, degree our method) 
for i=1:5 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
month=find_month(day); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
Tod=Tod(8/dt+1:20/dt+1); 
%-------- get values for actual temperature and energy usage per dt 
Tid=load('tintext12.txt')'; 
tid_IV=Tid(1); 
Q=zeros(1,length(Tid)); 
%------------- 
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%compare actual with random e,C,coef values and find the best ones(least 

RSS) 
best_RSS=inf; 
max_j=5; 
for i=1:4 
    for j=1:max_j 
        train_coef=j/max_j*10^i; 
        

[e,C,coef,RSS]=dhr_comp12(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month); 
        if RSS<best_RSS 
            best_RSS=RSS; 
            dat_e=e; 
            dat_C=C; 
            dat_coef=coef; 
        end 
    end 
end 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month);Ismon=Ismon(8/dt+1:2

0/dt+1); 
Tid_c=dhr_calc_coefs12(dt,t,Tod,Ismon,Q,dat_e,dat_C,dat_coef,tid_IV,s); 
t=t(:,(8/dt+1):(20/dt+1)); 
figure(1) 
clf 
plot(t(1,:),Tid,'b-') 
axis square, axis tight, grid on,hold on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
plot(t(1,:),Tid_c,'rx') 
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Π.45 Υπολογισμός συντελεστών βαθμονόμησης (4 ώρη βαθμονόμηση) 

function [dat_e,dat_C,dat_coef,Tid,Tid_c]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function executes calibration program and returns best coefficients 

(using 
%4h data, degree our method) 
for i=1:5 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
month=find_month(day); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
Tod=Tod(12/dt+1:16/dt+1); 
%-------- get values for actual temperature and energy usage per dt 
Tid=load('tintext4.txt')'; 
tid_IV=Tid(1); 
Q=zeros(1,length(Tid)); 
%------------- 
%compare actual with random e,C,coef values and find the best ones(least 

RSS) 
best_RSS=inf; 
max_j=5; 
for i=1:4 
    for j=1:max_j 
        train_coef=j/max_j*10^i; 
        

[e,C,coef,RSS]=dhr_comp4(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month); 
        if RSS<best_RSS 
            best_RSS=RSS; 
            dat_e=e; 
            dat_C=C; 
            dat_coef=coef; 
        end 
    end 
end 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month);Ismon=Ismon(8/dt+1:2

0/dt+1); 
Tid_c=dhr_calc_coefs4(dt,t,Tod,Ismon,Q,dat_e,dat_C,dat_coef,tid_IV,s); 
t=t(:,(12/dt+1):(16/dt+1)); 
figure(1) 
clf 
plot(t(1,:),Tid,'b-') 
axis square, axis tight, grid on,hold on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
plot(t(1,:),Tid_c,'rx') 
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Π.46 Υπολογισμός συντελεστών βαθμονόμησης (8 ώρη βαθμονόμηση) 

 

function [dat_e,dat_C,dat_coef,Tid,Tid_c]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function executes calibration program and returns best coefficients 

(using 
%12h data, degree our method) 
% During stage 2, heating/cooliong system is known, so a second 

calibration 
% can be occurred for better results of optimization for a given day) 
for i=1:5 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
month=find_month(day); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
Tod=Tod(9/dt+1:17/dt+1); 
%-------- get values for actual temperature and energy usage per dt 
Tid=load('tintext8.txt')'; 
tid_IV=Tid(1); 
Q=zeros(1,length(Tid)); 
%------------- 
%compare actual with random e,C,coef values and find the best ones(least 

RSS) 
best_RSS=inf; 
max_j=5; 
for i=1:4 
    for j=1:max_j 
        train_coef=j/max_j*10^i; 
        

[e,C,coef,RSS]=dhr_comp8(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month); 
        if RSS<best_RSS 
            best_RSS=RSS; 
            dat_e=e; 
            dat_C=C; 
            dat_coef=coef; 
        end 
    end 
end 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month);Ismon=Ismon(8/dt+1:2

0/dt+1); 
Tid_c=dhr_calc_coefs8(dt,t,Tod,Ismon,Q,dat_e,dat_C,dat_coef,tid_IV,s); 
t=t(:,(9/dt+1):(17/dt+1)); 
figure(1) 
clf 
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plot(t(1,:),Tid,'b-') 
axis square, axis tight, grid on,hold on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
plot(t(1,:),Tid_c,'rx') 
figure(7) 
clf 
plot(t(1,:),Tid,'b-') 
axis square, axis tight, grid on,hold on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
plot(t(1,:),Tid_c,'rx') 
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Π.47 Επανυπολογισμός συντελεστών βαθμονόμησης, μετά απο 

βαθμονόμηση συστήματος θέρμανσης 

function[dat_e,dat_C,dat_coef,Tid,Tid_c]=therm_opt_fun_stage2(day,n,dt,

t,s) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function executes calibration program and returns best coefficients 

(using 
%24h data, degree our method) 
% During stage 2, heating/cooliong system is known, so a second 

calibration 
% can be occurred for better results of optimization for a given day) 
for i=1:5 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
month=find_month(day); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
%-------- get values for actual temperature and energy usage per dt 
Tid=load('tintext.txt')'; 
tid_IV=Tid(1); 
Q=load('calibrated_Q.txt'); 
%------------- 
%compare actual with random e,C,coef values and find the best ones(least 

RSS) 
best_RSS=inf; 
max_j=5; 
for i=1:4 
    for j=1:max_j 
        train_coef=j/max_j*10^i; 
        

[e,C,coef,RSS]=dhr_comp(Tid,Tod,Q,t,dt,tid_IV,s,train_coef,month); 
        if RSS<best_RSS 
            best_RSS=RSS; 
            dat_e=e; 
            dat_C=C; 
            dat_coef=coef; 
        end 
    end 
end 
Isol=extend_array(norm_isol,t);Ismon=Isol(:,month); 
Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,dat_e,dat_C,dat_coef,tid_IV,s); 
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Π.48 Διαδικασία υπολογισμών κατά EN ISO 13790 

function[H1,H2,H3,Hem,His,Hms,Hv,Hwin,thsup,the,Fia,Fm,Fst,Cm,Afl]=utte

r_chaos2(day,n,dt,t,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol)%,Asolwl,Asolwin) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 14 May 2019 
% Function calculates coefficents required to find room temperature (ISO 
% EN13790), with the characteristics of building given 
% for solar use either coefsol or horsol and versol to calculate Fsol 
% opaque wall and windows coeffcients for Fsol calculation have to be 
% loaded (see lines 53,54) 
%------- input ------- 
if Hop==inf 
    Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); 

%%199.24W/k (U*A) 
    Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
    Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
    Cm=13345;%6647.7;%165000*Afl/3600; 13345 is for testing 
    coefsol=100; 
end 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
the=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
thsup=the; %oC 
%---- calculate area variables 
%A=150;           %total area of building 
%useful floor area 
Am=2.5*Afl;      %table 12, p.82, medium  
      % table 12, p.82, medium (J/k)--- /3600 ---> Wh/k 
At=4.5*Afl; 
%------------------ inner and solar radiation data ---------------------

----------- 
Fint(1:n/dt,1:12)=0; 
Fintm=4*0.75*150*t(2,:)';%W/m2 * op. coef * m2 
for i=1:12 
    Fint(:,i)=Fintm; 
end 
%---- 
isol=load('HSR_Thessaloniki.txt'); %Wh/m2 
%--- Calculate total solar radiation (implementing horizontal Isol) 
s=sum(isol,1);%calculate the percentage of daily radiation that is 

emitted during each hour 
month_days=[31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31]; 
thesniki=[52.6 67.5 103.2 140.7 179.1 198.6 209.5 184.7 136.7 91.4 56.6 

45.5]; 
Isol=zeros(24,12);   
for i=1:12 
    Isol(:,i)=isol(:,i)/(s(i));% you can use 

"*thesniki(i)/month_days(i);; if using the coefsol  
end 
%-------------- Solar radiation flow calculated by Regulation of the 

Energy Performance of Buildings  
%regulation 
%----- 



 
108 

Horsol=[53 68 103 141 179 199 209 185 167 31 57 45]*1e+3/30; %daily 

radiation data (thessaloniki 20701-3 annex B) 
Versol=[16 38 85; 21 43 79;34 63 87; 48 84 86;66 102 86;74 111 85;75 118 

93;61 109 100;40 82 103;27 56 99;17 40 87;14 34 83]*1e+3/30;  
%N, E/W, S 
Ihor(1:24,1:12)=0; %solar radiation on horizontal areas 
% Iver(1:24,1:12,1:3)=0; %solar radiation on vertical areas 
tempwl=load('node_wall.txt');   
tempwin=load('node_win.txt');   
%-- 
Asolwl(:)=tempwl(:,1).*tempwl(:,2).*tempwl(:,3).*tempwl(:,4); 
Asolwin(:)=0.8*tempwin(:,1).*tempwin(:,2); %syntelstis plaisou 20% 
for i=1:12 
    for j=1:24 
        Ihor(j,i)=Isol(j,i)*Horsol(i); %Wh/m2 
        for k=1:3 
            Iver(j,i,k)=Isol(j,i)*Versol(i,k);%Wh/m2 
        end 
    end 
end 
    tempwl=load('node_wall.txt');   
    tempwin=load('node_win.txt');   
Fsolwl(1:24,1:12)=0; %solar flow from opaque walls (sum) 
Fsolwin(1:24,1:12)=0; %solar flow from  windows    (sum) 
for i=1:length(Asolwl) 
    if tempwl(i,5)==0 
        Fsolwl=Fsolwl+Ihor*Asolwl(i); 
    else 
        Fsolwl=Fsolwl+Iver(:,:,tempwl(i,5))*Asolwl(i); 
    end 
end 
for i=1:length(Asolwin) 
    if tempwin(i,3)==0 
        Fsolwin=Fsolwin+Ihor*Asolwin(i); 
    else 
        Fsolwin=Fsolwin+Iver(:,:,tempwin(i,3))*Asolwin(i); 
    end 
end 
Fsol=Fsolwl+Fsolwin; %total solar gain flow 

