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Περίληψη 

 

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Παναγιώτης Κοφινάς έγινε δεκτός από το τμήμα 

Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 29/10/2020, ύστερα 

από τη σχετική έγκριση της γενικής συνέλευσης του τμήματος. Η έρευνά του εστιάζει 

στην διαχείριση της άνεσης και της ενέργειας σε νοσοκομειακά κτήρια με τεχνικές 

κατανεμημένης τεχνητής νοημοσύνης. Τελεί υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δρ. 

Αναστασίου Ντούνη, Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Ερευνητική Εργασία 

 

Η παρούσα μεταδιδακτορική έρευνα εστιάζει στη μελέτη, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ευφυών πολυπρακτορικών συστημάτων για τη διαχείριση της άνεσης και 

της ενέργειας σε νοσοκομειακά κτήρια.  

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μέσα σε 

κτίρια, η διατήρηση του εσωτερικού περιβάλλοντος σε καλά επίπεδα, για τη 

διασφάλιση της υγείας και της παραγωγικότητας [1], είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. 

Επίσης, τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% της παγκόσμιας ενεργειακής 

κατανάλωσης και για το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα νοσοκομεία 

έχουν μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις ενέργειας στον τριτογενή τομέα. Αυτή 



η κατανάλωση ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών 

(θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, παραγωγή ατμού για θέρμανση, 

αποστείρωση, μαγείρεμα) και των ηλεκτρικών αναγκών (κλιματισμός, φωτισμός, 

λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων, κλπ.). Οι βασικότεροι λόγοι για την τόσο υψηλή 

κατανάλωση ενέργειας των νοσοκομείων είναι η συνεχής λειτουργία τους όλο το 

εικοσιτετράωρο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, τα ειδικά επίπεδα άνεσης τα οποία 

απαιτούνται για την υγεία των ασθενών καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες 

λειτουργίας διάφορων χώρων π.χ. χειρουργεία.  

Οι τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική άνεση σε ένα κτίριο είναι η 

θερμική άνεση, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και η οπτική άνεση. Η θερμοκρασία 

του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι δείκτης της θερμικής άνεσης, ενώ η 

συγκέντρωση του CO2 και του επιπέδου φωτισμού είναι δείκτες της ποιότητας του 

εσωτερικού αέρα και της οπτικής άνεσης αντίστοιχα [2]. Για να διατηρούνται οι 

δείκτες σε αποδεκτά επίπεδα, το σύστημα θέρμανσης/ψύξης, το σύστημα 

εξαερισμού και το σύστημα τεχνητού φωτισμού, που λειτουργούν ως ενεργοποιητές 

στο πλαίσιο ελέγχου, θα πρέπει και τα τρία ταυτόχρονα να ελέγχονται κατάλληλα. 

Υπάρχουν πολλές έρευνες για τη θερμική άνεση σε κτίρια με ενεργοποιητές HVAC, 

ωστόσο οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες επικεντρώνονται μόνο στον έλεγχο 

θερμοκρασίας [3] ή στον έλεγχο θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας [4-9] και δεν 

επιδρούν στους άλλους δύο δείκτες. Λίγες έρευνες εξετάζουν μόνο τη διατήρηση της 

οπτικής άνεσης σε υψηλά επίπεδα με τη χρήση τεχνητού φωτισμού [10,11]. Όπως 

επίσης, λίγες έρευνες προτείνουν προσεγγίσεις για τον έλεγχο μόνο του αερισμού για 

τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα [1,12]. Καμία από τις 

προαναφερθείσες έρευνες δεν θεωρεί την εσωτερική άνεση του κτιρίου ως ένα 

ενιαίο σύστημα των τριών παραγόντων που αναφέραμε παραπάνω.  

Ορισμένες έρευνες προσεγγίζουν το προαναφερόμενο πρόβλημα με ελεγκτές 

ασαφούς λογικής [13-15] και πολυπρακτορικά συστήματα (MAS) [16-18], για τη 

διατήρηση των υψηλών επιπέδων άνεσης σε εσωτερικούς χώρους και ταυτόχρονα τη 

μείωση της συνολικής κατανάλωσης των κτιρίων ελέγχοντας την εσωτερική 

θερμοκρασία, την συγκέντρωση CO2 καθώς και την φωτεινότητα του εσωτερικού 

χώρου. Αυτές οι προσεγγίσεις όμως εξαρτώνται κυρίως από υποκειμενικές γνώσεις 

για τον καθορισμό των παραμέτρων και δεν αναπτύσσουν κανένα μηχανισμό 



μάθησης για την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους όταν αλλάζει η δυναμική του 

κτιρίου.  

Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας κεντρικός πράκτορας ενεργεί ως 

συντονιστής όλων των τοπικών πρακτόρων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ολική 

βλάβη του συστήματος όταν δημιουργηθεί βλάβη μόνο στον συντονιστή πράκτορα.  

Το πρόβλημα λοιπόν έγκειται αφενός στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και 

αφετέρου στην επίτευξη της άνεσης, η οποία περιλαμβάνει την ανθρώπινη 

ικανοποίηση όσον αφορά  τα επίπεδα θερμικής και οπτικής άνεσης καθώς και την 

ποιότητα του αέρα. Έτσι το ισοζύγιο των δύο είναι αναγκαίο για ένα βιώσιμο και 

έξυπνο νοσοκομειακό κτήριο. Η επίτευξη αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται από 

ένα πλήρως αποκεντρωμένο σύστημα έτσι ώστε να αποφεύγεται η ολική κατάρρευση 

του συστήματος όταν συμβαίνουν τοπικές βλάβες και ταυτόχρονα αυτό το σύστημα 

να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές του εσωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Πρόσφατα, προτάθηκαν μέθοδοι ενισχυτικής μάθησης για την ενίσχυση των 

προτεινόμενων συστημάτων με μηχανισμούς μάθησης, ωστόσο αυτές οι 

προσεγγίσεις εστιάζουν στην επίτευξη μόνο της θερμικής άνεσης με ταυτόχρονη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης [19, 20]. Έτσι, τα ευφυή πολυπρακτορικά 

συστήματα φαίνονται πολλά υποσχόμενα στο να δίνουν λύσεις στις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις.  

Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής έρευνας θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη πολύ-

πρακτορικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας και άνεσης βασισμένο σε 

αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης με ασαφή λογική, ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης 

της ανθρώπινης πληρότητας του χώρου και αξιολόγηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας του κτηρίου. Για την υλοποίηση έχει υιοθετηθεί το λογισμικό 

Matlab/Simulink, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη των μοντέλων και των 

κυκλωμάτων ελέγχου που μπορούν να υπάρξουν σε ένα κτήριο. Επίσης, επιτρέπει την 

ανάπτυξη μαθηματικών και νεύρο-ασαφών μοντέλων και τον προγραμματισμό 

ευφυών πρακτόρων-ελεγκτών με μεθόδους ενισχυτικής μάθησης.  

 

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής συγκεκριμένα ασχολήθηκε: 

 



 Με την ανάπτυξη των μοντέλων της θερμοκρασίας, της φωτεινότητας, της 

συγκέντρωσης του CO2 και των στοιχείων δράσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν μοντέλα ελέγχου θερμοκρασίας χώρου [21] με στοιχεία δράσης 

συνήθως HVAC που ελέγχουν ταυτόχρονα και την υγρασία του χώρου [22-26] 

χωρίς όμως την δυνατότητα ταυτόχρονης ψύξης και θέρμανσης, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις τα συστήματα HVAC χρησιμοποιούνται και για έλεγχο 

της περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα [27, 28].    

Για τις προσομοιώσεις αναπτύχθηκε σύστημα θέρμανσης [29] που εισάγει στο 

χώρο ζεστό αέρα, θερμοκρασίας 50ΟC με μέγιστο ρυθμό ροής  3600kg/hr. 

Οπότε, η ροή θερμότητας μέσα στον  χώρο προκύπτει από την παρακάτω 

εξίσωση: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= (𝑇ℎ𝑒𝑎𝑡 − 𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚) ∙ 𝑀𝑑𝑜𝑡 ∙ 𝑐  

Όπου 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 ροή θερμότητας στον χώρο, 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑡 θερμοκρασία του ζεστού αέρα, 

𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚 θερμοκρασία του αέρα του δωματίου, 𝑀𝑑𝑜𝑡  ρυθμός ροής μάζας αέρα 

από το σύστημα θέρμανσης και c θερμοχωρητικότητα του αέρα σε σταθερή 

πίεση.  

