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SUMMARY 

This assignment began as an implementation study of photovoltaic systems and their 

adaptation to office buildings. Soon however, I realized that the use of photovoltaic systems is 

unreliable and of low energy significance if they are not accompanied by energy saving 

techniques. Also, due to low energy yield an annexed photovoltaic system can cover a very 

small percentage of an energy imprint of a building system.  

 

Therefore, the design of a building actively efficient with the use of bioclimatic architecture 

was considered necessary, with methods  that  have been used for decades as well as proper 

and targeted studies and management of the energy consuming systems of buildings, which 

have also evolved rapidly over the last years. The combination of the legacy and evolution 

can lead us to a sustainable energy efficiency which is a “green building”. 

 

Choosing a building for offices isn‟t random as it constitutes a large percentage of energy 

consumption in Greece. Furthermore, we shouldn‟t forget that offices are living systems with 

many hours of function a year. Their green design does not only benefit in saving energy, but 

at the same time creates a friendlier, more efficient and healthier work environment for  the  

employees, increasing their production. In my opinion an investment such as that is energy 

efficient and financially sustainable. 

 

To prove the energy efficiency of a building system, at the end of my assignment there is an 

energy study according to the new regulation KENAK, where at the beginning there is an 

introduction of the theory of the basic principles of bioclimatic architecture and of the 

photovoltaic systems. 

 

I hope this assignment works as an inspiration for my colleagues who want to deal with 

energy saving and its renewable sources. 

 

Finally, the purpose of this assignment is to give a general idea of energy-saving techniques 

and does not delve into a detailed analysis or information that would be excessive and that is 

why many of these techniques involve specific knowledge related to other specialties. 

 

 

 

 

 

Keywords: Bioclimatic design, PV, Photovoltaic‟s systems, Energy saving , natural lighting, 

day lighting, energy certificates, natural ventilation, office buildings. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ Δξγαζία απηή μεθίλεζε σο κηα εθαξκνγή κειέηεο Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

πξνζαξκνγή απηνχ ζε έλα θηίξην γξαθείσλ. χληνκα φκσο κνπ έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ρξήζε 

ησλ Φ/β είλαη ελεξγεηαθά αλεχζπλε θαη κηθξήο ελεξγεηαθήο ζεκαζίαο αλ δελ ζπλνδεχεηαη κε 

ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελεξγείαο. Λφγν ρακειήο αθφκε ελεξγεηαθήο απφδνζεο έλα 

πξνζαξηεκέλν θ/β ζχζηεκα θαιχπηεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

απνηππψκαηνο ελφο θηηξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Οπφηε θξίζεθε αλαγθαίν ε ζρεδίαζε ελφο θηηξίνπ ελεξγά απνδνηηθνχ κε ρξήζε ησλ ηερληθψλ 

ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, αξρέο πνπ είλαη γλσζηέο εδψ θαη δεθαεηίεο. θαζψο θαη κε 

ζσζηή  ζηνρεπφκελε κειέηε  θαη δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαλάισζεο ελεξγείαο ηνπ 

θηηξίνπ, αξρέο κε ξαγδαία εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα, Σν πάληξεκα ινηπφλ ηεο θιεξνλνκίαο 

θαη ηεο εμέιημεο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε έλα βηψζηκν  ελεξγεηαθά απνδνηηθφ θαη θαη΄ 

επέθηαζε  ¨πξάζηλν θηίξην¨. 

 

Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ σο θηηξίνπ γξαθείσλ δελ είλαη ηπραία θαζψο απνηειεί κηα 

κεγάιε κεξίδα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, Δπίζεο λα κελ μερλνχκε φηη ηα 

γξαθεία είλαη έλα δσληαλφ ζχζηεκα κε πνιιέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ην ρξφλν. Ζ πξάζηλε 

ζρεδίαζε ηνπ δελ σθέιεη κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί 

έλα θηιηθφηεξν απνδνηηθφηεξν θαη πην πγηεηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο 

απαζρνινχκελνπο  κέζα ζε απηφ απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφδνζε ηνπ, Καηά ηελ άπνςε 

κνπ ινηπφλ είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή, νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη ειθπζηηθή κηα ηέηνηα 

επέλδπζε.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ ζπζηήκαηνο καο παξνπζηάδεηαη 

ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο κηα ελεξγεηαθή κειέηε απηνχ ζχκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκφ 

ΚΔΝΑΚ θαζψο γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο κηα εηζαγσγή ζηε ζεσξία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ησλ Φ/β ζπζηεκάησλ.  

 

Διπίδσ ε εξγαζία απηή λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο θαη έκπλεπζε γηα ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζέινπλ λα ελαζρνιεζνχλ κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηηο αλαλεψζηκεο πήγεο απηήο. 
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Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δνζεί κηα γεληθή αίζζεζε ησλ 

ηερληθψλ εμνηθνλφκεζεο ελεξγείαο θαη δελ εκβαζχλεη ζε ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιχζεηο κηαο θαη 

φγθνο πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ πνιχ κεγάινο αιιά θαη ιφγνπ ηνπ φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ηερληθέο αθνξνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, Φσηνβνιηατθά, εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο, 

θπζηθφο θσηηζκφο, Δλεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, Μειέηε ζθηαζκνχ, Φπζηθφο αεξηζκφο, θηίξην 

γξαθείσλ.       
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1
O
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ” 

 

1.1 Δηζαγσγή 

O ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ ή ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ή ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο, έλλνηεο ζρεδφλ ηαπηφζεκεο, έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ 

απνδεθηέο εζσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ηε ζσζηή ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ - ρεηκψλα 

θαινθαίξη - θαη ζπλεπψο λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κε φια ηα νθέιε πνπ 

απηφ ζπλεπάγεηαη, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, πνηφηεηα 

δσήο θ.ιπ. O παξαπάλσ ζηφρνο ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

επηηπγράλεηαη κε θαζαξά ζρεδηαζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ή κε δηάθνξεο ηερληθέο ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ θηηξίνπ, πεξηνξίδνληαο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμάξηεζε απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

γηα ηε ζέξκαλζε ή ςχμε ησλ θηηξίσλ. 

 

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο εμαξηάηαη απφ ην ηνπηθφ θιίκα θαη έρεη ηνπο παξαθάησ 

ζηφρνπο: 

 

-  Θεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ ηφζν ην ρεηκψλα, φζν θαη ην θαινθαίξη κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ησλ θηηξίσλ, ηδηαίηεξα κε 

ηελ θαηάιιειε ζεξκνκφλσζε θαη αεξνζηεγάλσζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ.  

 

-  Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη 

γηα θπζηθφ θσηηζκφ φιν ην ρξφλν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρψξσλ 

θαη ηδηαίηεξα ησλ αλνηγκάησλ (ν λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο) θαη ηελ 

δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλάινγα κε ηηο ζεξκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη κε ηα 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη απνηεινχλ 

«θπζηθά» ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, αιιά θαη θσηηζκνχ.  

 

-  Πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ απφ ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην, θπξίσο κέζσ ηεο ζθίαζεο, αιιά θαη ηεο 

θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο.  
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-  Απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ ην θαινθαίξη ζπζζσξεχεηαη κέζα ζην θηίξην κε θπζηθφ 

ηξφπν πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο παζεηηθνχ δξνζηζκνχ, φπσο 

ν θπζηθφο αεξηζκφο, θπξίσο ηηο λπρηεξηλέο ψξεο.  

 

-  Βειηίσζε - ξχζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο  

 

-  Δμαζθάιηζε επαξθνχο ειηαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα θπζηθφ 

θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επάξθεηα θαη νκαιή θαηαλνκή ηνπ 

θσηφο κέζα ζηνπο ρψξνπο.  

 

-  Βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο έμσ θαη γχξσ απφ ηα θηίξηα, αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ αξρέο.  

 

 Βαζηθέο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη  

 

1. ην θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο ην ρεηκψλα. 

2. ην θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ζεξκφηεηαο ην ρεηκψλα 

4. ην θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε θπζηθήο ςχμεο ην θαινθαίξη. 

 

 

                                          ρήκα 1.1  Βηνθιηκαηηθφ θέιπθνο 

 

 

Ο ήιηνο είλαη ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο ζε έλα βηνθιηκαηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ινηπφλ 

ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά απηήο ηεο εηζφδνπ πνπ εμαξηάηαη, απφ ηελ ζέζε 

ηνπ ήιηνπ ζε ζρέζε κε ην ζεκείν ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη απηφ.  
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Απηή ε ζέζε απνθσδηθνπνηείηαη ζε ρξνληθά θαη ζε γεσκεηξηθά κέηξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ειηαθή γεσκεηξία (βιέπε ζρήκα 1.2). 

 

                                      ρήκα 1.2 Γσλία χςνπο – αδηκνχζην 

 

1.2 Ζιηαθή γεσκεηξία 

Ζ ζέζε ηνπ ήιηνπ ζηνλ νπξαλφ ελφο ηφπνπ πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο κε δχν γσλίεο, ην χςνο θαη 

ην αδηκνχζην. Σν χςνο ηνπ ήιηνπ (α) είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ήιηνπ θαη ζηνλ νξίδνληα (0-90 απφ ην επίπεδν ηνπ νξίδνληα πξνο ην Εελίζ) 

(ζρήκα 1.2). Αληί γηα ην χςνο, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζπρλά ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο γσλίαο, 

δειαδή ε γσλία αλάκεζα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήιηνπ θαη ζηελ θαηαθφξπθν, πνπ  νλνκάδεηαη 

δεληζηαθή απφζηαζε Ε (ή δεληζηαθή γσλία) ηνπ ήιηνπ. (Ε=90º –α θαη κεηξηέηαη επίζεο ζηνλ 

θαηαθφξπθν ηνπ ήιηνπ απφ 0-180º κε αξρή ην Εελίζ ηνπ παξαηεξεηή) Εελίζ είλαη ην ζεκείν 

ηνπ νπξαλνχ πνπ ζπλαληά ε θαηαθφξπθνο ελφο ηφπνπ, θαη ν φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αξαβηθή ιέμε Senit πνπ ζεκαίλεη επζεία νδφο. 

 

Ζ δεχηεξε ραξαθηεξηζηηθή γσλία ηνπ ήιηνπ, ην ειηαθφ αδηκνχζην (ζ), είλαη ε γσλία πνπ 

ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην νξηδφληην επίπεδν αλάκεζα ζηε πξνβνιή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ ήιηνπ 

θαη ζηνλ ηνπηθφ κεζεκβξηλφ βνξξά - λφηνπ. ν φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αξαβηθή ιέμε as 

summut, πνπ ζεκαίλεη θαηεχζπλζε.  
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Πξνο ηα δεμηά απφ ηνλ λφην, ην ειηαθφ αδηκνχζην παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο, θαη πξνο ηα αξηζηεξά 

αξλεηηθέο ηηκέο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην χςνο ηνπ ήιηνπ θαη ην αδηκνχζην 

κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαζψο ν ήιηνο δηαηξέρεη ηνλ νπξαλφ. 

 

Ζ ζέζε ηνπ ήιηνπ ινηπφλ νξίδεηαη απφ ηελ ζηεξεά γσλία, ε νπνία αλαιχεηαη ζηελ γσλία 

χςνπο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ ζηνλ νπξαλφ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν θαη ηε 

γσλία αδηκνχζηνπ ζην νξηδφληην επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνλ λφην (ζρήκα 1.3). 

 

 

 

ρήκα 1.3 ηεξεά γσλία 

 

 

ρήκα 1.4  Οη θαηλφκελεο απφ ηε γή ηξνρηέο ηνπ ήιηνπ 
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1.2.1 Ζιηαθή ηξνρηά 

Ζ Γε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά. Ζ δηάκεηξνο πνπ είλαη θάζεηε, 

σο πξνο ηε ηξνρηά απηή,  νλνκάδεηαη άμνλαο ηεο ειιεηπηηθήο ηξνρηάο θαη ζρεκαηίδεη γσλία 

23.45 κνηξψλ κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο γεο (ιόμσζε). 

 

 ρήκα 1.5  Λφμσζε  

 

Καηά ηελ κηθξφηεξε ηηκή ηεο αθηίλαο ηεο ηξνρηάο απηήο έρνπκε ην πεξηήιηνλ θαη ηελ 

κηθξφηεξε  γσληαθή ηαρχηεηα ηεο Γεο (2 Ηαλνπαξίνπ). 

 

Καηά ηελ κηθξφηεξε θαηλφκελε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ (ζρήκα 1.6) έρνπκε ην Υεηκεξηλό 

Ζιηνζηάζην. Σελ κηθξφηεξε κέξα ηνπ ρξφλνπ γηα ην βφξεην εκηζθαίξην (21 Γεθεκβξίνπ, 

ιφγσ ηεο κηθξήο αθηίλαο θαη ηεο ιφμσζεο νη γσλίεο χςνπο θαη αδηκνχζηνπ ηνπ ήιηνπ 

παίξλνπλ ηεο κηθξφηεξεο ηηκέο). 

 

Καηά ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηεο αθηίλαο ηεο ηξνρηάο απηήο έρνπκε ην αθήιηνλ θαη ηελ 

κεγαιχηεξε γσληαθή ηαρχηεηα ηεο Γεο (2 Ηνπιίνπ). 

 

Καηά ηελ κεγαιχηεξε  θαηλφκελε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ (ζρήκα 1.6) έρνπκε  ην Καινθαηξηλό 

Ζιηνζηάζην. Σελ κεγαιχηεξε  κέξα ηνπ ρξφλνπ γηα ην βφξεην εκηζθαίξην (21 Ηνπλίνπ, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο αθηίλαο θαη ηεο ιφμσζεο νη γσλίεο χςνπο θαη αδηκνχζηνπ ηνπ ήιηνπ παίξλνπλ ηεο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο). 
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ια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 ρήκα 1.6 Αθήιην-Πεξηήιην 

 

 

 

 
Μνιάνη... 

 

 

 

ΘΔΡΗΝΟ ΖΛΗΟΣΑΗΟ     -         ΗΖΜΔΡΗΑ       -    ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ  ΖΛΗΟΣΑΗΟ 
 

 

ρήκα 1.7  Θέζε ηεο  αλαηνιήο ηνπ Ήιηνπ  ζε δηάθνξεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ 
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1.2.2 Ζιίνπ αλάιεκκα 

Δάλ επηρεηξήζνπκε λα θσηνγξαθίδακε θάζε κέξα ηνλ ήιην απφ ην ίδην ζεκείν θαη ηελ ίδηα 

ψξα, ν ήιηνο ζα εκθαληδφηαλ λα έρεη δηαθνξεηηθή ζέζε θάζε εκέξα, ζρεκαηίδνληαο κηα 

πνξεία πνπ κνηάδεη κε ηνλ αξηζκφ 8. Απηή ε πνξεία θαιείηαη αλάιεκκα. 

 

 

 

 

      

ρήκα 1.8 Αλάιεκκα (Σνπξθία αξηζηεξά- Διιάδα δεμηά 12 κ.κ) 

 

 

 

 

 ρήκα 1.9 Γηάγξακκα ηνπ αλαιήκκαηνο  ζε  ζρέζε κε ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ.     
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη θάζε κέξα ε ζέζε ηνπ ήιηνπ ηελ ίδηα  ψξα είλαη δηαθνξεηηθή φπσο 

θαη ε απφζηαζε ηνπ ήιηνπ ζε ζρέζε κε ηελ γε θαη ην ζεκείν αλαηνιήο θαη δχζεο. Σα 

παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηα παξαθνινπζήζνπκε ζπλδπαζκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειηαθή 

γεσκεηξία ζηηο θαηλφκελεο ηξνρηέο (ζρήκα 1.9) ηνπ ήιηνπ σο πξνο ηε Γε. Ζ νξζή πξνβνιή 

απηψλ (ζρήκα 1.10) νλνκάδεηαη ειηαθόο ράξηεο (θεθ. 1.3).  

 

 ρήκα 1.10 Οξζή Πξνβνιή ησλ ηξνρηψλ ηνπ ήιηνπ –Ζιηαθφο ράξηεο 

 

1.3  Ζιηαθνί ράξηεο 

Ζ νξζή πξνβνιή ηεο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο φπσο θαίλεηαη απφ ηε Γε, 

νλνκάδεηαη ειηαθφο ράξηεο. Ο ράξηεο απηφο πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ νπνηαδήπνηε 

ψξα ηεο εκέξαο θάζε κήλα (ζπλήζσο ζηελ 21
ε
 ηνπ κήλα), ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ 

πιάηνο θ ηνπ ηφπνπ (ζεκείν κειέηεο). 

 

Σα γεσγξαθηθά πιάηε ησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 1.1 
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Πίλαθαο 1.1 Γεσγξαθηθά πιάηε αλά πόιε /πεξηνρή 

Πόλη ή πεπιοσή  Γεωγπαθικό 
πλάηορ 

ηδεξόθαζηξν, Γηδπκόηεηρν, Οξεζηηάδα, Φιώξηλα, , 
Έδεζζα, Γηαλληηζά, Κηιθίο, έξξεο, Γξάκα, Καβάια 

41ν30’ 

Ξάλζε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνύπνιε 41ν
 

Καζηνξηά, Πηνιεκαίδα, Κνδάλε, Νάνπζα, Βέξνηα, 
Καηεξίλε, Θεζζαινλίθε, Πνιύγπξνο, ακνζξάθε 

40ν30’ 

Κόληηζα, Γξεβελά, Ληηόρσξν, Καζζάλδξα, Λήκλνο 40ν
 

Κέξθπξα, Ζγνπκελίηζα, Ησάλληλα, Μέηζνβν, Σξίθαια, 
Καξδίηζα, Λάξηζα, Βόινο - 

39ν30’ 

Λεπθάδα, Πξέβεδα, Άξηα, Καξπελήζη, Λακία, θύξνο, 
Μπηηιήλε 

39ν
 

Κεθαιιελία, Ηζάθε, Αγξίλην, Μεζνιόγγη, Πάηξα, 
'Ακθηινρία, Ληβαδεηά, Θήβα, Υαιθίδα, Υίνο 

38ν 30’ 

Εάθπλζνο, Ακαιηάδα, Καιάβξπηα, Κόξηλζνο, Μέγαξα, 
Διεπζίλα, Αζήλα, Ραθήλα, Κάξπζηνο, Άλδξνο, Ηθαξία, 
άκνο 

38ν
 

Πύξγνο, Μεγαιόπνιε, Σξίπνιε, Άξγνο, Ναύπιην, 
Πόξνο, ύξνο, Πάηκνο 

37ν 30’ 

Πύινο, Καιακάηα, πάξηε, Πάξνο, Νάμνο, Κάιπκλνο, 
Κσο 

37ν
 

Γύζεην, Μήινο, αληνξίλε, Ρόδνο 36ν 30’ 

Κύζεξα, Καζηειόξηδν 36ν
 

Υαληά, Ρέζπκλν, Ζξάθιεην, Κάζζνο, Κάξπαζνο 35ν 30’ 

Υώξα θαθηώλ, Ηεξάπεηξα, Αγ.Νηθόιανο Κξήηεο ,  35ν
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Πξνζδηνξηζκφο γσληψλ ηνπ ήιηνπ 

 

 

  ρήκα 1.11 Πξνζδηνξηζκφο γσληψλ ηνπ Ήιηνπ 

 

Αλ, ινηπφλ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα γεσκεηξηθά κέηξα ηνπ ήιηνπ γηα ηελ 21
ε
 Ηνπλίνπ 

ζηηο 4κ.κ. ζε έλα ζεκείν κε Β.Γ.Π.=38º ηφηε: 

 

-Βξίζθνπκε ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ ζηνλ ειηαθφ ράξηε γηα 38º Β.Γ.Π. 

 

-Βξίζθνπκε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν ήιηνο ζηεο 4κ.κ.,θαη απφ ην ζεκείν απηφ ραξάδνπκε 

θάζεηε επζεία πξνο ζηελ ηεηκεκέλε. Πξνθχπηεη αδηκνχζην ήιηνπ ζ=95 κνίξεο. 

 

-Απφ ην ίδην ζεκείν ραξάδνπκε θάζεηε πξνο ηελ ηεηαγκέλε. Πξνθχπηεη γσλία χςνπο 

β=40 κνίξεο. 

 

1.3.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ειηαζκνύ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ειηαζκνχ βαζίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θηηξίνπ κε ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε ζέζεο ηνπ ήιηνπ. Γειαδή επηρεηξείηαη, κε 

βάζε ηηο θαηλφκελεο ηξνρηέο ηνπ ήιηνπ, λα θαζνξηζηεί ν ειηαζκφο ελφο ρψξνπ ή θηηξίνπ ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
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1.3.2 Πξνζδηνξηζκόο ζθηαζκνύ 

  Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην ζθηαζκφ απφ ην πεξηβάιινληα ρψξν πξάηηνπκε σο εμήο: 

 

-Πξνζαλαηνιίδνπκε ην νηθφπεδν ή ην θηίξην (π.ρ. αλ είλαη λφηην ε γσλία αδηκνχζηνπ ηνπ 

νηθνπέδνπ είλαη 0) θαη ζεκεηψλνπκε κε έλα βέινο ηελ αθξηβή γσλία πάλσ ζηνλ ειηαθφ ράξηε. 

 

-Πξνζαλαηνιίδνπκε  θαη νξίδνπκε ηα αδηκνχζηα ησλ εκπνδίσλ πνπ βξίζθνληαη            

αλάκεζα ζηηο ηηκέο 90 θαη -90 κνηξψλ. Απφ ηα ζεκεία απηά ηα έρνπκε ηψξα                         

ζεκεηψζεη ζηελ ειηαθφ ράξηε πςψλνπκε θάζεηεο σο πξνο ηα ζεκεία ησλ                       

γσληψλ χςνπο ηνπ εθάζηνηε εκπνδίνπ (ζρήκα 1.12).   

 

-Δλψλνπκε φια ηα ζεκεία ησλ γσληψλ χςνπο ησλ εκπνδίσλ θαη ζρεκαηίδεηαη κηα θακπχιε  

πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ζθηαζκφ απφ ην πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

-Δάλ έρνπκε έλα ηζνυςή εκπφδην, φπσο έλα θηίξην, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ κεηξεηή 

ζθηαζκνχ (ζρήκα 1.13) έρνληαο γλσζηφ ην αδηκνχζην θαη ηε γσλία χςνπο ηνπ εκπνδίνπ 

(ζρήκαηα  1.13-1.14). 

 

 

                                ρήκα 1.12 Κακπχιε ζθηαζκνχ 
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 ρήκα 1.13 Μεηξεηήο ζθηαζκνχ 

 

 

 

 

 

   ρήκα 1.14 Σαχηηζε ειηαθνχ ράξηε θαη κεηξεηή ζθηαζκνχ 
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1.4 Βαζηθέο αξρέο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

πλερίδνληαο απφ ηελ εηζαγσγή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο 

ελφο βηνθιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

1.4.1 Λεηηνπξγία θηηξίνπ σο ειηαθόο ζπιιέθηεο 

 

Απφ ηε ζπλνιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία (1.2 kW/m2) έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 35% αλαθιάηαη απφ 

ηα ζχλλεθα θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ζθφλε πίζσ πξνο ην δηάζηεκα. Σν ππφινηπν ηκήκα θηάλεη 

ζηε γε ππφ κνξθή άκεζεο θαη δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο. Ζ άκεζε αθηηλνβνιία αληηζηνηρεί ζην 

46%  ηεο ζπλνιηθήο  θαη είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςεη αξθεηέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ελφο 

θηηξίνπ. Γηα απηφ ζρεδηάδνπκε ην ζχζηεκα κε γλψκνλα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δσξεάλ 

απηήο ελέξγεηαο. 

                                            

Ζ ιεηηνπξγία ελφο θηηξίνπ σο ειηαθφο ζπιιέθηεο εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο: 

 

-Υσξνζέηεζε ζην νηθόπεδν 

- Πξνζαλαηνιηζκόο 

-Μνξθή θηηξίνπ 

-ρήκα θηηξίνπ 

- Γηάηαμε ρώξσλ 

-Αλνίγκαηα 

-Δμσηεξηθόο ρξσκαηηζκόο 
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1.4.1.1 Υσξνζέηεζε ζην νηθόπεδν 

 

Δπηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν ειηαθφ ράξηε (παξ. 1.3) θαηαγξάθνπκε ηνλ ζθηαζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ πάλσ ζην νηθφπεδν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην Βηνθιηκαηηθφ ζχζηεκα. 

Οξηνζεηνχκε ην ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπκε ειεχζεξν ειηαζκφ θπξίσο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Υεηκψλα απφ ηεο 9 π.κ. έσο ηεο 3π.κ. 

 

 

 

 

 

  ρήκα 1.15  Ζιηαζκφο νηθνδνκήο ην ρεηκψλα: ζηελ πεξίπησζε ππνρψξεζεο ζην νηθφπεδν 

 

 

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζηελ πίζσ βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, ψζηε λα απμεζεί ε 

απφζηαζε απφ ηα απέλαληη θηίξηα θαη λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην ξίζθν 

ηνπ ζθηαζκνχ, (ζρήκα 1.15). 
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1.4.1.2  Πξνζαλαηνιηζκόο 

 

Αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια φιεο νη πιεπξέο ηνπ νηθνπέδνπ, κε έκθαζε ηνλ λφην ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν ην ζπίηη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ειηαθή αθηηλνβνιία. Ο 

βνξξάο δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη, αθνχ είλαη πνιχηηκνο γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ηηο άιιεο 

δχν δηεπζχλζεηο, ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε, ρξεηάδεηαη λα κπνπλ πεηάζκαηα ψζηε ν ήιηνο λα 

θζάλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ ηνλ ρεηκψλα θαη λα κέλεη εθηφο ην θαινθαίξη. 

 

ρήκα 1.16 Έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε επηθάλεηεο κε δηαθνξεηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, γηα 40 κνίξεο βφξεην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ζπλζήθεο αλέθεινπ 

νπξαλνχ. 

 

 

ρήκα 1.17 Γηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ην ειηαθφ θέξδνο 
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 Απφ ην ζρήκα 1.16 πξνθχπηεη φηη ν λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ν ηδαληθφηεξνο κε κηα 

απφθιηζε +\- 30 κνίξεο. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο δίλεη ην κεγαιχηεξν ζεξκηθφ θέξδνο ην 

ρεηκψλα, ζε αληίζεζε κε ηνλ αλαηνιηθφ ή δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε ζεξκηθή επηβάξπλζε ην θαινθαίξη. 

  

1.4.1.3 Μνξθή θηηξίνπ 

 

Μία απφθαζε ηνπ κειεηεηή γηα ηε δεκηνπξγία «αλνηθηήο» ή «θιεηζηήο» κνξθήο θηηξίνπ, 

επηζεηηθήο ή ακπληηθήο, κε ηελ έλλνηα ηνπ αλνηθηνχ κε κεγάια αλνίγκαηα θηηξίνπ ή 

αληίζηνηρα θιεηζηνχ κε κηθξά αλνίγκαηα, ζα ήηαλ ελεξγεηαθά ζθφπηκν λα παξζεί θάησ απφ 

νξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ φςεσλ, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο, ε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (γξαθεία, θαηνηθία, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ζρνιεία, θηι.) θαη 

άιια θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ, φπσο ζέα, αζθάιεηα, ζφξπβνο, θφζηνο θαηαζθεπήο θ.ά.  

 

Δλεξγεηαθά θαη νη δχν γεληθέο πεξηπηψζεηο κνξθήο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηα ίδηα 

απνηειέζκαηα, θάησ θπζηθά απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

πγθεθξηκέλα, κία αλνηθηή κνξθή ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη 

δηαζθαιηζκέλνο ν λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο θαη επηπιένλ δελ παξνπζηάδεηαη ζθίαζε ησλ 

φςεσλ απφ παξαθείκελα θηίξηα ή άιια εκπφδηα.  

 

1.4.1.4 ρήκα θηηξίνπ 

 

Έλα θηίξην επίκεθεο θαηά ηνλ άμνλα Αλαηνιήο – Γχζεο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επηθάλεηα 

πξνο ην Νφην γηα ηε ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηνλ ρεηκψλα. Γηα ην κεζνγεηαθφ 

θιίκα, ε άξηζηε αλαινγία ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ είλαη 1/1.8.Σέινο, ηα θηίξηα κε ππισηή 

έρνπλ 5% κεγαιχηεξε  ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα θιηκαηηζκφ, αθνχ ην έδαθνο ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο απφ ηνλ αέξα είλαη πην δεζηφ ην ρεηκψλα θαη πην δξνζεξφ 

ην θαινθαίξη (ζρήκα 1.17). 
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1.4.1.5 Γηάηαμε ρώξσλ 

      

Πνιχ ζεκαληηθή θαη απφ άπνςε θπζηθνχ θσηηζκνχ αιιά θαη ζεξκηθψλ θεξδψλ ζηνπο 

ζηνρεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Γειαδή νη θπξίσο ρξεζηκνπνηνχκελνη ρψξνη ηνπ 

θηηξίνπ – ζπζηήκαηνο ζα βξίζθνληαη ζηε Νφηηα πιεπξά ελψ νη βνεζεηηθνί ζα βξίζθνληαη 

ζηελ Βφξεηα σο ρψξνη εκπφδηα (ζρήκα 1.18). 

   

Αλαιπηηθφηεξα  θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο θάηνςεο νη εζσηεξηθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ έηζη, ψζηε απηνί κε κεγάιν ρξφλν ρξήζεο θαη πςειέο 

επηζπκεηέο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο (θαζηζηηθφ, ηξαπεδαξία, γξαθείν) λα ρσξνζεηεζνχλ 

ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. Αληίζεηα νη ρψξνη κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν ρξήζεο πνπ 

απαηηνχλ ζπγθξηηηθά θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (W.C., ππλνδσκάηηα) ζα πξέπεη λα 

ρσξνζεηνχληαη ζε ελδηάκεζε ζεξκηθή δψλε. Oη ππφινηπνη βνεζεηηθνί ρψξνη εάλ ππάξρνπλ 

ζηε κειέηε (garage, απνζήθεο θ.ιπ. ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε βνξηλή πιεπξά, ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο δψλε ζεξκηθήο αλάζρεζεο αλάκεζα ζηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζεξκηθέο 

απψιεηεο  ησλ βαζηθψλ θχξησλ  ρψξσλ. 