  
%----- you can change here instead, coefsol=a*Asol, so that you can use 

a 
%more generalized version of solar radiation 
%Fsol as: Fsol=coefsol*Isol; 

  
% Fsol=coefsol*Isol; 
 Fsol=extend_array(Fsol,t); 
%-------------------------------------------------------------------- 
his=3.45; %w/(m2*k) 
His=his*At; %W/k 

  
Hms=9.1*Am;  %hms=9.1 W/(m2*k) 
Hem=1/(1/Hop-1/Hms); 
Vc=8.7*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8)/3600;       %0.03/1e+6;    %0.75/3600*A;  

%m3/s 
Hv=Vc*1.164*1005; %m3/s* kg/m3* J/(kg*k)--->W/k 
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%--- 
Fia=0.5*Fint; %W/k 
Fm=Am/At*(0.5*Fint+Fsol); %W/k 
Fst=(1-Am/At-Hwin/(9.1*At))*(0.5*Fint+Fsol); %W/k 
%--- 
H1=1/(1/Hv+1/His); %W/k 
H2=H1+Hwin;          %W/k 
H3=1/(1/H2+1/Hms);   %W/k 
end 
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Π.49 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (24ωρη βαθμονόμηση) 

function worst_day_RMSE_graph(day,day_l,day_u) 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of worst days of 24h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_wd_annual.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_wd_sem_sum.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_wd_s_spring.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
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        save('RMSE_wd_s_summer.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_wd_s_autumn.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.50 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (12ωρη βαθμονόμηση) 

function worst_day_RMSE_graph12(day,day_l,day_u) 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of worst days of 12h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
%     RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(31*n/dt)); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_wd_annual12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_wd_sem_sum12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_wd_s_spring12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
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    elseif day_l==152 
        save('RMSE_wd_s_summer12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_wd_s_autumn12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.51 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (4ωρη βαθμονόμηση) 

function worst_day_RMSE_graph4(day,day_l,day_u) 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of worst days of 4h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
%     RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(31*n/dt)); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_wd_annual4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_wd_sem_sum4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_wd_s_spring4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
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    elseif day_l==152 
        save('RMSE_wd_s_summer4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_wd_s_autumn4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 

 

 



 
116 

Π.52 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (8ωρη βαθμονόμηση) 

function worst_day_RMSE_graph8(day,day_l,day_u) 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of worst days of 8h calibration 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600;KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
%     RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(31*n/dt)); 
    RMSE=sqrt(sum((Tid-Tid_c).^2)/(1*n/dt)); 
    RMSE_anar(i)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_wd_annual8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_wd_sem_sum8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_wd_s_spring8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
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    elseif day_l==152 
        save('RMSE_wd_s_summer8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_wd_s_autumn8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 

 

 

Π.53 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (24ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function worst_day_RMSE_graph_win(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 24h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
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%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_wd.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_wd.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.54 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (12ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function worst_day_RMSE_graph_win12(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 12h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
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    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_wd12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_wd12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 

 

 

Π.55 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (4ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

 

function worst_day_RMSE_graph_win4(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 4h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
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coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
if season1_semester0==0 
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    save('RMSE_sem_win_wd4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_wd4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.56 Υπολογισμός ημερήσιου RMSE για τις χειρότερες ημέρες 

βαθμονόμησης (8ωρη βαθμονόμηση, μόνο χειμερινό εξάμηνο/εποχές) 

function worst_day_RMSE_graph_win8(day,season1_semester0) 
% 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% Function graphs RMSE of best days of 8h calibration (winter semester 

and 
% winter season) 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%---------------RMSE calculation 
if season1_semester0==0 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
i=1; 
if season1_semester0==0 
    i_u=90; 
else  
    i_u=59; 
end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
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    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sum((Tid-Tid_c).^2); 
    RMSE=sqrt(sm/(1*n/dt));%(31*n/dt)); 
    if i<=90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    elseif i>90 && season1_semester0==0 
        RMSE_anar(i-273+90)=RMSE; 
    elseif i<=59 && season1_semester0==1 
        RMSE_anar(i)=RMSE; 
    else 
        RMSE_anar(i-334+59)=RMSE; 
    end 
    i=i+1; 
    if season1_semester0==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif season1_semester0==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end   
end 
save_RMSE(month,RMSE_array); 
if season1_semester0==0 
    save('RMSE_sem_win_wd8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter_wd8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 

 

 

Π.57 Υπολογισμός μέση απόκλισης θερμοκρασιών για όλο το έτος, 

χρησιμοποιώντας συντελεστές των καλύτερων ημερών βαθμονόμησης 

 

%------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 11 June 2019 
% This program tests estimated room temperature behaviour and compares it 

with the actual ones 
% Uses custom degree hours method 
clc;clear;close all; 
for i=1:5:6 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%-----place it at start and end of program to make sure it does not mess 

up en13790 program 
a=-1; 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii'); 
%----- 
%======== setting calibration coefficients ========== 
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load('calibration_coefficients.txt'); 
e=calibration_coefficients(1); 
C=calibration_coefficients(2); 
coef=calibration_coefficients(3); 
Qvalue=calibration_coefficients(4); 
Tid_annual=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_annual=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- time dimension ----- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7/dt;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04----> /dt in 

W/K 
coefsol=100; 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
for day=1:365 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_annual(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_annual(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
    disp(day) 
end 
sumT=sum(abs(Tid_annual-Tid_sim_annual)); 
sumTsq=sum((Tid_annual-Tid_sim_annual).^2); 
av=sumT/(day*n/dt); 
avsq=sqrt(sumTsq)/(day*n/dt); 
fprintf('Absolute annual average error: %.2f %cC\n',av,char(176)) 
%disp(av); 
%disp(avsq); 

  
figure(1);clf 
plot(0:length(Tid_annual)-1,Tid_annual,'b--',0:length(Tid_sim_annual)-

1,Tid_sim_annual,'r-'),legend('actual','simulation, with calibrated 

coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
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xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 

  
%------- save files 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii');%revert 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on.txt','Tid_annual','Tid_sim_annual','-

ascii'); 

  
saved=load('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on.txt'); 
Tid_annual=saved(1,:); 
Tid_sim_annual=saved(2,:); 
%------- plots (annual) 
figure(1);clf 
plot(0:length(Tid_annual)-1,Tid_annual,'b--',0:length(Tid_sim_annual)-

1,Tid_sim_annual,'r-'),legend('actual','simulation, with calibrated 

coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
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Π.58 Διαδικασία βαθμονόμησης με χρήση πραγματικών μετρήσεων (από EN 

ISO 13790) 

%-------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 09 June 2019 
% This program reads actual room temperatures created by ISO EN13790 
% simulation and calibrates coeffcients to be used at custom degree hour 
% method( Heating only, does not use partial load) 
clc;clear;close all; 
for i=1:7 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%load calibration settings 
load('calibration_coefficients.txt','e','C','coef','Qvalue','day','-

ascii'); 

  
%------- date settings ------- 
day=105; %day of year (1~365) 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step 
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
earlierdt_off=earlierdt; 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- outside temperature calculation 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
%------- solar data 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%------------simulate room temperature for this day and thermostat 

schedule 
e=calibration_coefficients(1); 
C=calibration_coefficients(2); 
coef=calibration_coefficients(3); 
Qvalue=calibration_coefficients(4); 
%------------ get initial actual temperature at 00:00 
%aactual house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
tid_IV=Tid(1); 
%------------ calculate temperature throughout day 
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Qdt=Qvalue*t(2,:); 
Tid_c=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
%------ plot 
figure(1);clf 
plot(t(1,:),Tid,'b',t(1,:),Tid_c,'r--'),legend('actual','simulation, 

with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
%-------- 
figure(4),clf,hold on 
plot(t(1,:),Qdt,'b') 
%============== repetitive loop to check best hours of thermostat turning 

on, 
%based on comfort state settings ================================= 
%--------- first, check whether thermostat should preheat room 
temp_ok=18; 
done=false; 
a=0; 
while done==false && a<=200 
%-------- creating the thermostat schedule -------- 
    t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); %dt will determine array 

dimension of F arrays 
    Qdt=Qvalue*t(2,:); 
    Tid_ck=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
%---- thairarray comparison to comfort temperature 
    

[done,earlierdt]=check_thermal_comfort_dhr(Tid_ck,earlierdt,t,dt,temp_o

k,done,t_on,t_off); 
    a=a+1; 
end 

  
t_on=load('new_ton.txt'); 
temp_ok=temp_ok+2;%for turning off earlier, need to raise 2 points 

aproximately, so that room temperature does not drop too much 
done=false; 
a=0; 
% while done==false && a<=200 
%     t=create_tsched_earlier_off(t,earlierdt_off,t_on,t_off); %dt will 

determine array dimension of F arrays 
%     Qdt=Qvalue*t(2,:); 
%     Tid_ck=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
% %---- thairarray comparison to comfort temperature 
%     

[done,earlierdt_off]=check_thermal_comfort_dhr_earlier_off(Tid_ck,earli

erdt_off,t,dt,temp_ok,done,t_on,t_off); 
%     a=a+1; 
% end 
%-------- plot 
figure(2);hold on 
plot(t(1,:),Tid_c,'b',t(1,:),Tid_ck,'r'),legend('without 

preheat/precool','with preheat/precool') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
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figure(3) 
plot(t(1,:),Tod,'b') 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Outside temperature throughout day (^oC)') 
figure(4) 
plot(t(1,:),Qdt,'r*') 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Energy consumed to heat room (kWh)') 
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Π.59 Δημιουργία διαγραμμάτων RMSE για κάθε κατηγορία βαθμονόμησης 