Η παράγωγος της θερμοκρασίας του χώρου ως προς τον χρόνο εκφράζεται ως:  

𝑑𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚

𝑑𝑡
=

1

𝑀𝑎∙𝑐
 ∙ (

𝑑𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡

𝑑𝑡
−
𝑑𝑄𝑙

𝑑𝑡
)  

Όπου 𝑀𝑎 είναι μάζα του αέρα μέσα στον χώρο και:  

(
𝑑𝑄

𝑑𝑡
)𝑙 =

𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚−𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑞
  

Όπου 𝑅𝑒𝑞  η ισοδύναμη θερμική αντίσταση του χώρου και  𝑇𝑜𝑢𝑡 η εξωτερική 

θερμοκρασία Περιβάλλοντος. 

Επίσης, αναπτύχθηκε και σύστημα ψύξης [30] που εισάγει ψυχρό αέρα 

θεμροκρασίας 16ΟC με μέγιστο ρυθμό ροής  3600kg/hr. 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= (𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚 − 𝑇𝑐𝑜𝑜𝑙) ∙ 𝑀𝑑𝑜𝑡 ∙ 𝑐  

Όπου 𝑇𝑐𝑜𝑜𝑙 η θερμοκρασία του αέρα που εξάγεται από το σύστημα ψύξης 



 (
𝑑𝑄

𝑑𝑡
)𝑙 =

𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚

𝑅𝑒𝑞
 

𝑑𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚

𝑑𝑡
=

1

𝑀𝑎∙𝑐
 ∙ (

𝑑𝑄𝑙

𝑑𝑡
−
𝑑𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙

𝑑𝑡
)  

Για το μοντέλο της φωτεινότητας του χώρου από το φως που διαχέεται από 

τον ουρανό, χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση όπου μας δίνει την 

οριζόντια φωτεινότητα σε ένα σημείο p του χώρου [31]: 

𝐸𝑝,𝑑 =
𝑟𝑤𝐿

2
 ∙

𝑧

√ℎ𝑝2 + 𝑧2
(𝑡𝑎𝑛−1

𝑥𝑤 + 𝑤𝑤 − 𝑥𝑝

√ℎ𝑝2 + 𝑧2
+ 𝑡𝑎𝑛−1

𝑥𝑤 + 𝑥𝑝

√ℎ𝑝2 + 𝑧2
)

−
𝑧

√(ℎ𝑝 + ℎ𝑤)
2
+ 𝑧2

 

∙  

(

 𝑡𝑎𝑛−1
𝑥𝑤 + 𝑤𝑤 − 𝑥𝑝

√(ℎ𝑝 + ℎ𝑤)
2
+ 𝑧2

+ 𝑡𝑎𝑛−1
𝑥𝑝 − 𝑥𝑤

√(ℎ𝑝 + ℎ𝑤)
2
+ 𝑧2)

  

Όπου 𝐸𝑝,𝑑 η φωτεινότητα στο σημείο p, 𝐿 η φωτεινότητα του ουρανού, 𝑧 η 

απόσταση μεταξύ του σημείου p και του παραθύρου, ℎ𝑝 το ύψος μεταξύ της 

χαμηλότερης πλευράς του παραθύρου και του σημείου p, ℎ𝑤 ύψος του 

παραθύρου, 𝑤𝑤  πλάτος παραθύρου, 𝑥𝑤 απόσταση μεταξύ του αριστερού 

τοίχου και της αριστερής πλευράς του παραθύρου, 𝑥𝑝 απόσταση μεταξύ του 

σημείου p και του αριστερού τοίχου και  𝑟𝑤 η διαπερατότητα του παραθύρου. 

Για την φωτεινότητα του χώρου, υποθέτουμε πως οι αποφάσεις παίρνονται 

βάση των τιμών που καταγράφει ο αισθητήρας και η φωτεινότητα από τον 

φυσικό αλλά και από τον τεχνητό φωτισμό, κατανέμεται κανονικά. Για 

στοιχεία δράσεις, θεωρούνται λάμπες φθορισμού όπου η συσχέτιση μεταξύ 

καταναλισκόμενης ισχύς και φωτεινότητας είναι περίπου 50 lumens/watt 

[32].  