 

 

   ρήκα 1.18 Γηαγξακκαηηθή θάηνςε θαη ηνκή βηνθιηκαηηθνχ  θειχθνπο 
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1.4.1.6 Αλνίγκαηα  

 

Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ησλ 

θηηξίσλ ην ρεηκψλα (αιιά θαη γηα απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ην θαινθαίξη) είλαη ν ζσζηφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αλνηγκάησλ. 

   

Νφηηα αλνίγκαηα δέρνληαη ηελ πεξηζζφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία ην ρεηκψλα θαη, κε ην 

θαηάιιειν νξηδφληην ζθηάζηξν, ειάρηζηε ην θαινθαίξη. Αλνίγκαηα ζην βνξξά βνεζνχλ ζηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα θσηηζκνχ ζην ρψξν γηαηί δέρνληαη κφλν δηάρπην θαη φρη άκεζν θσο, 

ζπληζηψληαη γηα ην θαινθαίξη, αιιά πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο επηθάλεηαο γηαηί 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απψιεηεο θαη ειάρηζηα θέξδε ην ρεηκψλα (ζρήκα 1.19). Αλαηνιηθά 

θαη δπηηθά αλνίγκαηα έρνπλ ηε ρεηξφηεξε ζπκπεξηθνξά φιν ην ρξφλν, γη΄ απηφ ζπληζηψληαη 

κφλν φπνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ιφγνπο θσηηζκνχ ή ζέαο. Ηδηαίηεξα ηα δπηηθά αλνίγκαηα 

είλαη πνιχ δπζκελή ην θαινθαίξη, θαζψο δέρνληαη άκεζα ήιην κεηά ην κεζεκέξη.  

 

Γεληθά ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά αλνίγκαηα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζθίαζε θαηά πξνηίκεζε 

εμσηεξηθή θαη θαηαθφξπθνπ ηχπνπ (βιέπε  παξ. 1.5.1). 

 

1.4.1.7 Δμσηεξηθόο ρξσκαηηζκόο 

 

Ο εμσηεξηθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ θηηξίνπ επεξεάδεη ηελ ζπιινγή ειηαθνχ θνξηίνπ. ε κηα 

επηθάλεηα ρξψκαηνο γθξη ε δηάθνξα ζεξκνθξαζίαο ζε δηάθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θζάλεη 

ηνπο 23 βαζκνχο Κέιζηνπ, ελψ ζηελ αληηζηνηρεί άζπξε δελ μεπεξλά ηνπο 3. πλεπψο ζε 

ζεξκά θιίκαηα ρξεζηκνπνηνχκε αλνηρηά πψκαηα  κε κηθξφ ζπληειεζηή απνξξνθεηηθφηεηαο 

θαη κεγάιν ζπληειεζηή αλαθιαζηηθφηεηαο, 

    

1.4.2 Λεηηνπξγία θηηξίνπ σο απνζήθε ζεξκόηεηαο 

 

Σν ζηηγκηαίν ζεξκηθφ θέξδνο ζπλίζηαηαη απφ ην ειηαθφ θέξδνο αιιά θαη απφ ηα θψηα, ηα 

άηνκα, ηε κεηαβίβαζε ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ηνίρνπο, ηελ νξνθή θαη ηδακηά, απφ ηε δηείζδπζε 

αέξα, ηνλ αεξηζκφ (παξ. 1.6) θαη απφ κεραλέο θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.  
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Γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην θηίξην σο απνζήθε ζεξκφηεηαο, λα κπνξεί δειαδή λα 

απνζεθεχεη ζηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία ζεξκφηεηα πνπ ζα απνδίδεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε κεγάιε κάδα θαη 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα (κεγάινπ βάξνπο ηνίρνη απφ κπεηφλ ή ηνχβια). Απηή ε ηδηφηεηα είλαη 

ρξήζηκε γηα ην ρεηκψλα φπνπ ε λχθηα είλαη θξχα θαη έηζη ε ζεξκφηεηα πνπ απνζεθεχεηαη ην 

κεζεκέξη απνδίδεηαη ηε λχθηα. Δίλαη φκσο θαη ρξήζηκε ην θαινθαίξη, φπνπ ε κεγάιε 

ζεξκφηεηα πνπ ζπιιέγεηαη ην κεζεκέξη δελ απνδίδεηαη ζην ρψξν ηελ ψξα απηή, αιιά 

αξγφηεξα πνπ αξρίδνπλ λα πλένπλ πην δξνζεξνί άλεκνη θαη έηζη απνθεχγεηαη ε 

ππεξζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε αλάγθε γηα θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο.  

    

ια ηα δνκηθά πιηθά απνξξνθνχλ θαη απνζεθεχνπλ ζεξκφηεηα, ε πνζφηεηα ηεο νπνίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνρσξεηηθόηεηα C ηνπ πιηθνχ 

     

Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ελφο πιηθνχ είλαη αλάινγε  ηεο κάδαο ή ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο 

εηδηθήο ζεξκφηεηαο ηνπ πιηθνχ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

  C = m × c = p × V × c [kcal/ C] ή [kJ/K] 
 

(1.1) 

 

πνπ: 

                      

m [kg] 

 

κάδα πιηθνχ 

 

c  [kcal/kg C]  [kJ/kg K] 

 

εηδηθή ζεξκφηεηα πιηθνχ 

*p  [kg/m3]   

ππθλφηεηα πιηθνχ 

V  [ m3] φγθνο πιηθνχ 

    

*ην πφζν ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηεο κάδαο 1 θηινχ 

ηνπ πιηθνχ θαηά 1 Cº. 

 

Δπεηδή ε εηδηθή ζεξκφηεηα (specific heat) ησλ πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ θαηαζθεπψλ είλαη 

πεξίπνπ 0,20 Btu/(lb) (F) ,ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα είλαη άκεζα αλάινγε κε ην βάξνο ηνπ 

πιηθνχ. 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο  γηα θάζε εμσηεξηθφ ηνίρν ή ηελ νξνθή  γίλεη 

κε ηελ αθφινπζε κέζνδν: 

 

1.Πξνζδηνξίδνπκε ηε δηαθχκαλζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο γηα κηα ραξαθηεξηζηηθή 

εκεξνκελία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη ζρεδηάδνπκε ηελ θακπχιε ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν. 

 

2.Καζνξίδνπκε ηα φξηα ηεο δψλεο άλεζεο. 

 

3.Τπνινγίδνπκε ην πξνζζεηφ ζεξκηθφ θνξηίν απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ην 

απεηθνλίδνπκε ζην πξνεγνχκελν δηάγξακκα. 

 

Ζ ρξνληθή θαζπζηέξεζε η ζε ψξεο είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα  ζηε κέγηζηε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηε ζηηγκή πνπ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη θάησ απφ ηε 

δψλε άλεζεο. 

 

Γλσξίδνληαο ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαζνξίδνπκε ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην πάρνο ηνπο.  

 

Πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο: 

 

   Πίλαθαο 1.2 Πξνηεηλόκελεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο αλα πξνζαλαηνιηζκό. 

-Γπηηθή θαη λφηηα πιεπξά          8 ψξεο 

-Αλαηνιηθή πιεπξά                   14 ψξεο 

-Βνξηλνί πιεπξά                        

 

Γελ ππάξρεη αλάγθε – ακειεηέν ζεξκηθφ 

θέξδνο 

-Οξνθή                                      9,5 – 13 ψξεο 

 

1.4.2.1 Λεηηνπξγία θηηξίνπ σο απνζήθε ζεξκόηεηαο (Υεηκώλαο) 

 

Σν θηίξην πξέπεη λα απνζεθεχεη ηα ζεξκηθά θέξδε  πνπ δέρεηαη. Γειαδή λα πεξηνξίζεη ηηο 

ζεξκηθέο απψιεηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε : 
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Α. Με αγσγηκφηεηα κέζσ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

Β. Με κεηάβαζε κέζσ ηνπ αέξα πνπ δηαθεχγεη.  

Γ. Με αθηηλνβνιία απφ ην θέιπθνο ,φηαλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη πςειφηεξε                            

απφ ηελ  εμσηεξηθή. 

 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε: 

 

- Μείσζε ησλ εθηεζεηκέλσλ πιεπξψλ πξνο ην Βνξά. 

- Πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ πιεπξψλ απφ ηνπο ςπρξνχο άλεκνπο  κε  βιάζηεζε θαη 

δέληξα (Φπιινβφια). 

-Γηπινί παινπίλαθεο ζηα βνξηλά αλνίγκαηα θαη κείσζε ηνπο ζην ειάρηζην 

(ρξεζηκφηεηα κφλν γηα έκκεζν θσηηζκφ). 

-Νπρηεξηλή πξνζηαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ αλνηγκάησλ κε ξνιιά ή παηδνχξηα. 

-ηεθάλσζε ησλ αξκψλ ζηα πιαίζηα ησλ αλνηγκάησλ. 

 

1.4.2.2 Λεηηνπξγία θηηξίνπ σο παγίδα θπζηθνύ δξνζηζκνύ (Καινθαίξη).                   

 

Σν θηίξην πξέπεη λα απνζεθεχεη ηελ λπρηεξηλή δξνζηά θαη λα απνβάιεη ηελ πεξίζζηα 

ζεξκφηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε: 

 

-Θεξκηθή αδξάλεηα. 

-Ζιηνπξνζηαζία αλνηγκάησλ 

-Φπζηθφο αεξηζκφο 
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1.5 Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ιακβάλνπλ ρψξα αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο, αλάκεζα ζην θηίξην θαη 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Σα θχξηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηε 

ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ είλαη: 

 

-ηα γπάιηλα αλνίγκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο. 

 

-νη ηνίρνη ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο. 

 

-νη εληαγκέλνη ζην θέιπθνο ειηαθνί ρψξνη. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο, ηα νπνία έρνπλ νλνκαζηεί ''παζεηηθά 

ειηαθά ζπζηήκαηα'', δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν ζεκαληηθφ ζηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

ζεξκφηεηαο. 

  

Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ¨ήπηεο¨ ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο, ζηελ νπζία θαηαζθεπέο 

εληαγκέλεο ζην θέιπθνο, νη νπνίεο επαπμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο. 

 

 

ρήκα 1.19 ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ βαζηθψλ  ειηαθψλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 
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 ρήκα 1.20 Σαμηλφκεζε ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 

1. ε ζπζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνχ 

θέξδνπο, ζηα νπνία αλήθνπλ 

ηα αλνίγκαηα, ηα πξνζαλαηνιηζκέλα 

ζην λφην. 

 

2. ε ζπζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνχ 

θέξδνπο, ζηα νπνία αλήθνπλ 

νη ειηαθνί ηνίρνη, θαη 

νη ηνίρνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο. 

 

3. ε ζπζηήκαηα απνκνλσκέλνπ 

ειηαθνχ θέξδνπο, ζηα νπνία αλήθνπλ 

νη ειηαθνί ρψξνη ή ζεξκνθήπηα, 

θαζψο θαη ηα ιεγφκελα ¨πβξηδηθά¨ 

ζπζηήκαηα 

 

1.5.1 πζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 

 

Σν γπάιηλν άλνηγκα απνηειεί ην απινχζηεξν ζχζηεκα ζπιινγήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

αξθεί λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην λφην (κε απφθιηζε ±30º αλαηνιηθά ή δπηηθά ηνπ 

λφηνπ). Σα λφηηα αλνίγκαηα ζπκκεηέρνπλ πάληα ζεηηθά ζην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ, 

αλεμάξηεηα εάλ ν ζρεδηαζκφο ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα ζπκβαηηθφ θηίξην δελ κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηε 

ζπιιέγνπζα ζεξκφηεηα, ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

                                                                      

 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 24 

Σν γπαιί είλαη έλα πιηθφ κε θαθέο Θεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα  φηαλ ε 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ είλαη 20 βαζκνχο Κέιζηνπ θαη ε εμσηεξηθή 0 ,έρνπκε ηηο 

παξαθάησ ζεξκηθέο απψιεηεο: 

     

-7 W/cm² γηα θαιά ζεξκνκνλσκέλε ηνηρνπνηία 

-60 W/cm² γηα δηπιφ παινπίλαθα 

-116 w/cm² γηα κφλν παινπίλαθα 

 

Σν γπαιί φκσο είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή ζεξκηθψλ πεγψλ. Σεξψληαο ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο 

ζπιιέγνπκε ζεκαληηθά ειηαθά θέξδε ηνλ ρεηκψλα θαη κηθξά ην θαινθαίξη. 

 

α. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ αλνηγκάησλ λα είλαη λφηηνο, γηαηί έηζη δεζκεχεηαη ην 90% 

πεξίπνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα (ζρήκα 1.16). 

 

ρήκα 1.21 Έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε επηθάλεηα λφηηα κε δηαθνξεηηθή θιίζε. 

 

 

β. Ζ θιίζε ηνπ αλνίγκαηνο σο πξνο ηνλ νξίδνληα: ε θαηαθφξπθε ζέζε είλαη πξνηηκφηεξε, 

γηαηί δέρεηαη ηνλ πεξηζζφηεξν ήιην ην ρεηκψλα, ελψ πξνζηαηεχεηαη εχθνια ην θαινθαίξη  

(ζρήκα 1.22). 

 

γ. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ηνπ αλνίγκαηνο: Σν κέγεζνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θιίκα ηεο 

πεξηνρήο θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ  ζεξκνκφλσζεο ηνπ θειχθνπο 

(βιέπε ζρήκα 1.23 θαη πίλαθα 1.3). 
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δ. Ζ ζέζε ηνπ αλνίγκαηνο ζρεηίδεηαη κε ην βάζνο ηνπ ρώξνπ, έηζη ψζηε ε δηαλνκή ηεο 

ζεξκφηεηαο λα είλαη πην νκνηφκνξθε. Γεληθά ην βάζνο ηνπ ρψξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηελ δηάζηαζε πνπ ηζνχηαη κε 2,5 θνξέο ην χςνο ηνπ αλνίγκαηνο, ην νπνίν κεηξάηαη απφ ην 

δάπεδν (ζρήκα 1.25). 

 

ρήκα 1.22  Μέγεζνο αλνηγκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 

 ρήκα 1.23 ρέζε επηθάλεηαο αλνίγκαηνο θαη ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο πνπ απηφ επεξεάδεη.  

 

 

 
 

ρήκα 1.24 ρέζε βάζνπο ρψξνπ – χςνο αλνίγκαηνο    L <2,5H. 
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ε. Σελ άκεζε πξόζπησζε ηνπ ήιηνπ ζηα ζπκπαγή δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ - δάπεδν, 

ηνίρνπο ή νξνθή- γηαηί έηζη απνζεθεχεηαη άκεζα ε ζεξκφηεηα πνπ ζπιιέγεηαη θαη επνκέλσο 

ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πην απνδνηηθά (ζρήκα 1.25). 

 

ρήκα 1.25 Απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο ζηα εζσηεξηθά δνκηθά πιηθά , πξνεξρφκελε απφ ηα 

αλνίγκαηα σο ειηαθή αθηηλνβνιία, θαη δηνρέηεπζε ηεο ζην ρψξν. 

 

ζη. Σνλ ηύπν ηνπ γπαιηνύ. Απιφ δηάθαλν γπαιί ή γπαιί πνπ δηαρέεη ην θσο πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ρψξνπ- ην νπνίν ζπληειεί ζηελ απνθπγή ηεο ζάκβσζεο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ άκεζε πξφζπησζε ησλ αθηηλψλ ηνπ ήιηνπ ζην επίπεδν εξγαζίαο. Ζ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ηχπνπ γπαιηνχ ζπλαξηάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ (ζρήκα 1.27).  

 

Γηπινί παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο (low-e) κε ζεξκνδηαθνπή γηα βέιηηζηα ζεξκηθά 

απνηειέζκαηα θαη πξνζηαζία θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. ηα πιαίζηα παξαζχξσλ 

πξνηηκψληαη μχιηλα θνπθψκαηα ή μχινπ-αινπκηλίνπ, αληί ησλ πιαηζίσλ απφ PVC. 

 

 

ρήκα 1.26 Γηπινί παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο (low-e). 
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Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη ηδάκη επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο 38 °C κε επηθάλεηα πνπ 

έρεη ζπληειεζηή ε=1 αλαθιά ζεξκφηεηα 530 W/m² ελψ άιιν ηδάκη ηεο ίδηαο ζεξκνθξαζίαο κε  

ζπληειεζηή ε=0,1 αλαθιά ζεξκφηεηα πνπ έρεη ηηκή 53 W/m. 

 

ρήκα 1.27 Δίζνδνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζην ρψξν ζε ζρέζε κε ην ηχπν γπαιηνχ.             

 

Ε. θίαζε αλνηγκάησλ. Έηζη  ψζηε λα εηζέξρεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ηνλ ρεηκψλα ελψ ην 

θαινθαίξη ηα αλνίγκαηα λα είλαη ζθηαζκέλα (ζρήκα 1.19 ).O ζθηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ 

εκπίπηεη ζηα ζπζηήκαηα παζεηηθνχ  δξνζηζκνχ (παξ. 1.5.3) 

 

Πίλαθαο 1.3 Μέγεζνο αλνηγκάησλ Νόηηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα 38º Βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο.  

Πεγή:  ηακάηεο Γ.Πεξδηνο - ¨Δπεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηόκνο Α¨ Αζήλα 2007 

          Μέγεζνο αλνηγκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

 ην Υεηκψλα         (     Cº     ) 

Δκβαδφλ απαηηνχκελνπ αλνίγκαηνο γηα 

ηελ κνλαδηαία επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ 

(η.κ. 

  Κιίκα ςπρξφ   

     - 9.4 

     - 6.7 

     - 3.9 

     - 1.1 

    0.27  -  0.42      (κε λπρηεξηλή 

κφλσζε) 

    0.24  -  0.38      (κε λπρηεξηλή 

κφλσζε) 

    0.21  -  0.33 

    0,19 -  0.29 

   Κιίκα εχθξαην  

     + 1.7 

     + 4.5 

    + 7.2 

    0.16  -  0.25 

    0.13  -  0.21 

    0.11  -  1.17 
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 Πίλαθαο 1.4 Σύπνη παξαζύξσλ, πεγή: Greenpeace 

 
 

 

 

 Πίλαθαο 1.5 πκβνιή ηνπ ηύπνπ παξαζύξσλ ζηελ θαηαλάισζε ελεξγείαο πεγή: Greenpeace 

 
 

Σν ζχζηεκα ηνπ άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο ζπλδέεηαη αθελφο κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη αθεηέξνπ ηε δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο άξα θαη ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο 

άλεζεο. Σα θξηηήξηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θαηαζθεπήο είλαη ηα εμήο: 
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 - Ζ ζέζε ηεο κάδαο απνζήθεπζεο, 

 - ην κέγεζφο ηεο, 

 - ε θαηαλνκή ηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν.   

 

Σα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ζεξκνρσξεηηθή ηθαλφηεηα. Θεσξείηαη φηη έλαο ηνίρνο 

πάρνπο 10 εθ. απνζεθεχεη επαξθή ζεξκφηεηα, ελψ ην πάρνο κεγαιχηεξν απφ 20 εθ. δελ 

πξνζθέξεη θαιχηεξε απφδνζε ζην ζχζηεκα. 

1.5.2 πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 

Σα ζπζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο βαζίδνληαη ζηελ εμήο αιιεινπρία ζεξκηθήο 

ιεηηνπξγίαο:  

 

- ήιηνο . 

- ζπιινγή (γπάιηλε επηθάλεηα) . 

- απνζήθεπζε (ζεξκηθή κάδα). 

- ζέξκαλζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ. 

1.5.2.1 Tνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο. 

 

Οη ηνίρνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο απνηεινχληαη απφ ηνίρν θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πςειήο 

ζεξκνρσξεηηθφηεηαο φπσο ζθπξφδεκα, πέηξα, ζπκπαγή ηνχβια, ή δνρεία πνπ πεξηέρνπλ λεξφ 

ή άιιν πιηθφ.  

 

Απφ κεηξήζεηο, ελεξγεηαθέο θαηαγξαθέο θαη πξνζνκνηψζεηο βηνθιηκαηηθψλ θηηξίσλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαηνηθηψλ ζε πνζνζηφ 10-40% (κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά 

εμνηθνλφκεζεο ζε πεξηνρέο κε ζρεηηθά ήπην θιίκα).  

 

Οη ηνίρνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο κπνξεί λα είλαη: 

  

 Α. Σνίρνη κάδαο ζεξκνζηθσληθήο ξνήο (Trombe - Michel).  

 

 Β. Απινί ηνίρνη κάδαο (κε ζεξκνζηθσληθήο ξνήο, ρσξίο ζπξίδεο) είηε ζπκπαγνχο 

θαηαζθεπήο, είηε απνηεινχκελνη απφ δνρεία λεξνχ ή κε πιηθά αιιαγήο θάζεο 
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1.5.2.1.1 Ο ηνίρνο Trombe   

 

Ο ηνίρνο Trombe  πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνλ θαζεγεηή Trombe θαη ηνλ Αξρηηέθηνλα Jacques 

Michel. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά γηα ζέξκαλζε ηνπ ειηαθνχ νηθηζκνχ ηνπ Solar 

Energy Laboratory ηνπ CARS ζηα Ππξελαία ξε ηεο Γαιιίαο. 

   

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνίρνπ Trombe - Michel, κέξνο ηεο ζπιιεγφκελεο ζεξκφηεηαο ζ ην 

δηάθελν κεηαμχ ηνίρνπ θαη παινπίλαθα κεηαθέξεηαη κέζσ ζπξίδσλ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

   

Σν ζχζηεκα ηνπ ηνίρνπ Trombe απνηειείηαη επίζεο απφ έλα ηνίρν κάδαο, ν νπνίνο 

ζπλδπάδεηαη κε γπάιηλε επηθάλεηα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4 εθ. θαη κε ζπξίδεο ζην επάλσ θαη 

θάησ κέξνο ηνπ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ηνπ ςπρξνχ αέξα απφ θάησ θαη ηελ έμνδν ηνπ 

δεζηνχ αέξα απφ πάλσ. 

  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνίρνπ Trombe βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνζηθσληζκνχ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα (ζρήκα 1.28 – 1.30). 

  

Οη ζπξίδεο ηνπ ηνίρνπ βξίζθνληαη ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ην ρεηκψλα παξακέλνπλ αλνηθηέο. Έηζη, κέξνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ζπζζσξεχεηαη ζην δηάθελν (κεηαμχ ηνίρνπ θαη παινζηαζίνπ) κεηαθέξεηαη κε θπζηθή 

θπθινθνξία ηνπ αέξα απφ ηηο ζπξίδεο ζην επάλσ κέξνο ηνπ ηνίρνπ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

Αληίζηνηρα, ν ςπρξφο αέξαο ηνπ ρψξνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ ζπξίδσλ ζην θάησ κέξνο ηνπ 

ηνίρνπ ζην δηάθελν, φπνπ θαη ζεξκαίλεηαη θαη αλέξρεηαη, δεκηνπξγψληαο ζπλερή ξνή 

ζεξκφηεηαο πξνο ην ρψξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο (ζρήκα 1.30) θαη ηηο λεθνζθεπείο 

εκέξεο νη ζπξίδεο ζην επάλσ κέξνο ηνπ ηνίρνπ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ θιεηζηέο, ψζηε λα 

εκπνδίδεηαη ε αληίζηξνθε θίλεζε ηνπ ζεξκνχ αέξα απφ ην ρψξν πξνο ηελ εμσηεξηθή ςπρξή 

επηθάλεηα ηνπ παινπίλαθα. Oπφηε ε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ ζπλερίδεηαη κέζσ ηεο 

αθηηλνβνινχκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ δεζηφ ηνίρν. 

    

ΦΤΞΖ: Σν θαινθαίξη ε ξνή ηνπ αέξα κπνξεί λα αληηζηξαθεί αλνίγνληαο ηηο ζπξίδεο έηζη 

ψζηε ην "θαηλφκελν ηεο θακηλάδαο" πνπ ζα παξαηεξεζεί ζην θελφ κεηαμχ ηνίρνπ θαη 

παινζηαζίνπ λα παξαζχξεη ηνλ αέξα ηνπ δσκαηίνπ δεκηνπξγψληαο ξεχκα απφ ηνλ βνξηλφ 

ηνίρν πξνο ηνλ λφηην. έηζη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε αλνίγκαηνο ζην βνξηλφ ηνίρν (ζρήκα 

1.29). 
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   ρήκα 1.28 Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνίρνπ Trombe - Michel 

 

 

  ρήκα 1.29 Οξζή θαη αλάζηξνθε ιεηηνπξγία ηνπ ηνίρνπ Trombe - Michel 

 

 

 ρήκα 1.30  ςε ηνπ ηνίρνπ Trombe – Michel θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζε έλα ζχζηεκα – θηίξην. 
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Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα. 

 

Σν ζχζηεκα ηνπ ειηαθνχ ηνίρνπ Trombe παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, ιφγσ 

ηνπ απινχ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηεο ζρεηηθά ζεκαληηθήο απφδνζήο ηνπ. Σν 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα ζεξκαίλεη ην ρψξν άκεζα κέζσ ησλ ζπξίδσλ ηηο πξσηλέο ψξεο 

πνπ παξαηεξνχληαη θαη νη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί φια 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο, άξα θαη ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο, 

ηνλ θαζηζηά πνιχ απνηειεζκαηηθφ. 

 

Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ηνίρνπ Trombe είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο 

ππεξζέξκαλζεο φηαλ ε επηθάλεηά ηνπ είλαη πνιχ κεγάιε. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη 

εμσηεξηθά εκθαλίδεηαη σο γπάιηλε επηθάλεηα, δελ επηηξέπεη ηελ δηείζδπζε ηνπ θσηφο, 

ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ νπηηθή επηθνηλσλία. 

 

Θεξκηθή άλεζε.  

 

Ο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο θαη ν ηνίρνο Trombe εγγπψληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο 

ηνπο επηθάλεηαο, ζηελ αξρή ηεο λχρηαο, θηάλεη πεξίπνπ ηνπο 25 ºC ελψ ε αληίζηνηρε 

ειάρηζηε κπνξεί λα θηάζεη αθφκε θαη ζηνπο 15 ºC . ηελ πξάμε έρεη δηαπηζησζεί φηη, 

ζπλήζσο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθαλείαο ηνπ 

ηνίρνπ θπκαίλεηαη απφ 18- 22 ºC
 
 , ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο 

ζεξκηθήο άλεζεο (ζρήκα 1.31). 

 

 
ρήκα 1.31 Ζιηαθνί ηνίρνη θαη ζεξκηθή άλεζε 
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1.5.2.1.2 Θεξκνζηθσληθφ παλέιν. 

 

Απνηειεί ζχζηεκα παξφκνηαο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηνλ ηνίρν Trombe - 

Michel , ρσξίο ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζεξκηθήο κάδαο.  

 

Ζ βαζηθή δηαθνξά απφ ηνλ ηνίρν κάδαο ζεξκνζηθσληθήο ξνήο είλαη φηη ν ηνίρνο ηνπ 

παλέινπ απνκνλψλεηαη ζεξκηθά απφ ην δηάθελν κε ρξήζε ζεξκνκφλσζεο θαη ε 

κεηαθνξά ζεξκφηεηαο γίλεηαη κφλν κε ζπλαγσγή (κεηαθνξά) απφ ηνλ αέξα ηνπ 

δηαθέλνπ, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν κέζσ ησλ ζπξίδσλ ή αγσγψλ.  

 

                               ρήκα 1.32 Απνκνλσκέλν ζεξκνζηθσληθφ πάλει 

 

 

1.5.2.1.3 Απνκνλσκέλν ζεξκνζηθσληθφ παλέιν. 

 

Σν απνκνλσκέλν ζεξκνζηθσληθφ παλέιν ιεηηνπξγεί φπσο θαη ην ζεξκνζηθσληθφ 

παλέιν πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηε φςε ηνπ θηηξίνπ, βξίζθεηαη φκσο εθηφο ηνπ 

θηηξηαθνχ πεξηβιήκαηνο. Απνηειείηαη απφ παινπίλαθα, δηάθελν αέξα θαη κεηαιιηθή 

ζθνπξφρξσκε επηθάλεηα, πνπ θέξεη κφλσζε εμσηεξηθά. Σνπνζεηείηαη ελ γέλεη 

ρακειφηεξα απφ ηνπο θχξηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ κε θιίζε 40° πεξίπνπ.  

  

Ζ ζεξκφηεηα πνπ ζπιιέγεηαη ζην δηάθελν αέξα, κεηαθέξεηαη κέζσ αγσγψλ κε 

ζεξκνζηθσληθή ξνή είηε απ΄ επζείαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, είηε ζε απνζήθε 

ζεξκφηεηαο (rock bed) (ζρήκα 1.32). 
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ρήκα 1.33  Σνκή ζηνλ ηνίρν λεξνχ θαηνηθίαο 

 

 

 

ρήκα 1.34 Οξνθή λεξνχ 

 

 

 

 ρήκα 1.35 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνχ ρψξνπ ρεηκψλα –θαινθαίξη. Ζκέξα - λχρηα 
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1.5.2.1.4 Σνίρνο λεξνχ 

 

Ο ηνίρνο λεξνχ είλαη έλαο ηνίρνο θαηαζθεπαζκέλνο απφ έλα πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ ζηεγαλφ 

δνρείν, ζθνχξνπ ρξψκαηνο, πνπ πεξηέρεη λεξφ (ζρήκαηα 1.33 -1.34). Σνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 

ηνπ ηνίρνπ κάδαο ή ηνπ ηνίρνπ Trombe θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Παξφκνηα 

ιεηηνπξγία είλαη θαη απηή ηεο νξνθήο λεξνχ (ζρήκα 1.35). 

 

Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα  

 

Σν λεξφ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζεξκνρσξεηηθφηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ γ΄ απηφ θαη ν 

ηνίρνο λεξνχ έρεη κηθξφηεξε επηθάλεηα απφ ην ηνίρν Trombe. 

 

 Σν λεξφ ζεξκαίλεηαη νκνηφκνξθα φπνηε ηεο λπθηεξηλέο ψξεο ν ηνίρνο λεξνχ έρεη κηα ηάζε 

απνβνιήο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ λπρηεξηλή 

εμσηεξηθή κφλσζε ηνπ. 