(ημερήσια RMSE καλύτερων/χειρότερων ημερών) 

%--------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program plots all the '.txt files that derived from daily RMSE 
% calculation (check "RMSE" functions) 
clc;clear;close all; 
load('RMSE_annual4.txt'); 
load('RMSE_annual8.txt'); 
load('RMSE_annual12.txt'); 
load('RMSE_annual.txt'); 
%------------------------------ RMSE per semester 
sum=load('RMSE_sem_sum.txt'); 
sum12=load('RMSE_sem_sum12.txt'); 
sum8=load('RMSE_sem_sum8.txt'); 
sum4=load('RMSE_sem_sum4.txt'); 
%--------------- 
win=load('RMSE_sem_win.txt'); 
win12=load('RMSE_sem_win12.txt'); 
win8=load('RMSE_sem_win8.txt'); 
win4=load('RMSE_sem_win4.txt'); 
%===================================================== 
wins=load('RMSE_s_winter.txt'); 
wins12=load('RMSE_s_winter12.txt'); 
wins8=load('RMSE_s_winter8.txt'); 
wins4=load('RMSE_s_winter4.txt'); 
%--------------- 
spr=load('RMSE_s_spring.txt'); 
spr12=load('RMSE_s_spring12.txt'); 
spr8=load('RMSE_s_spring8.txt'); 
spr4=load('RMSE_s_spring4.txt'); 
%--------------- 
sums=load('RMSE_s_summer.txt'); 
sums12=load('RMSE_s_summer12.txt'); 
sums8=load('RMSE_s_summer8.txt'); 
sums4=load('RMSE_s_summer4.txt'); 
%--------------- 
aut=load('RMSE_s_autumn.txt'); 
aut12=load('RMSE_s_autumn12.txt'); 
aut8=load('RMSE_s_autumn8.txt'); 
aut4=load('RMSE_s_autumn4.txt'); 
%---------------- 
[annual_d,sem_sum_d,sem_win_d,s_spr_d,s_sum_d,s_aut_d,s_win_d]=find_bes

t_RMSE(RMSE_annual,sum,win,spr,sums,aut,wins); 
[annual_d12,sem_sum_d12,sem_win_d12,s_spr_d12,s_sum_d12,s_aut_d12,s_win

_d12]=find_best_RMSE(RMSE_annual12,sum12,win12,spr12,sums12,aut12,wins1

2); 
[annual_d8,sem_sum_d8,sem_win_d8,s_spr_d8,s_sum_d8,s_aut_d8,s_win_d8]=f

ind_best_RMSE(RMSE_annual8,sum8,win8,spr8,sums8,aut8,wins8); 
[annual_d4,sem_sum_d4,sem_win_d4,s_spr_d4,s_sum_d4,s_aut_d4,s_win_d4]=f

ind_best_RMSE(RMSE_annual4,sum4,win4,spr4,sums4,aut4,wins4); 
%------------ calculate e,C for best days and find daily RMSE 
best_day_RMSE_graph(annual_d,1,365); 
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best_day_RMSE_graph(sem_sum_d,91,273); 
best_day_RMSE_graph(s_spr_d,60,151); 
best_day_RMSE_graph(s_sum_d,152,243); 
best_day_RMSE_graph(s_aut_d,244,334); 
best_day_RMSE_graph_win(sem_win_d,0);%season 1, semester 0 
best_day_RMSE_graph_win(s_win_d,1);%season 1, semester 0 
%---- 
best_day_RMSE_graph12(annual_d12,1,365); 
best_day_RMSE_graph12(sem_sum_d12,91,273); 
best_day_RMSE_graph12(s_spr_d12,60,151); 
best_day_RMSE_graph12(s_sum_d12,152,243); 
best_day_RMSE_graph12(s_aut_d12,244,334); 
best_day_RMSE_graph_win12(sem_win_d12,0);%season 1, semester 0 
best_day_RMSE_graph_win12(s_win_d12,1);%season 1, semester 0 
%---- 
best_day_RMSE_graph8(annual_d8,1,365); 
best_day_RMSE_graph8(sem_sum_d8,91,273); 
best_day_RMSE_graph8(s_spr_d8,60,151); 
best_day_RMSE_graph8(s_sum_d8,152,243); 
best_day_RMSE_graph8(s_aut_d8,244,334); 
best_day_RMSE_graph_win8(sem_win_d8,0);%season 1, semester 0 
best_day_RMSE_graph_win8(s_win_d8,1);%season 1, semester 0 
%---- 
best_day_RMSE_graph4(annual_d4,1,365); 
best_day_RMSE_graph4(sem_sum_d4,91,273); 
best_day_RMSE_graph4(s_spr_d4,60,151); 
best_day_RMSE_graph4(s_sum_d4,152,243); 
best_day_RMSE_graph4(s_aut_d4,244,334); 
best_day_RMSE_graph_win4(sem_win_d4,0);%season 1, semester 0 
best_day_RMSE_graph_win4(s_win_d4,1);%season 1, semester 0 

  
%---------------- 
[annual_wd,sem_sum_wd,sem_win_wd,s_spr_wd,s_sum_wd,s_aut_wd,s_win_wd]=f

ind_worst_RMSE(RMSE_annual,sum,win,spr,sums,aut,wins); 
[annual_wd12,sem_sum_wd12,sem_win_wd12,s_spr_wd12,s_sum_wd12,s_aut_wd12

,s_win_wd12]=find_worst_RMSE(RMSE_annual12,sum12,win12,spr12,sums12,aut

12,wins12); 
[annual_wd8,sem_sum_wd8,sem_win_wd8,s_spr_wd8,s_sum_wd8,s_aut_wd8,s_win

_wd8]=find_worst_RMSE(RMSE_annual8,sum8,win8,spr8,sums8,aut8,wins8); 
[annual_wd4,sem_sum_wd4,sem_win_wd4,s_spr_wd4,s_sum_wd4,s_aut_wd4,s_win

_wd4]=find_worst_RMSE(RMSE_annual4,sum4,win4,spr4,sums4,aut4,wins4); 
%------------ calculate e,C for worst days and find daily RMSE 
worst_day_RMSE_graph(annual_wd,1,365); 
worst_day_RMSE_graph(sem_sum_wd,91,273); 
worst_day_RMSE_graph(s_spr_wd,60,151); 
worst_day_RMSE_graph(s_sum_wd,152,243); 
worst_day_RMSE_graph(s_aut_wd,244,334); 
worst_day_RMSE_graph_win(sem_win_wd,0);%season 1, semester 0 
worst_day_RMSE_graph_win(s_win_wd,1);%season 1, semester 0 
%---- 
worst_day_RMSE_graph12(annual_wd12,1,365); 
worst_day_RMSE_graph12(sem_sum_wd12,91,273); 
worst_day_RMSE_graph12(s_spr_wd12,60,151); 
worst_day_RMSE_graph12(s_sum_wd12,152,243); 
worst_day_RMSE_graph12(s_aut_wd12,244,334); 
worst_day_RMSE_graph_win12(sem_win_wd12,0);%season 1, semester 0 
worst_day_RMSE_graph_win12(s_win_wd12,1);%season 1, semester 0 
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%---- 
worst_day_RMSE_graph8(annual_wd8,1,365); 
worst_day_RMSE_graph8(sem_sum_wd8,91,273); 
worst_day_RMSE_graph8(s_spr_wd8,60,151); 
worst_day_RMSE_graph8(s_sum_wd8,152,243); 
worst_day_RMSE_graph8(s_aut_wd8,244,334); 
worst_day_RMSE_graph_win8(sem_win_wd8,0);%season 1, semester 0 
worst_day_RMSE_graph_win8(s_win_wd8,1);%season 1, semester 0 
%---- 
worst_day_RMSE_graph4(annual_wd4,1,365); 
worst_day_RMSE_graph4(sem_sum_wd4,91,273); 
worst_day_RMSE_graph4(s_spr_wd4,60,151); 
worst_day_RMSE_graph4(s_sum_wd4,152,243); 
worst_day_RMSE_graph4(s_aut_wd4,244,334); 
worst_day_RMSE_graph_win4(sem_win_wd4,0);%season 1, semester 0 
worst_day_RMSE_graph_win4(s_win_wd4,1);%season 1, semester 0 
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Π.60 Σύγκριση λειτουργίας συμβατικού με «έξυπνο» θερμοστάτη 

%---------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 13 June 2019 
% This program calculates actual room temperature behaviour during a day 
% using smart thermostat and compares it with conventional thermostat 
% behaviour (both in degree hours method). It also uses preheat and eco 
% feature of smart thermostat 
clc;clear;close all;format shortEng 
for i=1:7 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%load calibration settings 
load('calibration_coefficients.txt','e','C','coef','Qvalue','day','-

ascii'); 
%------- date settings ------- 
day=360; %day of year (1~365) 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
%------- time dimension ----- 
dt=1/20; %time step 
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
earlierdt_off=earlierdt; 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
treq=t(2,:);  %required comfort timezone 
temp_ok=18.5; 
%------- outside temperature calculation 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
%------- solar data 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%------------simulate room temperature for this day and thermostat 

schedule 
e=calibration_coefficients(1); 
C=calibration_coefficients(2); 
coef=calibration_coefficients(3); 
Qvalue=calibration_coefficients(4); 
tid_IV=15; 
%----- calculate temperature from conventional thermostat 
Qdt=Qvalue*t(2,:)*3*dt; 
[Tid_conv,Qconv]=dhr_conventional(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s)

; 
[Tid_cal,Qcal]=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
%---- plot 
figure(1);clf 
plot(t(1,:),Tid_cal,'b',t(1,:),Tid_conv,'r--'),legend('actual 

smart','actual conventional') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
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xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
Prop_Tid_conv=calc_comfort_proportion(treq,Tid_conv); 
Prop_Tid_cal=calc_comfort_proportion(treq,Tid_cal); 
%========================== pre-turn-off (save energy prior to turn off) 