Για τον προσδιορισμό του CO2 για δεδομένο ρυθμό αερισμού 

χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=
𝑞(𝐶𝑜𝑢𝑡−𝐶)+𝑅∙𝑁

𝑉
  



όπου 𝑉 είναι ο όγκος του κτηριακού χώρου, 𝑅 ο ρυθμός παραγωγής του 𝐶𝑂2 

για ένα άτομο, N είναι ο αριθμός των ατόμων μέσα στο κτήριο, 𝐶𝑜𝑢𝑡 η 

εξωτερική συγκέντρωση του CO2 και q ο ρυθμός εξαερισμού. Για ένα κτήριο, 

σύμφωνα με το DIN 1946, η ανανέωση αέρα ανά ώρα πρέπει να είναι μεταξύ 

4-6 φορές του όγκου του κτηρίου. Για χώρο 150000L ο ρυθμός αερισμού του 

συστήματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 600000L / h. Η 

εγκατεστημένη ισχύς για ένα τέτοιο σύστημα είναι περίπου 165W 

υποθέτοντας μια σχέση 0,5W / (L / s) ενώ το ποσοστό παραγωγής ανά άτομο 

ισούται με 29,88 L / h [33]. 

 Με την μελέτη της ασαφούς Q-μάθησης. Η Q-μάθηση [34] είναι μία μέθοδος 

ενισχυτικής μάθησης όπου ο πράκτορας χτίζει σταδιακά μια Q-συνάρτηση, η 

οποία προσπαθεί να εκτιμήσει τις μελλοντικές απομειωμένες ανταμοιβές για 

ενέργειες σε δεδομένες καταστάσεις. Η έξοδος της Q συνάρτησης για  

κατάσταση x και ενέργεια α συμβολίζεται με 𝑄(𝑥, 𝑎). Οι τιμές αυτής της 

συνάρτησης αποθηκεύονται σε έναν πίνακα που ονομάζεται Q. Η μέθοδος 

αυτή όμως δεν είναι πρακτική για μεγάλους χώρους καταστάσεων-ενεργειών 

και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεχή χώρο καταστάσεων.  Τα προβλήματα 

αυτά ξεπερνιούνται με την χρησιμοποίηση συστημάτων ασαφούς λογικής 

όπου μπορούν να επιτύχουν καλές προσεγγίσεις στην αποθήκευση των τιμών 

Q και για αυτό το λόγο μελετήθηκε η ασαφής Q μάθηση [35]. Ο αλγόριθμος 

της ασαφής Q μάθησης έχει ως εξής: 

1. Παρατήρηση της κατάστασης 𝑥 

2.Για κάθε κανόνα που ενεργοποιείται επιλογή μιας εξόδου σύμφωνα με την 

στρατηγική εξερεύνησης. 

3. Υπολογισμός της συνολικής εξόδου 𝑎(𝑥)και υπολογισμός της αντίστοιχης 

τιμής 𝑄(𝑥, 𝑎) 

𝑎(𝑥) =
∑ 𝑎𝑖(𝑥)
𝑁
𝑖=1  𝑎𝑖

∑ 𝑎𝑖(𝑥)
𝑁
𝑖=1

  

 𝑄(𝑥, 𝑎) =
∑ 𝑎𝑖(𝑥)
𝑁
𝑖=1  𝑎𝑖 𝑞[𝑖,𝑖

†]

∑ 𝑎𝑖(𝑥)
𝑁
𝑖=1

 



όπου N ο αριθμός των κανόνων που ενεργοποιούνται, 𝑎𝑖(𝑥) η πυροδότηση 

του κάθε κανόνα, 𝑎𝑖  η ενέργεια που επιλέγεται σε κάθε κανόνα και 𝑞[𝑖, 𝑖†] η 

τιμή Q  του κανόνα 𝑖 για επιλογή της ενέργειας 𝑖† μέσω του αλγόριθμου 

αναζήτησης. 

4.Εφαρμογή της ενέργειας 𝑎(𝑥)και παρατήρηση της καινούριας κατάσταση 𝑦. 

5. Λήψη της ανταμοιβής 𝑟. 