 

1.5.2.2 Μέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ 

 

Σν κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ειηαθνχ ηνίρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα εμήο: 

 

- ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, θαη θπξίσο ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε εκέξα θαη 

λχρηα. ζν ε δηαθνξά απηή κεγαιψλεη ηφζν πξέπεη λα απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επηθαλείαο 

ηνπ ηνίρνπ, δειαδή ε δπλαηφηεηα ζεξκηθήο απνζήθεπζεο. 

 

- ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ζν ην γεσγξαθηθφ πιάηνο κεγαιψλεη ηφζν κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη ζπλεπψο πξέπεη λα απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επηθαλείαο ηνπ ηνίρνπ 

ζπιινγήο. 

 

 - ηνλ βαζκφ ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ, γηαηί έλαο ρψξνο θαιά ζεξκνκνλσκέλνο έρεη 

κηθξφηεξεο ζεξκηθέο απψιεηεο, άξα θαη ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα γηα λα δηαηεξεζεί 

ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζε αλεθηά επίπεδα, επνκέλσο κηθξφηεξε επηθάλεηα ζπιινγήο 

ζεξκφηεηαο. 
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1.5.2.3 Πάρνο ηνπ ηνίρνπ θαη Τιηθά θαηαζθεπήο 

 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο εμαξηάηαη θαη απφ ην πάρνο θαη ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ηνπ ειηαθνχ ηνίρνπ. ζν κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο έρεη ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο, ηφζν ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ πξέπεη λα απμάλεηαη, γηα ην ιφγν φηη ε 

ζεξκφηεηα δηαπεξλά ηαρχηεξα ηε ζπιιεθηηθή επηθάλεηα θαη ζπλεπψο ε ρξνληθή πζηέξεζε 

κεηψλεηαη. Απφ ηελ πξαθηηθή ησλ εθαξκνγψλ έρεη πξνθχςεη φηη: 

 

- Γηα ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ κπεηφλ ην βέιηηζην πάρνο θπκαίλεηαη απφ 25-40 εθ., κε 

ρξνληθή πζηέξεζε 7-12 ψξεο.  

 

- Γηα ηνίρνπο λεξνχ ην βέιηηζην πάρνο πξνζδηνξίδεηαη αλάκεζα ζηα 20-50 εθ.. 

 

Πίλαθαο 1.6 Απαηηνύκελε επηθάλεηα ηνίρνπ Νόηηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα 38º Βόξεην γεσγξαθηθό 

πιάηνο.  

Πεγή:  ηακάηεο Γ.Πέξδηνο - ¨Δπεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηόκνο Α¨ Αζήλα 2007                            

  Απαηηνύκελε επηθάλεηα ηνίρνπ ζεξκηθήο απνζήθεπζεο γηα δηαθνξεηηθέο 

   θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

   Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

   ην ρεηκψλα      (  ºC       ) 

 

 

Δπηθάλεηα ηνίρνπ γηα ηελ κνλαδηαία  

επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ      ( η.κ ) 

 

   Κιίκα ςπρξφ 

 

  Σνηρνπνηία 

 

Σνίρνο   λεξνχ 

 

    

     - 9.5 

     - 6.7 

     - 4.0 

     - 1.0 

 

   

     0.72  -  1.0 

     0.60  -  1.0  

     0.53  -  0.93 

     0.43  -  0.78 

 

 

      0.55  -  1.0 

      0.45  -  0.85 

      0.38  -  0.70 

      0.31  -  0.55 

 

   Κιίκα εχθξαην 

 

 

 

 

 

 

     + 1.5 

     + 4.5 

     + 7.2 

 

 

     0.35  -  0.60 

     0.28  -  0.46 

     0.22  -  0.35 

 

      0.25  -  0.43 

      0.20  -  0.34 

      0.16  -  0.25 
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1.5.2.4 Υξώκα εμσηεξηθήο επηθαλείαο 

 

Ζ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ηνίρν-ζπιιέθηε επεξεάδεηαη θαη απφ ην 

ρξψκα ηεο εμσηεξηθήο ηνπ επηθάλεηαο. Σα ζθνχξα ρξψκαηα απνξξνθνχλ γεληθά πεξηζζφηεξε 

ζεξκφηεηα. Σν καχξν ρξψκα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξψηεο εθαξκνγέο. Αξγφηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια ρξψκαηα: γθξη ζθνχξν,  θφθθηλν. 

1.5.2.5  Ηιηαθνί ρώξνη – Θεξκνθήπηα 

 

Οη ειηαθνί ρψξνη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηνλ 19ν αηψλα, θπξίσο ζηε βφξεηα θαη θεληξηθή 

Δπξψπε, ππφ κνξθή εκηυπαίζξησλ ή/θαη θιεηζηψλ ρψξσλ, σο ζπλέρεηα ηεο θαηνηθίαο. 

 

Οη ρψξνη απηνί, κε πινχζηα ζπλήζσο βιάζηεζε, απνηεινχζαλ γηα ην ςπρξφ θιίκα ηεο Β. 

Δπξψπεο ππνθαηάζηαην ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ. ήκεξα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, 

ππφ κνξθή ειηαθψλ ρψξσλ ή ζεξκνθεπίσλ, ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηε ζπιινγή 

ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ήιην. Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ιεηηνπξγηθά εληαγκέλνπο ζην θηίξην, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ θαηνηθία κπνξεί λα είλαη ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ηνπ θαζηζηηθνχ- θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ην ρεηκψλα. 

  

Ο ειηαθφο ρψξνο απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, έλα ζπλδπαζκφ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

άκεζν ειηαθφ θέξδνο θαη ηνίρνπ ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, ν νπνίνο κεηαθέξεη έκκεζα ηε 

ζεξκφηεηα ζηνλ θαηνηθεκέλν ρψξν. ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φηαλ ππάξρεη ειηνθάλεηα, ν 

ειηαθφο ρψξνο αθήλεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα πεξλά ζην ρψξν, λα κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκηθή ελέξγεηα, ε νπνία απνξξνθάηαη απφ ην δάπεδν ή ηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο. Σν 

ζεξκηθφ ηζνδχγην ηελ εκέξα είλαη ζεηηθφ, δειαδή ηα θέξδε είλαη κεγαιχηεξα απφ ηηο ζεξκηθέο 

απψιεηεο. Σε λχρηα, φκσο, ν ειηαθφο ρψξνο απνβάιιεη ζπλερψο ζεξκφηεηα. 

 

Σν ζπλνιηθφ εκεξήζην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθθξάδεηαη απφ κία δηαθχκαλζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο φπνπ ε κέγηζηε είλαη αξθεηά πςειφηεξε, ελψ ε ειάρηζηε είλαη πνιχ θνληά 

ζηελ εμσηεξηθή.  

 

Δάλ κάιηζηα παξζεί ππφςε φηη ην ρεηκψλα ν ρξφλνο ειηνθάλεηαο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 1/3 

ηεο δηάξθεηαο ηνπ 24σξνπ, ηφηε παξαηεξείηαη ζπρλά ην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα 

είλαη αξλεηηθφ, θπξίσο φηαλ δελ πξνβιέπεηαη θακία λπρηεξηλή πξνζηαζία. 
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                        ρήκα 1.36 Σν ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

   

Σν θαινθαίξη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ αληηζηξέθεηαη. Σν εζσηεξηθφ ηνπ πεξλά απφ 

ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο ηελ εκέξα ζε κηα αλεπαξθή ςχμε ηε λχρηα, δηαηεξψληαο φιν ην 

24σξν ζεηηθφ ζεξκηθφ ηζνδχγην, ην νπνίν επηβαξχλεη θαη ην θηίξην. 

   

Με πξνζαξηεκέλεο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζην θέιπθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φπσο λπρηεξηλή 

πξνζηαζία ην ρεηκψλα θαη ειηνπξνζηαζία ζπλδπαζκέλε κε αεξηζκφ ην θαινθαίξη, ν ειηαθφο 

ρψξνο απνδεηθλχεηαη έλα ζχζηεκα παζεηηθφ αξθεηά ρξήζηκν θαη απνδνηηθφ σο πξνο ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε ειηαθά θέξδε, ελψ παξάιιεια απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ αξρηηεθηνληθφ 

ζηνηρείν, ηφζν σο πξνο ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, φζν θαη σο πξνο ηελ αηζζεηηθή. 

 

ρήκα 1.37  θηαζκφο θαη εμαεξηζκφο (αεξηζκφο) ζεξκνθεπίνπ 

 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο θαη ύλδεζε κε ην θηίξην 

   

 Σν ζεξκνθήπην πξνζαξηάηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θαιχηεξα ζε ζρήκα επίκεθεο, κε 

βάζνο ζρεηηθά κηθξφ (κηθξφηεξν ησλ 2,50 κ.). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαζίζηαηαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηνίρν ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, ν νπνίνο κπνξεί 

λα απνηειεί θαη ηνλ δηαρσξηζηηθφ ηνίρν αλάκεζα ζην ζεξκνθήπην θαη ην θπξίσο θηίξην. 
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Δπεηδή ν ρψξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιεηηνπξγεί θαη σο ρψξνο παξακνλήο απφ ηνπο ρξήζηεο, 

απαηηνχληαη αλνίγκαηα γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ν δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο δηαθφπηεηαη απφ κπαιθνλφπνξηα ή παξάζπξν, απφ ηα νπνία 

κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ε δέζηε κέζα πην άκεζα. 

  

Σν θαινθαίξη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ειηνπξνζηαζία, ν ειηαθφο ρψξνο πξέπεη λα αλνίγεη 

θαη λα απνδεζκεχεηαη απφ ην ππφινηπν θηίξην. Γειαδή πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αλνίγκαηα-

θεγγίηεο ςειά θαη ρακειά ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κηα 

δηαξθήο απνκάθξπλζε ηνπ δεζηνχ αέξα (ζρήκα 1.37). 

 

 

       ρήκα 1.38  Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ θιηκαηηδφκελσλ ρσξψλ    

 

 

Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ 

 

Σν κέγεζνο ηνπ ρψξνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπ θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε θαη ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ(πηλαθαο1.7) 

 

Τιηθά θαη Κιίζε παινζηαζίνπ  

 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ειηαθνχ ρψξνπ πξέπεη λα είλαη απφ θαζαξφ γπαιί, κε δηπιφ 

ηδάκη γηα θαιχηεξε ζεξκηθή πξνζηαζία. Σα ζηνηρεία ζηήξημεο ησλ ηδακηψλ κπνξνχλ λα 

είλαη απφ μχιν ή κέηαιιν αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ γίλεη. Ζ θιίζε ηνπ παινζηαζίνπ 

επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, γηαηί θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηε γπάιηλε επηθάλεηα θαη ηελ δηαπεξλά. Ζ θαιχηεξε θιίζε 

είλαη απφ 40-70º, σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν. Ωζηφζν ε θιίζε απηή δεκηνπξγεί δπζθνιίεο 

γηα ηε ζθίαζε ησλ ηδακηψλ ην θαινθαίξη.  
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Πίλαθαο 1.7 Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ  Νόηηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ γηα 38º βόξην γεσγξαθηθό πιάηνο.  

 

Πεγή:  ηακάηεο Γ.Πέξδηνο - ¨Δπεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηόκνο Α  ̈Αζήλα 2007  

  Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ , πξνζαξηεκέλν ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

   γηα δηάθνξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
 

 

  Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

  ην ρεηκψλα      (   Cº   ) 

 

 

 

Απαηηνχκελε επηθάλεηα ειηνζηαζίνπ 

ζην ζεξκνθήπην αλά κνλάδα επηθάλεηαο 

ησλ  ζεξκαηλφκελσλ ρσξψλ     ( η.κ ) 

 

 

Κιίκα ςπρξφ 

        

Γηα ηνίρν απφ βαξηά 

πιηθά 

Γηα ηνίρν λεξνχ 

 

       

      - 6.7 

      - 3.9 

      - 1.1 

 

         0.90  -  1.5 

         0.78  -  1.3 

         0.65  -  1.7 

 

 

       0.68  -  1.7 

       0.57  -  1.05 

       0.47  -   0.82 

 

      Κιίκα εχθξαην 

 
 

 

 

 

       - 1.7 

       - 4.4 

       - 7.2 

        0.53  -  0.90 

        0.42  -  0.69 

        0.33  -  0.53 

       0.38  -  0.65 

       0.30  -  0.51 

       0,24  -  0.38 

 

 

 

. 

 

 

                         ρήκα 1.39 Καηνηθία ζηνπο Ακπειφθεπνπο – Αζήλα 
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1.5.2.6 Ηιηαθό Αίζξην 

 

Πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζν ρψξν ν νπνίνο θαιχπηεηαη κε γπάιηλε νξνθή. Μπνξεί λα 

πεξηβάιιεηαη απφ θηίξηα, νπφηε θαζίζηαηαη θιεηζηφο ρψξνο πνπ επηθνηλσλεί κφλν κέζα απφ 

απηά, ή κπνξεί λα απνηειεί θαη κεηαβαηηθφ ρψξν, αλάκεζα ζην χπαηζξν θαη ηα θηίξηα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζπρλά ζε εκπνξηθέο ζηνέο ή δηαδξνκέο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 

 

          

  ρήκα 1.40 Ζιηαθφ Αίζξην 

 

1.6 Παζεηηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνύ 

Σα ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ, πνπ αμηνπνηνχλ ηνλ άλεκν γηα ηελ  απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο 

(δειαδή ηελ ςχμε) ελφο  ζπζηήκαηνο ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ςπρξνχ αέξα, νλνκάδνληαη  παζεηηθά ζπζηήκαηα δξνζίζκνπ. Αλαιπηηθφηεξα  

πξνζπαζνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα ζε κηα πεξηβαιινληηθή 

δεμακελή, κε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε απφ απηή  ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

 -Φπζηθόο αεξηζκόο 

 -Γξνζηζκόο από ην έδαθνο 

 -Γξνζηζκόο κε εμάηκηζε 

 -Γξνζηζκόο κε αθηηλνβνιία 
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Δλ αξρή ν ζθηαζκφο .Δάλ ζέινπκε λα δηψμνπκε ζεξκφηεηα απφ έλα ζχζηεκα, πξψηα πξέπεη 

λα  εκπνδίζνπκε ηελ πνζφηεηα  απηήο πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ ηελ πεξίπησζε καο 

απφ ηνλ ήιην ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο ηεο ειηνπξνζηαζίαο. 

 

1.6.1 πζηήκαηα ειηνπξνζηαζίαο 

1.6.1.1  θηαζκόο θηηξίνπ θαη αλνηγκάησλ κε βιάζηεζε. 

   

Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ειηνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ είλαη 

ε ρξήζε βιάζηεζεο είηε κε θαηάιιεια θπηεκέλα θπιινβφια ή αεηζαιή δέληξα, είηε κε άιια 

θπηά ζε θαηάιιειεο ζέζεηο (πέξγθνιεο, κπαιθφληα, θ.ιπ.). 

  

Κπξίσο θχηεκα δέληξσλ ζε κηθξή απφζηαζε  απφ ην θηίξην ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ κε χςνο 

πνπ, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε απφ ηνλ θαηάιιειν ειηαθφ ράξηε θαη ηνλ κεηξεηή 

ζθηαζκνχ, ηέηνην ψζηε λα έρνπκε πιήξε ζθηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαηά  ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, κε απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε ηνπ 70-85% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηελ κέξα .       

Πξνηηκνχληαη ηα θπιινβφια δέληξα ψζηε λα έρνπκε αλεκπφδηζηα ειηαθά θέξδε ηνλ ρεηκψλα. 

                                                                                                               
                                                                    

 

 ρήκα 1.41  θίαζε κε δέληξα 

 

 

1.6.1.2  θηαζκόο θηηξίνπ θαη αλνηγκάησλ κε ζθίαζηξα 

 

Δμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε  ζθαζηψλ, απνδνηηθφηεξα εμσηεξηθψλ αθνχ ζηακαηνχλ ηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία πξηλ εηζέιζεη θαη παγηδεπηεί κεζά ζην ρψξν.     
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Σα βαζηθφηεξα είδε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ είλαη: 

 

-Οξηδόληηα  εμσηεξηθά ζθηάζηξα 

-Καηαθόξπθα  ζθηάζηξα 

-πλδπαζκόο θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ ζθηάζηξσλ 

 

1.6.1.2.1 Οξηδφληηα  εμσηεξηθά ζθηάζηξα  

               

Γηα ην λφηην πξνζαλαηνιηζκφ,  ηα πην θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζθίαζεο είλαη ηα νξηδφληηα, 

ζηαζεξά ή θηλεηά, ιφγσ ηεο πςειήο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην.  

Σν θξίζηκν ζεκείν είλαη ην πιάηνο  ηεο πξνεμνρήο ησλ πεξζίδσλ, έηζη ψζηε ην θαινθαίξη λα 

δηαζθαιίδεηαη πιήξεο ζθηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ, ελψ ην ρεηκψλα λα επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε 

ηνπ ήιηνπ κέζα ζην ρψξν  

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ζθηαζκφ  θάλνπκε ηα παξαθάησ 

   

-Οξίδνπκε ηελ γσλία α , πνπ ζρεκαηίδεη ε βάζε ηνπ αλνίγκαηνο κε ηελ άθξε ηνπ ζθηάζηξνπ 

σο πξνο ηνλ νξίδνληα .Ζ γσλία α αληηζηνηρεί ζε πιήξε ζθηαζκφ ηνπ αλνίγκαηνο 

 

-Οξίδνπκε ηελ θαηαθφξπθε γσλία β ,πνπ ζρεκαηίδεηαη ζπλδένληαο ην κέζνλ ηνπ αλνίγκαηνο 

κε ηελ άθξε ηνπ ζθηάζηξνπ. Ζ γσλία β αληηζηνηρεί ζε ζθηαζκφ θαηά ην ήκηζπ ηνπ αλνίγκαηνο 

 

 -Βξίζθνπκε ηηο θακπχιεο ζηνλ κεηξεηή ζθηαζκνχ (παξ. 1.3.3) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θαηαθφξπθεο γσλίεο α,β θαη έρνπκε ηελ κάζθα ζθηαζκνχ ηνπ αλνίγκαηνο (ζρήκα 1.43) 

 

 -Σνπνζεηνχκε ηελ κάζθα ζθηαζκνχ πάλσ ζηνλ θαηάιιειν ειηαθφ ράξηε ψζηε λα 

ηαπηίδνληαη νη νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γσλίεο θαη πξνζδηνξίδνπκε πνηεο ψξεο θαη εκέξεο 

έρνπκε ζθηαζκφ ηνπ αλνίγκαηνο (ζρήκα 1.44). 

 

Απφ κειέηεο έρεη πξνθχςεη φηη γηα λα ζθηάδνληαη πιήξσο ηα αλνίγκαηα ηνπο ηξεηο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

-γηα 32º θαη 36º γεσγξαθηθό παξάιιειν ε θαηαθόξπθε γσλία (α) λα είλαη ίζε κε 60º 

-γηα 40º γεσγξαθηθό παξάιιειν  ε θαηαθόξπθε γσλία (α) λα είλαη ίζε κε 55
ν 
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                                     ρήκα 1.42 Οξηδφληηα εμσηεξηθά ζθίαζηξα 

 

 

 

                     ρήκα 1.43 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαθφξπθσλ γσληψλ (α) ή (β) 

 

 

 

 

       ρήκα 1.44  Πξνβνιή ηεο κάζθαο ζθηαζκνχ ζηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή ζθηαζκνχ 
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    ρήκα 1.45 Πεξζίδεο θεθιηκέλεο, δηαθνπηφκελεο  -  Οξηδφληηεο πξνεμνρέο γηα ζθίαζε φςεο 

 

 

 

ρήκα 1.46 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαθφξπθσλ γσληψλ (α) θαη (β). 

 

 

                           
 

 ρήκα 1.47  Πξνβνιή ηεο κάζθαο ζθηαζκνχ ζηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή ζθηαζκνχ  γηα ηελ 

Ν.Γ. φςε  γηα   θαηαθφξπθα ζθηάζηξα 
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1.6.1.2.2 Καηαθφξπθα  ζθηάζηξα 

  

 Γηα ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ε ζθίαζε ησλ αλνηγκάησλ κε θαηαθφξπθεο 

πεξζίδεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή, γηαηί ν ήιηνο βξίζθεηαη ρακειά, θνληά ζηνλ νξίδνληα . Ζ 

ζηαζεξή φκσο ζθίαζε παξεκπνδίδεη θαη ηνλ ειηαζκφ ηνπ ρψξνπ ην ρεηκψλα. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε θηλεηή ειηνπξνζηαζία είλαη  πξνηηκφηεξε. 

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ζθηαζκφ θάλνπκε ηα παξαθάησ 

 

 -Οξίδνπκε ηηο νξηδφληηεο γσλίεο α, β ζπλδένληαο ηνπο παξαζηάδεο ηνπ αλνίγκαηνο (ζε 

θάηνςε) κε ηηο άθξεο ησλ θαηαθφξπθσλ ζθηάζηξσλ. Οη γσλίεο α θαη β αληηζηνηρνχλ ζε πιήξε 

ζθηαζκφ ηνπ αλνίγκαηνο. 

  

 -Οξίδνπκε ηηο νξηδφληηεο γσλίεο γ θαη δ, ζπλδένληαο ην κέζνλ ηνπ αλνίγκαηνο (ζε θάηνςε) 

κε ηηο άθξεο ησλ θαηαθφξπθσλ ζθηάζηξσλ. Οη γσλίεο γ,δ αληηζηνηρνχλ ζηνλ  ήκηζπ ζθηαζκφ 

ηνπ αλνίγκαηνο. 

 

 -Μεηαθέξνπκε ζην κεηξεηή ζθηαζκνχ (παξ. 1.3.3) ηηο νξηδφληηεο γσλίεο α.β.γ.δ θαη 

ραξάδνπκε ηηο θάζεηεο επζείεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ψζηε λα πξνθχςεη ε κάζθα 

ζθηαζκνχ (ζρήκαηα 1.46). 

 

 -Σνπνζεηνχκε ηελ κάζθα ζθηαζκνχ πάλσ ζηνλ θαηάιιειν ειηαθφ ράξηε ψζηε λα 

ηαπηίδνληαη νη νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γσλίεο θαη πξνζδηνξίδνπκε πνηεο ψξεο θαη κέξαο 

έρνπκε ζθηαζκφ ηνπ αλνίγκαηνο (ζρήκαηα 1.47). 

 

 

πλδπαζκόο θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ ζθηάζηξσλ 

   

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε Ν.Γ. ή Ν.Α. φςεηο θαη απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ 

ζθηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ (ζρήκαηα 1.48-1.49). 
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                               ρήκα 1.48 Μνξθέο πεξζίδσλ γηα Ν.Γ. θαη Ν.Α. φςε 

 

 

ρήκα 1.49 Πξνβνιή ηεο κάζθαο ζθηαζκνχ ζηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή ζθηαζκνχ   γηα   

ζπλδπαζκφ θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ ζθηάζηξσλ. θίαζε αλνηγκάησλ 

λνηηνδπηηθήο φςε.                    

 

Γηα ηα γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ έρεη πξνθχςεη απφ κειέηεο φηη νη 

γσλίεο α θαη β πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε 55
ν
-60

ν
 πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ζθηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην Τπάξρεη έλαο 

θαλφλαο εκπεηξηθφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ειηνπξνζηαζίαο ζηε δχζε θαη αλαηνιή.  

Αθνχ νξηζηεί ν αθξηβήο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αλνίγκαηνο, ραξάδνπκε ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε πξνεμνρέο θάζεηεο 

ή θεθιηκέλεο, έηζη ψζηε ε αξρή ηεο κηαο πξνεμνρήο θαη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο λα 

νξίδνπλ επζείεο παξάιιειεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αθηίλσλ. 
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                               ρήκα 1.50 θηαζκφο ζε  ζπλάξηεζε κε ηελ θαηαθφξπθε γσλία α   

 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειηνπξνζηαζίαο θαζνξίδεηαη θαη απφ θξηηήξηα αηζζεηηθά. Σν 

''παηρλίδη'' κε ην θσο, ε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, ε δηαθάλεηα ηνπ 

θειχθνπο απνηεινχλ δεηήκαηα ζπλζεηηθήο νξγάλσζεο. 

1.6.1.3  Υξήζε βειηησκέλσλ παινπηλάθσλ 

Σα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ ζπληεινχλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ ρψξσλ. Σν ρεηκψλα ράλεηαη ζεξκφηεηα απφ κέζα πξνο ηα έμσ, 

ελψ ην θαινθαίξη εηζέξρεηαη ζεξκφηεηα απφ ην δεζηφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλσλ, 

ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ παξαζχξσλ. (θεθ 1.4.1.6) 

1.6.1.4 Αλαθιαζηηθά επηρξίζκαηα 

Βαζηθή ηερληθή γηα ηελ ειηνπξνζηαζία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο είλαη, εθηφο ηεο ζθίαζεο, ε 

αχμεζε ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

αλαθιαζηηθψλ (αλνηρηφρξσκσλ) επηρξηζκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ,  

ε νπνία κεηψλεη ηελ απνξξφθεζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ην θηηξηαθφ θέιπθνο θαη 

ζπλεπψο, ηε ζεξκηθή επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ ηνπο ζεξκνχο κήλεο.  
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1.6.1.5  Φξάγκα αθηηλνβνιίαο 

 

Σν θξάγκα αθηηλνβνιίαο (radiant barrier) είλαη ηερληθή πνπ κεηψλεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα ε 

νπνία δηαπεξλά ηελ νξνθή, κε απνηέιεζκα λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ 

θηηξίνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Απνηειείηαη απφ ιεπηά θχιια αινπκηλίνπ ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ηε ζηέγε. Σα θχιια απηά έρνπλ πςειφ ζπληειεζηή εθπνκπήο θαη 

αλαθιαζηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα δηαπεξλψληαη απφ ειάρηζηα κφλνλ πνζνζηά 

αθηηλνβνιίαο. Έηζη ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη απφ ηε ζηέγε δελ εηζέξρεηαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν (ζρήκα 1.51). ηαλ εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο αεξηζκφο ηεο ζηέγεο, ε 

ζεξκφηεηα ηνπ θξάγκαηνο αθηηλνβνιίαο κεηαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηελ πην απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

                                    ρήκα 1.51 Φξάγκα αθηηλνβνιίαο 

 

1.6.1.6  Θεξκνκόλσζε θηηξηαθνύ θειύθνπο     

 Ζ ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ζεξκηθή 

ζπκπεξηθνξά νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ. Ζ ζεξκνκφλσζε απνηειεί βαζηθή αξρή ζεξκηθήο 

πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ηηο αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

1.6.1.7  Φπηεκέλν δώκα 

Οη θπηεκέλεο νξνθέο απνηεινχληαη απφ έλα ζηξψκα βιάζηεζεο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν επίπεδν, ζπλήζσο επάλσ ζε κηα επίπεδε νξνθή (δψκα). Σν θπηεκέλν 

δψκα απνηειεί, εθηφο ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ, θαη ηερληθή ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

θηηξίνπ ηφζν ην ρεηκψλα, φζν θαη ην θαινθαίξη.  
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Σν θπηεκέλν δψκα απνηειεί κέζν ζεξκηθήο κφλσζεο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ ησλ πιηθψλ απφ ηα  

νπνία απνηειείηαη (ρψκα ηθαλνχ πάρνπο θαη αέξαο πνπ εγθισβίδεηαη κεηαμχ ησλ 

θπιισκάησλ ησλ θπηψλ). Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζπλδπάδεηαη κε θαηάιιεια ζεξκνκνλσκέλε 

θαη πγξνκνλσκέλε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο.  

   

 
 

 

Σν θαινθαίξη ην θπηεκέλν δψκα εκπνδίδεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα θζάζεη ζην θηηξηαθφ 

θέιπθνο, κέζσ ηεο ζθίαζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θπηά ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Πξαθηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη κεδελίδεη ηελ επίδξαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ζεξκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ 

θηηξίνπ. Σέινο, ηα θπηά ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ εμάηκηζε απφ ηα θχιια ηνπο (εμαηκηζνδηαπλνή) 

ζηελ εμαηκηζηηθή ςχμε ηεο νξνθήο.   

1.6.2 πζηήκαηα θπζηθνύ αεξηζκνύ 

ε ζπκβαηηθά θηίξηα, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζε Βηνθιηκαηηθά θηίξηα, φιεο νη 

εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο αέξα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα αλαηξεζνχλ ζηελ πεξίπησζε 

απμεκέλσλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, ιφγσ εθηεηακέλνπ αεξηζκνχ ή δηαθπγψλ αέξα απφ ηνπο 

αξκνχο ησλ αλνηγκάησλ.  Έηζη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αεξνζηεγαλφ πεξίβιεκα θαη 

γεληθφηεξα λα πεξηνξηζηεί θαη λα ειεγρζεί ν αεξηζκφο ησλ ρψξσλ, αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ 

θηηξίσλ, ρσξίο λα γίλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ελαιιαγψλ αέξα αλά ψξα, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ δηάθνξνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πγεία θαη 

ηελ επεμία. Αλεμέιεγθηνο ή εθηεηακέλνο ρσξίο ιφγν αεξηζκφο ιφγσ άζηνρεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ελνίθσλ, επηδξά αξλεηηθά ζην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ ζε βαζκφ πνπ 

κπνξεί λα ππεξβεί αθφκε θαη ην 100% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 
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Ο θπζηθφο αεξηζκφο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ηερληθή απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην 

θηίξην ηνπο ζεξκνχο κήλεο, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά κέζα. Απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κέζνδν θπζηθνχ δξνζίζκνπ, εθφζνλ γίλεηαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν.  

 

Με ην θπζηθό δξόζηζκν επηηπγράλνληαη ηα παξαθάησ :  

 

1- Απνκαθξχλεηαη ε ζεξκφηεηα απφ ην θηίξην πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φηαλ νη 

εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ην επηηξέπνπλ  

 

2- Απνκαθξχλεηαη ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (φηαλ 

απηά απνηεινχληαη απφ επαξθή ζεξκηθή κάδα) 

 

 3- Απνκαθξχλεηαη ζεξκφηεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ζεξκηθήο άλεζεο ελφο ρψξνπ, αθφκα θαη ζε ζρεηηθά ςειέο ζεξκνθξαζίεο.   

