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Ηλεκτροµηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις στα µεγάλα 
έργα: Συνέργεια µε άλλες 

ειδικότητες 

Θωµάς Δ. Ξένος 
Καθηγητής ΤΗΜΜΥ 
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Συνέργεια - Αειφορία  
σε έργα µεγάλης κλίµακας  
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Αειφορία - τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας 

Ευρωκώδικες: 
Πρότυπα για τις 
εργασίες. 
 
305/2011 
Πρότυπα για την 
ποσοτικοποίηση 
επιπτώσεων 
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Ποσοτικοποίηση αειφορίας - συνέργεια 

Βάσεις:  
Αρχικά: Ευρωκώδικες – CPD (89/106) (Οδηγία για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα 
των δοµικών κατασκευών)  
Σήµερα: Ευρωκώδικες – CPR (305/2011) (Κανονισµός 
για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών και για την κατάργηση της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου ) 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν υπάρχει αειφορία: 
1.  Εφόσον δεν πληρούνται οι λειτουργικές ανάγκες 
2.  Εφόσον δεν πληρούνται οι τεχνικές ανάγκες 
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Συνέργεια – Αειφορία 
Τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας 

Είναι σηµαντικό, οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί 
των υπόλοιπων ειδικοτήτων να συνεργάζονται, 
προκειµένου να εξασφαλίζουν πολύ καλή 
ποιότητα περιβάλλοντος και εξοικονόµηση 
ενέργειας όχι µόνο στη φάση λειτουργίας των 
κτηρίων αλλά και στη φάση κατασκευής τους 
(ενσωµατωµένη ενέργεια). 

    Edward Keegan 
    π. Πρόεδρος ASHRAE 
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Τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας 
Ο σχεδιασµός των τεχνικών έργων 
µεγάλης κλίµακας, ως συνθετική εργασία, 
χαρακτηρίζεται από:   
 πολυπαραµετρικότητα,  
 διεπιστηµονικότητα  
και  
διέπεται από πολλαπλότητα κριτηρίων.  
Εφόσον η πολυπλοκότητα του έργου 
αυξάνει και αποκεντρώνεται, η σύνθεση 
απαιτεί τη συνεργασία / συνέργεια οµάδων 
πολλών ειδικοτήτων.  
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Συνέργεια  
Τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας 

Η κλασική τάση λειτουργίας 
ανεξάρτητων, συνεργαζόµενων 
ειδικοτήτων έχει ξεπεραστεί διεθνώς.  
 
Πλέον απαιτείται η υποστήριξη από 
αναδυόµενες προηγµένες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών και 
εξελιγµένες θεωρίες σχεδιασµού.  
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Συνέργεια -Τάσεις 

Σήµερα, αυτές χωρίζονται σε δυο µεγάλες 
κατηγορίες προσεγγίσεως του προβλήµατος.  
Αυτές που:  
1. υιοθετούν διεπιστηµονική βελτιστοποίηση 
2. εισάγουν ευφυείς πράκτορες σε 
πολυπρακτορικά συστήµατα.  
Και οι δυο κατηγορίες µπορούν να 
διευκολύνουν κατανεµηµένες ασύγχρονες 
συνεργασίες ταυτόχρονα µε διεπιστηµονικές 
προοπτικές, εργαλεία και τεχνικές.  

         8  
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Συνέργεια –  
Διεπιστηµονική βελτιστοποίηση 

Αποτελεί προωθηµένη θεωρητική 
προσέγγιση συνεργητικού σχεδιασµού.  
 
Συνιστά εξελιγµένη προσέγγιση στην 
επίλυση διεπιστηµονικών και 
πολυκριτηριακών προβληµάτων 
σχεδιασµού.  
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Συνέργεια  
Διεπιστηµονική βελτιστοποίηση 

Ένα σύνθετο και µεγάλης κλίµακας πρόβληµα  
1.  αποσυντίθεται σε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. 
κλάδους ή λειτουργικά στοιχεία), που βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά του υπόψιν προβλήµατος.  
2. προσδιορίζονται και αναλύονται οι 
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων 
στοιχείων σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους 
και κατηγοριοποιούνται ως ανεξάρτητα, 
συνεζευγµένα ή διαµοιραζόµενα.   
Εν τέλει οι πιθανές λύσεις σχεδιασµού 
ανακύπτουν µέσω συγκεκριµένων µηχανισµών 
συνέργειας.        10 
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Συνέργεια 
Διεπιστηµονική βελτιστοποίηση 

Η µέθοδος αυτή, εκ της φύσεώς της, 
βασίζεται στην εις βάθος ανάλυση των 
τεχνικών εκδοχών του προβλήµατος 
σχεδιασµού, επιτρέποντας-επιβάλλοντας  
τους σχεδιαστές µηχανικούς την 
διερεύνηση του αντικειµένου 
αποτελεσµατικά, προκειµένου να λάβουν 
ευφυείς αποφάσεις και να δώσουν ευφυείς 
λύσεις.  
Η µέθοδος αυτή είναι ολοκληρωµένη αλλά 
άκαµπτη. 
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Συνέργεια  
Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση 
Αποτελεί προωθηµένη προσέγγιση 
συνεργητικού σχεδιασµού βασιζόµενη σε 
τεχνολογίες πληροφορικής / επικοινωνιών.  
 