6. Ενημέρωση των τιμών Q σύμφωνα με τον τύπο: 

𝛥𝑞[𝑖, 𝑖†] = 𝑔 𝛥𝑄
𝑎𝑖(𝑥)

∑ 𝑎𝑖(𝑥)
𝑁
𝑖=1

 όπου 𝑔 ο ρυθμός μάθησης, γ ο συντελεστής 

απομείωσης και 𝛥𝑄 = 𝑟 + 𝛾𝑉(𝑦) − 𝑄(𝑥, 𝑎)  

όπου 𝑉(𝑦) =
∑ 𝑎𝑖(𝑦)
𝑁
𝑖=1  𝑎𝑖 𝑞[𝑖,𝑖

∗]

∑ 𝑎𝑖(𝑦)
𝑁
𝑖=1

 και 𝑞[𝑖, 𝑖∗] η επιλογή της ενέργειας 𝑖∗ που έχει 

την μέγιστη τιμή Q για τον κανόνα 𝑖.  

Με την ανάπτυξη πρακτόρων ασαφούς Q-μάθησης. Με βάση τον αλγόριθμο 

της ασαφούς Q-μάθησης πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη πράκτορα, ο οποίος 

διαχειρίζεται την θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Ο συγκεκριμμένος 

πράκτορας μπορεί να βρίσκεται σε πολλαπλές καταστάσεις με διαφορετικό 

βαθμό συμμετοχής στην καθεμία. Οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται, 

προσδιορίζονται από τις μετρήσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος και της εσωτερικής θερμοκρασίας του χώρου. Για κάθε 

κατάσταση δοκιμάζει ενέργειες και η συνολική ενέργεια προκύπτει από τον 

σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους ενεργειών. Ύστερα από την εφαρμογή 

της συνολικής ενέργειας,  ο πράκτορας προσδιορίζει τις νέες καταστάσεις και 

υπολογίζει την «ανταμοιβή», ανανεώνοντας ταυτόχρονα τον πίνακα Q. Η 

ανταμοιβή έχει σχέση με απόκλιση της θερμοκρασίας του χώρου από την 

επιθυμητή τιμή των χρηστών και από την κατανάλωση της ισχύος.  Ο πίνακας 

Q, εμπεριέχει μια τιμή σε κάθε συνδυασμό κατάστασης-ενέργειας που 

υποδεικνύει ποια ενέργεια είναι καλύτερη σε κάθε κατάσταση. Αναλυτικά, η 

ανάπτυξη του πράκτορα πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

o Ορίστηκαν οι ασαφείς καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται ο 

πράκτορας με τριγωνικά ασαφή σύνολα. Οι καταστάσεις ορίζονται 



από δύο μεταβλητές οι οποίες είναι: α) η εξωτερική θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος και β) η διαφορά της θερμοκρασίας του χώρου από την 

επιθυμητή τιμή που ορίζουν οι χρήστες. Το σύνολο των ασαφών 

καταστάσεων είναι 35.  

o Ορίστηκαν οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο πράκτορας σε κάθε 

κατάσταση. Οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν είναι πέντε και 

έχουν να κάνουν με την μεταβολή της ισχύος του συστήματος ψύξης - 

θέρμανσης ως εξής: μικρή θετική, μεγάλη θετική, μικρή αρνητική, 

μεγάλη αρνητική και μηδενική.  

Η ανταμοιβή του πράκτορα υπολογίζεται από την απόλυτη τιμή του 

σφάλματος μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής θερμοκρασίας του 

χώρου αφαιρούμενη από την αρνητική κατανάλωση της ισχύος. Η ανταμοιβή 

κανονικοποιείται στο διάστημα [0, -1] και όσο πιο κοντά στο μηδέν βρίσκεται 

η τιμή της τόσο πιο καλά ενεργεί ο πράκτορας.  

Επίσης, αναπτύχθηκε πράκτορας για την διαχείριση της φωτεινότητας του 

εσωτερικού χώρου . Οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται, προσδιορίζονται 

από τις μετρήσεις της φωτεινότητας του χώρου, η οποία προέρχεται από την 

φωτεινότητα του περιβάλλοντος διαμέσου του παραθύρου και από την 

συνολική φωτεινότητα, η οποία υπάρχει μέσα στον χώρο. Δοκιμάζει ενέργειες 

για κάθε κατάσταση και η συνολική ενέργεια προκύπτει από τον σταθμισμένο 

μέσο όρο των επιμέρους ενεργειών. Ύστερα από την εφαρμογή της συνολικής 

ενέργειας,  ο πράκτορας προσδιορίζει τις νέες καταστάσεις και υπολογίζει την 

«ανταμοιβή» ανανεώνοντας ταυτόχρονα τον πίνακα Q. Η ανταμοιβή έχει 

σχέση με την απόκλιση της συνολικής φωτεινότητας του χώρου από την 

φωτεινότητα που ορίζουν οι χρήστες και από την κατανάλωση της ισχύος.  