 

ρήκα 1.52 Φπζηθφο αεξηζκφο 

- O άλεκνο 

 

 Ο άλεκνο είλαη ην κέζν πνπ απνξξνθά ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα ηνπ θηηξίνπ, έρνληαο 

κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία απφ απηφ. Ο άλεκνο πξνζπίπηεη θάζεηα ζην θηίξην δεκηνπξγψληαο 

ππεξπίεζε (+).ηελ ζπλερεία ρσξίδεηαη ζηα δπν. Ζ ξνή ηνπ αέξα θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ 

ηνπ θηηξίνπ θαη ζην ρψξν πίζσ απφ ηελ ππήλεκε φςε ηνπ είλαη ηπξβψδεο θαη νη ζηξφβηινη 

πνπ εκθαλίδνληαη δεκηνπξγνχλ ππνπίεζε(-). Ζ ξνή ηνπ αέξα έρεη θαηεχζπλζε απφ ηηο δψλεο 

ππεξπίεζεο ζηηο δψλεο ππνπίεζεο. 

 

 Ζ θαιή γλψζε ηνπ κνληέινπ ξνήο ηνπ αέξα γχξσ απφ ην θηίξην, θαζψο θαη ηνλ επηδέζεσλ 

πνπ δέρεηαη απφ ηα γεηηνληθά εκπφδηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ ηνπ 

θπζηθνχ αεξηζκνχ απηνχ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ 
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1-Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα 

2-Σαρχηεηα ηνπ άλεκνπ 

3- Πξνζαλαηνιηζκφο θαη κέγεζνο αλνηγκάησλ 

 

 -Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα 

     

Ο αέξαο πνπ δηέξρεηαη ζηε θηίξην πξέπεη λα έρεη κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία απφ απηή ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα. Σν πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε. .ε θιίκα κε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κε πγξαζία ηνλ ρεηκψλα Ο αεξηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνξηζκέλα 

ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο. Σν θαινθαίξη φκσο νη δξνζεξνί άλεκνη απνκαθξχλνπλ ηελ πγξαζία θαη 

ηελ ζεξκφηεηα, φπνηε πξνηηκάηαη εθηεηακέλνο αεξηζκφο ηηο πξσηλέο θαη λπρηεξηλέο ψξεο .ε 

αξθεηά δεζηά θιίκαηα ν αεξηζκφο πξέπεη γίλεηαη κφλν ηελ λχρηα, ελψ ζε δεζηέο πεξηνρέο κε 

κεγάιε πγξαζία ν αεξηζκφο πξέπεη λα απνθεχγεηε φιν ην 24σξν. 

 

 -Σαρύηεηα ηνπ άλεκνπ 

 

 Ζ ηαρχηεηα ηνπ άλεκνπ απμάλεη βαζκηαία απφ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο κέρξη ηε κέγηζηε 

ηηκή ηεο ηηο απνγεπκαηηλέο θαη  ηηο πξψηεο βξαδηλέο ψξεο. Αθφκα εμαξηάηαη θαη απφ ην 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο 

 

- Πξνζαλαηνιηζκόο θαη κέγεζνο αλνηγκάησλ 

 

 Σα αλνίγκαηα εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη αληηκέησπα ζηνλ άλεκν ζε θάζεηε δηεχζπλζε γηαηί 

νπνηαδήπνηε θιίζε κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ αέξα. Σα αλνίγκαηα εμφδνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ππήλεκε φςε θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ κεγέζνπο κε απηά ηεο 

εηζφδνπ (ζρήκα 1.53). 

 

Ο θπζηθφο αεξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη θαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ή θαη δηακέζνπ ηνπ 

θειχθνπο ηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θηηξηαθφ 

θέιπθνο.  
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ρήκα 1.53 Γηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλνηγκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα θαη αληίζηνηρε θαηαλνκή 

ηεο ξνήο ηνπ 

 

Ο θπζηθφο αεξηζκφο ησλ θηηξίσλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη κεγάια πνζά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απφ κεηξήζεηο θαη ελεξγεηαθέο θαηαγξαθέο θαη πξνζνκνηψζεηο ζε θαηνηθίεο ζηελ 

Διιάδα, πξνθχπηεη κείσζε ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ιφγσ ηνπ αεξηζκνχ (εθφζνλ εθαξκφδεηαη 

επαξθήο ειηνπξνζηαζία ζηα θηίξηα), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη έλα 

θιηκαηηζηηθφ ζχζηεκα. 

  

Δλ γέλεη ν αεξηζκφο,  κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

 

1-Γηακπεξήο, δηακέζνπ παξαζχξσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ 

2-Κακηλάδα ή πχξγνο αεξηζκνχ (θπζηθφο ειθπζκφο) 

3-Ζιηαθή θακηλάδα 

4-Τβξηδηθφο αεξηζκφο 

5-Δμαλαγθαζκέλνο αεξηζκφο 
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-Γηακπεξήο, δηακέζνπ παξαζύξσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ 

 

Γηακπεξήο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην θέιπθνο 

θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ησλ δηαρσξηζηηθψλ 

εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

 

-Κακηλάδα ή πύξγνο αεξηζκνύ (θπζηθόο ειθπζκόο) 

 

Ζ θακηλάδα αεξηζκνχ ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ, θαζψο 

ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρψξσλ, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο αεξηζκνχ 

γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. ηαλ δελ ππάξρεη έληνλν ξεχκα 

αέξα γχξσ απφ ην θηίξην, ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε αλεκηζηήξα (πβξηδηθφο 

αεξηζκφο), ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζην πςειφηεξν ηκήκα ηεο θακηλάδαο, εμαζθαιίδνληαο 

ζπλερή ελαιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα.   

  

Χο θακηλάδεο αεξηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θιηκαθνζηάζηα ή 

θαη εζσηεξηθά αίζξηα ή θσηαγσγνί ησλ θηηξίσλ.  

 ε πεξηνρέο κε έληνλν άλεκν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πχξγσλ αεξηζκνχ, νη νπνίνη 

πξνεμέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, θέξνπλ άλνηγκα πξνο ηελ ζεκαληηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «ζπιιακβάλνπλ» ηα ςπρξά ξεχκαηα 

αέξα θαη λα ηα θαηεπζχλνπλ κέζα ζην ρψξν, ππνβνεζνχκελνη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ 

αλεκηζηήξα.  

 

                                           ρήκα 1.54 Πχξγνο αεξηζκνχ 

-Ζιηαθή θακηλάδα 

 

Πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή θακηλάδαο, ε νπνία θέξεη ζηε λφηηα ε λνηηνδπηηθή επηθάλεηά ηεο ( 

± 30º Ν) παινπίλαθα αληί ηνηρνπνηίαο (ελ γέλεη έλαλ κηθξφ ειηαθφ ηνίρν) θαη πεξζίδεο ζην 

άλσ ηκήκα απηήο ηεο πιεπξάο.  
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν Venturi θαη ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ 

αεξηζκφ θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, θαζψο κέζσ 

ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ πξνθχπηεη κέζα ζηελ θακηλάδα, εληζρχεηαη 

ζεκαληηθά ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ θαη ζπλεπψο ηεο αλαλέσζεο ηνπ αέξα κέζα 

ζηνπο ρψξνπο. Καζψο επηηπγράλεη δηαξθή αλαλέσζε ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, ε ειηαθή 

θακηλάδα ζπληζηάηαη ζε πεξηνρέο κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν 

 

 

                                      ρήκα 1.55 Ζιηαθή θακηλάδα  

 

 

-Τβξηδηθόο αεξηζκόο 

 

 Ζ ρξήζε αλεκηζηήξσλ, ηδηαίηεξα αλεκηζηήξσλ νξνθήο, εληζρχεη ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ 

αεξηζκνχ, κε ειάρηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπί πιένλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο ζπλήζεηο (πεξίπνπ 2-3 °C), 

θαζψο κε ηελ θίλεζε ηνπ αέξα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαθέξεηαη ζεξκφηεηα απφ ην αλζξψπηλν 

ζψκα. Πξαθηηθά, ε ρξήζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο κεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο 

θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα θηίξηα γηα πνιιέο ψξεο ην ρξφλν. 

  

Απφ κειέηεο ζε θηίξηα θαηνηθηψλ θαη ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε 

αλεκηζηήξσλ νξνθήο ζε θηίξηα πνπ εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ 

(επαξθή ζθίαζε θαη λπρηεξηλφ αεξηζκφ) πξαθηηθά θαηαξγεί ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο 

θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζε 

ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο, φκσο, ζηα θπζηθά δξνζηδφκελα θηίξηα είλαη αξθεηά 

ρακειφηεξεο απφ ηηο εμσηεξηθέο.  
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 Αληίζηνηρα, ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ε ρξήζε ησλ αλεκηζηήξσλ νξνθήο κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, αιιά θαη απμάλεη ηελ απφδνζή 

ηνπο ηελ ψξα ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο αλεβάδεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνθξαζία ξχζκηζεο ηνπ 

ζεξκνζηάηε (π.ρ. απφ ηνπο 26 °C ζηνπο 29 °C ).  

 

 -Δμαλαγθαζκέλνο αεξηζκόο 

 

 Ο ηερλεηφο (εμαλαγθαζκέλνο) αεξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ν θπζηθφο αεξηζκφο είλαη είηε δπζρεξήο είηε αλεπαξθήο. Δπί πιένλ, ζπληζηάηαη γηα ρξήζεηο 

ρψξσλ θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο ησλ ελαιιαγψλ αέξα είηε γηα ιφγνπο 

ζεξκηθνχο, είηε γηα ιφγνπο πνηφηεηαο ηνπ αέξα (πγηεηλήο) θαη ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα.  

 

 Ο ηερλεηφο αεξηζκφο κεηψλεη ζεκαληηθά ηα ςπθηηθά θνξηία ησλ θηηξίσλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

γίλεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ζε θηίξηα κε ηθαλή ζεξκηθή κάδα, θαζψο ηα απνθνξηίδεη 

απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ ζπζζσξεχηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ελψ «απνζεθεχεη» 

δξνζηά ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, εκπνδίδνληαο ηελ ππεξζέξκαλζε ηελ επφκελε κέξα. 

  

 

                                       ρήκα 1.56 Αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνχ 

 

Ο ηερλεηφο αεξηζκφο απνηειεί, φπσο θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο, ελαιιαθηηθή ηερληθή 

δξνζηζκνχ, ππνθαζηζηψληαο ή κεηψλνληαο ηε ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ. Δπί πιένλ, κπνξεί 

λα ζπκβάιεη θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, κε ηνλ έιεγρν ησλ 

ζεξκηθψλ απσιεηψλ απφ αεξηζκφ. 

 

 

 

\ 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 57 

1.6.3   Φύμε κέζσ εδάθνπο    

     

 -Τπόζθαθα ή εκηππόζθαθα θηίξηα 

 

  Ζ θαηαζθεπή ππφζθαθσλ ή εκηππφζθαθσλ θηηξίσλ, εθφζνλ ηνπνγξαθηθέο θαη άιιεο 

ζπλζήθεο ην ζπληζηνχλ, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ησλ 

θηηξίσλ. Καηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο, ην έδαθνο βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη, εξρφκελν ζε επαθή κε ην θηηξηαθφ θέιπθνο, βνεζά ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην. Σν ρεηκψλα, ε επαθή ηνπ θηηξίνπ κε ην έδαθνο 

κεηψλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο πξνο ην ςπρξφ πεξηβάιινλ.  

 

                                 ρήκα 1.57 Γξνζηζκφο ππφζθαθνπ θηηξίνπ 

 

ε πεξηνρέο κε πνιχ ςπρξνχο ρεηκψλεο ζπληζηάηαη ε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, 

ψζηε λα κεηψλνληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο πξνο ην έδαθνο, ελψ ζε πεξηνρέο κε ζεξκά 

θαινθαίξηα ζπληζηάηαη λα παξακέλεη ακφλσην ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηάδνζε ηεο 

ζεξκφηεηαο κε αγσγή πξνο ην έδαθνο.  

 ηα ζεκεία θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πνπ 

πιεζηάδεη απηή ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα, ζπληζηάηαη πεξηκεηξηθή ζεξκνκφλσζε γηα 

παξεκπφδηζε ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζην θηίξην (θεθ. 1.8). 

   

- Τπεδάθην ζύζηεκα αγσγώλ (ελαιιάθηεο εδάθνπο - αέξα)  

   

 Δίλαη ζχζηεκα κεηαιιηθψλ αγσγψλ (ή PVC) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο 1-3κ. Σν ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ησλ θηηξίσλ ην θαινθαίξη, νπφηε θαη αμηνπνηεί ην έδαθνο - ηνπ 

νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα - σο απαγσγέα ηεο 

ζεξκφηεηαο.  
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Ο αέξαο εηζάγεηαη είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, 

θπθινθνξεί ζην δίθηπν αγσγψλ κε ηε βνήζεηα θπζεηήξσλ θαη εηζέξρεηαη ζην θηίξην 

ςπρξφηεξνο 

 

Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαη ην ρεηκψλα, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζέξκαλζε ηνπ 

ςπρξνχ εμσηεξηθνχ αέξα, θαζψο ην έδαθνο είλαη ην ρεηκψλα ζεξκφηεξν απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

αέξα. (1.5.2 Θεξκνζηθσληθφ πηλέιν ) 

 

Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, ζπληειψληαο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ, θαζψο κεηψλεη ηελ 

ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εηζεξρφκελνπ-εμεξρφκελνπ αέξα απφ ην ζχζηεκα, θαη ζπλεπψο 

κεηψλεη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απηφ θαηαλαιψλεη.  

 

 

ρήκα 1.58 Δλαιιάθηεο εδάθνπο αέξνο 

 

 

1.6.4 Δμαηκηζηηθόο δξνζηζκόο  

      

ε πεξηνρέο κε ζρεηηθά ρακειή πγξαζία, κπνξεί λα επηηεπρζεί δξνζηζκφο κε ηελ εμάηκηζε 

λεξνχ. Ο αέξαο, δηεξρφκελνο απφ θάπνην ζψκα λεξνχ θαη πξνθαιψληαο ηελ εμάηκηζή ηνπ, 

ςχρεηαη, ελψ εκπινπηίδεηαη κε πδξαηκνχο (ζρήκα 1.59). 

 

 ηαλ ν αέξαο απηφο εηζέξρεηαη απ' επζείαο ζην θηίξην έρνπκε άκεζν εμαηκηζηηθφ δξνζηζκφ, 

ελψ φηαλ ςχρεη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ή ελαιιάθηε, ηφηε έρνπκε έκκεζν εμαηκηζηηθφ 

δξνζηζκφ. Σερληθέο άκεζνπ θπζηθνχ δξνζηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ζσκάησλ λεξνχ 

(φπσο ιίκλεο ή ζηληξηβάληα) ζε εζσηεξηθέο απιέο θαη αίζξηα ή ζε πχξγνπο δξνζηζκνχ (ζρήκα 

1.60).Σερληθέο έκκεζνπ θπζηθνχ δξνζηζκνχ είλαη νη αλνηρηέο ιίκλεο νξνθήο θαη ν ςεθαζκφο 

ησλ δσκάησλ κε λεξφ. Δπί πιένλ, ππάξρνπλ θαη πβξηδηθέο (κεραληθέο) ςπθηηθέο κνλάδεο 

εμάηκηζεο (άκεζεο, έκκεζεο ή ζπλδπαζκέλεο εμάηκηζεο). 
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                            ρήκα 1.59 Ρνή αέξα ζηνλ εμαηκηζηηθφ δξνζηζκφ. 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.60 Α.Φπζηθή ςχμε κε ηε ρξήζε λεξνχ. Β. Όγξαλζε ηνπ δεζηνχ εμσηεξηθνχ αέξα. 

                                              

1.6.5 Νπθηεξηλή αθηηλνβνιία    

      

ιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ αθηηλνβνινχλ ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο πξνο ηνλ νπξαλφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο «κέιαλν ζψκα». ζν πην θαζαξφο είλαη ν 

νπξαλφο (ρσξίο ζχλλεθα) θαη φζν ρακειφηεξε είλαη ε πγξαζία πνπ πεξηέρεη ν αέξαο, ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην πνζφ αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη.  

 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε λπρηεξηλή αθηηλνβνιία ζα πξέπεη νη επηθάλεηεο πνπ 

αθηηλνβνινχλ λα έρνπλ «ζέα» ηνλ νπξαλφ. Καηά ζπλέπεηα, νη νξνθέο ησλ θηηξίσλ 

αθηηλνβνινχλ ην κεγαιχηεξν πνζφ ζεξκφηεηαο. Δπί πιένλ, ζα πξέπεη ε επηθάλεηα 

αθηηλνβνιίαο λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε, ψζηε ε ζπζζσξεπκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ζεξκφηεηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνρεηεπζεί, κέζσ θαηάιιειεο θαηαζθεπήο, 

πξνο ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο.  
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Δπεηδή πξαθηηθά ε λπρηεξηλή αθηηλνβνιία κεγάιεο πνζφηεηαο ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ην 

θηίξην πξνυπνζέηεη νξνθή ρσξίο κφλσζε, ελψ ε κφλσζε ηεο νξνθήο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην 

ζχζηεκα δξνζίζνπ κέζσ λπρηεξηλήο αθηηλνβνιίαο απνηειεί πάληα κηα εηδηθή θαηαζθεπή.  

 

Σα ζπλεζέζηεξα ζπζηήκαηα λπθηεξηλήο αθηηλνβνιίαο είλαη ν κεηαιιηθφο αθηηλνβνιεηήο 

ηνπνζεηεκέλνο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ θαη ε ιίκλε νξνθήο.  

 

      ρήκα 1.61 χζηεκα δξνζίζκνπ νξνθήο κε αθηηλνβνιεηή 

 

Μεηαιιηθόο αθηηλνβνιεηήο 

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθή, απιαθσηή, δηπιή πιάθα ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά 

ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ. Ζ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη αλαθιαζηηθή, ελψ ζηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπνζεηείηαη ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ. Ζ κεηαιιηθή πιάθα αθηηλνβνιεί πξνο ην 

λπρηεξηλφ νπξαλφ κεγάιε πνζφηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Μέζα ζην ζχζηεκα ηνπ 

αθηηλνβνιεηή δηνρεηεχεηαη ζεξκφο αέξαο απφ ην θηίξην, ν νπνίνο δηέξρεηαη κέζα απφ ην 

ζχζηεκα, ςχρεηαη θαζψο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ςπρξή εμσηεξηθή πιεπξά θαη 

επαλαδηνρεηεχεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζε πεξηνρέο κε ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα 

θαη ρακειή ζρεηηθή πγξαζία.  

 

ε πεξηνρέο κε έληνλα ξεχκαηα αέξα, ην ζχζηεκα θαιχπηεηαη κε θχιιν πνιπαηζπιελίνπ (ζε 

απφζηαζε 5 εθ.) - δηαπεξαηφ απφ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία. Σν πνιπαηζπιέλην επηηξέπεη ηελ 

εθπνκπή ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, ελψ πεξηνξίδεη ηελ επαθή ηεο ςπρξήο επηθάλεηαο ηνπ 

αθηηλνβνιεηή κε ην ζεξκφηεξν αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αθηηλνβνιεηή (ζρήκα 1.61). 
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                      ρήκα 1.62 Γξνζηζκφο δηα αθηηλνβνιίαο 

 

Λίκλεο νξνθήο  

 

Μπνξεί λα δηακνξθσζεί ζηελ νξνθή ελφο θηηξίνπ αβαζήο δεμακελή λεξνχ (1..5.2 νξνθή 

λεξνχ). Γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο απηφ ην ζχζηεκα δελ είλαη αξθεηά 

απνδνηηθφ ζαλ παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, ιφγσ ηνπ νξηδφληηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο, επίζεο ηερληθνί/θαηαζθεπαζηηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί ιφγνη ην 

θαζηζηνχλ αζχκθνξν. 

1.6.4 Αλεκνπξνζηαζία – Γηνρέηεπζε αλεκώλ 

Ζ αλεκνπξνζηαζία ησλ θηηξίσλ γίλεηαη κε δέληξα, ζάκλνπο νη πεξηθξάμεηο  πνπ νλνκάδνληαη 

αλεκνθξάθηεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία απηψλ είλαη νη δηαζηάζεηο θαη ε ππθλφηεηα. ζν 

κηθξφηεξν είλαη ην πιάηνο ηνπο (δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ χςνπο), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δψλε πξνζηαζίαο. Αλ ην πιάηνο είλαη ππεξβνιηθφ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην ζρήκα ηνπο 

ζην πάλσ κέξνο. Οη πιήξεο πεξηθξάμεηο εμαζθαιίδνπλ δψλε κεγάιεο εξεκίαο ζε πνιχ κηθξή 

απφζηαζε, γαηί κεηά ην εκπφδην ν άλεκνο επαλαθηά γξήγνξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

   

Σα δέληξα θαη νη ζάκλνη ζεσξνχληαη πνξψδε εκπφδηα γηαηί επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ελφο 

κέξνπο ηνπ άλεκνπ, πεξηνξίδνληαο ηνπο ζηξνβηιηζκνχο θαη δεκηνπξγψληαο κηα επξχηεξε 

δψλε πξνζηαζίαο. 

 

Έηζη κεηώλνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ άλεκνπ θαηά 50% ζε απόζηαζε ίζε κε ην πεληαπιάζην 

ηνπ ύςνπο ηνπο. Απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ άλεκνπ, ππεξηεξνχλ νη 

αλεκνθξάθηεο κε πνξψδεο πιηθά θαηά 50-60%.Σν κέγηζην κήθνο πξνζηαζίαο ελφο 

αλεκνθξάθηε είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ελδεθαπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ. 
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 ρήκα 1.63 Με ηελ θαηάιιειε δηάηαμε κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη ζεξηλνχο  

άλεκνπο αιιάδνληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπο. 

 

 

1.7  Φσηηζκόο 

1.7.1   Αξρέο, πζηήκαηα θαη Σερληθέο Φπζηθνύ Φσηηζκνύ    

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο κέζα ζηα 

θηίξηα θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, ζπλδπάδνληαο θσο, ζέα, δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, 

αμηνπνίεζε θαη ξχζκηζε ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο.    

   

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ πξνο φθεινο ηνπ θηηξίνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

νπηηθήο άλεζεο ζα πξέπεη, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ, λα 

εμαζθαιίδεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο επαξθήο πνζφηεηα (ζηάζκε 

θσηηζκνχ), αιιά θαη νκαιή θαηαλνκή, ψζηε λα απνθεχγνληαη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

ζηάζκεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ θαηλφκελν «ζάκβσζεο».  Σφζν ε επάξθεηα φζν θαη ε 
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θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 

αλνηγκάησλ, αιιά θαη απφ ηα θσηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ 

(ρξψκα/πθή) θαη ησλ παινπηλάθσλ (θσηνδηαπεξαηφηεηα/αλαθιαζηηθφηεηα).  

  

ύζηεκα θπζηθνύ θσηηζκνύ λνείηαη ην ζύλνιν:  

 

-Ταινπίλαθαο ή άιιν θσηνδηαπεξαηφ ζηνηρείν πιαίζην 

-Γηάηαμε ζθηαζκνχ (είηε δνκηθφ ζηνηρείν είηε άιιν) 

 

Οη βαζηθφηεξεο ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη:  

 

 -Καηαθφξπθα αλνίγκαηα (παξάζπξα-θεγγίηεο) θαηάιιεισλ γεσκεηξηθψλ δηαζηάζεσλ  

- Αλνίγκαηα νξνθήο  

- Αίζξηα  

- Φσηαγσγνί  

- Δηδηθνί Ταινπίλαθεο  

- Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά  

- Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά  

- Ράθηα θσηηζκνχ-αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο  

- θίαζηξα  

 

-Αλνίγκαηα νξνθήο 

  

Σα αλνίγκαηα νξνθήο απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ζηελ ηνηρνπνηία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

  

 -Παξέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα δηάρπηνπ θσο απφ ηνλ νπξάλην ζφιν.  

 

-Λφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, ζπληεινχλ ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θπζηθνχ θσηφο κέζα 

ζηνπο ρψξνπο.  

  

-Σα αλνίγκαηα νξνθήο κπνξνχλ λα θέξνπλ είηε δηαθαλείο, είηε εκηδηαθαλείο (δηαρπηηθνχο) 

παινπίλαθεο. 
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ηα αλνίγκαηα νξνθήο ζπληζηάηαη ελ γέλεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ειηνπξνζηαζίαο εθηξνπήο 

ηνπ άκεζνπ θσηφο, φπσο αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο, ή θηλεηά πεηάζκαηα.  

 

Σα ζπζηήκαηα απηά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αλνίγκαηνο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθά ή 

εζσηεξηθά. Ζ ηειηθή επηινγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηά ηνπο (βι. ειηνπξνζηαζία / 

ζθηαζκφο αλνηγκάησλ).  

  

Σα νξηδφληηα αλνίγκαηα νξνθήο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη δέρνληαη κεγαιχηεξε ειηαθή 

πξφπησζε ην θαινθαίξη απφ φηη ην ρεηκψλα θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά ζπληζηψληαη 

θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα αλνίγκαηα ζηελ νξνθή, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο ζθηαζκνχ 

(ζρήκα   1.64). 

 

ρήκα 1.64 Αλνίγκαηα νξνθήο.                               

 

-Αίζξηα  

  

Σα αίζξηα, είηε αλνηρηά, είηε κε θάιπςε, ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα κεγάιεο επηθάλεηαο θαζψο: 

 

-Δπηηξέπνπλ ηελ είζνδν θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο ζηηο θεληξηθέο δψλεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

-Βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ (θαη ζηελ νκνηνγελή 

θαηαλνκή ηνπ, εθφζνλ απηνί θσηίδνληαη θαη απφ θαηαθφξπθα αλνίγκαηα). 
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Αλάινγα κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζξίνπ θαη ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ (αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ δαπέδνπ, νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παινπηλάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ πεξηβάιινπλ ην αίζξην ή θαη ζηελ νξνθή), 

επεξεάδεηαη θαη ε ζηάζκε θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ αίζξησλ λα ζπλππνινγίδνληαη νη επηδξάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηελ 

νπηηθή άλεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε 

ζπλνιηθή ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ. 

 

                                                     ρήκα 1.65 Αίζξην. 

-Φσηαγσγνί 

   

Οη θσηαγσγνί εηζάγνπλ ην θπζηθφ θσο ζε ρψξνπο φπνπ είλαη δχζθνιε ε δηείζδπζε θπζηθνχ 

θσηφο κε άιιν ηξφπν. Δλ γέλεη νη θσηαγσγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηεο αλαθιαζηηθέο. 

Σα δε αλνίγκαηα πνπ βιέπνπλ ζε απηνχο ζπληζηάηαη λα έρνπλ ζηελ πνδηά ηνπο αλαθιαζηήξα, 

ψζηε λα δηνρεηεχεηαη ην θσο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θσηαγσγψλ κε πνηθηιία δηαζηάζεσλ. 

  

 Ζ απφδνζή ησλ θσηαγσγψλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ πξνζζήθε αλαθιαζηήξα ζηελ 

θνξπθή ηνπο (είζνδν ηνπ θσηφο), ν νπνίνο λα εθηξέπεη ηηο ειηαθέο αθηίλεο πξνο ηα θάησ. Γηα 

αθφκα κεγαιχηεξε απφδνζε κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ ειηνζηάηε (ζπζθεπή ε νπνία θέξεη 

θαζξέπηε θαη ε νπνία αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο εκέξαο).  

 

Γηα ην θσηηζκφ ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ νξφθσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο-

θσηαγσγνί (Φψην-ζσιήλεο).  ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θσηαγσγνί κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ 

θαη ζηνλ θπζηθφ αεξηζκφ ελφο ρψξνπ. 
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 ρήκα 1.66 Φσηνζσιήλαο. 

 

-Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά  

  

Δίλαη ζηνηρεία πνπ δηαζινχλ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία θαη, αλαιφγσο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο δνκήο, κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ πιήξσο ηελ είζνδν ή λα αιιάμνπλ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο. Δλ γέλεη είλαη εκηδηαθαλή θαη άξα δελ 

ζπληζηψληαη εθεί πνπ είλαη επηζπκεηή ε ζέα πξνο ηα έμσ.  

  

Σα πξηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είηε ζαλ απηφλνκα ζηνηρεία 

είηε κεηαμχ δχν θχιισλ παινπηλάθσλ. 

 

-Ράθηα θσηηζκνύ  

     

 Σα ξάθηα θσηηζκνχ είλαη επίπεδα ή θακπχια ζηαζεξά ζηνηρεία, κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα, 

πνπ ζηεξεψλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ αλνηγκάησλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζπίπηνπζα 

αθηηλνβνιία πξνο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

 Δμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ, απμάλνληαο ηε ζηάζκε ηνπ θσηηζκνχ 

ζε απνκαθξπζκέλεο απφ ηα παξάζπξα δψλεο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηε ζηάζκε θσηηζκνχ 

ζηε δψλε ησλ παξαζχξσλ (ζρήκα 1.67). 

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ηεο νξνθήο ηνπ 

ρψξνπ. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ 

απαηηείηαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ.  

   



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 67 

 

                                                

ρήκα 1.67  Ράθη θσηηζκνχ.                                                         

 

 

-Αλαθιαζηηθέο πεξζίδεο  

  

 Δίλαη θηλεηά αλαθιαζηηθά ζηνηρεία, κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή ή 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θνπθψκαηνο ή θαη κεηαμχ δηπιψλ θνπθσκάησλ. Χο ζχζηεκα 

θπζηθνχ θσηηζκνχ ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη ηα ξάθηα θσηηζκνχ, εθηξέπνληαο ηεο ειηαθέο 

αθηίλεο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε ζην ρψξν (θαηά πξνηίκεζε ζηελ νξνθή).  

 

 Οη θηλεηέο πεξζίδεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο θαζψο επηηξέπνπλ εχθνια ηε ξχζκηζε 

ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

  

Σφζν ηα ξάθηα θσηηζκνχ, φζν θαη νη πεξζίδεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ 

απαηηνχκελε, γηα ιφγνπο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, ζθίαζε ησλ ρψξσλ, αιιά θαη ηνλ 

απαηηνχκελν ρεηκεξηλφ ειηαζκφ. 