 
Άλλες αντίστοιχες προσεγγίσεις στοχεύουν 
στο να υποστηρίξουν επικοινωνίες 
δεδοµένων σχεδιασµού και το 
σηµασιολογικό περιεχόµενο της 
ανταλλασσόµενης πληροφορίας.  
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Συνέργεια  
Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση 
Η Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση: 
1. εκµεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά των 
ευφυών πρακτόρων: 

 (Αυτονοµία   Κοινωνικότητα   Μελέτη),  
2. επιτρέπει:  

 την ενεργό αναζήτηση    
 την εξαγωγή λύσεων σχεδιασµού, που 
 ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων των 

ειδικοτήτων.  
13 
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Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση 
Προφανώς  
Όπως και ο ανθρώπινος οµόλογός τους, ο 
πράκτορας κάθε τοµέα εστιάζει στις επιλογές 
σχεδιασµού του οικείου τοµέα του.  
 
Η τελική απόφαση, λαµβάνεται µε 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των πρακτόρων, οι 
οποίες στοχεύουν στην µεγιστοποίηση της 
"ωφέλειας" που αποκοµίζει κάθε πράκτορας 
αφού βεβαίως πληρωθούν οι κοινοί στόχοι. 
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Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση 
Η µέθοδος αυτή προσφέρει:  
απλά και ευέλικτα µέσα υποστήριξης της 
σχεδιαστικής συνέργειας,  
 
Δεν διερευνά εις βάθος τα τεχνικά 
ζητήµατα όπως π.χ. ποιές οι κοινές ή 
συζευγµένες µεταβλητές των 
συνεργαζοµένων ειδικοτήτων. 
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Πολυπρακτορική βελτιστοποίηση 
Αντίθετα  
Υιοθετεί απλά κριτήρια, (ένα ανά 
πράκτορα), προκειµένου να αποφασίσει 
πότε θα προβεί σε παραχωρήσεις και σε 
ποιό βαθµό.  
 
Εις πάσαν περίπτωση όµως, είναι σαφές 
ότι ακόµα κι έτσι η µέθοδος εξαρτάται 
από την απαιτούµενη τεχνική γνώση. 

16 
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Συνέργεια: Βέλτιστη µέθοδος; 
Η απάντηση είναι δύσκολη.  
Με την ταχύτατη ανάπτυξη της 
πληροφορικής και των υπολογιστικών 
συστηµάτων, η δεύτερη θα ισχυροποιείται, 
θα ωριµάζει διαρκώς και θα παίζει ολοένα 
και πιο σηµαντικό ρόλο στον συνεργητικό 
σχεδιασµό.  
Πιθανότατα θα προκύψει ένα υβριδικό 
µοντέλο, όπου η διαδικασία της συνέργειας 
του πρώτου µοντέλου θα υιοθετεί 
πράκτορες. 
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Συνέργεια: Βέλτιστη µέθοδος; 
Η µέθοδος διεπιστηµονικής 
βελτιστοποίησης παρέχει µεθόδους 
αντιµετώπισης σύνθετων προβληµάτων 
σχεδιασµού που δεν µπορούν, σήµερα 
τουλάχιστον, να αντιµετωπιστούν µε 
εργαλεία πληροφορικής και 
επικοινωνιών.  
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Συνέργεια: Βέλτιστη µέθοδος; 
Η αποδόµηση του προβλήµατος και ο 
ορισµός, η ανάλυση και η 
κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών  
απαιτούν εξειδίκευση και εµπειρία,  
 
 
Σήµερα κάτι τέτοιο µόνον άνθρωποι 
µπορούν να το παράσχουν.  
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Συνέργεια: Βέλτιστη µέθοδος; 
Η εφαρµογή της διεπιστηµονικής 
βελτιστοποίησης θα εξαρτάται απόλυτα 
από προηγµένες τεχνολογίες 
υπολογιστών.  
Η ενσωµάτωση προηγµένων εργαλείων 
πληροφορικής και επικοινωνιών και 
εξελιγµένων θεωριών και µοντέλων θα 
είναι αναπόδραστη και θα παράσχει πιο 
εξελιγµένα εργαλεία σχεδιασµού. 

         20  
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Συνέργεια: Βέλτιστη µέθοδος; 
Προφανώς, ο δρόµος είναι µακρύς και 
φυσικά δεν έχουµε ακόµα ούτε δει ούτε 
πει την τελευταία λέξη στον συνεργητικό 
σχεδιασµό. 
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Επιµύθιο; 
 
 

ARS LONGA 
VITA BREVIS 

 
Σας Ευχαριστώ!!! 