Αναλυτικά, η ανάπτυξη του πράκτορα πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

o Ορίστηκαν οι ασαφείς καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται ο 

πράκτορας με τριγωνικά ασαφή σύνολα. Οι καταστάσεις ορίζονται 

από δύο μεταβλητές οι οποίες είναι: α) η φωτεινότητα του 

περιβάλλοντος, η οποία διεισδύει στον εσωτερικό χώρο και β) η 

διαφορά της συνολικής φωτεινότητας του χώρου από την επιθυμητή 



τιμή που ορίζουν οι χρήστες Το σύνολο των ασαφών καταστάσεων 

είναι 35.  

o Ορίστηκαν οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο πράκτορας σε κάθε 

κατάσταση. Οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν είναι πέντε και 

έχουν να κάνουν με την μεταβολή της ισχύος του συστήματος 

φωτισμού ως εξής: μικρή θετική, μεγάλη θετική, μικρή αρνητική, 

μεγάλη αρνητική και μηδενική.  

o Η ανταμοιβή του πράκτορα υπολογίζεται από την απόλυτη τιμή του 

σφάλματος μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής 

θερμοκρασίας του χώρου αφαιρούμενη από την αρνητική 

κατανάλωση της ισχύος. Η ανταμοιβή κανονικοποιείται στο διάστημα 

[0, -1] και όσο πιο κοντά στο μηδέν βρίσκεται η τιμή της τόσο πιο καλά 

ενεργεί ο πράκτορας.   

Επακόλουθα, αναπτύχθηκε πράκτορας για την διαχείριση της εσωτερικής 

συγκέντρωση του CO2. Οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται, προσδιορίζονται 

από τις μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο. Για κάθε 

κατάσταση δοκιμάζει ενέργειες και η συνολική ενέργεια προκύπτει από τον 

σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους ενεργειών. Ύστερα από την εφαρμογή 

της συνολικής ενέργειας,  ο πράκτορας προσδιορίζει τις νέες καταστάσεις και 

υπολογίζει την «ανταμοιβή» ανανεώνοντας ταυτόχρονα τον πίνακα Q. Η 

ανταμοιβή έχει σχέση με την απόκλιση της περιεκτικότητας του διοξειδίου 

του άνθρακα στον χώρο από την επιθυμητή τιμή που ορίζουν  οι χρήστες και 

από την κατανάλωση της ισχύος.  Αναλυτικά, η ανάπτυξη του πράκτορα 

πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

o Ορίστηκαν οι ασαφείς καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται ο 

πράκτορας με τριγωνικά ασαφή σύνολα. Οι καταστάσεις ορίζονται 

από μία μεταβλητή η οποία είναι: η διαφορά της περιεκτικότητας του 

διοξειδίου του άνθρακα από την επιθυμητή τιμή που ορίζουν οι 

χρήστες. Το σύνολο των ασαφών καταστάσεων είναι 7.  



o Ορίστηκαν οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο πράκτορας σε κάθε 

κατάσταση. Οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν είναι πέντε και 

έχουν να κάνουν με την μεταβολή της ισχύος του συστήματος 

εξαερισμού ως εξής: μικρή θετική, μεγάλη θετική, μικρή αρνητική, 

μεγάλη αρνητική και μηδενική.  

o Η ανταμοιβή του πράκτορα υπολογίζεται από την απόλυτη τιμή του 

σφάλματος μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής 

περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο, 

αφαιρούμενη από την αρνητική κατανάλωση της ισχύος. Η ανταμοιβή 

κανονικοποιείται στο διάστημα [0, -1] και όσο πιο κοντά στο μηδέν 

βρίσκεται η τιμή της τόσο πιο καλά ενεργεί ο πράκτορας.   