                                                                                       

1.7.2 Σερλεηόο Φσηηζκόο 

    

 Ο θσηηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

βηνινγηθήο άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. ηφρνο ηνπ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

εμαθάιηζε νπηηθήο άλεζεο, κέζσ: 

  

 -ηεο παξνρήο ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θσηηζκνχ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ Γηεζλή 

πξνηχπσλ, βάζεη ηεο ρξήζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θάζε ρψξνπ, 

    

 -ηεο πνηφηεηαο ηνπ θσηηζκνχ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε θαιή θαηαλνκή θαη απνθπγή 

θαηλνκέλσλ ζάκβσζεο, θαηάιιειε ρξσκαηηθή απφδνζε θαη ρξψκα θσηηζκνχ, αλάδεημε 

ζηνηρείσλ ρψξνπ, θαηεχζπλζε θσηηζκνχ θαη δεκηνπξγία θαηάιιεισλ contrast θ.ιπ.   

 

              ρήκα 1.68 Αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο. 
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 Χζηφζν, ζηα ζχγρξνλα θηίξηα παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε ζθνπφ θπξίσο ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αλεπαξθείο κειέηεο (ή θαη παληειή έιιεηςε κειέηεο).  

 

Απηφ ην θαηλφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πεπεξαζκέλεο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ, νδεγεί ζε πςειή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, κε ¨πεληρξά¨ απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ νπηηθή άλεζε. Δίλαη ινηπφλ εθηθηή ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ 

πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηερληθψλ.  

 

Σέηνηα κέηξα είλαη: 

      

 Α-ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, 

 

 Β-ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ, 

 

 Γ-ε ρξήζε ιακπηήξσλ πςειήο απφδνζεο θαη ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, 

 

 Γ-ε επηινγή θαηάιιεισλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, 

 

 Δ- ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ, 

 

 Ε- ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, 

 

 Ζ-ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ  

  

Πίλαθαο 1.8 Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκό. 

 

Φπήζη Καηανάλωζη για θωηιζμό 

(% ζςνολικήρ ενεπγειακήρ 

καηανάλωζηρ) 

Κηίπια Γπαθείυν 30-50 

Καηαζηήμαηα 25-50 

Νοζοκομεία 10-20 

Ξενοδοσεία 10-25 
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1.7.3 πζηήκαηα ειέγρνπ 

      

 Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ είλαη ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε έλα εμσηεξηθφ ζήκα (ρεηξνθίλεηε επαθή, αλίρλεπζε 

παξνπζίαο, ρξνλνδηαθφπηεο, ζηάζκε θσηηζκνχ).  

 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ είλαη:  

 

-Σνπηθνί δηαθόπηεο έλαπζεο  

 

Οη ηνπηθνί δηαθφπηεο έλαπζεο ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ θαηά νκάδεο θαη 

ξπζκίδνπλ ην θσηηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ηνπ ρψξνπ, π.ρ. δψλεο ζηηο νπνίεο εθηειείηαη 

θάπνηα εξγαζία.   

  

 Με ηνπο ηνπηθνχο δηαθφπηεο εμαζθαιίδεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

κεγαιχηεξε άλεζε ηνπ ρξήζηε, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ην ζχλνιν 

ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηνπ ρψξνπ ειέγρεηαη κε έλα δηαθφπηε. Μειέηεο ζε γξαθεία 

„ειεχζεξεο δηάηαμεο‟ έρνπλ δείμεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ σο 

πξνο ην θσηηζκφ (άιινη πξνηηκνχλ αλακέλα θψηα ζε ζπλερή βάζε θαη άιινη φρη). Οη ηνπηθνί 

δηαθφπηεο παξέρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ έιεγρν ηνπ θσηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

ζε ζρέζε κε ηηο ζεηξέο δηαθνπηψλ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο πιεζίνλ ηεο θχξηαο εηζφδνπ ηνπ 

ρψξνπ. Ο ηνπηθφο έιεγρνο θαηά νκάδεο θσηηζηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο κφλν θάπνηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ απαηηνχλ ηερλεηφ θσηηζκφ, είηε γηαηί ζηα άιια 

ηκήκαηα δελ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη (π.ρ. κεηά ηε ιήμε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ) είηε γηαηί 

ζηα άιια ηκήκαηα ππάξρεη επαξθήο θπζηθφο θσηηζκφο.  

 

Γεληθά, νη δψλεο πνπ ν θσηηζκφο ηνπο ειέγρεηαη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

παξφκνηα ζηάζκε θπζηθνχ θσηηζκνχ ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη ε 

νκαδνπνίεζε ησλ θσηηζηηθψλ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. Χο γεληθή 

αξρή, νη ηνπηθνί δηαθφπηεο δελ ζα πξέπεη λα απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 8.00 κ. απφ ην πην 

απνκαθξπζκέλν θσηηζηηθφ ή 3 x (χςνο ρψξνπ) κ. 
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Φπόνος 

1 ή2εξόδυν,ππογπαμμαηιζμόρ  

ημέπαρ/εβδομάδαρ/μήνα/έηοςρ 

Φπόνος - Φωηόρ 

πύθμιζη θυηιζμού βάζη 
σπόνος και θςζικού θυηόρ, με 

Lx-μεηπό 

Φπόνος - Θεπμοκπαζίαρ 

τηθιακόρ θεπμοζηάηηρ 6 

λειηοςπγιών  

με σπονοππογπαμμαηιζηή 

ημέπαρ / εβδομάδα 

 

 ρήκα 1.69  Φεθηαθφο Πξνγξακκαηηζηήο Δμνηθνλφκεζεο    

   

 

-Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο 

 

Με απηφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζβήλνπλ απφ έλα θεληξηθφ πίλαθα, ηελ 

ίδηα ψξα θάζε εκέξα (ζπλήζσο ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ εξγαζίαο θαη ζηε ιήμε ηνπ 

εξγαζηαθνχ σξαξίνπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιέπεηαη ζην ζχζηεκα θαη ηνπηθφο έιεγρνο 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έλαπζε ησλ θσηηζηηθψλ φηαλ ηα ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. 

Υξνληθά ζήκαηα κπνξνχλ λα δίλνληαη απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα απφ απιά 

ειεθηξνκεραλνινγηθά έσο πνιχπινθνπο ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

δίλνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ.  

 

Σα ζήκαηα απηά πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ κέρξη ηα θσηηζηηθά. Απηφ γίλεηαη είηε κέζσ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ή κέζσ bus ρακειήο ηάζεο, ζπλδεδεκέλνπ κε θάζε θσηηζηηθφ 

ή νκάδα θσηηζηηθψλ.  

      

-Έιεγρνο παξνπζίαο  

 

Δπηηπγράλεηαη κε αηζζεηήξεο παξνπζίαο νη νπνίνη ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ δελ αληρλεχζνπλ 

θίλεζε ζην ρψξν γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηαλ αληρλεχζνπλ θίλεζε 

ζπλήζσο επαλαθέξνπλ ηα θψηα ζε ιεηηνπξγία. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο (κφλν off-ζπζηήκαηα) 

ηα θψηα παξακέλνπλ ζβεζηά.  

 

Οη αηζζεηήξεο παξνπζίαο κπνξεί λα είλαη: 

 

-Δίηε απηφλνκνη είηε ζπλδεδεκέλνη ζε ζχζηεκα ειέγρνπ θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

ηνίρν ή ζε νξνθή. Απηνί ήηαλ νη πξψηνη ηχπνη αληρλεπηψλ παξνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη παξακέλνπλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο απαηηεί δηάλνημε ηεο νξνθήο ή 
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ηνπ ηνίρνπ, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα θαισδησζνχλ κε ην ζχζηεκα ειεθηξηθή παξνρήο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη ζρεηηθά πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο φηαλ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη εθ ησλ 

πζηέξσλ (ζηηο πεξηπηψζεηο αλαθαηλίζεσλ) 

 

-Δίηε λα ππάξρνπλ φια ηα εμαξηήκαηα ζην ίδην θεληξηθφ πίλαθα–ζεκείν θαη λα κπνξνχλ 

εχθνια λα θαισδησζνχλ ζε ππάξρνληα θνπηηά ζηνλ ρψξν. Απηή είλαη πην πξφζθαηε 

ηερλνινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κηθξνχο ρψξνπο γξαθείσλ, ζε πεξηπηψζεηο 

αλαθαίληζεο, κε αληηθαηάζηαζε ησλ θνηλψλ δηαθνπηψλ ηνίρνπ. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε επειημία 

δεδνκέλνπ φηη ε ζέζε ηνπ πίλαθα είλαη ζηαζεξή, ζπλήζσο ζε χςνο 110 εθ. απφ ηε ζηάζκε ηνπ 

δαπέδνπ. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη θαη ηα έπηπια κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ εκβέιεηά ηνπ. Χζηφζν, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο (κηθξά γξαθεία θαη 

αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ πνπ έρνπλ επίηνηρνπο δηαθφπηεο) νη πίλαθεο είλαη πνιχ νηθνλνκηθνί 

δεδνκέλεο ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο είλαη ζρεδφλ ακειεηέν.  

  

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο αηζζεηήξα παξνπζίαο, πνηθίιεη 

αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, αιιά ζπλήζσο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 35% θαη 45%. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρεη πξνβιεθζεί θάπνηα ρξνληθή 

πζηέξεζε ζην ζχζηεκα, θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξακείλεη αθίλεηνο γηα κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ελψ ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην ρψξν θαη δελ επηζπκεί λα ζβήλνπλ ηα θψηα 

πξηλ ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ρψξν. Απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ αληρλεπηψλ θαζψο ν 

βαζκφο επαηζζεζίαο ηνπο πνηθίιεη.  

 

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξνπζίαο είλαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Οη 

ελδεηθλπφκελεο εθαξκνγέο γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ παξνπζίαο είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ε 

ρξήζε είλαη δηαθνπηφκελε ή απξφβιεπηε, π.ρ. ρψξνη θσηνηππηθψλ, απνζήθεο, ππεξεζηαθνί 

δηάδξνκνη. ηνπο αηζζεηήξεο παξνπζίαο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιακπηήξεο 

εθθέλσζεο κεγάιεο έληαζεο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ), θαζψο ιακπηήξεο απηνί απαηηνχλ 

θάπνην ρξφλν έσο ηελ πιήξε έλαπζή ηνπο θαη επνκέλσο αξθεηά ιεπηά γηα λα επαλέιζνπλ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία.  
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-ύδεπμε κε ηνλ θπζηθό θσηηζκό 

 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε θσηνθχηηαξν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη είηε εμσηεξηθά είηε ζε ζέζε 

πνπ λα βιέπεη έμσ απφ ην παξάζπξν, ψζηε λα δέρεηαη κφλν θπζηθφ θψο. Μπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί θαη κέζα ζην ρψξν ψζηε λα κεηξά ηνλ ζπλνιηθφ θσηηζκφ (θπζηθφ θαη ηερλεηφ).  

 

‟ απηή ηελ πεξίπησζε έλαο θσηνειεθηξηθφο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ειέγρεη νκάδα 

θσηηζηηθψλ ή λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κεκνλσκέλν θσηηζηηθφ θαη λα ειέγρεη κφλν απηφ. 

Σα πην θνηλά ζπζηήκαηα ζχδεπμεο θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ είλαη: 

 

1-πζηήκαηα έλαπζεο / ζβέζεο: έλα ηέηνην ζχζηεκα ην νπνίν πξνθαιεί μαθληθέο θαη έληνλεο 

αιιαγέο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ζηνπο ρξήζηεο. Απηφο ν 

ηχπνο ελδείθλπηαη γηα ρψξνπο πνπ δέρνληαη άπιεην θπζηθφ θψο θαη ε ζπρλφηεηα έλαπζεο / 

ζβέζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιέπεηαη ρξνληθή πζηέξεζε ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ ψζηε λα απνθεχγεηαη επαλαιακβαλφκελε ζπρλή έλαπζε / ζβέζε, πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιείηαη π.ρ. απφ θηλνχκελε λέθσζε. 

 

2-Βεκαηηθά ζπζηήκαηα: είλαη ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα αιιά κε κία ή δχν ελδηάκεζεο ζέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζέζεσλ έλαπζεο θαη ζβέζεο.  

 

3-πζηήκαηα ξχζκηζεο θσηεηλήο ξνήο: Απηά εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ θηάλεη πάληνηε ηε ζηάζκε ζηελ νπνία έρεη ξπζκηζηεί ην 

ζχζηεκα. Δάλ ε απαηηνχκελε ζηάζκε εμαζθαιίδεηαη κφλν κε θπζηθφ θψο ηφηε ε ξνή ηνπ 

ηερλεηνχ ζπζηήκαηνο κεδελίδεηαη. ε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα έλαπζεο / ζβέζεο, ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ θσηεηλήο ξνήο δελ ελνριεί ηνπο ρξήζηεο θαη ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

είλαη κεγαιχηεξε. Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ επέηξεςε ηε 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ζην θσηηζκφ θζνξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζε εκπνξηθνχο ρψξνπο. 

 

 Γεληθά, εάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο είλαη επαξθήο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θσηηζκνχ 

γηα κεγάιν δηάζηεκα ηεο εκέξαο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε πηζαλφηεηα έλαπζεο ηνπ ηερλεηνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο φηαλ εηζέξρνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνρή 

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη επίζεο φηαλ νη ρξήζηεο αλάςνπλ  ην ηερλεηφ ζχζηεκα θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην ρψξν, ζπαλίσο ην ζβήλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  
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 Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο ζχδεπμεο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν. Δλδεηθλπφκελεο εθαξκνγέο γηα ζπζηήκαηα 

ζχδεπμεο είλαη νη ρψξνη κε άπιεην θπζηθφ θψο. 

 

 Ζ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. ε θηίξηα γξαθείσλ ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηαηηζηηθά, κπνξεί λα κεησζεί θαηά 30% έσο 50%. Ζ απφζβεζε ηνπ 

θφζηνπο εθαξκνγήο κπνξεί ζπρλά λα επηηεπρζεί ζε 2-3 έηε.  

 

 Σφζν ε απηφκαηε, φζν θαη ε ρεηξνθίλεηε έλαπζε θαη ζβέζε ησλ ιακπηήξσλ έρεη επηπηψζεηο 

ζην ρξφλν δσήο ησλ ιακπηήξσλ. Δληνχηνηο, απηή ε επίδξαζε είλαη ειάρηζηε, ελψ ην 

ελεξγεηαθφ φθεινο απφ ην ζβήζηκν ησλ ιακπηήξσλ θαιχπηεη ην θφζηνο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

δσήο ηνπο. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ιακπηήξεο πξφθεηηαη λα παξακέλνπλ ζβεζηνί γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πεξηζζφηεξν ησλ δχν ή ηξηψλ ιεπηψλ, είλαη πάληα νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφηεξν λα ζβήλνπλ.  

 

ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, επηηπρείο εγθαηαζηάζεηο γηα δηαδξφκνπο γξαθείσλ ή μελνδνρείσλ κπνξεί λα 

ζπλδπάζνπλ α) θεληξηθφ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ έλαπζεο/ζβέζεο ησλ θσηηζηηθψλ, β) 

ζβήζηκν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο έηζη ψζηε 

λα κεησζεί ε θαηαλάισζε, γ) ζχδεπμε κε ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ζηα θσηηζηηθά ζψκαηα θνληά 

ζηα παξάζπξα θαη δ) ηνπνζέηεζε ηνπηθψλ δηαθνπηψλ, έηζη ψζηε κφλν νη ρψξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθείλε ηε ρξνληθή δηάξθεηα λα είλαη θσηηζκέλνη. Οη αληρλεπηέο παξνπζίαο 

πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θάζε θσηηζηηθφ κπνξνχλ επίζεο λα πεξηιάβνπλ αηζζεηήξεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ.  

 

Απηφο ν ηχπνο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε ρψξνπο ηδηφκνξθνπ ζρήκαηνο ή φπνπ ε ζχλδεζε κε άιιν ζχζηεκα ειέγρνπ 

είλαη δχζθνιε. 
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                                   ρήκα 1.70 χδεπμε κε ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ. 

 

 

Οη κφληκνη ρξήζηεο ελφο ρψξνπ πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ θσηηζκνχ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πψο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

απηφ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο αλαθαηλίζεηο εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί αληίδξαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θσηηζκνχ εάλ νη 

ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ δελ ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα ην λέν ζχζηεκα. 

 

 

1.8 Καηαζθεπή θηηξίνπ - Θεξκηθή πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθώλ    δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θειύθνπο 

1.8.1  Γεληθά   

Ζ ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ζεξκηθή 

ζπκπεξηθνξά νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ. Ζ ζεξκνκφλσζε απνηειεί βαζηθή αξρή ζεξκηθήο 

πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ηηο αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο,  ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν θαηαζθεπαζηηθψλ-δνκηθψλ ζηνηρείσλ (πιηθψλ 

θαη ζπζηεκάησλ) θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θηηξίσλ.  Σα ζπλήζε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά εκπνδίδνπλ ηελ αγσγή ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην 

πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αληίζηξνθα ην θαινθαίξη) επεηδή πεξηέρνπλ αθίλεην αέξα 

παγηδεπκέλν είηε ζε ίλεο (π.ρ. παινβάκβαθαο) είηε ζε θιεηζηέο θπςειίδεο (π.ρ. δηνγθσκέλε 

πνιπζηεξίλε).  
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1.8.2 πληειεζηήο κεηαβίβαζεο ζεξκόηεηαο U 

Ζ ζεξκηθή αληίζηαζε θαη, ζπλεπψο, ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη απμάλεηαη κε ην πάρνο ηνπ. Ο 

ζπληειεζηήο κεηαβίβαζεο ζεξκφηεηαο U είλαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν ε ζεξκφηεηα 

κεηαβηβάδεηαη κέζα απφ κηα θηηξηαθή θαηαζθεπή ζε W/m²K. Σν αληίζηξνθν 1/ U θάζε 

ηνίρνπ είλαη ε αληίζηαζε απηνχ ζηε ξνή ζεξκφηεηαο.  

1.8.3  ρεδηαζκόο θηηξίνπ θαη ζεξκνκόλσζε 

Δλ γέλεη, ζπληζηάηαη ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά λα ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά ή ελδηάκεζα ζηηο 

ηνηρνπνηίεο, νξνθέο θαη δάπεδα, έηζη ψζηε λα κελ αδξαλνπνηείηαη ε ζεξκηθή κάδα 

(ζεξκνρσξεηηθφηεηα) ηνπ θειχθνπο. Ζ ηνπνζέηεζή ηεο φκσο εμαξηάηαη απφ 

ηερληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ηε ρξήζε (σξάξην ιεηηνπξγίαο) ησλ ρψξσλ.  

  

Έλα πξνζεθηηθά κνλσκέλν θηίξην κε ηελ απαηηνχκελε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 

ζεξκνκφλσζε, θαιχπηεη ελ γέλεη ηηο αλάγθεο ελφο ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ απφ ελεξγεηαθή 

άπνςε θηηξίνπ, αξθεί λα πξνζερζεί ε κφλσζε φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη ζεξκνγέθπξεο ( ακφλσηα ή πεξηνξηζκέλεο κνλσηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνηρεία 

ηνπ θειχθνπο), νη νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ «επαίζζεηα» ζεκεία ζηελ νηθνδνκή, 

αθφκα θαη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ.  

  

Δθηφο απφ ηα αδηαθαλή ζεκεία ηνπ θειχθνπο (ηνίρνπο, νξνθέο, δάπεδα) ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ, κε ηε ρξήζε δηπιψλ (ή ηξηπιψλ γηα 

πνιχ ςπρξέο πεξηνρέο, γεληθά δελ ζπληζηψληαη γηα ηηο Διιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο), είηε 

απιψλ είηε βειηησκέλσλ παινπηλάθσλ , ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκάησλ θαη, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, κε ηε ρξήζε θηλεηήο λπθηεξηλήο κφλσζεο (π.ρ. ζεξκνκνλσηηθά ξνιά ή 

παληδνχξηα, ζεξκνθνπξηίλεο, θ.α.).  

  

Ζ ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ηδηαίηεξα εθ' φζνλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ απαηηνχκελν αεξηζκφ, 

ηδηαίηεξα ην λπρηεξηλφ. ηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε απμεκέλε κφλσζε 

ηνπ θειχθνπο, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο, επηβαξχλεη ηε ζεξκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ην θαινθαίξη, θαζψο εκπνδίδεη ηελ «απνθφξηηζε» ηνπ θηηξίνπ απφ ηε 

ζπζζσξεπκέλε ζεξκφηεηα.  
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Γεληθά σο θαλφλαο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη φζν πην ειεχζεξε είλαη ε αξρηηεθηνληθή 

κνξθή ηνπ θηηξίνπ απφ άπνςε ζρήκαηνο ή ζχλζεζεο φγθσλ, ηφζν πην ηζρπξέο ζα έπξεπε λα 

είλαη θαη νη κνλψζεηο ηνπ πεξηβιήκαηφο ηνπ, έηζη ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ θαη νη απμεκέλεο 

ζεξκηθέο απψιεηεο ζπγθξηηηθά κε άιια θηίξηα ζπκπαγνχο κνξθήο θαη λα επηηεπρζεί έλα άλεην 

εζψθιηκα κε πεξηνξηζκέλεο θαηαλαιψζεηο. 

    

ε φ,ηη αθνξά ζηα αλνίγκαηα, ζπληζηάηαη ε ειαρηζηνπνίεζή ηνπο ζηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο 

φςεηο γηα ηελ απνθπγή ππεξζεξκάλζεσλ ηε ζεξηλή πεξίνδν, φπσο επίζεο θαη ζηε βνξηλή γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ.  

ηηο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο  νη δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ ζε θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ (θεθ. 1.5). 

    

ηηο λφηηεο φςεηο κία θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε 60% αλνίγκαηα απνηειεί κία ελεξγεηαθά 

απνηειεζκαηηθή πξφηαζε γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ κε θπζηθφ ηξφπν κέζσ ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.     

 

 

                            ρήκα 1.71  Δπηδξάζεηο  πάλσ ζην εμσηεξηθφ ηνίρσκα.  
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1.8.4  Θεξκνκόλσζε αλνηγκάησλ 

 

Οη ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο ελφο θνπθψκαηνο θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εκπνδίδεη ην πέξαζκα δεζηνχ ή θξχνπ αέξα κέζσ ησλ αξζξψζεψλ ηνπ (ηδηφηεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αεξνζηεγαλφηεηα) φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εκπνδίδεη ηελ δηάδνζε 

ηεο ζεξκφηεηαο κέζσ ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλν. 

 

 Ζ ζεξκηθή κφλσζε ελφο θνπθψκαηνο εμαξηάηαη απφ : 

 

-ηνλ βαζκό αεξνδηαπεξαηόηεηαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνπθώκαηνο: Αλ έλα παξάζπξν 

επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο αέξα κέζα απφ ηηο αξζξψζεηο ηνπ, ζα πξνθαιέζεη 

ηελ έμνδν δεζηνχ αέξα ή ηελ είζνδν θξχνπ αέξα (αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πηέζεηο), κε 

απνηέιεζκα ηελ ςχμε ηνπ ρψξνπ θαη επνκέλσο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο γηα λα 

δηαηεξεζεί ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

    

-ηνλ ηύπν ηνπ ηδακηνύ: Οη ζεξκηθέο απψιεηεο, ιφγσ κεηάδνζεο βξίζθνληαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επηθάλεηα, νπφηε ην γπαιί, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ελφο 

θνπθψκαηνο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ. 

 

- ηνλ ηύπν ηνπ πιαηζίνπ : Θεξκηθέο απψιεηεο έρνπκε φρη κφλν κέζσ ηνπ γπαιηνχ, αιιά 

επίζεο θαη απφ ην πιαίζην ηνπ θνπθψκαηνο. Δπνκέλσο έλα πξνθίι κε κηθξφηεξε ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα ζα κεηψζεη ηηο απψιεηεο κέζα απφ ην πιαίζην. 

 

Πίλαθαο 1.9  Σύπνο ηδακηνύ θαη ζεξκνκόλσζε πνπ πξνζθέξεη ζην  θνύθσκα. 

 

           Σχπνο ηδακηνχ                  U (W/m² Κ) 

Απιφ 4 mm 

Απιφ 6 mm 

Απιφ 10 mm 

Απιφ 12 mm 

Γηπιφ 4-12-4 

Γηπιφ 6-12-6 

Γηπιφ 10-12-6 

Γηπιφ 12-12-6 

                  5,8 

                  5,7 

                  5,6 

                  5,5 

                  2,9 

                  2,8 

                  2,8 

                  2,8 
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αλ ζεξκνκνλσηηθφ νξίδεηαη έλα πξνθίι ηνπ νπνίνπ ην εζσηεξηθφ κέξνο θαη ην εμσηεξηθφ 

κέξνο ηεο ηνκήο ηνπ ρσξίδνληαη κε ηελ παξεκβνιή ελφο πιηθνχ δηαθνξεηηθήο πθήο θαη πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειέο ηηκέο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Απηφο ν ηχπνο ηνπ πξνθίι 

εκπνδίδεη ηελ άκεζε κεηαβίβαζε ηεο ζεξκφηεηαο ιφγσ αγσγηκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ πξνο ηα έμσ θαη αληηζηξφθσο. (ζεξκνδηαθνπή) 

                                                                                                                             

 Σα ζεξκνκνλσηηθά πξνθίι αινπκηλίνπ πξνζθέξνπλ επίζεο θαη άιια πιενλεθηήκαηα: 

 

-Μείσζε (θαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, εμαθάληζε) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πγξνπνίεζεο. 

Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη φηαλ ν αέξαο πνπ πεξηέρεη πγξαζία ςχρεηαη μαθληθά, γη' απηφ ν 

αηκφο ζπκππθλψλεηαη θαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή πνιιψλ θαη κηθξψλ ζηαγφλσλ πάλσ ζηελ 

θξχα επηθάλεηα. Δίλαη ζαθέο φηη δηαηεξψληαο πην ςειά ηε ζεξκνθξαζία ζηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα ελφο πξνθίι κεηψλεηαη απηή ε πηζαλφηεηα. 

     

-Μηθξφηεξε αίζζεζε ηνπ θξχνπ ή ηεο δέζηεο πνπ πξνθχπηεη αθνπκπψληαο ην εζσηεξηθφ 

απηψλ ησλ πξνθίι ή ηνπ "θξχνπ ξεχκαηνο" πνπ γίλεηαη αηζζεηφ θνληά ζηα θνπθψκαηα θαηά 

ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ή ηνπ δεζηνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

 

Καηά γεληθή εθηίκεζε νη κεγαιχηεξεο ζεξκηθέο απψιεηεο δηα κέζνπ ελφο θνπθψκαηνο 

αινπκηλίνπ, γίλνληαη ιφγσ ηεο θαθήο αεξνζηεγαλφηεηαο, αθνινπζεί ν ηχπνο ηνπ ηδακηνχ θαη 

ηέινο ν ηχπνο ηνπ πξνθίι. 

 

Θεσξψληαο φηη ν αινπκηλνθαηαζθεπαζηήο έρεη επηκειεζεί ηεο θαηαζθεπήο (θαιή 

ζπλαξκνιφγεζε, ηνπνζέηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ θαη ζηεγαλνπνηεηηθψλ 

πιηθψλ) θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θνπθψκαηνο ζηελ νηθνδνκή κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη 

αγλνψληαο πξνο ην παξφλ ηελ επίδξαζε ηνπ πξνθίι αινπκηλίνπ (απιφ ή ζεξκνκνλσηηθφ) πνπ 

έρεη κηθξή ζρεηηθά ζπκκεηνρή, ηφηε ην θχξην βάξνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεξκνκφλσζεο 

πέθηεη ζηνλ ηχπν ηνπ ηδακηνχ. 
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Ζ ζεξκνκφλσζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα ηδάκηα ηνπ θνπθψκαηνο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ην δηάθελν πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Σν πάρνο ησλ ηδακηψλ πξαθηηθά δελ επεξεάδεη ηελ 

ζεξκνκφλσζε. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα 18 δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

γηα θνηλά απιά ηδάκηα θαη γηα θνηλά δηπιά ηδάκηα κε δηάθελν 12mm (Pilkingkton). ζν πην 

κηθξφο είλαη ν ζπληειεζηήο U ηφζν θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε επηηπγράλεηαη. Παξαηεξνχκε φηη 

κε δηάθελν 12mm (πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ πξάμε) νη ζεξκηθέο απψιεηεο  ηνπ 

ηδακηνχ κεηψλνληαη ζην κηζφ. 

 

1.8.5 Απώιεηεο ζεξκόηεηαο ζε ηνίρνπο θαη δάπεδα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο   

 Οη απψιεηεο δαπέδσλ είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη πεξίπνπ ζηαζεξέο γηα φιν ην έηνο, αθνχ ε 

ζεξκνθξαζία εδάθνπο είλαη πξαθηηθά ζηαζεξή. Σν έδαθνο είλαη πνιχ θαιή ¨θαηαβφζξα 

ζεξκφηεηαο¨ θαη κπνξεί λα απνξξνθήζεη ή λα απνδψζεη κεγάια πνζά ζεξκφηεηαο, ρσξίο 

αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία, θάησ απφ ηα 2 κέηξα. Πάλσ απφ ηα 2 κέηξα, ε 

ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, κε κέγηζην ζηελ 

επηθάλεηα θαη ειάρηζην ζηα 2 κέηξα βάζνο, γηα απηφ θαη νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο είλαη 

δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ. 
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2
O
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ” 

 

2.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο, νη ηχπνη θαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη νη ππνινγηζκνί ησλ παξακέηξσλ ηνπο. 

 

 

 ρήκα 2.1 Σα κέξε ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ( Δίζνδνο  Ήιηνο> Φ/Β 

πιαίζην>Inverter>Μεηξεηήο ηεο Γ.Δ.Ζ.>Δμνδνο δίθηπν). 

 

 

 

 

ρήκα 2.2 Σα κέξε ελφο απηνλφκνπ θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο ( Δίζνδνο Ήιηνο > Φ/Β 

πιαίζην> ξπζκηζηήο θφξηηζεο >κπαηαξίεο DC έμνδνο > Inverter AC έμνδνο. 
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2.2       Φσηνβνιηατθα 

2.2.1  Ζιηαθέο θπςέιεο 

Οη ειηαθέο θπςέιεο  κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα  

κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ, θαηά ην νπνίν ην θσο πξνζπίπηνληαο ζε κία 

εκηαγσγηθή δηάηαμε δχν ζηξσκάησλ παξάγεη  δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ.  