======================= 
%t_on=load('new_ton.txt'); 
done=false; 
a=0; 
while done==false && a<=10000 
    t=create_tsched_earlier_off(t,earlierdt_off,t_on,t_off); %dt will 

determine array dimension of F arrays 
    Qdt=Qvalue*t(2,:)*3*dt; 
    

[Tid_cal_hc,Qcalhc]=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s

); 
%---- thairarray comparison to comfort temperature 
    

[done,earlierdt_off]=check_thermal_comfort_dhr_earlier_off(Tid_cal_hc,e

arlierdt_off,t,dt,temp_ok,done,t_on,t_off); 
    a=a+1; 
end 
%============== preheating ======================== 
t_off=load('new_toff.txt'); 
done=false; 
while done==false  
%-------- creating the thermostat schedule -------- 
    t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); %dt will determine array 

dimension of F arrays 
    Qdt=Qvalue*t(2,:)*3*dt; 
    

[Tid_cal_h,Qcalh]=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
%---- thairarray comparison to comfort temperature 
    

[done,earlierdt]=check_thermal_comfort_dhr(Tid_cal_h,earlierdt,t,dt,tem

p_ok,done,t_on,t_off); 
end 
%-------- plot 
figure(3);hold on 
plot(t(1,:),Tid_cal_h,'b',t(1,:),Tid_conv,'r--'),legend('actual smart 

(preheat/eco)','actual conventional') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
Prop_Tid_cal_h=calc_comfort_proportion(treq,Tid_cal_h); 

  
%-------- plot 
figure(2);hold on 
plot(t(1,:),Tid_cal_hc,'b',t(1,:),Tid_conv,'r--'),legend('actual smart 

(eco)','actual conventional') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
[Prop_Tid_cal_hc,my_set_point]=calc_comfort_proportion(treq,Tid_cal_hc)

; 
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%display thermal comfort ratio and energy consumption 
format short 
fprintf('Checking thermal comfort,using reference temperature point at 

%.1f %cC\n',my_set_point,char(176)) 
disp('Thermal comfort percentage:'); 
disp('Conventional  Smart  Smart(preheat,eco) Smart(eco)'); 
pr_ar=[Prop_Tid_conv  Prop_Tid_cal  Prop_Tid_cal_h  Prop_Tid_cal_hc]; 
fprintf('     %.2f     %.2f        %.2f           

%.2f\n',pr_ar(1),pr_ar(2),pr_ar(3),pr_ar(4)) 
disp('Energy consumption in kWh:'); 
disp('Conventional  Smart  Smart(preheat,eco) Smart(eco)'); 
fprintf('    %.2f     %.2f      %.2f            

%.2f\n',sum(Qconv)/1000,sum(Qcal)/1000,sum(Qcalh)/1000,sum(Qcalhc)/1000

) 
energy_saving=((sum(Qconv)-sum(Qcalh))/sum(Qconv)); 
if energy_saving >0 
    fprintf('For these settings, smart thermostat(preheat,eco) reduces 

required energy for heating by %.2f %%,\ncompared to conventional 

one.\n',energy_saving*100); 
elseif energy_saving==0 
    fprintf('Smart thermostat(preheat,eco) does not contribute to energy 

usage reduction for these settings\n') 
elseif energy_saving <0 
    fprintf('For these settings, smart thermostat(preheat,eco) increases 

required energy for heating by %.2f %%,\ncompared to conventional 

one.\n',-energy_saving*100); 
end 
energy_saving=((sum(Qconv)-sum(Qcalhc))/sum(Qconv)); 
if energy_saving >0 
    fprintf('For these settings, smart thermostat(eco only) reduces 

required energy for heating by %.2f %%,\ncompared to conventional 

one.\n',energy_saving*100); 
elseif energy_saving==0 
    fprintf('Smart thermostat(eco only) does not contribute to energy 

usage reduction for these settings\n') 
elseif energy_saving <0 
    fprintf('For these settings, smart thermostat(eco only) increases 

required energy for heating by %.2f %%,\ncompared to conventional 

one.\n',-energy_saving*100); 
end 
figure(4) 
plot(t(1,:),Tod,'b') 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Outside temperature throughout day (^oC)') 
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Π.61 Δημιουργία διαγραμμάτων ημερήσιων RMSE για τις καλύτερες και 

χειρότερες ημέρες (ανά έτος/εξάμηνα/εποχές) 

%--------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program uses data from different calibration days, and displays 

RMSE 
% for each day, also displays RMSE for the best and worst days, as well 

as 
% mean values of RMSE of those days 
clc;clear;close all; 
for i=2:9 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%============== annual RMSE and semester RMSE (winter-summer period) 
% load('RMSE_annual2.txt'); 
load('RMSE_annual4.txt'); 
load('RMSE_annual8.txt'); 
load('RMSE_annual12.txt'); 
load('RMSE_annual.txt'); 
%------------------------------ RMSE per semester 
summ=load('RMSE_sem_sum.txt'); 
sum12=load('RMSE_sem_sum12.txt'); 
sum8=load('RMSE_sem_sum8.txt'); 
sum4=load('RMSE_sem_sum4.txt'); 
%--------------- 
win=load('RMSE_sem_win.txt'); 
win12=load('RMSE_sem_win12.txt'); 
win8=load('RMSE_sem_win8.txt'); 
win4=load('RMSE_sem_win4.txt'); 
%------------------------------ RMSE per season 
wins=load('RMSE_s_winter.txt'); 
wins12=load('RMSE_s_winter12.txt'); 
wins8=load('RMSE_s_winter8.txt'); 
wins4=load('RMSE_s_winter4.txt'); 
%--------------- 
spr=load('RMSE_s_spring.txt'); 
spr12=load('RMSE_s_spring12.txt'); 
spr8=load('RMSE_s_spring8.txt'); 
spr4=load('RMSE_s_spring4.txt'); 
%--------------- 
sums=load('RMSE_s_summer.txt'); 
sums12=load('RMSE_s_summer12.txt'); 
sums8=load('RMSE_s_summer8.txt'); 
sums4=load('RMSE_s_summer4.txt'); 
%--------------- 
aut=load('RMSE_s_autumn.txt'); 
aut12=load('RMSE_s_autumn12.txt'); 
aut8=load('RMSE_s_autumn8.txt'); 
aut4=load('RMSE_s_autumn4.txt'); 
%--------------- 
expand_RMSE(win4,win8,win12,win) 
expand_RMSE2(wins4,wins8,wins12,wins) 
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%=========== plots for RMSE of all days  
figure(2) 
subplot(1,3,1) 
plot(1:365,RMSE_annual4,'b-'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 4h calibration') 
title('Annual') 
subplot(1,3,2) 
title('Semester') 
plot(91:273,sum4(91:273),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(1,3,3) 
title('Season') 
plot(60:151,spr4(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums4(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut4(244:334),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
%--------- 
figure(3) 
subplot(1,3,1) 
plot(1:365,RMSE_annual8,'b-'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 8h calibration') 
title('Annual') 
subplot(1,3,2) 
title('Semester') 
plot(91:273,sum8(91:273),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(1,3,3) 
title('Season') 
plot(60:151,spr8(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums8(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut8(244:334),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
%--------- 
figure(4) 
subplot(1,3,1) 
plot(1:365,RMSE_annual12,'b-'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 12h calibration') 
title('Annual') 
subplot(1,3,2) 
title('Semester') 
plot(91:273,sum12(91:273),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
subplot(1,3,3) 
title('Season') 
plot(60:151,spr12(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums12(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut12(244:334),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
%--------- 
figure(5) 
subplot(1,3,1) 
plot(1:365,RMSE_annual,'b-'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('RMSE for 24h calibration'); 
title('Annual') 
subplot(1,3,2) 
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title('Semester') 
plot(91:273,summ(91:273),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(1,3,3) 
title('Season') 
plot(60:151,spr(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut(244:334),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
%================================== get best days 
[annual_d,sem_sum_d,sem_win_d,s_spr_d,s_sum_d,s_aut_d,s_win_d]=find_bes

t_RMSE(RMSE_annual,summ,win,spr,sums,aut,wins); 
[annual_d12,sem_sum_d12,sem_win_d12,s_spr_d12,s_sum_d12,s_aut_d12,s_win

_d12]=find_best_RMSE(RMSE_annual12,sum12,win12,spr12,sums12,aut12,wins1

2); 
[annual_d8,sem_sum_d8,sem_win_d8,s_spr_d8,s_sum_d8,s_aut_d8,s_win_d8]=f

ind_best_RMSE(RMSE_annual8,sum8,win8,spr8,sums8,aut8,wins8); 
[annual_d4,sem_sum_d4,sem_win_d4,s_spr_d4,s_sum_d4,s_aut_d4,s_win_d4]=f

ind_best_RMSE(RMSE_annual4,sum4,win4,spr4,sums4,aut4,wins4); 
%================== RMSE plots of the chosen (best) days during 

calibration 
%----------------------annual RMSE  
load('RMSE_d_annual4.txt'); 
load('RMSE_d_annual8.txt'); 
load('RMSE_d_annual12.txt'); 
load('RMSE_d_annual.txt'); 