Με την μελέτη πολυπρακτορικών συστημάτων. Τα πολυπρακτορικά 

συστήματα, θεωρούνται βασικός τομέας της κατανεμημένης τεχνητής 

νοημοσύνης. Ένα σύστημα που απαρτίζεται από ένα σύνολο πρακτόρων που 

μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και μεταξύ τους, ονομάζεται 

πολυπρακτορικό σύστημα (MAS) [36]. Στη κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη, 

πολλά υπολογιστικά συστήματα που λειτουργούν σε κοινό περιβάλλον 

εξυπηρετώντας διαφορετικούς σκοπούς, έρχονται συχνά σε σύγκρουση 

μεταξύ τους και πρέπει να βρουν έναν κοινό τρόπο να ενεργήσουν 

προκειμένου το καθένα να εκπληρώσει το στόχο του. Η δημιουργία ενός 

πολυπρακτορικού συστήματος έγκειται στην επίλυση προβλημάτων που 

ξεπερνούν τις δυνατότητες ενός μόνο πράκτορα. Συγκεκριμένα, στην επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων στα οποία η εύρεση λύσης καθίσταται δύσκολη 

από ένα μόνο πράκτορα και στην επίλυση προβλημάτων που από τη φύση 

τους, είναι κατανεμημένα. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός συνεργατικού 

πολυπρακτορικού συστήματος είναι η δυνατότητα συνεργασίας των 

πρακτόρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την συνολική απομειωμένη 

ανταμοιβή [37]. Ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί ως επέκταση 

μιας MDP για έναν πράκτορα [38]. Τα χαρακτηριστικά των MAS τα καθιστούν 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε σύνθετα συστήματα των οποίων η 

πολυπλοκότητα προέρχεται κυρίως από την αλληλεπίδραση των 



διαφορετικών εξαρτημάτων και εννοιών. Τα πολυπρακτορικά συστήματα 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν σε συστήματα θερμικής άνεσης 

κτηρίων με μεγάλη επιτυχία [39-41]. Η ενσωμάτωση μηχανικής μάθησης 

στους πράκτορες δημιουργεί ευφυείς πράκτορες που έχουν τη δυνατότητα 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους ανάλογα με το περιβάλλον που 

βρίσκονται και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Η δομή ενός συστήματος 

συνεργατικών πολυπρακτόρων [42] είναι μια επέκταση της Μαρκοβιανής 

διαδικασίας απόφασης (MDP) για έναν απλό πράκτορα και αποτελείται από 

τις παρακάτω παραμέτρους:  

 

1) Ένα χρονικό βήμα  t = 0,1,2,3,… 

2) Ένα σύνολο πρακτόρων A = {A1,A2, ...,An}. 

3) Ένα σύνολο από διακριτές καταστάσεις Si. Η συνολική κατάσταση είναι το 

εξωτερικό γινόμενο όλων των μεταβλητών m: 

S = S1×...×Sm. Μία κατάσταση st ∈ S που περιγράφει την κατάσταση του 

«κόσμου» την χρονική στιγμή t. 

4) Ένα πεπερασμένο σύνολο από ενέργειες Ai για κάθε πράκτορα i. Η 

ενέργεια που επιλέγεται από τον πράκτορα i στο χρονικό βήμα t 

δηλώνεται  ως α𝑖
𝑡 ∈ Ai. Η κοινή ενέργεια αt ∈ A = A1 ×. . .×An είναι ο 

συνδυασμός όλων των ατομικών ενεργειών των n πρακτόρων. 

5) Μια συνάρτηση μετάβασης καταστάσεων T : S×A ×S→[0,1] η οποία δίνει 

την πιθανότητα μετάβασης p(st+1|st ,αt) το σύστημα να μετακινηθεί στην 

κατάσταση st+1 όταν η κοινή ενέργεια αt εφαρμοστεί στην κατάσταση st. 

6) Μια συνάρτηση ανταμοιβής  Ri : S×A → R η οποία παρέχει στον πράκτορα 

i μια ατομική ανταμοιβή 𝑟𝑖
𝑡 ∈ 𝑅𝑖(𝒔

′, 𝒂′) βασιζόμενη στην κοινή ενέργεια 

αt που εφαρμόζεται στην κατάσταση st. Η συνολική ανταμοιβή είναι το 

άθροισμα των τοπικών ανταμοιβών. 