 
 

 

                            ρήκα 2.3 Λεηηνπξγία ηεο ειηαθήο θπςέιεο 

 

Ζ πνζφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο απφ κηα Φ/Β θπςέιε  θαζνξίδεηαη απφ: 

 

• ηνλ ηχπν θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ,   

• ηελ έληαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο   

 

Ο ιφγνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ κηα ειηαθή θπςέιε πξνο ηελ 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλoβoιία είλαη γλσζηφο σο απνδνηηθφηεηα ηεο θπςέιεο. 
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Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ειηαθψλ θπςειψλ έρεη δηεμαρζεί πιήζνο 

εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη έρνπλ θαζηεξσζεί θάπνηεο ζπλζήθεο σο βηνκεραληθά πξφηππα 

γηα ηηο δνθηκέο, νη Πξφηππεο πλζήθεο Γνθηκψλ (ΠΓ), ζπγθεθξηκέλα: 

 

• Θεξκνθξαζία  25°C, 

• Έληαζε ειηαθήο αθrηλoβoιίαο " 1000 W/m². 

• Αέξηα κάδα =ΑΜ 1,5. 

 

Ζ αέξηα κάδα αλαθέξεηαη ζην πάρνο ηεο αηκφζθαηξαο ην νπνίν δηαπεξλά ην ειηαθφ θσο θαη 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείθηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαζέζηκνπ θσηφο, αθνχ νη ειηαθέο 

θπςέιεο αμηνπνηνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο. Δάλ ν ήιηνο 

βξίζθεηαη θαη' επζείαλ απφ πάλσ, ε αέξηα κάδα ηζνχηαη κε 1. 

 

Ζ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε, θαη ε ζρέζε απηή 

απεηθνλίδεηαη ζηελ θακπχιε I-V ηεο θπςέιεο. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ε 

απφδνζε ηεο θπςέιεο θαη γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θπςειψλ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

ην ζρήκα 2.4 παξνπζηάδεηαη ε θακπχιε I-V κίαο θπςέιεο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ζηηο ΠΓ. 

Παξαηεξείηαη φηη, αξηζηεξά ηνπ γφλαηνο ηεο θακπχιεο ην ξεχκα κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα κε 

κεγάιεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο, ελψ ζηα δεμηά κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε κηθξέο κεηαβνιέο 

απηήο. Γη' απηφλ ηνλ ηχπν θπςέιεο ελ γέλεη ηζρχνπλ: 

 

                                            

• Isc (ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο) =3,36 Α, 

• Voc (ηάζε αλνηρηνχ θπθιψκαηνο) =0,6 V, 

• Pmax (ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο) =1,5 W, 

• Imax (ξεχκα ζην Pmax) =3 Α, 

• Vmax (ηάζε ζην Pmax) =0,5 v.                           

               

                                                            

Ζ παξαγφκελε ηζρχο απφ ηελ θπςέιε είλαη ζρεδφλ επζέσο αλάινγε πξνο ηελ έληαζε ηνπ 

ειηαθνχ θσηφο (γηα παξάδεηγκα, εάλ ππνδηπιαζηαζηεί ε έληαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζα 

ππνδηπιαζηαζηεί θαη ε παξαγφκελε ηζρχο). Έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ησλ Φ/Β θπςειψλ είλαη 

φηη ε ηάζε ηεο θπςέιεο δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηεο, θαη παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή κε 

 

  ρήκα 2.4 V-I Xαξαθηεξηζηηθή 

θπςέιεο 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 83 

ηε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο. Δληνχηνηο, ην ξεχκα ζε κηα δηάηαμε είλαη ζρεδφλ 

επζέσο αλάινγν πξνο ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη ην κέγεζφο ηεο.  

 

Ζ παξαγσγή ξεχκαηνο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο αιιά ε ηάζε 

κεηψλεηαη (θαηά 23 miliVolts πεξίπνπ γηα θάζε αχμεζε ελφο βαζκνχ Κειζίνπ), πξνθαιψληαο 

έηζη ηε κείσζε ηεο ηζρχνο κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 

Τπάξρεη κηα ζεηξά ηερλνινγηψλ Φ/Β θπςειψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά κεηαηξνπήο: 

Άκνξθν ππξίηην (Tandem) 5% - 7%, ιεπηνχ πκελίνπ ηειινπξηνχρνπ θαδκίνπ (CdTe) 7%-

10%, πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην 11%-14%, κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην (SiN) 13%-16%. 

    
 Πίλαθαο 2.1 πγθξηηηθόο πίλαθαο θσηνβνιηατθώλ ηερλνινγηώλ 

 

 

Σςγκπιηικόρ πίνακαρ θωηοβοληαϊκών ηεσνολογιών 

ΤΥΠΟΣ 

'Λεπηού 

ςμενίος' 

ή 'Thin Film' 

Πολςκπςζηαλλικά Μονοκπςζηαλλικά 'Υβπιδικά' 

Εμθάνιζη 

    

Απόδοζη 

Άμοπθα: 5-7% 

 

CIS: 7-10% 

11-14% 13-16% 16-17% 

Απαιηούμενη επιθάνεια ανά kWp 10-20 m2 8-10 m2 7-8 m2 6-7 m2 

Μέζη εηήζια παπαγωγή ενέπγειαρ 

(kWh ανά kWp) 

(μέζη ηιμή για Ελλάδα και για ένα ηςπικό 

ζύζηημα με νόηιο πποζαναηολιζμό και 

καηάλληλη κλίζη) 

1.300-1.400 1.300 1.300 1.350 

Μέζη εηήζια παπαγωγή ενέπγειαρ 

(kWh ανά m2) 

(μέζη ηιμή για Ελλάδα και για ένα ηςπικό 

ζύζηημα με νόηιο πποζαναηολιζμό και 

καηάλληλη κλίζη) 

65-140 130-160 160-185 190-225 

Εηήζια μείωζη εκπομπών 

διοξειδίος ηος άνθπακα  

(kg CO2 ανά kWp) 

1.380-1.485 1.380 1.380 1.435 
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                                      ρήκα 2.5 Σερλνινγίεο Φ/Β θπςειψλ 

 

 

2.2.2  Φσηνβνιηατθά πιαίζηα 

 

Απνηεινχληαη απφ θπςέιεο ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλεο  κεηαμχ ηνπο. Ζ ζεηηθή πιεπξά ηνπ 

πιαηζίνπ (πάλσ φςε) ζπλδέεηαη κέζσ εηδηθνχ ειεθηξηθνχ αγσγνχ κε ηελ αξλεηηθή πιεπξά 

(θάησ φςε). 

 

 

ρήκα 2.6 Φσηνβνιηατθή θπςέιε κε αγσγνχο  

 

 

 

πλδένληαο ηηο θπςέιεο ελ ζεηξά,  απμάλνπκε ηελ ηάζε θζάλνληαο ζηελ ειεθηξηθή επηζπκεηή 

έμνδν πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο καο, πξνζζέηνληαο θπςέιεο παξάιιεια 

απμάλνπκε ην ξεχκα ζηελ έμνδν ηνπ πιαηζίνπ.  
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ρήκα 2.7 Παξάιιειε θαη ελ ζεηξά ζχλδεζε θπςειψλ 

 

Οη θπςέιεο νκαδνπνηνχληαη ζε πιαίζηα θαη ηα πιαίζηα ζπλαζξνίδνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ 

κηα ζπζηνηρία, φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.7. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, ε 

ζπζηνηρία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κία θπςέιε, έλα πιαίζην, ή πνιιά πιαίζηα. 

 

 

                                                      ρήκα 2.8 

 

 

 

 

2.3  Αληηζηξνθείο 

Ο αλζηνθέαο (inverter) είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο (DC) ξεχκα ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν (AC) ξεχκα 230V/50Ζz. 

 

                                      ρήκα 2.9 Αλαζηξνθείο. 
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Δπηπιένλ έλαο αλαζηνθέαο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφο ζηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα. Ζ απφδνζε ελφο αλαζηνθέα νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηεο εμαγφκελεο ελέξγεηαο 

πξνο ηελ εηζαγφκελε. Έλαο αλαζηνθέαο κε ρακειή απφδνζε ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφο γηα ελα 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. ηηο κέξεο καο φκσο, ράξε ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ έξεπλα 

πάλσ ζε αλαζηξνθείο , ε απφδνζε ηνπ ηππηθά θπκαίλεηαη απφ 92% κε 96% αιιά ππάξρνπλ 

θαη εηαηξίεο πνπ παξνπζίαζαλ ηειεπηαία κνληέια κε απφδνζε ηνπ πιεζηάδεη ην 98%. 

 

Οη αλαζηνθέαο γηα ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε inverter ηξνπνπνηεκέλνπ 

εκίηνλνπ (modified sine-wave) θαη ζε αλαζηνθέα θαζαξνχ εκίηνλνπ (pure / true sine-wave). 

 

Έλαο κεηαηξνπέαο κε ηξνπνπνηεκέλν εκίηνλν, είλαη θζελφηεξνο απφ έλαλ κε θαζαξφ εκίηνλν 

θαη είλαη θαηάιιεινο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο. Καηαλαιψλεη φκσο έσο θαη 20% 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηε κπαηαξία ζε ζρέζε κε έλαλ κεηαηξνπέα θαζαξνχ εκίηνλνπ. 

Δπίζεο, ζε ηειενξάζεηο θαη ερνζπζηήκαηα κέηξηαο πνηφηεηαο ζα αθνχγεηαη έλα ειαθξχ 

βνπεηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ νη inverter θαζαξνχ 

εκίηνλνπ είλαη ε ηηκή ηνπο, αθνχ είλαη ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο αθξηβφηεξνη απφ έλαλ 

αληίζηνηρν κε ηξνπνπνηεκέλν εκίηνλν. Αλ έρνπκε επαίζζεηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, θαιφ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε γηα απηέο inverter κε θαζαξφ εκίηνλν. 

 

Τπάξρνπλ αθφκε θαη νη κεηαηξνπείο δηθηχνπ. Μεηαηξέπνπλ ην ζπλερέο ξεχκα DC πνπ 

παξάγνπλ νη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο ζε ελαιιαζζφκελν AC, θαηάιιειν ζε ζπρλφηεηα θαη 

ηάζε λα ην δηνρεηεχζνπλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

 

2.3.1 Κξηηήξηα επηινγήο αληηζηξνθέα 

Ο αλαζηξνθέαο επηιέγεηαη βάζε εμέηαζεο ησλ παξαθάησ θξηηήξησλ 

 

Απηόκαηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ην πξσί. 

 

Μεηά ηελ αλαηνιή, ν αληηζηξνθέαο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη πφηε ε ηζρχ ηεο θσηνβνιηατθήο 

γελλήηξηαο είλαη αξθεηά πςειή ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζχλδεζε θαη ειεθηξηθή παξνρή ζην 

δίθηπν.  
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Τςειή απόδνζε ππό θνξηίν κηθξόηεξν ηνπ νλνκαζηηθνύ. 

 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαζψο είλαη πνιχηηκε θαη δαπαλεξή 

πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζηνλ αληηζηξνθέα κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 

απψιεηεο. Δπεηδή ν θαηξφο δελ είλαη πάληνηε ειηφινπζηνο, ην ζχζηεκα ζπρλά ιεηηνπξγεί κε 

κεξηθφ θνξηίν. Ζ εζσηεξηθή θαηαλάισζε ηνπ αληηζηξνθέα ζπλεπψο έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ θακπχιε απφδνζεο. ηνπο θαινχο αληηζηξνθείο ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε ηνπ 

αληηζηξνθέα είλαη κηθξφηεξε απφ 1% ηεο ηζρχνο. 

 

Λεηηνπξγία νξηζκέλεο ππεξθόξηηζεο 

 

ηαλ ε ηζρχο μεπεξάζεη ην φξην ηεο ζηε πιεπξά ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο, πξέπεη λα ιεθζνχλ 

κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ν αληηζηξνθέαο δελ ζα απελεξγνπνηείηαη θαη ζα παξακέλεη 

αλελεξγφο κέρξη ην επφκελν πξσί. Θα είλαη πξνηηκφηεξν εάλ ν αληηζηξνθέαο κπνξεί λα 

δηαηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαζέηνληαο έλα φξην ηζρχνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κεηαθηλψληαο ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο καθξηά απφ ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο πξνο ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηάζεο. 

 

Λεηηνπξγία ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρύνο από ηε πιεπξά ηεο ειηαθήο γελλήηξηαο. 

 

Οη ειηαθέο θπςέιεο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε κε έλα πξνθαλέο κέγηζην. Γηα ηα 

θξπζηαιιηθά παλέια ην θαιχηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο είλαη ζπλήζσο ζε κηα ηάζε 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 20% ρακειφηεξε απφ ηε ηάζε αλνηρηνθχθισζεο. Καζψο ε 

ππθλφηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε ηάζε ηεο 

ειηαθήο γελλήηξηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην ζεκείν ηζρχνο (VMPP) εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ειηαθήο θπςέιεο. Ζ ηάζε VMPP πέθηεη πεξίπνπ 0.4% γηα θάζε βαζκφ 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε Κ. Καζψο ε ζεξκηθή ρξνληθή ζηαζεξά γηα ην ειηαθφ πάλει 

είλαη ελληά κε δέθα ιεπηά, ε πξνζαξκνγή ζην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο δελ ρξεηάδεηαη λα 

επαλαιακβάλεηαη πνιχ ζπρλά, πεξίπνπ θάζε ηξία ιεπηά.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ν αληηζηξνθέαο δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλεη νπνηνδήπνηε πνζφ 

ηζρχνο απφ ην δίθηπν. Σα ειεθηξνληθά ηζρχνο ειέγρνπ δελ πξέπεη λα ζέηνληαη ζε ιεηηνπξγία 

έσο φηνπ ε ηάζε ηεο ειηαθήο γελλήηξηαο λα μεπεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην ην πξσί. 
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Αληνρή ηνπ αληηζηξνθέα ζε ζπλζήθεο βξαρπθύθισζεο θαη αλνηρηνθύθισζεο. 

 

Ο αληηζηξνθέαο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη εάλ ην δίθηπν απνζπλδεζεί ελψ πθίζηαηαη ε 

ηάζε ηεο θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο. Σν αίηεκα απηφ είλαη δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζεί, επεηδή 

φηαλ ην δίθηπν μαθληθά απνζπλδεζεί, ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζηα πελία θαη ηηο 

ρσξεηηθφηεηεο δελ κπνξεί πιένλ λα δηαρπζεί ζην δίθηπν αιιά λα δηαζθνξπηζηεί εζσηεξηθψο. 

Απηή ε θαηάζηαζε δχλαηαη λα ζπκβεί εάλ ν δηαθφπηεο θιείζεη ακέζσο ζηνλ αληηζηξνθέα 

θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο πιήξνπο θνξηίνπ. 

 

Γηειεθηξηθή αληνρή 

 

Σφζν ε είζνδνο φζν θαη ε έμνδνο ηνπ αληηζηξνθέα πξέπεη λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθέο ζηελ 

ππέξηαζε. 

 

Αθνπζηηθόο ζόξπβνο 

 

Ο αθνπζηηθφο ζφξπβνο πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο. 

 

Απηόκαηε απνζύλδεζε από ην δίθηπν ζε απόθιηζε ηάζεο ή ζπρλόηεηαο. 

 

Σα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηνπ αληηζηξνθέα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζθάικαηα ηνπ 

δηθηχνπ. Δάλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηε ζπρλφηεηα ή ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ, ή δηαθνπή ηεο 

κηαο θάζεο, ν αληηζηξνθέαο πξέπεη λα απνθφπηεηαη απφ ην δίθηπν εληφο ελφο δεδνκέλνπ 

ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ο ρξφλνο απηφο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ελαιιαζζφκελνπ δηθηχνπ. 

 

πληειεζηήο ηζρύνο cos θ>0.9 

 

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε πξέπεη λα είλαη θνληά ζηε κνλάδα. Απηφ 

εκπνδίδεη λα απνξξνθάηαη απφ ην δίθηπν κεγάιε πνζφηεηα άεξγνπ ηζρχνο. Αληηζηξνθείο κε 

απηφκαηε δηακφξθσζε πιάηνπο έρνπλ ζπληειεζηή ηζρχνο, cosθ= 1. 
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Υακειό αξκνληθό πεξηερόκελν ζηελ παξνρή ελαιιαζζόκελνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ζην δίθηπν. 

 

ε έλαλ ηδαληθφ αληηζηξνθέα, ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην δίθηπν ζα ζπλίζηαηαη κφλν 

απφ ηε ζεκειηψδε ζπρλφηεηα ησλ 50 Hz. ηνπο πξαγκαηηθνχο αληηζηξνθείο, ε ειηαθή 

ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαζέηεη έλα δεδνκέλν πεξηερφκελσλ αξκνληθψλ. Παξφια απηά, νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο γηα ηηο αξκνληθέο. 

 

 

ήκαηα ρξνληζκνύ 

 

Οη δηαζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν αληηζηξνθείο δελ πξέπεη λα ελνρινχληαη απφ ρακειήο 

ζπρλφηεηαο ζήκαηα ρξνληζκνχ. Σα ζήκαηα ζπγρξνληζκνχ επηβάιινληαη απφ ηελ ηάζε ηνπ 

δηθηχνπ ησλ 50Hz θαη δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ θακία ζεκαληηθή δηαθνπή ηνπ αληηζηξνθέα. 

Αληηζέησο, νη αληηζηξνθείο δελ πξέπεη λα κεηψλνπλ ηα ζήκαηα ζπγρξνληζκνχ πάξα πνιχ 

έληνλα, π.ρ. κε εζσηεξηθά θίιηξα. 

 

Δπαξθήο πιεξνθόξεζε, απιόο ρεηξηζκόο από ην ρξήζηε 

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κπνξεί λα 

απνθαίλεηαη εάλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζσζηά κε κηα γξήγνξε καηηά. Ζ επίδεημε ησλ 

αθνινχζσλ ηηκψλ είλαη ρξήζηκε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

- ηάζε ηεο ειηαθήο γελλήηξηαο 

- έληαζε ηεο ειηαθήο γελλήηξηαο 

- έληαζε ηνπ δηθηχνπ 

- θαηάζηαζε κφλσζεο ηεο ειηαθήο γελλήηξηαο- πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 
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2.4    πζζσξεπηέο 

Δίλαη ε απνζήθε ελεξγείαο ελφο πβξηδηθνχ ε απηφλνκνπ θ/β ζπζηήκαηνο. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη άκεζα θαη ακθίδξνκα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθινγή ηνπ ηχπνπ αιιά θαη 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο απηψλ. 

 

                                                       ρήκα 2.10 πζζσξεπηέο.  

 

Οη ηχπνη ησλ ζπζζσξεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα θ/β εθαξκνγή είλαη: 

 

1-πζζσξεπηέο κνιχβδνπ - ζεηηθνχ νμένο,(  π.ρ. κπαηαξηέο απηνθίλεησλ )  

2- ληθειίνπ - θαδκίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο, ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο αληνρήο ζε 

δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

3- πζζσξεπηέο πδξάξγπξνπ.  

 

 Πίλαθαο 2.2 Σερλνινγίεο ζπζζσξεπηώλ. 

 
                                   

2.4.1 πζζσξεπηέο κνιύβδνπ - ζεηηθνύ νμένο 

 

Γηαθξίλνληαη ζε αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ(VRLA).Οη δηαθνξέο ηνπο είλαη φηη νη 

κπαηαξίεο  θιεηζηνχ ηχπνπ (VRLA) ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ αξαηφ ειεθηξνιχηε ζετθνχ νμένο 

πνπ είλαη ζηεξενπνηεκέλνο ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη ησλ δηαξξνψλ. 
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Ζ κπαηαξία απηνχ ηνπ ηχπνπ δέλ έρεη ηελ αλάγθε πξνζζήθεο πγξψλ θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ κπαηαξία (VRLA) δηαζέηεη 

επίζεο κία αλεπίζηξνθε βαιβίδα πνπ απνηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε ππεξβνιηθήο πίεζεο ζηα 

ζηνηρεία ηεο, έρνπλ φκσο ιηγφηεξε κεραληθή αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο θαζψο θαη 

κεγαιχηεξν θφζηνο θηήζεο απφ ηηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Ο ηξφπνο φκσο ιεηηνπξγηάο ηνπο θαη 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπο είλαη ν ίδηνο. Μηα θνηλή  κπαηαξία κφιπβδνπ  απνηειείηαη απφ έμη 

ζηνηρεία ησλ 2 Volt, ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά έηζη ψζηε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο λα έρεη δηαθνξά 

δπλακηθνχ 12 Volt. 

 

Ζ πξαγκαηηθή ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη πάληα ε νλνκαζηηθή ησλ 12V. Κπκαίλεηαη απφ 

14,5 V ακέζσο κεηά απφ κία πιήξε θφξηηζε κέρξη ηα 10,8 V αλ είλαη ηειείσο αθφξηηζηε. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο κπαηαξίαο κφιπβδνπ είλαη ηα εμήο: 

 

Α. Μπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί εθ' φζνλ έρεη δψζεη θάπνηα πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

  

Β. Έρεη ρακειή εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη έηζη κπνξεί λα δίλεη πςειά ξεχκαηα γηα ηελ 

εθθίλεζε ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζεκαληηθή πηψζε ηάζεσο. 

   

Γ. Καηά ηελ θφξηηζε ν ειεθηξνιχηεο παξάγεη πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Απηφ ην κίγκα αεξίσλ 

είλαη εθξεθηηθφ θαη πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή έηζη ψζηε λα απνθεχγνπκε ζπηλζήξεο, 

ηζηγάξα ή θιφγεο ζηελ πεξηνρή φπνπ θνξηίδεηαη κπαηαξία. 

 

ρήκα 2.11 Σνκή κπαηαξίαο κφιπβδνπ. 
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2.4.1.1 Φόξηηζε θαη εθθόξηηζε. 

ηαλ ε κπαηαξία θνξηίδεηαη ξεχκα κε αληίζεηε πνιηθφηεηα απφ απηφ πνπ παξέρεη ε κπαηαξία 

πεξλάεη δηακέζνπ ηεο (ρ. 2.11). 

 

Ζ κπαηαξία έρεη ζηαζεξή πνιηθφηεηα θαη γηα λα ηελ θνξηίζνπκε ρξεηάδεηαη ξεχκα ζηαζεξήο 

πνιηθφηεηαο. Μπνξεί λα κελ είλαη ζπλερέο αιιά δηαθνπηφκελν, πνηέ φκσο ελαιιαζφκελν. Αλ 

ε ειεθηξεξγεξηηθή δχλακε (δειαδή ε ηάζε ρσξίο θνξηίν) ηεο κπαηαξίαο είλαη 12V ηφηε γηα 

λα ηελ θνξηίζνπκε ρξεηαδφκαζηε ξεχκα ηεο ηάμεσο ησλ 14 - 16 V αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ 

θνξηίζεσο πνπ ζέινπκε αιιά θαη κε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο κπαηαξίαο (δειαδή ε ηάζε 

ζηα άθξα ηνπ θνξηηζηή πξέπεη λα μεπεξλά ηελ ειεθηξεγεξηηθή δχλακε ηεο κπαηαξίαο αιιά 

θαη ηελ πηψζε ηάζεσο ζην εζσηεξηθφ ηεο κπαηαξίαο ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ηεο αληηζηάζεσο).  

2.4.1.2 Υσξεηηθόηεηα κπαηαξίαο 

Ζ νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο είλαη ην κέηξν ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθεξζεί απφ κία κπαηαξία φηαλ απηή εθθνξηηζηεί απφ 

θαηάζηαζε πιήξνπο θνξηίζεσο ζηελ ειάρηζηε επηηξεπηή ηάζε (1,8 V αλά ζηνηρείν ή 10,8 V 

γηα κηα δσδεθάβνιηε κπαηαξία). πλήζσο ε ρσξεηηθφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ κπαηαξία, 

είλαη γηα εθθφξηηζε ζε 10 ψξεο θαη ζεξκνθξαζία 25º C. Σφηε ζεσξνχκε φηη ε εθθφξηηζε 

γίλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ θαη κε έλα ξεχκα ην νπνίν ζα θέξεη ηελ κπαηαξία απφ ηελ αξρηθή 

ηεο ζηελ ηειηθή ηεο θαηάζηαζε (φπσο νξίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζε 10 ψξεο. 

Αλ ν ξπζκφο εθθνξηίζεσο είλαη ηαρχηεξνο ηφηε ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο κεηψλεηαη. 

αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο κπαηαξίαο 36 Ah (ακπεξσξίσλ) ε 

νπνία πξέπεη λα κπνξεί λα δψζεη 3,6 Α γηα 10 ψξεο ή 7,2 Α γηα 5 ψξεο θιπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλ ηελ εθθνξηίζνπκε κε 7,2 Α ζα θηάζεη ζε ηειηθή θαηάζηαζε ζε θάηη 

ιηγφηεξν απφ 5 ψξεο, αιιά ε δηαθνξά ζα είλαη κηθξή γηα κηα κπαηαξία ζε θαιή θαηάζηαζε. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο καο δείρλεη πφζε ψξα ζα πξέπεη λα ηε θνξηίζνπκε. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κηα πιήξσο εθθνξηηζκέλε κπαηαξία, ην ζεσξεηηθφ θνξηίν είλαη: 

 

6Α επί 6 ψξεο = 36Ah ή  

3Α επί 12 ψξεο = 36Ah θ.ιπ. 
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Λφγσ ηνπ φηη ε κπαηαξία δελ έρεη απφδνζε 100% γηα λα θηάζεη ζε πιήξε θφξηηζε πξέπεη λα 

ηεο δψζνπκε θνξηίν 1,3 θνξέο ηνπ νλνκαζηηθνχ. Έηζη γηα ηελ κπαηαξία ηνπ παξαδείγκαηνο 

πξέπεη λα ηεο δψζνπκε. 

36 X 1,3 = 46,8 Αh 

 

Έηζη αλ ζέινπκε λα ηελ θνξηίζνπκε ζε 6 ψξεο ην ξεχκα θνξηίζεσο πξέπεη λα είλαη: 

46,8 / 6 = 7,8Α 

 

2.4.1.3 Ρπζκόο θνξηίζεσο 

Δμαξηάηαη απφ ηε ζηάζκε θνξηίζεσο ηεο κπαηαξίαο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ 

ηα πξφζθαηα θνξηία ζηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ε κπαηαξία, αιιά θαη απφ ηελ ειηθία θαη ηελ 

θαηάζηαζή ηεο.  

Πάλησο αλ ζέινπκε λα θνξηίζνπκε κηα κπαηαξία κε θνξηηζηή, ηφηε, αλ δελ ππάξρεη αλάγθε 

ηαρείαο θνξηίζεσο θαιφ είλαη λα ηελ θνξηίδνπκε κε ξεχκα 1/10 έσο 1/30 ηεο ρσξεηηθφηεηάο 

ηεο. ην παξάδεηγκα καο, αλ ε κπαηαξία ησλ 36 Ah ήηαλ ηειείσο αθφξηηζηε, ηφηε ζα 

ρξεηαδφηαλ 46,8 Ah γηα λα θνξηηζηεί (36 x 1,3) θαη αλ ηελ θνξηίδακε κε ξπζκφ 1/10 ζα 

έπξεπε λα θνξηηζηεί κε ξεχκα 1/10 x 46,8 = 4,68 δει. πεξίπνπ 5Α (γηα δέθα ψξεο). Καιφ 

είλαη λα κελ θνξηίδνπκε ηηο κπαηαξίεο κε πην γξήγνξν ξπζκφ απφ 1/10 γηαηί θαηαπνλνχληαη, 

ππεξζεξκαίλνληαη, κπνξεί λα βξαρπθπθιψζνπλ ζηνηρεία ηνπο, κπνξεί λα πέζεη ε ζηάζκε ηνπ 

ειεθηξνιχηε θ.ιπ. 

 

2.5  Τπνινγηζκόο κέζεο Ζιηαθήο ξνήο  

 Οη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί κεηεσξνινγηθψλ κεηξήζεσλ ζπλήζσο θαηαγξάθνπλ ηελ έληαζε 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζην νξηδφληην ή ην πνζφ ειηνθάλεηαο. Ζ κνλάδεο 

κέηξεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη Joule/m². O Angstrom ην 1956 δηαηχπσζε πξνζεγγηζηηθέο 

κέζνδνη, κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην 

επίπεδν ζπλαξηήζεη ηεο αθηηλνβνιίαο ζην φξην ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο ειηνθάλεηαο. 

 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο φηαλ ε αθξίβεηα δελ είλαη 

πξσηεχσλ κέγεζνο δίλνληαη ζηνπο θάησζη πίλαθεο. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ησλ αξηζκφ 

ησλ πηλάθσλ, ε ρψξα έρεη ρσξηζηεί ζε έμη δψλεο αλάινγα κε πνηεο πφιεηο έρνπλ παξφκνηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα. 
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                           ρήκα 2.12 Υσξηζκφο ηεο ρψξαο ζε δψλεο.  

 

  Πίλαθαο 2.3 Υσξηζκόο ηεο ρώξαο ζε δώλεο. 