  

m4=mean(RMSE_d_annual4); 
m8=mean(RMSE_d_annual8); 
m12=mean(RMSE_d_annual12); 
m=mean(RMSE_d_annual); 
%------------------------------ RMSE per semester 
summ=load('RMSE_d_sem_sum.txt'); 
sum12=load('RMSE_d_sem_sum12.txt'); 
sum8=load('RMSE_d_sem_sum8.txt'); 
sum4=load('RMSE_d_sem_sum4.txt'); 
%--------------- 
win=load('RMSE_sem_win_d.txt'); 
win12=load('RMSE_sem_win_d12.txt'); 
win8=load('RMSE_sem_win_d8.txt'); 
win4=load('RMSE_sem_win_d4.txt'); 
%  
msem4=(sum(win4)+sum(sum4))/365; 
msem8=(sum(win8)+sum(sum8))/365; 
msem12=(sum(win12)+sum(sum12))/365; 
msem=(sum(win)+sum(summ))/365; 
%------------------------------ RMSE per season 
wins=load('RMSE_s_winter_d.txt'); 
wins12=load('RMSE_s_winter_d12.txt'); 
wins8=load('RMSE_s_winter_d8.txt'); 
wins4=load('RMSE_s_winter_d4.txt'); 
%--------------- 
spr=load('RMSE_d_s_spring.txt'); 
spr12=load('RMSE_d_s_spring12.txt'); 
spr8=load('RMSE_d_s_spring8.txt'); 
spr4=load('RMSE_d_s_spring4.txt'); 
%--------------- 
sums=load('RMSE_d_s_summer.txt'); 
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sums12=load('RMSE_d_s_summer12.txt'); 
sums8=load('RMSE_d_s_summer8.txt'); 
sums4=load('RMSE_d_s_summer4.txt'); 
%--------------- 
aut=load('RMSE_d_s_autumn.txt'); 
aut12=load('RMSE_d_s_autumn12.txt'); 
aut8=load('RMSE_d_s_autumn8.txt'); 
aut4=load('RMSE_d_s_autumn4.txt'); 

  
mseas4=(sum(wins4)+sum(sums4)+sum(spr4)+sum(aut4))/365; 
mseas8=(sum(wins8)+sum(sums8)+sum(spr8)+sum(aut8))/365; 
mseas12=(sum(wins12)+sum(sums12)+sum(spr12)+sum(aut12))/365; 
mseas=(sum(wins)+sum(sums)+sum(spr)+sum(aut))/365; 
%--------------- 
expand_RMSE3(win4,win8,win12,win) 
expand_RMSE4(wins4,wins8,wins12,wins) 
%=========== plots for daily RMSE of chosen best days  
figure(6) 
subplot(2,3,1) 
plot(1:365,RMSE_d_annual4,'b-'),line([1,365],[m4,m4],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
title(['Annual(best day: ',num2str(annual_d4),')']) 
subplot(2,3,2) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_d4),',summer:',num2str(sem_su

m_d4),')']) 
plot(91:273,sum4(91:273),'b-'),line([1,365],[msem4,msem4],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,3) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_d4),',spring:',num2str(s_spr_d4),

',summer:',num2str(s_sum_d4),',autumn:',num2str(s_aut_d4),')']) 
plot(60:151,spr4(60:151),'r-'),line([1,365],[mseas4,mseas4],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--') 
plot(152:243,sums4(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut4(244:334),'b-'),axis square, axis tight, grid on, hold 

off 
%--------- 
figure(7) 
subplot(2,3,1) 
plot(1:365,RMSE_d_annual8,'b-'),line([1,365],[m8,m8],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
title(['Annual(best day: ',num2str(annual_d8),')']) 
subplot(2,3,2) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_d8),',summer:',num2str(sem_su

m_d8),')']) 
plot(91:273,sum8(91:273),'b-'),line([1,365],[msem8,msem8],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,3) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_d8),',spring:',num2str(s_spr_d8),

',summer:',num2str(s_sum_d8),',autumn:',num2str(s_aut_d8),')']) 
plot(60:151,spr8(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums8(152:243),'k-') 
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plot(244:334,aut8(244:334),'b-

'),line([1,365],[mseas8,mseas8],'Color',[0 0 0],'LineStyle','--'),axis 

square, axis tight, grid on, hold off 
%--------- 
figure(8) 
subplot(2,3,1) 
plot(1:365,RMSE_d_annual12,'b-'),line([1,365],[m12,m12],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
title(['Annual(best day:',num2str(annual_d12),')']) 
subplot(2,3,2) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_d12),',summer:',num2str(sem_s

um_d12),')']) 
plot(91:273,sum12(91:273),'b-'),line([1,365],[msem12,msem12],'Color',[0 

0 0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,3) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_d12),',spring:',num2str(s_spr_d12

),',summer:',num2str(s_sum_d12),',autumn:',num2str(s_aut_d12),')']) 
plot(60:151,spr12(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums12(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut12(244:334),'b-

'),line([1,365],[mseas12,mseas12],'Color',[0 0 0],'LineStyle','--'),axis 

square, axis tight, grid on, hold off 
%--------- 
figure(9) 
subplot(2,3,1) 
plot(1:365,RMSE_d_annual,'b-'),line([1,365],[m,m],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration'); 
title(['Annual(best day:',num2str(annual_d),')']) 
subplot(2,3,2) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_d),',summer:',num2str(sem_sum

_d),')']) 
plot(91:273,summ(91:273),'b-'),line([1,365],[msem,msem],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,3) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_d),',spring:',num2str(s_spr_d),',

summer:',num2str(s_sum_d),',autumn:',num2str(s_aut_d),')']) 
plot(60:151,spr(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut(244:334),'b-'),line([1,365],[mseas,mseas],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
%============== annual RMSE and semester RMSE (winter-summer period) 
% load('RMSE_annual2.txt'); 
load('RMSE_annual4.txt'); 
load('RMSE_annual8.txt'); 
load('RMSE_annual12.txt'); 
load('RMSE_annual.txt'); 
%------------------------------ RMSE per semester 
summ=load('RMSE_sem_sum.txt'); 
sum12=load('RMSE_sem_sum12.txt'); 
sum8=load('RMSE_sem_sum8.txt'); 
sum4=load('RMSE_sem_sum4.txt'); 
%--------------- 
win=load('RMSE_sem_win.txt'); 
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win12=load('RMSE_sem_win12.txt'); 
win8=load('RMSE_sem_win8.txt'); 
win4=load('RMSE_sem_win4.txt'); 
%------------------------------ RMSE per season 
wins=load('RMSE_s_winter.txt'); 
wins12=load('RMSE_s_winter12.txt'); 
wins8=load('RMSE_s_winter8.txt'); 
wins4=load('RMSE_s_winter4.txt'); 
%--------------- 
spr=load('RMSE_s_spring.txt'); 
spr12=load('RMSE_s_spring12.txt'); 
spr8=load('RMSE_s_spring8.txt'); 
spr4=load('RMSE_s_spring4.txt'); 
%--------------- 
sums=load('RMSE_s_summer.txt'); 
sums12=load('RMSE_s_summer12.txt'); 
sums8=load('RMSE_s_summer8.txt'); 
sums4=load('RMSE_s_summer4.txt'); 
%--------------- 
aut=load('RMSE_s_autumn.txt'); 
aut12=load('RMSE_s_autumn12.txt'); 
aut8=load('RMSE_s_autumn8.txt'); 
aut4=load('RMSE_s_autumn4.txt'); 
%================================== get worst days 
[annual_wd,sem_sum_wd,sem_win_wd,s_spr_wd,s_sum_wd,s_aut_wd,s_win_wd]=f

ind_worst_RMSE(RMSE_annual,summ,win,spr,sums,aut,wins); 
[annual_wd12,sem_sum_wd12,sem_win_wd12,s_spr_wd12,s_sum_wd12,s_aut_wd12

,s_win_wd12]=find_worst_RMSE(RMSE_annual12,sum12,win12,spr12,sums12,aut

12,wins12); 
[annual_wd8,sem_sum_wd8,sem_win_wd8,s_spr_wd8,s_sum_wd8,s_aut_wd8,s_win

_wd8]=find_worst_RMSE(RMSE_annual8,sum8,win8,spr8,sums8,aut8,wins8); 
[annual_wd4,sem_sum_wd4,sem_win_wd4,s_spr_wd4,s_sum_wd4,s_aut_wd4,s_win

_wd4]=find_worst_RMSE(RMSE_annual4,sum4,win4,spr4,sums4,aut4,wins4); 
%================== RMSE plots of the chosen (worst) days during 

calibration 
%----------------------annual RMSE  
load('RMSE_wd_annual4.txt'); 
load('RMSE_wd_annual8.txt'); 
load('RMSE_wd_annual12.txt'); 
load('RMSE_wd_annual.txt'); 