Οι πιο γνωστές προσεγγίσεις της Q μάθησης σε συστήματα πολυπρακτόρων 

είναι:  

 Η «MDP μάθηση» όπου το σύστημα  μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

πράκτορας  με πολλαπλές καταστάσεις και πολλαπλές ενέργειες.  



 Η «ανεξάρτητη μάθηση» όπου ο κάθε πράκτορας αγνοεί τις ενέργειες 

και τις ανταμοιβές όλων των υπολοίπων πρακτόρων και μαθαίνει την 

στρατηγική του αυτόνομα [43].  

 Η «συντονισμένη ενισχυτική μάθηση» όπου πράκτορας πρέπει να 

συντονίσει τις ενέργειες του με μερικούς μόνο «γειτονικούς» 

πράκτορες και δρα ανεξάρτητα σε σχέση με τους υπόλοιπους [44] και  

 η «κατανεμημένη συνάρτηση αξίας» όπου κάθε πράκτορας διατηρεί 

μια τοπική συνάρτηση Q βασιζόμενη στις δικές του ενέργειες και την 

ενημερώνει με την ενσωμάτωση των συναρτήσεων Q των γειτονικών 

του πρακτόρων [45]. 

Με την ανάπτυξη πολυπρακτορικού συστήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα 

ενεργεί σε περιβάλλον κτηρίου έτσι ώστε να πραγματοποιεί ουσιαστικά 

εξισορρόπηση μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας και των προτιμήσεων των 

χρηστών που είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα έξυπνο κτηριακό 

περιβάλλον και δίνει έμφαση τόσο στην ενεργειακή βιωσιμότητα όσο και στην 

ανθρώπινη ευημερία [46]. Το εν λόγω σύστημα βασίζεται σε ασαφή 

ενισχυτική μάθηση υλοποιώντας την τεχνική ανεξάρτητης μάθησης αφού 

μεταξύ των πρακτόρων δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο κάθε 

πράκτορας αποσκοπεί στην βελτίωση της άνεσης των χρηστών με ταυτόχρονη 

μείωση της εκάστοτε κατανάλωσης και συνεπακόλουθα της συνολικής 

κατανάλωσης του κτηρίου. Η χρησιμοποίηση λοιπόν του πολυπρακτορικού 

συστήματος έγκειται ξεκάθαρα στην φύση του προβλήματος (κατανεμημένο) 

[47] όπου η χρήση ενός μόνο πράκτορα θα αύξανε εκθετικά τον χώρο των 

καταστάσεων – ενεργειών [48]. Το σύστημα είναι ικανό να ικανοποιεί τις 

προσωπικές προτιμήσεις και ταυτόχρονα να προσαρμόζει την συμπεριφορά 

του ανάλογα με την ανάδραση, η οποία θα προέρχεται από την συμπεριφορά 

των χρηστών. Το πολυπρακτορικό σύστημα αποτελείται από τους τρεις 

πράκτορες. Οι καταστάσεις του συστήματος καθορίζονται βάση μετρήσεων 

από αισθητήρια που θα προέρχονται από την θερμοκρασία του χώρου, την 

συγκέντρωση του CO2 και την φωτεινότητα του χώρου. Οι ενέργειες των 

πρακτόρων καθορίζουν το ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης των 



μηχανισμών δράσης με βάση την ονομαστική τους κατανάλωση. Το σήμα 

ανταμοιβής που καθορίζει το κατά πόσο ο πράκτορας ενεργεί «καλά» στο 

περιβάλλον θα προέρχεται από μετρήσεις σφάλματος, οι οποίες προκύπτουν 

από τις πραγματικές μετρήσεις του κτηρίου σε σχέση με των αντίστοιχων 

προτιμήσεων των χρηστών καθώς επίσης και από την καταναλισκόμενη ισχύ. 

Τέλος,  σε κάθε πράκτορα είναι ενσωματωμένος ένας αλγόριθμος 

εξερεύνησης/αξιοποίησης, ο οποίος επιτρέπει την εξερεύνηση του χώρου 

καταστάσεων ενεργειών προκειμένου την εύρεση της βέλτιστης πολιτικής με 

ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των πολιτικών των πρακτόρων σε πιθανές 

αλλαγές των προτιμήσεων των χρηστών. 
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