1 2 3 4 5 6 

Ηπάκλειο Αθήνα Απγοζηόλι Άπηα Θεζ/νικη Θωάννινα 

Θεπάπεηπα Καλαμάηα Κόπινθορ Κέπκςπα Καβάλα Κομοηηνή 

Ρόδορ Νάξορ Μςηιλήνη Λαμία Καηεπίνη Κόνιηζα 

ηηεία άμορ Πάηπα Λήμνορ Λάπιζα έππερ 

Υανιά ύπορ Υίορ       

 

   Πίλαθαο 2.4  Οιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδόληην επίπεδν  (MJ/m² mo) 

ΖΩΝΗ Θ Φ Μ Α Μ Θ Θ Α  Ο Ν Δ Μ.Ο ΤΝΟΛΟ 

1 230 277 439 558 706 770 817 760 598 421 284 220 507 6080 

2 230 274 418 493 691 752 781 713 536 382 270 198 478 5738 

3 220 259 400 493 684 745 781 713 526 367 241 187 468 5616 

4 194 234 371 493 644 724 781 695 504 349 220 173 449 5384 

5 169 223 360 493 644 680 727 670 486 328 220 162 430 5162 

6 169 216 349 468 612 666 706 641 464 313 202 162 414 4968 
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  Πίλαθαο 2.5 Μέζνη ζπληειεζηέο  ` R 

ΖΩΝΗ 
2  

                    

ΚΛΘΗ 0
ο 10

ο 20
ο 30

ο 40
ο 50

ο 60
ο 70

ο 80
ο 90

ο 

Θ 1.00 1.19 1.36 1.49 1.59 1.65 1.67 1.65 1.59 1.49 

Φ 1.00 1.13 1.24 1.32 1.36 1.38 1.37 1.32 1.24 1.13 

Μ 1.00 1.07 1.13 1.16 1.17 1.14 1.10 1.02 0.93 0.81 

Α 1.00 1.03 1.03 1.02 0.99 0.93 0.86 0.77 0.66 0.55 

Μ 1.00 0.99 0.97 0.93 0.88 0.80 0.71 0.61 0.51 0.40 

Θ 1.00 0.98 0.94 0.89 0.82 0.74 0.65 0.54 0.44 0.33 

Θ 1.00 0.99 0.96 0.91 0.85 0.77 0.67 0.57 0.46 0.35 

Α 1.00 1.02 1.01 0.99 0.95 0.88 0.80 0.70 0.58 0.46 

 1.00 1.06 1.11 1.12 1.11 1.08 1.02 0.93 0.83 0.71 

Ο 1.00 1.12 1.22 1.29 1.33 1.34 1.32 1.26 1.18 1.06 

Ν 1.00 1.19 1.35 1.49 1.58 1.64 1.66 1.63 1.56 1.46 

Δ 1.00 1.20 1.38 1.53 1.64 1.71 1.74 1.72 1.66 1.56 

2.5.1 Ζ κέζε κεληαία αθηηλνβνιία 

   Ζ κέζε κεληαία αθηηλνβνιία ζε θεθιηκέλν επίπεδν ` ΖΣ εθθξάδεηαη σο εμήο: 

 

   ΖΣ =  R΄  H΄ (1-1) (2.1) 

φπνπ : 

 

 H΄: ε κέζε κεληαία αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην επίπεδν 

 

 R΄ :ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

R΄ = (1 - H΄ d /  H΄)  R΄b +  H΄d /  H΄ (1 + coss) / 2 + r (1 – coss) / 2 (2.2) 
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φπνπ: 

 

H΄d :ε κέζε κεληαία έκκεζε αθηηλνβνιία 

 

R΄b :ν ιόγνο ηεο κέζεο κεληαίαο άκεζεο αθηηλνβνιίαο ζην θεθιηκέλν επίπεδν πξνο απηή 

ζε νξηδόληην επίπεδν. 

 

s: ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν. 

 

r :ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηνπ εδάθνπο. Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 0,2  κέρξη 0,7 (ε 

ηηκή 0,7 γηα θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε ρηφλη). 

 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ν πξψηνο φξνο εθθξάδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο, ν 

δεχηεξνο φξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο έκκεζεο αθηηλνβνιίαο θαη ν ηξίηνο φξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη απφ ην έδαθνο πάλσ ζηνλ ζπιιέθηε. 

 

Σν θιάζκα Ζ΄d / H ΄εθθξάδεηαη ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή αηζξηφηεηαο ` KT ,πνπ είλαη 

ν ιφγνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληην επίπεδν αλ δελ ππήξρε αηκφζθαηξα. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο αθηηλνβνιίαο ζε θεθιηκέλν επίπεδν είλαη επίπνλνο θαη απαηηεί αξθεηνχο ππνινγηζκνχο. 

Σα πξάγκαηα απινπνηνχληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, πνπ δίλνπλ 

κέζνπο ζπληειεζηέο ` R γηα ηηο δηάθνξεο δψλεο. 

 

 

                                    ρήκα 2.13 Πξνζαλαηνιηζκφο ζπιιέθηε.  
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2.5.2  Βέιηηζηε ζέζε ηνπ ζπιιέθηε 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία θάζε ζπζηήκαηνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. πσο ε ζέζε ηνπ ήιηνπ ζηνλ νπξαλφ, έηζη θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ελφο επίπεδνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο πεξηγξάθεηαη απφ δχν γσλίεο : ηελ θιίζε θαη ηελ 

αδηκνχζηα γσλία (θεθ1.2). Ζ θιίζε ηνπ ζπιιέθηε (βζ) είλαη ε δίεδξε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε θαη ζηνλ νξίδνληα, δείρλεη πφζν γέξλεη ν ζπιιέθηεο θαη 

κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0º κέρξη 180º. Γηα γσλίεο βζ>90º ην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε είλαη 

ζηξακκέλν πξνο ηα θάησ. 

 

Ζ αδηκνχζηα γσλία ηνπ ζπιιέθηε (Θζ) είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην νξηδφληην 

επίπεδν αλάκεζα ζηελ πξνβνιή ηεο θαηαθφξπθνπ ηνπ ζπιιέθηε θαη ζηνλ ηνπηθφ κεζεκβξηλφ 

βνξξά-λφηνπ. 

 

Παίξλεη ηηκέο απφ -180º κέρξη +180º. Ζ γσλία - 180º (πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ +180º) 

αληηζηνηρεί ζε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπιιέθηε πξνο ην βνξξά, ε γσλία –90ν πξνο ηελ αλαηνιή, ε 

γσλία 0º πξνο ην λφην θαη ε γσλία +90º πξνο ηε δχζε. 

 

Πξνθαλψο, ε ππθλφηεξε ηζρχο κηαο δέζκεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πάλσ ζε έλα επίπεδν 

ζπιιέθηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε επηθάλεηα ηνπ είλαη θάζεηε πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο, δειαδή φηαλ ε γσλία πξφζπησζεο (θ) είλαη 0º .  

 

Ζ ζπλζήθε φκσο απηή δελ είλαη εχθνιν λα εμαζθαιηζηεί θαζψο ν ήιηνο ζπλερψο κεηαθηλείηαη 

ζηνλ νπξαλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 

Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεραληθέο δηαηάμεηο (trackers) πνπ επαλαπξνζαλαηνιίδνπλ ζπλερψο 

ηνλ ζπιιέθηε (π.ρ. κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ή θσηνθπηηάξσλ) ψζηε ε επηθάλεηα ηνπ λα 

αληηθξίδεη πάληα θάζεηα ηνλ ήιην. Οη δηαηάμεηο φκσο απηέο είλαη πνιχπινθεο θαη δαπαλεξέο. 

Έηζη, ε ρξήζε ηνπο δηθαηνινγείηαη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ, φπσο ζηα ζπζηήκαηα 

ζπγθεληξσκέλεο αθηηλνβνιίαο κε θαθνχο ή θάηνπηξα. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε καθξνρξφληα απφδνζε ελφο ειηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα δηάθνξεο 
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ζέζεηο ηνπ ζπιιέθηε θαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε ζέζε, απηή δειαδή πνπ ην ειηαθφ ζχζηεκα 

θαιχπηεη ην κέγηζην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ. 

 

Απηή ε ζέζε ηνπ ζπιιέθηε δελ αληηζηνηρεί νπσζδήπνηε κε ηε ζέζε πνπ ε πξνζπίπηνπζα 

εηήζηα αθηηλνβνιία ζηνλ ζπιιέθηε είλαη κέγηζηε. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε θαηαλνκή ηνπ 

θνξηίνπ κέζα ζην ρξφλν δελ ζπκπίπηεη κε ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

 

 

                                    ρήκα 2.14  Μέζε Ζιηαθή αθηηλνβνιία.  

 

ηηο ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ζπιιέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξή θιίζε θαη αδηκνχζηα 

γσλία, πνπ επηιέγνληαη ψζηε ε γσλία ηεο πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο λα είλαη φζν 

ην δπλαηφ κηθξφηεξε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο . 

 

ην βφξεην εκηζθαίξην, ε βέιηηζηε θιίζε ηνπ ζπιιέθηε, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη ίζε 

κε ηνλ γεσγξαθηθφ παξάιιειν ηνπ ηφπνπ, θαη ε αδηκνχζηα γσλία είλαη 0º. Αιιά ιφγσ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο απφθιηζεο ηνπ ήιηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε βέιηηζηε θιίζε ηνπ ζπιιέθηε 

είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε επνρή. Έηζη, αλ επηδηψθεηαη λα παξάγεη ην ζχζηεκα φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ε θιίζε ηνπ ζπιιέθηε 

επηιέγεηαη πεξίπνπ 10º σο 15º κηθξφηεξε απφ ηελ παξάιιειν ηνπ ηφπνπ, ελψ γηα ηνλ ρεηκψλα 

ε θιίζε επηιέγεηαη πεξίπνπ 10 σο 15   κεγαιχηεξε απφ ηελ παξάιιειν ηνπ ηφπνπ. ην ζρήκα 

2.14 δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο βέιηηζηεο θιίζεο γηα ηνλ ειηαθφ ζπιιέθηε ζηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο εκεξνκελίεο ηνπ έηνπο. 
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Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 1.1 δίλνληαη ηα γεσγξαθηθά πιάηε δηαθφξσλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ, γηα 

ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο θιίζεο ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε. Τπάξρνπλ θαη εθαξκνγέο, φπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαπξνζαξκνγή ηεο θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ψζηε λα παξαθνινπζεί θάπσο ηελ απφθιηζε ηνπ ήιηνπ. 

 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηε ζπιινγή ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ έξρεηαη ζαλ 

δέζκε απφ ηνλ ήιην. Γηα ηηο άιιεο, απφ ελεξγεηαθή άπνςε ιηγφηεξν ζεκαληηθέο, κνξθέο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε απφιπηε ηηκή ηεο θιίζεο ηνπ 

ζπιιέθηε, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ. Έηζη, φζν ε θιίζε απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

νξηδφληην, ηφζν κεγαιχηεξν πνζφ αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ην έδαθνο δέρεηαη ν 

ζπιιέθηεο, αιιά θαη ηφζν κηθξφηεξν πνζφ δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνλ νπξαλφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε πεξηνρέο κε πγξφ θιίκα, φπνπ ιφγσ ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ λεξνχ ζηελ 

αηκφζθαηξα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δηαρέεηαη ζηνλ νπξαλφ, ε βέιηηζηε 

θιίζε ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε γηα ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο είλαη πεξίπνπ 10 - 15% 

κηθξφηεξε απφ ηε γσλία ηνπ ηνπηθνχ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. Έηζη, ν ζπιιέθηεο αληηθξίδεη 

πεξηζζφηεξν ηνλ νπξαλφ θαη δέρεηαη αθζνλφηεξα ηε δηάρπηε αθηηλνβνιία. 

 

Ζ πνζφηεηα ηεο αλαθιψκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

πιηθφ πνπ θαιχπηεη ηελ επηθάλεηα πνπ δέρεηαη ηελ αθηηλνβνιία. Ζ ηθαλφηεηα ηεο αλάθιαζεο 

εθθξάδεηαη απφ έλα ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη απφ 0, γηα πιήξε απνξξφθεζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο, κέρξη 1, γηα πιήξε αλάθιαζε.  

 

 

 

                                       ρήκα 2.15 Βέιηηζηε ζέζε ηνπ ζπιιέθηε. 
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3
O
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ΥΔΓΗΑΜΟ / ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΧΝ” 

 

3.1 ρεδηαζκόο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηπρηεί ε κειέηε (θσηηζκνχ, Θεξκηθψλ θνξηίσλ, Θεξκηθψλ 

απσιεηψλ, Δπηινγή θεληξηθήο κνλάδαο θιηκαηηζκνχ) θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ 

γξαθείσλ, ην νπνίν ζα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφ, πηνζεηψληαο ξεαιηζηηθέο ιχζεηο θαη 

ηερληθέο. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ην θηίξην ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ν 

ΚΔΝΑΚ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ελεξγεηαθή κειέηε θαη ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ 

βάζε απηψλ. Σέινο ε πξνζζήθε ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θξίζεθε 

σθέιηκε βειηηψλνληαο ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ. Αλαιπηηθφηεξα ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θηηξίνπ αθινχζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα : 

 

1-Νφηην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ. Αλάπηπμε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ άμνλα 

αλαηνιήο δχζεο  

 

2-Σνπνζέηεζε κεγάισλ αλνηγκάησλ ζην Νφην αλαγθαίσλ αλνηγκάησλ γηα θσηηζκφ ζηελ 

Αλαηνιή θαη Γχζε  θαη ζην Βνξά 

 

3-Σνπνζέηεζε ησλ ελεξγψλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ (ρψξνη γξαθείσλ) ζην Νφην θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ (θιηκαθνζηάζην/ηνπαιέηεο/δηάδξνκνο) ζην Βνξά  

 

4-ρεδηαζκφο ζσζηήο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θειχθνπο 

 

5-ρεδηαζκφο ζσζηήο ειηνπξνζηαζίαο  

 

6-ρεδηαζκφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ/αεξηζκνχ  

 

7-ρεδηαζκφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ/εθκεηάιιεπζε θπζηθνχ θσηφο  
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3.1.1 ρεδηαγξάκκαηα  θηηξίνπ γξαθείσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.16  Καιιηηερληθή απεηθφληζε λνηηναλαηνιηθήο φςεο 

 

 

ρήκα 3.17 Καιιηηερληθή απεηθφληζε βνξεηνδπηηθήο φςεο 
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ρήκα 3.18 Κάηνςε ηππηθνχ νξφθνπ 

 

 

3.1.2    Μειέηε θσηηζκνύ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο θσηηζκνχ ρσξίδνπκε ην θηίξην ζηηο αθφινπζεο δψλεο θσηηζκνχ: 

 

-Τπφγεην 

-Σππηθφο ρψξνο γξαθείνπ 

-Γηάδξνκνο  

-Σνπαιέηεο  

 

Οη παξαπάλσ ρψξνη έθηνο ηνπ ππνγείνπ ιακβάλνληαη σο φκνηα ζηνηρεηά ηνπ θάζε νξφθνπ. 

Σν επίπεδν θσηηζκνχ ηεο θάζε δψλεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε απηήο νξίδεηαη απφ δηεζλή 

πξφηππα. πκθψλα κε απηά ηα επίπεδα θσηηζκνχ ππνινγίζηεθαλ ηα θσηνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δψλεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηκηζθνχ Dialux θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 
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Πίλαθαο 3.6 Αλάιπζε δώλεο θσηηζκνύ   

Εψλε θσηηζκνχ / ρξήζε  Τπφγεην/απνζήθεο 

Δπίπεδν θσηηζκνχ (lux) 150 

Δκβαδφλ ρψξνπ (m²) 144 

Δπίπεδν εξγαζίαο (m) 0,8 

Emin/Em ζην επίπεδν εξγαζίαο 0,6 

Δίδνο θσηηζηηθνχ Δμσηεξηθά θζνξίζκνπ 

Δηθφλα θσηηζηηθνχ 

 

Lumens θσηηζηηθνχ 7406 

LumensΛακπηήξσλ//ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο/Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10400 / Tc= 3000ºK /  Ra=90 

Ηζρχο θσηηζηηθνχ (W) κε ballast 116 

πλνιηθή ηζρχ θσηηζκνχ δψλεο (W) 928 

Φνξηίν θσηηζκνχ αλά επηθάλεηα ρψξνπ 

( W/m² ) 

6,44 

 

Πίλαθαο 3.7 Αλάιπζε δώλεο θσηηζκνύ.   

Εψλε θσηηζκνχ θιηκαθνζηάζην 

Δπίπεδν θσηηζκνχ (lux) 150 

Δκβαδφλ ρψξνπ (m²) 22 

Emin/Em ζην επίπεδν εξγαζίαο 0,58 

Δπίπεδν εξγαζίαο (m) 0,2 

Δίδνο θσηηζηηθνχ Υσλεπηά  

Δηθφλα θσηηζηηθνχ 

 

Lumens θσηηζηηθνχ 1674 

LumensΛακπηήξσλ/ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο/Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3400 /Tc= 3500ºK /  Ra=90 

Ηζρχο θσηηζηηθνχ (W) 38 

πλνιηθή ηζρχ θσηηζκνχ δψλεο (W) 114 

Φνξηίν θσηηζκνχ αλά επηθάλεηα ρψξνπ 

( W/m² ) 

5,25 
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Πίλαθαο 3.8 Αλάιπζε δώλεο θσηηζκνύ.   

Εψλε θσηηζκνχ Υψξνο γξαθείσλ 

Δπίπεδν θσηηζκνχ (lux) 500 

Δκβαδφλ ρψξνπ (m²) 57 

Emin/Em ζην επίπεδν εξγαζίαο  

Δπίπεδν εξγαζίαο (m) 0,8 

Δίδνο θσηηζηηθνχ Υσλεπηά θζνξίζκνπ 

Δηθφλα θσηηζηηθνχ 

 

Lumens θσηηζηηθνχ 3174 

Lumens Λακπηήξσλ / /ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο/Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5200 / Tc= 3000ºK /  Ra=90 

Ηζρχο θσηηζηηθνχ (W) 65 

πλνιηθή ηζρχ θσηηζκνχ δψλεο (W) 780 

Φνξηίν θσηηζκνχ αλά επηθάλεηα ρψξνπ 

( W/m² ) 

14,81 

 

 

Πίλαθαο 3.9 Αλάιπζε δώλεο θσηηζκνύ.   

Εψλε θσηηζκνχ ηνπαιέηεο 

Δπίπεδν θσηηζκνχ (lux) 150 

Δίδνο θσηηζηηθνχ Υσλεπηφ 

Δηθφλα θσηηζηηθνχ 

 

Lumens θσηηζηηθνχ 1673 

Lumens Λακπηήξσλ /ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο/Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3400/ Tc= 3500ºK /  Ra=90 

Ηζρχο θσηηζηηθνχ (W) 2×38 

πλνιηθή ηζρχ θσηηζκνχ δψλεο (W) 76 
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3.1.3   Μειέηε ζεξκηθώλ απσιεηώλ 

 

Τπνινγίδνπκε ηηο ζεξκηθέο  απψιεηεο ηνπ θειχθνπο  ηνπ θηηξηαθνχ καο ζπζηήκαηνο αλά 

δψλε κε βάζε ηελ  ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εμσηεξηθνχ κε εζσηεξηθνχ αέξα ηελ πεξίνδν ηνπ 

Υεηκψλα ηνλ κήλα κε ηελ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ αέξα, αιιά θαη ηηο απψιεηεο 

ιφγν αεξηζκνχ θαη δηείζδπζεο αέξα κέζσ ραξακάδσλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη αλά φξνθν ην 

θηίξην ρσξίδεηαη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ρψξν ζην λφηην ηκήκα (ρψξνο γξαθείσλ) θαη ζηνλ 

βνεζεηηθφ ρψξν ζην βφξεην ηκήκα ( Σνπαιέηεο, δηάδξνκνο ,θιηκαθνζηάζην) ζεσξνχληαη 

φκσο σο κέξνο κηαο ζεξκηθή δψλε (θεθ. 3.2.2). 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δίλεη αλαιπηηθά ζηνηρεηά γηα ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ θειχθνπο 

γηα θάζε ζεξκηθή δψλε αλά φξνθν (κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηκηζθνχ 4M). 

 

  

Πίλαθαο 3.10 Θεξκηθέο απώιεηεο αλά όξνθν. 

πλνιηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο               21,6   (kW) 18612 (Κcal/h) 

 

 

3.1.4 Μειέηε ζεξκηθώλ θνξηίσλ 

 

Τπνινγίδνπκε ην ζεξκηθφ αηζζεηφ θνξηίν ηνπ θηηξηαθνχ καο ζπζηήκαηνο αλά δψλε κε βάζε 

ηελ   ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εμσηεξηθνχ κε εζσηεξηθνχ αέξα ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ 

γηα ηνλ κήλα κε ηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία αέξα αιιά θαη ην θνξηίν νθεηιφκελν ζηα άηνκα 

, ηνλ αεξηζκφ θαη ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ζπκθψλα κε ηηο ηηκέο ησλ πηλάθσλ   ηεο ΣΟΣΔΔ 

20701-1 

 

Σα θιηκαηηζηηθά θνξηία δίδνληα αλαιπηηθφηεξα ζην παξαθάησ πίλαθα γηα ηε θάζε δψλε 

(κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηκηζθνχ 4M). 

 

 Πίλαθαο 3.11  Κιηκαηηζηηθά θνξηία αλά όξνθν 

πλνιηθφ θιηκαηηζηηθφ θνξηίν                    14,6  (kW)                  40     (Kbtu/h) 

 

 

 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΥΔΓΗΑΜΟ / ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΧΝ  

 

 

 106 

3.1.5 Δθινγή θεληξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο (Κ.Κ.Μ.) 

Ζ δηαδηθαζία  εθινγήο ηεο ΚΚΜ αθφινπζε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

-Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ θιηκαηηδφκελνπ φγθνπ αέξα (m³/h) πνπ δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε λσπφ αέξα θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ αιιαγψλ αέξα επί ησλ φγθν ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ . 

 

-Με βάζε ηνλ φγθν ηνπ θιηκαηηδφκελνπ αέξα επηιεγνχκε ηελ θαηάιιειε ΚΚΜ θαη κε βάζε 

ην θιηκαηηζηηθφ θνξηίν απηήο (φγθνο αέξα ) ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο θαη ηηο 

ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ηα ζεξκηθά θέξδε ηνπ θηηξίνπ επηιεγνχκε ηελ θαηάιιειε ηζρχ ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο . 

 

ρήκα 3.19 Σνκή θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο 

 

ην ππφ κειέηε θηίξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα αληιία ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε-ςχμε ηνπ 

θιηκαηηδφκελνπ αέξα θαη κηα ΚΚΜ πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη 3 ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο αέξα –αέξα  έλαλ γηα θάζε φξνθν. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΚΚΜ. 
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 Πίλαθαο 3.12   Tερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΚΚΜ 

Μνληέιν             Sysduct hp -7         

Παξνρή αέξα                      9230 m³/h 

Μέγηζηε ηζρχ              2,6 kW 

Μέγηζην ξεχκα          11,5 A 

Δπίπεδν ζνξχβνπ               81 dB(A) 

Μήθνο               1900mm 

Πιάηνο                832mm 

Όςνο                675 mm 

Βάξνο                191mm 

 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεξφςπθηεο αληιίαο  

ζεξκφηεηαο (Α.Θ.). 

 

 Πίλαθαο 3.13   Tερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο  αληιίαο ζεξκόηεηαο (Α.Θ.). 

Μνληειν    ΑQH 60 - SIF 

Μήθνο  2200 mm 

Πιάηνο  1100mm 

Όςνο  1580mm 

Βάξνο  490 kg 

Λεηηνπξγία ςχμεο 

Φπθηηθή ηζρχ  60 kW 

Ζιεθηξηθή ηζρχ  17,7 kW 

EER  2,98 

SEER  4,13 

Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο 

Θεξκηθή ηζρχο  65,5 kW 

Ζιεθηξηθή ηζρχ  19,5  kW 

COP  2,96 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

 

 Πίλαθαο 3.14   Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο  

 

Μνληέιν/ Απεηθφληζε IGH- 3000      

Παξνρή αέξα          3000 m³/h 

Μέγηζηε ηζρχ              1,1 kW 

Απφδνζε    0,6 
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3.1.6 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ 

 

Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο δηαζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν (Γ.Δ.Ζ) ηζρχνο 10KWp. Ζ 

εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεηά : 

 

-   40 Πάλει ηζρχνο  250 Wp ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 65  m² 

-   1 ηξηθαζηθφ αλαζηξνθέα  

-   Dc/Αc θαισδίσζε  

- Ζιεθηξνινγηθνί πίλαθεο Dc/Ac ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ζηνηρείσλ αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο     ηχπνπ 2 (έκκεζν πιήγκα) 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πάλει καο βάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο έρεη κέγηζην χςνο 2.5 κέηξα 

Καη απφζηαζε απφ ηηο άθξεο ηνπ θηηξίνπ κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο κέηξνπ, ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δπν εληαίεο θαηαζθεπέο, ε πξψηε κε θιίζε 25κνηξσλ θαη ε 

δεχηεξε κε θιίζε 30. Ζ εθηίκεζε εηήζηαο παξάγσγεο ελεξγείαο αλέξρεηαη ζηηο   15,5   KWhr 

.(Ζ κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ PV-SYST) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ρήκα 3.20 Απεηθφληζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ Φ/β πάλει ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ 
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3.2 Δλεξγεηαθή κειέηε  θηηξίνπ γξαθείσλ 

3.2.1 Γεληθή πεξηγξαθή θηηξίνπ 

To θηίξην είλαη ηδεαηφ θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζελάο .Θεσξνχκε φηη φιεο νη πιεπξέο 

ηνπ είλαη αλεκπφδηζηεο θαη ειεχζεξεο απφ παξαθείκελα θηίξηα  

 

Απνηειείηαη απφ 2 νξφθνπο, ην ηζφγεην θαη ην ππφγεην. Ο κεγάινο άμνλαο ηνπ θηηξίνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο θαηά ηνλ άμνλα Αλαηνιήο – Γχζεο , ε πξφζνςε ηνπ πξνο ηνλ Νφην ελψ 

ε θπξία είζνδνο πξνο ηνλ Βνξξά Σν θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη σο θηίξην γξαθείσλ. Σν ππφγεην 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζήθε. Σν θηίξην είλαη ζεξκνκνλσκέλν ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο ηνπ 

πιεπξέο. ηνλ πηλάθα 3.15 δίδνληα ηα γεληθά ζηνηρεηά ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο ηνπ  ( 

επηθάλεηεο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα). 

 

 Πίλαθαο 3.15    Γεσκεηξηθά  ζηνηρεία θηηξίνπ 

Χριςθ κτιρίου:                           Κτίριο γραφείων  
Προςανατολιςμόσ κτιρίου:                        Νότιοσ Λόγοσ                                1:7 

Συνολικι επιφάνεια κτιρίου(m² ):         680 Συνολικόσ όγκοσ κτιρίου(m² ):           2040 

Θερμαινόμενθ επιφάνεια(m² ):             510 Θερμαινόμενοσ όγκοσ(m² ):                1530 

Ψυχομζνθ επιφάνεια(m² ):                     510 Ψυχραμζνοσ όγκοσ(m² ):                     1530 

Μζςο φψοσ τυπικοφ ορόφου(m):           3 Αρικμόσ επίπεδων :                                 3 
 

 Πίλαθαο 3.16   Γεληθά ζηνηρεάα ιεηηνπξγίαο θηηξίνπ αλαθνξάο 

Ωράριο λειτουργιάσ           10hrs/day 

Ημζρεσ λειτουργίασ        5days/week 

Μινεσ λειτουργίασ      12months/year 

Περίοδοσ κζρμανςθσ        15/11 – 15/4 

Περίοδοσ ψφξθσ        15/5 – 15/9 

Μζςθ εςωτερικι κερμοκραςία κζρμανςθσ                20c° 

Μζςθ εςωτερικι κερμοκραςία ψφξθσ                26c° 

Μζςθ εςωτερικι ςχετικι υγραςία χειμϊνα                35% 

Μζςθ εςωτερικι ςχετικι υγραςία κζρουσ                45% 

Απαιτοφμενοσ νωπόσ αζρασ            3 m²/h/m³ 

Στάκμθ γενικοφ φωτιςμοφ               500 lux 

Ιςχφσ φωτιςμοφ ανά μονάδα επιφάνειασ                16 W/m² 

Ημερθςία  κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ               0lt/day 

Μζςθ επικυμθτι κερμοκραςία ηεςτοφ νεροφ                45 c° 

Μζςθ ετιςια κερμοκραςία νεροφ δικτφου                 17,7 c° 

Εκλυόμενθ κερμότθτα από χριςτεσ                8 W/m² 

Μζςοσ ςυντελεςτισ παρουςίασ χρθςτϊν               0,30 

Εκλυόμενθ κερμότθτα από ςυςκευζσ              4,5 W/m² 

Μζςοσ ςυντελεςτισ λειτουργίασ ςυςκευϊν                0,30 
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3.2.2 Θεξκηθέο δώλεο 

Γηα ηελ κειέηε ηνπ θηηξίνπ απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο. Σν 

θιηκαθνζηάζην ,ηα W.C.  θαη ν δηάδξνκνο ηνπ θάζε νξφθνπ, ζεσξνχληαη σο  βνεζεηηθνί 

ρψξνη ελψ νη ρψξνη ησλ γξαθείσλ ηνπ θάζε νξφθνπ ζεσξνχληαη σο θχξηαο ρξήζεο .χκθσλα 

κε ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1 ζεσξνχκε γηα ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο  

σο κηα ζεξκηθή δψλε γηαηί έξρνληαη ζε επαθή κε κε ζεξκνκνλσκέλν εζσηεξηθφ ρψξηζκα , 

είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θαη 

ηέινο έρνπλ κηθξή δηαθνξά ζηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Σν ππφγεην ζεσξείηε σο κε 

ζεξκαηλφκελνο ρψξνο. 

 

 

ρήκα 3.21 Απεηθφληζε ηεο εζσηεξηθήο δηακφξθσζεο ηππηθνχ νξφθνπ ελεξγφο ρψξνο ηνπ 

θηηξίνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηε λφηηα φςε θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη (ηνπαιέηεο, δηάδξνκνο, 

θιηκαθνζηάζην) πίζσ ζηε βφξηα . 

 

3.2.3   Γεσκεηξηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο 

3.2.3.1 Γεδνκέλα  επηθαλεηώλ  θηηξίνπ 

Οη επηθάλεηεο ησλ  εζσηεξηθψλ ρψξσλ (σθέιηκν Δκβαδφλ) ηνπ θηηξίνπ αλά φξνθν δίδνληαη 

ζηνλ πηλάθα 3.12 

Πίλαθαο 3.17     Δπηκέξνπο ρξήζεηο ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ θαη επηθάλεηεο απηώλ 

Επιφάνειεσ επιμζρουσ χϊρων κτθρίου ςε m² 

 Χϊροσ  γραφείων Βοθκθτικοί χϊροι Λεβθτοςτάςιο 
και αποκικεσ 

Υπόγειο   170 

Ιςόγειο 119 51  

Α όροφοσ 119 51  

Β όροφοσ 119 51  
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ηνλ πηλάθα  3.13  δίδνληα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεηά ησλ  επηθαλεηψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα ηνπ θηηξίνπ (Γελ πεξηιακβάλνληαη νη επηθάλεηεο ηνπ 

ππνγείνπ) γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ( ζέξκαλζεο – ςχμεο). 