  

m4=mean(RMSE_wd_annual4); 
m8=mean(RMSE_wd_annual8); 
m12=mean(RMSE_wd_annual12); 
m=mean(RMSE_wd_annual); 
%------------------------------ RMSE per semester 
summ=load('RMSE_wd_sem_sum.txt'); 
sum12=load('RMSE_wd_sem_sum12.txt'); 
sum8=load('RMSE_wd_sem_sum8.txt'); 
sum4=load('RMSE_wd_sem_sum4.txt'); 
%--------------- 
win=load('RMSE_sem_win_wd.txt'); 
win12=load('RMSE_sem_win_wd12.txt'); 
win8=load('RMSE_sem_win_wd8.txt'); 
win4=load('RMSE_sem_win_wd4.txt'); 
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msem4=(sum(win4)+sum(sum4))/365; 
msem8=(sum(win8)+sum(sum8))/365; 
msem12=(sum(win12)+sum(sum12))/365; 
msem=(sum(win)+sum(summ))/365; 
%------------------------------ RMSE per season 
wins=load('RMSE_s_winter_wd.txt'); 
wins12=load('RMSE_s_winter_wd12.txt'); 
wins8=load('RMSE_s_winter_wd8.txt'); 
wins4=load('RMSE_s_winter_wd4.txt'); 
%--------------- 
spr=load('RMSE_wd_s_spring.txt'); 
spr12=load('RMSE_wd_s_spring12.txt'); 
spr8=load('RMSE_wd_s_spring8.txt'); 
spr4=load('RMSE_wd_s_spring4.txt'); 
%--------------- 
sums=load('RMSE_wd_s_summer.txt'); 
sums12=load('RMSE_wd_s_summer12.txt'); 
sums8=load('RMSE_wd_s_summer8.txt'); 
sums4=load('RMSE_wd_s_summer4.txt'); 
%--------------- 
aut=load('RMSE_wd_s_autumn.txt'); 
aut12=load('RMSE_wd_s_autumn12.txt'); 
aut8=load('RMSE_wd_s_autumn8.txt'); 
aut4=load('RMSE_wd_s_autumn4.txt'); 

  
mseas4=(sum(wins4)+sum(sums4)+sum(spr4)+sum(aut4))/365; 
mseas8=(sum(wins8)+sum(sums8)+sum(spr8)+sum(aut8))/365; 
mseas12=(sum(wins12)+sum(sums12)+sum(spr12)+sum(aut12))/365; 
mseas=(sum(wins)+sum(sums)+sum(spr)+sum(aut))/365; 
%--------------- 
expand_RMSEw3(win4,win8,win12,win) 
expand_RMSEw4(wins4,wins8,wins12,wins) 
%=========== plots for daily RMSE of chosen worst days  
figure(6) 
subplot(2,3,4) 
plot(1:365,RMSE_wd_annual4,'b-'),line([1,365],[m4,m4],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 4h calibration') 
title(['Annual(worst day: ',num2str(annual_wd4),')']) 
subplot(2,3,5) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_wd4),',summer:',num2str(sem_s

um_wd4),')']) 
plot(91:273,sum4(91:273),'b-'),line([1,365],[msem4,msem4],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,6) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_wd4),',spring:',num2str(s_spr_wd4

),',summer:',num2str(s_sum_wd4),',autumn:',num2str(s_aut_wd4),')']) 
plot(60:151,spr4(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums4(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut4(244:334),'b-

'),line([1,365],[mseas4,mseas4],'Color',[0 0 0],'LineStyle','--'),axis 

square, axis tight, grid on, hold off 
%--------- 
figure(7) 
subplot(2,3,4) 
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plot(1:365,RMSE_wd_annual8,'b-'),line([1,365],[m8,m8],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 8h calibration') 
title(['Annual(worst day: ',num2str(annual_wd8),')']) 
subplot(2,3,5) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_wd8),',summer:',num2str(sem_s

um_wd8),')']) 
plot(91:273,sum8(91:273),'b-'),line([1,365],[msem8,msem8],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,6) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_wd8),',spring:',num2str(s_spr_wd8

),',summer:',num2str(s_sum_wd8),',autumn:',num2str(s_aut_wd8),')']) 
plot(60:151,spr8(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums8(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut8(244:334),'b-

'),line([1,365],[mseas8,mseas8],'Color',[0 0 0],'LineStyle','--'),axis 

square, axis tight, grid on, hold off 
%--------- 
figure(8) 
subplot(2,3,4) 
plot(1:365,RMSE_wd_annual12,'b-'),line([1,365],[m12,m12],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 12h calibration') 
title(['Annual(worst day:',num2str(annual_wd12),')']) 
subplot(2,3,5) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_wd12),',summer:',num2str(sem_

sum_wd12),')']) 
plot(91:273,sum12(91:273),'b-'),line([1,365],[msem12,msem12],'Color',[0 

0 0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,6) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_wd12),',spring:',num2str(s_spr_wd

12),',summer:',num2str(s_sum_wd12),',autumn:',num2str(s_aut_wd12),')']) 
plot(60:151,spr12(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums12(152:243),'k-') 
plot(244:334,aut12(244:334),'b-

'),line([1,365],[mseas12,mseas12],'Color',[0 0 0],'LineStyle','--'),axis 

square, axis tight, grid on, hold off 
%--------- 
figure(9) 
subplot(2,3,4) 
plot(1:365,RMSE_wd_annual,'b-'),line([1,365],[m,m],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Days of year') 
ylabel('Daily RMSE for 24h calibration'); 
title(['Annual(worst day:',num2str(annual_wd),')']) 
subplot(2,3,5) 
title(['Semester(winter:',num2str(sem_win_wd),',summer:',num2str(sem_su

m_wd),')']) 
plot(91:273,summ(91:273),'b-'),line([1,365],[msem,msem],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
subplot(2,3,6) 
title(['Season(winter:',num2str(s_win_wd),',spring:',num2str(s_spr_wd),

',summer:',num2str(s_sum_wd),',autumn:',num2str(s_aut_wd),')']) 
plot(60:151,spr(60:151),'r-') 
plot(152:243,sums(152:243),'k-') 
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plot(244:334,aut(244:334),'b-'),line([1,365],[mseas,mseas],'Color',[0 0 

0],'LineStyle','--'),axis square, axis tight, grid on, hold off 
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Π.62 Υπολογισμός RMSE (ετήσιο, εξαμηνιαίο(εκτός χειμερινού), 

εποχιακό(εκτός χειμώνα)), 12ωρη βαθμονόμηση 

%------------------------------------------------------------------ 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: season(spring, 
% summer, autumn), semester(summer) and annual, for 12h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; %6647.7 KWh/K for Afl=145.04, 13445 is for 

testing 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
day_l=244; 
day_u=334; 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
for day=day_l:day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
sm=0; 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
end 
RMSE=sqrt(sm/((day_u-day_l+1)*n/dt)); 
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RMSE_anar(day)=RMSE; 
end 
if day_l==1 
    save('RMSE_annual12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_sem_sum12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_s_spring12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_s_summer12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_s_autumn12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.63 Υπολογισμός RMSE (χειμερινό εξάμηνο, χειμερινή εποχή), 12ωρη 

βαθμονόμηση 

%--------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: 

season(winter), 
%semester(winter)for 12h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
question=input('Do you want winter as season(1) or semester(0)?\n'); 
if question==0 
    day_l=1; 
    day_u=90;day=day_l;%semester use (1-90,274-365) 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    day_l=1; 
    day_u=59;day=day_l; 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
while day<=day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun12(day,n,dt,t,s);%calculate coeffcients 
    Q=zeros(1,n/dt); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
    sm=0; 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
    i=1; 
    if question==0 
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        i_u=90; 
    else  
        i_u=59; 
    end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
    i=i+1; 
    if question==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif question==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end 
end 
if question==0 
    RMSE=sqrt(sm/(182*n/dt)); 
else 
    RMSE=sqrt(sm/(90*n/dt)); 
end 
if day<=90 && question==0 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
elseif day>90 && question==0 
    RMSE_anar(day-273+90)=RMSE; 
elseif day<=59 && question==1 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
else 
    RMSE_anar(day-334+59)=RMSE; 
end 
day=day+1; 
if question==0 && day>90 && day_u==90  
        day_u=365; 
        day=274; 
elseif question==1 && day>59 && day_u==59 
    day_u=365; 
    day=335; 
end 
end 
if question==0 
    save('RMSE_sem_win12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter12.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.64 Υπολογισμός RMSE (ετήσιο,εξαμηνιαίο(εκτός χειμερινού), 

εποχιακό(εκτός χειμώνα)), 4ωρη βαθμονόμηση 

%--------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: season(spring, 
% summer, autumn), semester(summer) and annual, for 4h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
day_l=91; 
day_u=273; 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
for day=day_l:day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
sm=0; 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
end 
RMSE=sqrt(sm/((day_u-day_l+1)*n/dt)); 
RMSE_anar(day)=RMSE; 
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end 
if day_l==1 
    save('RMSE_annual4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_sem_sum4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_s_spring4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_s_summer4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_s_autumn4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.65 Υπολογισμός RMSE (χειμερινό εξάμηνο, χειμερινή εποχή), 4ωρη 

βαθμονόμηση 

%----------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: 

season(winter), 
%semester(winter)for 4h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
question=input('Do you want winter as season(1) or semester(0)?\n'); 
if question==0 
    day_l=1; 
    day_u=90;day=day_l;%semester use (1-90,274-365) 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    day_l=1; 
    day_u=59;day=day_l; 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
while day<=day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun4(day,n,dt,t,s);%calculate coeffcients 
    Q=zeros(1,n/dt); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
    sm=0; 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
    i=1; 
    if question==0 



 
152 

        i_u=90; 
    else  
        i_u=59; 
    end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
    i=i+1; 
    if question==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif question==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end 
end 
if question==0 
    RMSE=sqrt(sm/(182*n/dt)); 
else 
    RMSE=sqrt(sm/(90*n/dt)); 
end 
if day<=90 && question==0 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
elseif day>90 && question==0 
    RMSE_anar(day-273+90)=RMSE; 
elseif day<=59 && question==1 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
else 
    RMSE_anar(day-334+59)=RMSE; 
end 
day=day+1; 
if question==0 && day>90 && day_u==90  
        day_u=365; 
        day=274; 
elseif question==1 && day>59 && day_u==59 
    day_u=365; 
    day=335; 
end 
end 
if question==0 
    save('RMSE_sem_win4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter4.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.66 Υπολογισμός RMSE (ετήσιο,εξαμηνιαίο(εκτός χειμερινού), 

εποχιακό(εκτός χειμώνα)), 8ωρη βαθμονόμηση 

%---------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: season(spring, 
% summer, autumn), semester(summer) and annual, for 8h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
day_l=91; 
day_u=273; 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
for day=day_l:day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
sm=0; 
%===================test temperatures calculated by coefficients with 

actual temp data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
end 
RMSE=sqrt(sm/((day_u-day_l+1)*n/dt)); 
RMSE_anar(day)=RMSE; 
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end 
if day_l==1 
    save('RMSE_annual8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_sem_sum8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_s_spring8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_s_summer8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_s_autumn8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.67 Υπολογισμός RMSE (χειμερινό εξάμηνο, χειμερινή εποχή), 8ωρη 

βαθμονόμηση 

%-------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: 

season(winter), 
%semester(winter)for 8h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
question=input('Do you want winter as season(1) or semester(0)?\n'); 
if question==0 
    day_l=1; 
    day_u=90;day=day_l;%semester use (1-90,274-365) 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    day_l=1; 
    day_u=59;day=day_l; 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
while day<=day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coeffcients 
    Q=zeros(1,n/dt); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
    sm=0; 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
    i=1; 
    if question==0 
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        i_u=90; 
    else  
        i_u=59; 
    end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
    i=i+1; 
    if question==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif question==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end 
end 
if question==0 
    RMSE=sqrt(sm/(182*n/dt)); 
else 
    RMSE=sqrt(sm/(90*n/dt)); 
end 
if day<=90 && question==0 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
elseif day>90 && question==0 
    RMSE_anar(day-273+90)=RMSE; 
elseif day<=59 && question==1 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
else 
    RMSE_anar(day-334+59)=RMSE; 
end 
day=day+1; 
if question==0 && day>90 && day_u==90  
        day_u=365; 
        day=274; 
elseif question==1 && day>59 && day_u==59 
    day_u=365; 
    day=335; 
end 
end 
if question==0 
    save('RMSE_sem_win8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter8.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.68 Υπολογισμός RMSE (ετήσιο,εξαμηνιαίο(εκτός χειμερινού), 

εποχιακό(εκτός χειμώνα)), 24ωρη βαθμονόμηση 

%------------------------------------------------------------------ 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: season(spring, 
% summer, autumn), semester(summer) and annual, for 24h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%333710*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
day_l=152; 
day_u=243; 
RMSE_anar=zeros(1,day_u-day_l+1); 
for day=day_l:day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coeffcients 
Q=zeros(1,n/dt); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
sm=0; 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
for i=day_l:day_u 
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
end 
RMSE=sqrt(sm/((day_u-day_l+1)*n/dt));%(31*n/dt)); 
RMSE_anar(day)=RMSE; 
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end 
if day_l==1 
    save('RMSE_annual.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
elseif day_l==91 
    save('RMSE_sem_sum.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else 
    if day_l==60 
        save('RMSE_s_spring.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    elseif day_l==152 
        save('RMSE_s_summer.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    else 
        save('RMSE_s_autumn.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
    end 
end 
toc 
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Π.69 Υπολογισμός RMSE (χειμερινό εξάμηνο, χειμερινή εποχή), 24ωρη 

βαθμονόμηση 

%---------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 May 2019 
% This program calculates RMSE for each of desired periods: 

season(winter), 
%semester(winter)for 24h data calibration 
clc;clear;close all; 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/k 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/k (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=13445;%165000*Afl/3600; KWh/K 
coefsol=100; 
t=linspace(0,n-dt,n/dt);  
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%========= for each month, calculate daily RMSE 
%================== find e C coef ===================== 
question=input('Do you want winter as season(1) or semester(0)?\n'); 
if question==0 
    day_l=1; 
    day_u=90;day=day_l;%semester use (1-90,274-365) 
    RMSE_anar=zeros(1,90-1+365-274+2); 
else 
    day_l=1; 
    day_u=59;day=day_l; 
    RMSE_anar=zeros(1,59-1+365-335+2); 
end  
while day<=day_u 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    en13790_hrly(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
    [e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun(day,n,dt,t,s);%calculate coeffcients 
    Q=zeros(1,n/dt); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
%--- getting estimated data and comparing 
    sm=0; 
%--------- test temperatures calculated by coefficients with actual temp 

data  
    i=1; 
    if question==0 
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        i_u=90; 
    else  
        i_u=59; 
    end 
while i<=365  
    month=find_month(i); 
    Tod=Temp_out_2(i,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    Tid=en13790_hrly(n,i,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol);Tid=Tid'; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q,e,C,coef,tid_IV,s); 
    sm=sm+sum((Tid-Tid_c).^2); 
    i=i+1; 
    if question==0 && i>90 && i_u==90 
        i=274; 
        i_u=365; 
    elseif question==1 && i>59 && i_u==59 
        i=335; 
        i_u=365; 
    end 
end 
if question==0 
    RMSE=sqrt(sm/(182*n/dt)); 
else 
    RMSE=sqrt(sm/(90*n/dt)); 
end 
if day<=90 && question==0 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
elseif day>90 && question==0 
    RMSE_anar(day-273+90)=RMSE; 
elseif day<=59 && question==1 
    RMSE_anar(day)=RMSE; 
else 
    RMSE_anar(day-334+59)=RMSE; 
end 
day=day+1; 
if question==0 && day>90 && day_u==90  
        day_u=365; 
        day=274; 
elseif question==1 && day>59 && day_u==59 
    day_u=365; 
    day=335; 
end 
end 
if question==0 
    save('RMSE_sem_win.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
else  
    save('RMSE_s_winter.txt','RMSE_anar','-ascii'); 
end 
toc 
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Π.70 Υπολογισμός μέσης απόκλισης θερμοκρασιών για κάθε εποχή, 

χρησιμοποιώντας συντελεστές των καλύτερων ημερών βαθμονόμησης 

%--------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 11 June 2019 
% This program tests estimated room temperature behaviour and compares it 

with the actual ones 
% Uses custom degree hours method 
clc;clear;close all; 
for i=1:6 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%-----place it at start and end of program to make sure it does not mess 

up en13790 program 
a=-1; 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii'); 
%================================== summer 

================================ 
%======== setting calibration coefficients(summer) ========== 
load('calibration_coefficients_s_sum.txt'); 
e=calibration_coefficients_s_sum(1); 
C=calibration_coefficients_s_sum(2); 
coef=calibration_coefficients_s_sum(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_s_sum(4); 
Tid_s=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_s=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
%152-243 for summer 
for day=152:243 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
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    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
sumT=sum(abs(Tid_s-Tid_sim_s)); 
sumTsq=sum((Tid_s-Tid_sim_s).^2); 
av=sumT/((243-151)*n/dt); 
fprintf('Absolute summer season average error: %.2f %cC\n',av,char(176)) 
axis_x=151*72:243*72-1; 
%---- plots 
figure(1);clf 
plot(axis_x,Tid_s(151*72+1:243*72),'b--

',axis_x,Tid_sim_s(151*72+1:243*72),'r-'),legend('actual','simulation, 

with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
%------- save files 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_s_sum.txt','Tid_s','Tid_sim_s','-

ascii'); 
% 
%================================== spring 

================================ 
%======== setting calibration coefficients(spring) ========== 
load('calibration_coefficients_s_spr.txt'); 
e=calibration_coefficients_s_spr(1); 
C=calibration_coefficients_s_spr(2); 
coef=calibration_coefficients_s_spr(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_s_spr(4); 
Tid_s=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_s=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
%60-151 for spring  
for day=60:151 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
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[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
sumT=sum(abs(Tid_s-Tid_sim_s)); 
sumTsq=sum((Tid_s-Tid_sim_s).^2); 
av=sumT/((151-59)*n/dt); 
fprintf('Absolute spring season average error: %.2f %cC\n',av,char(176)) 
axis_x=(59*72+1:151*72)-1; 
%---- plots 
figure(2);clf 
plot(axis_x,Tid_s(59*72+1:151*72),'b--

',axis_x,Tid_sim_s(59*72+1:151*72),'r-'),legend('actual','simulation, 

with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
%------- save files 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_s_spr.txt','Tid_s','Tid_sim_s','-

ascii'); 
% 
%================================== autumn 

================================ 
%======== setting calibration coefficients(autumn) ========== 
load('calibration_coefficients_s_aut.txt'); 
e=calibration_coefficients_s_aut(1); 
C=calibration_coefficients_s_aut(2); 
coef=calibration_coefficients_s_aut(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_s_aut(4); 
Tid_s=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_s=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
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%244-334 for autumn 
for day=244:334 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
sumT=sum(abs(Tid_s-Tid_sim_s)); 
sumTsq=sum((Tid_s-Tid_sim_s).^2); 
av=sumT/((334-243)*n/dt); 
fprintf('Absolute autumn season average error: %.2f %cC\n',av,char(176)) 
axis_x=(243*72+1:334*72)-1; 
%---- plots 
figure(3);clf 
plot(axis_x,Tid_s(243*72+1:334*72),'b--

',axis_x,Tid_sim_s(243*72+1:334*72),'r-'),legend('actual','simulation, 

with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
%------- save files 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_s_aut.txt','Tid_s','Tid_sim_s','-

ascii'); 
% 
%================================== winter 

================================ 
%-----place it at start and end of program to make sure it does not mess 

up en13790 program 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii'); 
%======== setting calibration coefficients(winter) ========== 
load('calibration_coefficients_s_win.txt'); 
e=calibration_coefficients_s_win(1); 
C=calibration_coefficients_s_win(2); 
coef=calibration_coefficients_s_win(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_s_win(4); 
Tid_s=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_s=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 



 
165 

Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
%1-59,335-365 for winter 
for day=335:365 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
for day=1:59 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_s(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
sumT=sum(abs(Tid_s-Tid_sim_s)); 
sumTsq=sum((Tid_s-Tid_sim_s).^2); 
av=sumT/((59+365-334)*n/dt); 
fprintf('Absolute winter season average error: %.2f %cC\n',av,char(176)) 
axis_x1=0:59*n/dt-1; 
axis_x2=334*n/dt:365*n/dt-1; 
%---- plots 
figure(4);clf 
plot(axis_x1,Tid_s(1:59*72),'b--',axis_x1,Tid_sim_s(1:59*72),'r-

',axis_x2,Tid_s(334*n/dt+1:365*n/dt),'b--

',axis_x2,Tid_sim_s(334*n/dt+1:365*n/dt),'r-

'),legend('actual','simulation, with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
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%------- save files 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii');%revert 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_s_win.txt','Tid_s','Tid_sim_s','-

ascii'); 
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Π.71 Υπολογισμός μέσης απόκλισης θερμοκρασιών για κάθε εξάμηνο, 

χρησιμοποιώντας συντελεστές των καλύτερων ημερών βαθμονόμησης 

%-------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 11 June 2019 
% This program tests estimated room temperature behaviour and compares it 

with the actual ones 
% Uses custom degree hours method 
clc;clear;close all; 
for i=1:6 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%-----place it at start and end of program to make sure it does not mess 

up en13790 program 
a=-1; 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii'); 
%================================== summer 

================================ 
%======== setting calibration coefficients(summer) ========== 
load('calibration_coefficients_sem_sum.txt'); 
e=calibration_coefficients_sem_sum(1); 
C=calibration_coefficients_sem_sum(2); 
coef=calibration_coefficients_sem_sum(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_sem_sum(4); 
Tid_sem=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_sem=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
%91-273 for summer 
for day=91:273 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
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    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
    disp(day) 
end 
sumT=sum(abs(Tid_sem-Tid_sim_sem)); 
sumTsq=sum((Tid_sem-Tid_sim_sem).^2); 
av=sumT/((273-90)*n/dt); 
fprintf('Absolute summer semester average error: %.2f 

%cC\n',av,char(176)) 
axis_x=90*72:273*72-1; 
%---- plots 
figure(1);clf 
plot(axis_x,Tid_sem(90*72+1:273*72),'b--

',axis_x,Tid_sim_sem(90*72+1:273*72),'r-'),legend('actual','simulation, 

with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
%------- save files 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_sem_sum.txt','Tid_sem','Tid_sim_sem','-

ascii'); 
% 
%================================== winter 

================================ 
%-----place it at start and end of program to make sure it does not mess 

up en13790 program 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii'); 
%======== setting calibration coefficients(winter) ========== 
load('calibration_coefficients_sem_win.txt'); 
e=calibration_coefficients_sem_win(1); 
C=calibration_coefficients_sem_win(2); 
coef=calibration_coefficients_sem_win(3); 
Qvalue=calibration_coefficients_sem_win(4); 
Tid_sem=zeros(1,365*72); 
Tid_sim_sem=zeros(1,365*72); 
%======== real time settings 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
%------- house settings 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 Wh/K for Afl=145.04 
coefsol=100; 
%------- 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%====================== 
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%1-90,274-365 for winter 
for day=274:365 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
for day=1:90 
    month=find_month(day); 
    s=seasonal_coef(day); 
    

[Tid,~,~,~]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol

);Tid=Tid'; 
    Tid_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid; 
    tid_IV=Tid(1); 
    Isol=extend_array(norm_isol,t); 
    Ismon=Isol(:,month); 
    Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
    

Tid_sim=dhr_simulation(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s); 
    Tid_sim_sem(1,72*(day-1)+1:72*day)=Tid_sim;  
    save('day_ind_for ISO.txt','i','-ascii'); 
end 
sumT=sum(abs(Tid_sem-Tid_sim_sem)); 
sumTsq=sum((Tid_sem-Tid_sim_sem).^2); 
av=sumT/((90+365-273)*n/dt); 
fprintf('Absolute winter semester average error: %.2f 

%cC\n',av,char(176)) 
axis_x1=0:90*n/dt-1; 
axis_x2=273*n/dt:365*n/dt-1; 
%---- plots 
figure(2);clf 
plot(axis_x1,Tid_sem(1:90*72),'b--',axis_x1,Tid_sim_sem(1:90*72),'r-

',axis_x2,Tid_sem(273*72+1:365*72),axis_x2,Tid_sim_sem(273*72+1:365*72)

,'r-'),legend('actual','simulation, with calibrated coefficients') 
set(legend,'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
% 
%------- save files 
save('day_ind_for ISO.txt','a','-ascii');%revert 
save('Tid_vs_Tid_sim_8pm-8am_on_sem_win.txt','Tid_sem','Tid_sim_sem','-

ascii'); 
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Π.72 Απεικόνιση ημερήσιας μεταβολής θερμοκρασίας (προσομοίωση vs 

πραγματική) για μια επιλεγμένη ημέρα, με συντελεστές βαθμονόμησης της 

ίδιας ημέρας 

%---------------------------------------------------------------------- 
% Author : L.I.Zouloumis 
% Date   : 17 January 2019 
% This program reads actual room temperatures created by ISO EN13790 
% simulation and calibrates coeffcients to be used at custom degree hour 
% method 
clc;clear;close all; 
for i=1:7 
h = figure(i); 
set(h, 'WindowStyle', 'Docked'); 
end 
%======================================= real time settings 
day=104; %day of year  that we use to test 
%------- date settings ------- 
tic 
%------- time dimension ----- 
dt=1/3; %time step  
n=24; %hours elapsed 
t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
t(2,:)=zeros(length(t),1);t(2,2/dt+1:7/dt+1)=1;%used to calibrate Q 
%-------- 
Hop=199.24;%(0.7*(2*15*3+2*10*3-1.5*8-1.5*2-0.6*0.6+15*10)); %%199.24W/K 

(U*A) 
Hwin=42.32;%(3.5*2+2.3*(1.5+1.5+0.6*0.6+1.5*8));  %42.32W/K (U*A) 
Afl=145.04;%9.8*14.8; %145.04 
Cm=6647.7;%165000*Afl/3600; %6647.7 KWh/K for Afl=145.04, 13445 is for 

testing 
coefsol=100; 
%------- house settings 
Ai=12.345; %data for kozani on outside temperature 
Bi=-10.161; 
Fi=-60.469; 
%================================================ calibration 
month=find_month(day); 
s=seasonal_coef(day); 
en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefsol); 
[e,C,coef,~,~]=therm_opt_fun8(day,n,dt,t,s);%calculate coefficients 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
figure(6),clf 
Qmax=therm_get_Qmax(e,C,coef,dt,t,Tod,Ismon,s); %calibrate thermal 

system  
dayc=day; 
%================================================ results 
dt=1/3;t=linspace(0,n-dt,n/dt); 
[t_on,t_off,earlierdt]=ask_comf_sched(dt); 
t=create_tsched(t,earlierdt,t_on,t_off); 
Isol=extend_array(norm_isol,t); 
Ismon=Isol(:,month); 
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Tod=Temp_out_2(day,Ai,Bi,Fi,n,dt,t);%outside temperature 
[Tid,~,~,Qdt]=en13790_hrly_0_100(n,day,month,t,dt,Hop,Hwin,Afl,Cm,coefs

ol);Tid=Tid'; 
t=make_new_sched(Qdt,t); 
tid_IV=Tid(1); 
Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e,C,coef,tid_IV,s); 
Tid_c_Qmax=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qmax*t(2,:),e,C,coef,tid_IV,s)

; 
Qvalue=Qmax; 
%--------- used for iterative approximation of Q 
minRSS=inf;num_int=3;% use odd number only 
Qup=100*Qmax;Qlow=1/100*Qmax; 
step=(Qup-Qlow)/num_int; 
Q=Qlow:step:Qup; 
for i=1:20 
    for k=1:length(Q) 
        

Tid_c_Qmax_cal=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Q(k)*t(2,:),e,C,coef,tid_I

V,s); 
        RSS=sum((Tid-Tid_c_Qmax_cal).^2); 
        if minRSS>RSS  
            minRSS=RSS; 
            Qvalue=Q(k); 
        end   
    end 
    [newQlow,newQup]=bisection_fun(Qlow,Qup,Qvalue); 
    Qup=newQup;Qlow=newQlow;step=(Qup-Qlow)/num_int; 
    Q=Qlow:step:Qup; 
end 
Tid_c_Qmax_cal=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qvalue*t(2,:),e,C,coef,tid

_IV,s); 
%-------------- plots  
figure(1); clf 
plot(t(1,:),Tid,'b-',t(1,:),Tid_c,'r.',t(1,:),Tid_c_Qmax,'k--

',t(1,:),Tid_c_Qmax_cal,'g-.'),legend('actual','est, actual therm 

system','est, estimated therm system with calculation','est,estimated 

therm system with iterative method' ),set(legend,... 
    'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
title(['Calibration day:',num2str(dayc),', test day:',num2str(day)]) 
title(legend,'Stage 1 results') 
%==================================== second stage-full 24hr calibration 
Qcalib=Qvalue*t(2,:); 
save('calibrated_Q.txt','Qcalib','-ascii'); 
[e2,C2,coef2,~,~]=therm_opt_fun_stage2(day,n,dt,t,s);%calculate 

coefficients 
%================================================ results of stage 2 
Tid_c=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qdt,e2,C2,coef2,tid_IV,s); 
Tid_c_Qmax=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qmax*t(2,:),e2,C2,coef2,tid_IV

,s); 
Tid_c_Qmax_cal=dhr_calc_coefs(dt,t,Tod,Ismon,Qcalib,e2,C2,coef2,tid_IV,

s); 
save('calibration_coefficients.txt','e2','C2','coef2','Qvalue','day','-

ascii'); 
%-------------- plots  
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figure(2);clf; 
plot(t(1,:),Tid,'b-',t(1,:),Tid_c,'r.',t(1,:),Tid_c_Qmax,'k--

',t(1,:),Tid_c_Qmax_cal,'g-.'),legend('actual','est, actual therm 

system','est, estimated therm system with calculation','est,estimated 

therm system with iterative method' ),set(legend,... 
    'Location','eastoutside'); 
axis square, axis tight, grid on 
xlabel('Time (hrs)') 
ylabel('Inside temperature throughout day (^oC)') 
title(['Calibration day:',num2str(dayc),', test day:',num2str(day)]) 
title(legend,'Stage 2 results') 



 



 

 