 

Πίλαθαο 3.18   πγθεληξσηηθά ζηνηρεηά ησλ  επηθαλεηώλ ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε επαθή κε ηνλ 

εμσηεξηθό αέξα ηνπ θηηξίνπ 

 Ολικι επιφάνεια  (m²) Ποςοςτό επί  
Συνόλου(%) 

Χϊροσ  
γραφείων 

Βοθκθτικοί 
χϊροι         

Τοιχοποιίεσ πλιρωςθσ                     240       50                       90          150 

Φζρον οργανιςμόσ                     119       26                      65           54 

Ανοίγματα                     130       24                     116           14 

Σφνολο                     489       100                    271          218 

 

3.2.3.2   Αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεηά ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα 

Οη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε 

βάζε ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή νδεγία ¨Θεξκνθπζηθεο ηδηφηεηεο 

δνκηθψλ πιηθψλ θαη Έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ¨. 

 

ηνπο παξαθάησ  πηλάθεο δίδνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία  ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ζε επαθή κε 

ηνλ εμσηεξηθφ αέξα θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη ε ζχγθξηζε 

απηνχ κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο γηα ηελ θιηκαηηθή δψλε ζπκθψλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ. 

 

 

 Πίλαθαο 3.19   Αλάιπζε ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνηρνπνηίαο. 

 

 

                               Umax=50 

 

 

              Τοιχοποιίεσ   
 

πλιρωςθσ   (οπτοπλινκοδομι) 

      Πάχοσ 
       (m) 

         Λ 
    (W/m) 

         R 
   (m²K/W) 

         U 
   (W/m²K) 

Εςωτερικι επιφάνεια 
αντίςταςθ 

           0,136  

Επίχριςμα  (1)        Ο,04      0,8700       0,046  

Οπτοπλινκοδομι (2)        0,18      0,4500         0,4  

Πολυςτερίνθ  (3)        0,08      0,0390      2,051  

Επίχριςμα (4)          0,04      0,8700      0,046  

Εξωτερικι επιφάνεια 
Αντίςταςθ 

       0,040  

Σφνολο        0,30       2,719       0,36 
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 Πίλαθαο 3.20   Αλάιπζε ζεξκνπεξαηόηεηαο θέξνληνο  νξγαληζκνύ. 

 

                                                                                                                                Umax=50 

 

 

 

 Πίλαθαο 3.21    Αλάιπζε ζεξκνπεξαηόηεηαο πιάθαο  δώκαηνο. 

 

 

    

 

                                                                                                                           

3.2.3.3 Αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεηά ζε επαθή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο 

 

ηνπο παξαθάησ  πηλάθεο δίδνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία  ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ζε επαθή κε 

κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη ε 

ζχγθξηζε απηνχ κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο γηα ηελ θιηκαηηθή δψλε ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ. 

 

 

Φζρον οργανιςμόσ 
 

(δοκοί, υποςτυλϊματα ,τοιχϊματα ) 

      Πάχοσ 
       (m) 

         Λ 
    (W/m) 

         R 
   (m²K/W) 

         U 
   (W/m²K) 

Εςωτερικι επιφάνεια  
Αντίςταςθ 

       0,136  

Επίχριςμα (1)     0,04    Ο,8700      0,046  

Οπλιςμζνο 
Σκυρόδεμα (2) 

   0,18     2,500         0  

Πολυςτερίνθ  (3)    0,08    0,0340      2,051  

Επίχριςμα  (4)    0,04    0,8700      0,046  

Εξωτερικι επιφάνεια        0,040  

Σφνολο    0,35       2,320         0,43 

 
Δϊμα 

 

      Πάχοσ 
       (m) 

         Λ 
    (W/mK) 

         R 
   (m²K/W) 

         U 
   (W/m²K) 

Εςωτερικι επιφαν. 
Αντίςταςθ 

       0,136      

Οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα  (1) 

      0,15     2,500       0,06  

Πολυςτερίνθ   (2)       0,07     0,0340      1,795  

Κιςςθρόδεμα  (3)       0,08     0,8700      0,092  

Στζγνωςθ               

Εξωτερικι επιφαν 
Αντίςταςθ 

             0,040  

Σφνολο       0,30       2,087       Ο,48 
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 Πίλαθαο 3.22   Αλάιπζε ζεξκνπεξαηόηεηαο πιάθαο δαπέδνπ.  

 

 

 

Umax=0,75 

 

3.2.4 Αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεηά ζε επαθή κε ην έδαθνο 

Ο νλνκαζηηθφο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε επαθή κε ην έδαθνο 

ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε απηφλ πνπ ππνινγίδεηαη γηα δνκηθά ζηνηρεηά ζε επαθή κε 

ηνλ εμσηεξηθφ αέξα, ιακβάλνληαο φκσο κεδεληθή ζεξκηθή αληίζηαζε αέξα ζηελ εμσηεξηθή 

παξεηά ηνπ.  

  

3.2.5 Γηαθαλή δνκηθά ζηνηρεηά  

πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ελφο θνπθψκαηνο (Uw) εμαξηαηάηαη ηφζν απφ ην είδνο 

ηνπ παινπίλαθα θαη ηνπ πιαηζίνπ αιιά θαη απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιαηζίνπ επί ηνπ 

θνπθψκαηνο  γηα απηφ ππνινγίδνπκε ην Uw γηα θάζε θνχθσκα μερσξηζηά  κε ηελ αθφινπζε 

ζρέζε: 

 

Uw= (Af ∙ Uf + Ag ∙ Ug + Lg ∙ Φg) / Aw (3.3) 

πνπ: 

 

Uw [W/(m²K)]     ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο 

 
Δάπεδο ιςόγειου 

 

      Πάχοσ 
       (m) 

         Λ 
    (W/mK) 

         R 
   (m²K/W) 

         U 
   (W/m²K) 

Εςωτερικι 
επαφϊν. 
Αντίςταςθ 

       0,136  

Πλακίδιο  (4)      0,005           1      0,005  

Οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα (1) 

     0,15      2,500      0,06  

Πολυςτερίνθ  (2)      0,07      0,0340      1,795  

Κιςςθρόδεμα  (3)      0,08      0,870      0,092  

Εξωτερικι 
επιφαν.αντίςταςθ 

      0,136  

Σφνολο       0,3      2,3       Ο,43 
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Uf[W/(m²K)         ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ 

Ug[W/(m²K)]       ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο  ηνπ παινπίλαθα 

Af (m²)                  ε επηθάλεηα ηνπ πιαηζίνπ 

Αg (m²)                 ε επηθάλεηα ηνπ παινπίλαθα 

Ig (m)                    πεξίκεηξνο ηνπ παινπίλαθα   

Φg[W/(m∙K)]       ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ παινπίλαθα 

Aw (m²)                ε επηθάλεηα ηνπ θνπθψκαηνο 

 

ην θηίξην ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά κεγέζε θνπθσκάησλ ζηελ αλαηνιηθή, δπηηθή θαη 

βφξεηα επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ.  

 

Σα παξαθάησ θνπθψκαηα απνηεινχληαη απφ δηπιφ παινπίλαθα κε δηάθελν αέξα 12mm, κε 

επίζηξσζε κεκβξάλεο ρακειήο εθπνκπήο (ε = 0,10 ) κε ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Ug= 

1,80 θαη κεηαιιηθφ πιαίζην κε ζεξκνδηαθνπή 24mm θαη ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 

Uf=2,80 θαη ζπληειεζηή γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Φg= 0,11. 

 

3.2.6 πληειεζηήο ειηαθνύ ζεξκηθνύ θέξδνπο θνπθσκάησλ  

 

Ο ζπληειεζηήο ειηαθνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο ηνπ θνπθψκαηνο gw  εθθξάδεη ηε κέζε ηηκή ηνπ 

ιφγνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πεξλά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θνπθψκαηνο πξνο ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζε απηφ θαη ππνινγίδεηαη γηα θάζε ηχπν θνπθψκαηνο 

δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηχπν:  

 

      gw= ggl (1 –Ff) (3.2) 

 

πνπ: 

  Ff     ην πνζνζηφ πιαηζίνπ ζην θνχθσκα 

  gg     ν ζπληειεζηήο ειηαθνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο ηνπ παινπίλαθα 

To gg = 0,75 γηα δηπιφ παινπίλαθα 

ηνπο παξαθάησ πηλάθεο δίδνληα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ θνπθσκάησλ 

ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη ν ζπληειεζηήο ειηαθνχ 

ζεξκηθνχ θέξδνπο απηψλ 
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  Πίλαθαο 3.23   Αλνίγκαηα ηύπνπ Α ζηελ δπηηθή θαη αλαηνιηθή όςε. 

         Σχθματικι παράςταςθ 
 

         
Γεωμετρικά 
ςτοιχειά 

 Συντελεςτζσ 
κερμοπερατότθτασ 
      και θλιακοφ 
κζρδουσ 

 

 

 
 
   Aw =0,5 m² 
   Ag =0,26 m² 
   Af =0,25 m² 
   Ff =0,5 
   Lg =2,1 m 

 
 
 
       Uw = 2,7 W/m²K 
 
 
       Gw =0,67 

 

 

 Πίλαθαο 3.24    Αλνίγκαηα ηύπνπ Β ζηελ βόξεηα όςε. 

         Σχθματικι παράςταςθ 
 

         Γεωμετρικά ςτοιχειά  Συντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ 
      και θλιακοφ κζρδουσ 

 

 

 
 
   Aw =0,5 m² 
   Ag =0,4m² 
   Af =0,1 m² 
   Ff =0,2 
   Lg =2,8 m 

 
 
 
       Uw = 2,7 W/m²K 
 
 
       Gw =0,48 

 

 

 Πίλαθαο 3.25     Αλνίγκαηα ηύπνπ Γ ζηελ βόξεηα όςε. 

         Σχθματικι παράςταςθ 
 

         Γεωμετρικά ςτοιχειά  Συντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ 
      και θλιακοφ κζρδουσ 

 

 

 
 
   Aw =1  m² 
   Ag =0,8 m² 
   Af =0,2 m² 
   Ff =0,2 
   Lg =     m 

 
 
 
       Uw = 2,6 W/m²K 
 
 
       Gw =0,48 
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 Πίλαθαο 3.26     Αλνίγκαηα ηύπνπ Γ ζηε λόηηα όςε. 

         Σχθματικι παράςταςθ 
 

         Γεωμετρικά ςτοιχειά  Συντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ 
      και θλιακοφ κζρδουσ 

 

 

 
 
   Aw =19  m² 
   Ag =17,7 m² 
   Af =2 m² 
   Ff=0,1 
   Lg =  19,4   m 

 
 
 
       Uw = 2,8 W/m²K 
 
 
       Gw =0,48 

    

 Πίλαθαο 3.27     Δίζνδνο ζηε βόξεηα όςε. 

         Σχθματικι παράςταςθ 
 

         Γεωμετρικά ςτοιχειά  Συντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ 
      και θλιακοφ κζρδουσ 

 

 

 
 
   Aw = 4 m² 
   Ag = 3,2 m² 
   Af = 0,8 m² 
   Ff=0,2 
   Lg =  8   m 

 
 
 
       Uw = 2,8 W/m²K 
 
 
       Gw =0,48 

          

 

3.2.7 Θεξκνγέθπξεο 

Οη ζεξκνγέθπξεο εθθξάδνπλ ηηο απψιεηεο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο 

πνπ εκθαλίδνληαη  θπξίσο ζε θελά ηεο ζεξκνκφλσζεο (π.ρ. ηνηρνπνηία κνλσκέλε ζην ππξήλα 

κε θέξνλ νξγαληζκφ κνλσκέλν εμσηεξηθά) ή ζε ζπλαξκνγέο δνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (π.ρ. ηνίρνο κε θνχθσκα) ή ζηηο γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο. 

 

ηνπο πίλαθεο 15 θαη 16 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-2 δίδνληαη αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο 

ζεξκνγεθπξψλ θαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο απηψλ.  

 

Οη ζεξκηθέο απψιεηεο απφ ηηο ζεξκνγέθπξεο  ηνπ θηηξηαθνχ καο θειχθνπο αλά θαηεγνξία 

ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν: 

                  

Φ × L    (3.3) 
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    πνπ: 

 

Φ W/(mK)  γξακκηθή ζεξκνπεξαηφηεηαο ζεξκνγέθπξαο 

L  (m) Μήθνο ζεξκνγέθπξαο  

 

 ρήκα 3.22 Απεηθόληζε ησλ ζεξκνγεθπξώλ ζηε θάηνςε ηππηθνύ νξόθνπ 

 

Οη ηηκέο ησλ ζεξκνγεθπξψλ ηνπ θηηξίνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

 

 Πίλαθαο 3.28   Αλάιπζε ζεξκνγεθπξώλ θηηξίνπ. 

Είδοσ κερμογζφυρασ   Γραμμικι 

κερμοπερατότθτα 

Ψ {W/(mK)] 

Μικοσ κερμογζφυρασ  

L (m) 

 Τιμι κερμογζφυρασ 

Εξωτερικζσ γωνίεσ         -0,10            33,6     -3,66 

Δϊμα /οροφι ςε προεξοχι        -0,05            34      -1,7 

Ενϊςεισ δομικϊν ςτοιχείων         0,00            25,2        0 

Δάπεδο ςε 

προεξοχι/πυλωτι 

        0,55            34       18,7 

Ενδιάμεςο δάπεδο          0,00            34        0 

Περίδεςμοσ ενίςχυςθσ          0,00            24,4        0 

Λαμπάσ κουφϊματοσ        +0,05             81        4 

Ανωκάςι/κατωκάςι 

κουφϊματοσ  

       +0,05             151        7,5 
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ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ελδεηθηηθά νη ζεξκνγέθπξεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ 

Αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη ζεξκνγέθπξεο εμσηεξηθήο 

γσληάο κε κπιε νη ζεξκνγέθπξεο ζηηο ελψζεηο δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε θίηξηλν νη ζεξκνγέθπξεο 

ζηνλ πεξίδεζκν ελίζρπζεο κε πνξηνθαιί  θαη πξάζηλν νη ζεξκνγέθπξεο ζην αλσθάζη, ζην 

θαησθάζη  θαη ζηνπο ιακπάδεο ησλ θνπθσκάησλ 

 

ρήκα 3.23 Απεηθφληζε ησλ ζεξκνγεθπξψλ ζηελ αλαηνιηθή φςε ηππηθνχ νξφθνπ 
 

3.2.8 Θεξκνκνλσηηθή επάξθεηα  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδεηαη πξψηα ν κέζνο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ, ζπκθψλα κε ηελ 

κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.6 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-2 . 

 

Μεηά ππνινγίδνπκε ηνλ ιφγν ηνπ εκβαδνχ φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο  ησλ ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ πξνο ηνλ φγθν ησλ ρψξσλ απηψλ Α/V (ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.5 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-2). 

 

 
  Πίλαθαο 3.29   Έιεγρνο ζεξκνκνλώηηθεο επάξθεηαο. 

 

A/V 0,73 

Um 1,03 

Μεγίζηε επηηξεπηή 

ηηκή Um  

1,03 

 

 

(Ζ κεγίζηε επηηξεπηή ηηκή Um θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα  7 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-2) 
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3.2.9 πληειεζηήο απνξξόθεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο  

 

Σν άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ 

απνξξνθάηαη ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα  

   ξ+α=1 

φπνπ  

ξ    ν ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο 

α    ν ζπληειεζηήο απνξξνθεηηθφηεηαο 

Σν ππφ κειέηε θηίξην έρεη γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία ξ=0,70 θαη γηα ηα νξηδφληηα 

δνκηθά ηεο ζηνηρεία (νξνθή) α=0,35 ελψ γηα ηνπο πξνβφινπο ζθηαζκνχ ξ=0,80, (χκθσλα κε  

ηνλ πίλαθα 3.14 ΣΟΣΔΔ 20701-1). 

 

3.2.10  ζεξκνρσξεηηθόηεηα δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 

Ζ εζσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ζεξκηθήο δψλεο  Cm (kJ/K) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ηελ επηθάλεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηθιείνπλ ηε ζεξκηθή 

δψλε θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

      

Cm =  (Κj ∙ Am) (3.4) 

 

πνπ 

 Cm (kj/K)        ε εζσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο ζεξκηθήο δψλεο 

Aj (m²)              ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

Κj [KJ/(m²K)]    ε εζσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ε ηηκή ηεο  αλνηγκέλεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο γηα ηηο 

ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα. 

(χκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 3.13 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-1) 

 

  Πίλαθαο 3.30   Αλνηγκέλε ζεξκνρσξεηηθόηεηα.         

     Αλνηγκέλε ζεξκνρσξεηηθφηεηα        [KJ/(m²K]      260 
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3.2.11 πληειεζηήο ζθίαζεο 

Σα δνκηθά ζηνηρεηά ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα ζθηάδνληαη εμσηεξηθά ιφγσ χπαξμεο εμσηεξηθψλ 

εκπνδίσλ αιιά θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ θηηξίνπ,  νη παξαπάλσ ζθηάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε 

ζπληειεζηέο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κέζνπ ζθίαζεο μερσξηζηά γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν. ινη ζπληειεζηέο είλαη κεησηηθνί ιακβάλνληαο ηηκή ίζε κε ηελ κνλάδα 

γηα κεδεληθή ζθίαζε θαη ηηκή ίζε κε ην κεδέλ γηα πιήξε ζθίαζε 

  

πληειεζηήο ζθίαζεο νξίδνληα For 

 

Απηφο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξίδεη ηε ζθίαζε πνπ πξνθχπηεη ζηηο επηθαλείο ηνπ θηηξίνπ απφ 

ηελ χπαξμε εκπνδίσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ. ην ππφ κειέηε θηίξην ζεσξνχκε φηη δελ 

επεξεάδεηαη πεξηκεηξηθά απφ θάπνην εκπφδην φπνηε Fhor = 1 

 

πληειεζηήο ζθίαζεο απφ πξνβφινπο Fov 

 

O ζπληειεζηήο ζθίαζεο νξηδνληίσλ πξνζηεγαζκάησλ πξνζδηνξίδεη ηε ζθίαζε ησλ επηθαλεηψλ 

ηνπ θηηξίνπ ιφγν χπαξμεο νξηδνληίσλ πξνεμνρψλ.  

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή είλαη ε απαξαίηεηε ε εχξεζε ηεο γσληάο β ηνπ πξνβφινπ κε 

ηελ κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα : 

 

 

 
 
ρήκα 3.24 Γσλία ζθίαζεο β λφηηαο φςεο ιφγν νξηδνληίνπ πξνβφινπ 

 

 

Βάζε ηεο γσληάο β εθιέγνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ζθίαζεο αλά πξνζαλαηνιηζκφ 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.19 ηεο TOTEE-20701-1. 
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ην ππφ κειέηε θηίξην πξνθχπηνπλ ζθίαζεο απφ πξνβφινπο ζηα δηαθαλή δνκηθά ζηνηρεηά κε 

λφηην ,αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νη ζπληειεζηέο ζθίαζεο απηψλ δίλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

  Πίλαθαο 3.31   πληειεζηήο ζθίαζεο πξνβόινπ. 

Νφηηεο φςεηο 

       Γσληά β     Fov_heating    Fov_cooling 

           57°           0,55          0,41 

Αλαηνιηθέο – δπηηθέο                                                                                                                                                                                    

φςεηο 

       Γσληά β     Fov_heating    Fov_cooling 

           45°           0,70          0,63 

 

3.2.12 Αεξηζκόο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ (ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ) ιακβάλεηαη ππφςε 

μερσξηζηά ν ειεγρφκελνο  θπζηθφο ή ηερληηφο αεξηζκφο απφ ηνλ αεξηζκφ κέζσ ησλ 

ραξακάδσλ. 

 

Αεξηζκόο ιόγν αεξνζηεγαλόηεηαο ( δηείζδπζεο αέξα) 

 

Ο αεξηζκφο ιφγν αεξνζηεγαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ραξακάδσλ ησλ 

θνπθσκάησλ, ησλ ζπξίδσλ αεξηζκνχ θαη απφ ηνπο αξκνχο ησλ δνκηθψλ αδηαθαλψλ 

επηθαλεηψλ. Οη ηειεπηαίεο ζεσξνχληαη ακειεηέεο. Σψξα  εηδηθφηεξα ν αεξηζκφο κέζσ 

ραξακάδσλ ησλ θνπθσκάησλ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

        

Vinf=(la)∙R∙H (3.5) 

πνπ:  

 

L (m)                      ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ ραξακάδσλ ηνπ θνπθψκαηνο. 

A[m³/h∙m)]    .        ν ζπληειεζηήο αεξνδηαπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο.                                                                                                                                    

R             ν ζπληειεζηήο δηεηζδπηηθφηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην ιφγν επηθάλεηαο                  

ησλ  εμσηεξηθψλ πξνο  ησλ εζσηεξηθψλ θνπθψκαησλ. 

H                              ν ζπληειεζηήο ζέζεο ηνπ αλνίγκαηνο.  
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ην ππφ κειέηε θηίξην έρνπκε αεξηζκφ  6,2 m³/h/m²  ιφγν ραξακάδσλ αλά επηθάλεηα 

αλνηγκάησλ θαη  4.8  m³/h/m ιφγν ραξακάδσλ αλά επηθάλεηα πφξηαο .(χκθσλα κε πίλαθα 

3.36  ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-1). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίδνληα νη ηηκέο δηείζδπζεο αέξα ζπλνιηθά απφ φια ηα θνπθψκαηα 

ηνπ θηηξηθνχ θειχθνπο. 

 Πίλαθαο 3.32  Αεξηζκόο ιόγν ραξακάδσλ. 

 Αεξηζκφο ιφγν ραξακάδσλ (m³/h) 
Χϊροσ  γραφείων                        37,2 
Βοθκθτικοί χϊροι                                65,4 

χλνιν                       102,6 

 

Αεξηζκόο κε ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ 

 

Γηα κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο δειαδή ην ππφγεην (ζπκθψλα κε ηνλ πίλαθα 3.27 ηεο Σ0ΣΔΔ 

20701-1)γηα ην ππφ κειέηε θηίξην  ηζνχηαη κε 51 (m³/h). 

3.2.13 Φσηηζκόο 

Σερλεηόο θσηηζκόο 

 

ηνλ πηλάθεο δίλνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ ηνπ ππφ 

κειέηε θηηξίνπ γηα θάζε ρψξν ηνπ θάζε νξφθνπ μερσξηζηά. 

 

Πίλαθαο 3.33  Παξάκεηξνη ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ. 

Χϊροσ γραφείων   500 lux 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςτικϊν του χϊρου 1560 W 

Φωτεινι δραςτικότθτα των λαμπτιρων 
 

80 Lm/W 
 

Τφποσ λαμπτιρων 
 

φκοριςμοφ 

Σφςτθμα Ζλενου φωτιςμοφ 
 

Χειροκίνθτοσ / ςυνολικι ςβζςθ 

Μικοσ ηϊνθσ φυςικοφ φωτιςμοφ (L Ηφφ) 
 

   6,75 

Ύψοσ ηϊνθσ φυςικοφ φωτιςμοφ    (h Ηφφ) 2,7 
 

Πλάτοσ ηϊνθσ φυςικοφ φωτιςμοφ (WΗφφ) 17,3 

Συντελεςτισ επίδραςθσ φυςικοφ φωτιςμοφ (FD) 0.9 

Συντελεςτισ επίδραςθσ χρθςτϊν (FO) 0.95 
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Πίλαθαο 3.34    Παξάκεηξνη ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ 

Διάδρομοσ κλιμακοςτάςιο 150 lux 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςτικϊν του χϊρου 114 W 

Φωτεινι δραςτικότθτα των λαμπτιρων 
 

90 Lm/W 
 

Τφποσ λαμπτιρων 
 

φκοριςμοφ 

Σφςτθμα Ζλενου φωτιςμοφ 
 

Αυτόματοσ /Ζλενοσ παρουςίασ 

Συντελεςτισ επίδραςθσ φυςικοφ φωτιςμοφ (FD) 1.0 

Συντελεςτισ επίδραςθσ χρθςτϊν (FO) 0.9 

 

 Πίλαθαο 3.35    Παξάκεηξνη ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ 

Τουαλζτεσ 150 lux 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςτικϊν του χϊρου  76 W 

Φωτεινι δραςτικότθτα των λαμπτιρων 
 

 90 Lm/W 
 

Τφποσ λαμπτιρων 
 

 φκοριςμοφ 

Σφςτθμα Ζλενου φωτιςμοφ 
 

Χειροκίνθτοσ  

Συντελεςτισ επίδραςθσ φυςικοφ φωτιςμοφ (FD) 1.0 

Συντελεςτισ επίδραςθσ χρθςτϊν (FO) 1.0 

3.2.14 Εεζηό λεξό ρξήζεο 

Γηα θάζε εγθαηάζηαζε Ε.Ν.Υ. πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θηήξην ή ζε κηα ζεξκηθή δψλε 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζάγνληαη σο 

δεδνκέλα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα Ε.Ν.Υ. Οη 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ε.Ν.Υ. είλαη ε απφδνζε ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο Ε.Ν.Υ., νη απψιεηεο  ησλ  δηθηχσλ  δηαλνκήο  Ε.Ν.Υ.  θαη  ησλ  

ηεξκαηηθψλ  κνλάδσλ  (π.ρ.  ζεξκαληήξσλ  κε ελαιιάθηεο  ζεξκφηεηαο ή ειεθηξηθψλ  

αληηζηάζεσλ  θ.ά.). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθέο  ζπζθεπέο  άκεζεο  

παξαγσγήο  Ε.Ν.Υ.  (π.ρ.  ζεξκαληήξεο  ξνήο,  ηαρπζεξκνζίθσλεο),  νη απψιεηεο δηθηχσλ 

δηαλνκήο θαη ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ζηνπο ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο ιακβάλνληαη σο 

κεδεληθέο. 
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ην θηίξην αλαθνξάο επηηξέπεηαη ε ρξήζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κφλν ζε  εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα ή ζε ρψξνπο κε παξφκνηεο ρξήζεηο, κε πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε Ε.Ν.Υ. 

κηθξφηεξε απφ 10 [ℓ/άηνκν/εκέξα].  ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε παξαγσγή Ε.Ν.Υ. κπνξεί  λα 

γίλεηαη  ηνπηθά  κε  ηαρπζεξκνζίθσλα  αεξίνπ.  Δάλ  ην  θπζηθφ  αέξην  δελ  είλαη  δηαζέζηκν,  

ε παξαγσγή  Ε.Ν.Υ.  κπνξεί  λα  γίλεηαη  κε  ειεθηξηθφ  ζεξκνζίθσλα,  ή  ηαρπζεξκνζίθσλα  

κε ζπλνιηθφ κήθνο ζσιήλσλ έσο 6 m. ην ππφ κειέηε θηίξην ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.5 ηεο 

ΣΟΣΔΔ 20701-1 ε θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ ζεσξείηαη κεδεληθή 

 

3.2.15 Κιηκαηηζκόο – Αεξηζκόο θηηξίνπ 

3.2.15.1 πζηήκαηα ζέξκαλζεο ρώξσλ 

 

Σν ζχζηεκα ή ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο  πνπ εμππεξεηνχλ έλα θηίξην ή ηκήκα απηνχ, 

ζρεδηάδνληαη θαη δηαζηαζηνινγνχληαη έηζη, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θιηκαηηζκνχ 

ζηηο δπζκελέζηεξεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηνπ 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο (ηερληθή νδεγία ηνπ Σ.Δ.Δ. «Κιηκαηηθά δεδνκέλα γηα 

ειιεληθέο πεξηνρέο»). Καηά ηελ πξαγκαηηθή πεξίνδν ζέξκαλζεο/ςχμεο νη εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο κεηαβάιινληαη ζπλερψο,  ηφζν  ζε εκεξήζηα  φζν  θαη  ζε  σξηαία  

βάζε. Απηφ  έρεη  σο απνηέιεζκα  θάζε ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο (θιηκαηηζκνχ) λα 

ιεηηνπξγεί γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα  ζε ζπλζήθεο κεξηθνχ θνξηίνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή.  

 

Ο ζσζηή δηαζηαζηνιφγεζε  ινηπφλ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ 

φςηλ θαη λα δίλεη ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα ψζηε λα πεηχρεη ηελ κεγίζηε απφδνζε 

απηνχ. Γειαδή επηιέγνπκε έλα ζχζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα καο θαιχπηεη θπξίσο ηηο αλάγθεο 

πνπ έρνπκε θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα θιηκαηηζκνχ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε 

αιιά ζα έρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςεη θαη γηα κεξηθέο κέξεο ηνπ ρξφλνπ αθξαία 

θνξηία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ απνθηά κεγίζηε ηερλννηθνλνκηθή 

απφδνζε. (π.ρ. Δπηινγή αληιίαο ζεξκφηεηαο γηα θάιπςε ηεο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ 

θιηκαηηζκνχ θαη ζπλδπαζηηθή παξνπζία ιέβεηα πεηξειαίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ 

απαηηήζεσλ θαηά ησλ αθξαίσλ θιηκαηηθά ιίγσλ εκεξψλ ηνπ ρξφλνπ). 
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Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα – Αληιία ζεξκόηεηαο 

 

Σν ππφ κειέηε θηίξην θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ζέξκαλζε, ςχμεο θαη κεραληθνχ αεξηζκνχ 

κέζν κνλάδαο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ (ΚΚΜ) ζε ζπλεξγαζία κε θεληξηθή κνλάδα αληιίαο 

ζεξκφηεηαο εμσηεξηθνχ αέξα. 

 

Οξηζκόο απόδνζεο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ζέξκαλζε (COP) 

 
 

Γηα ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ, ε απφδνζε 

θαζνξίδεηαη απφ ην ζπληειεζηή επίδνζεο (COP) ή αιιηψο ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζηηο νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (γηα ζέξκαλζε), φπσο δίλνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 

Οξηζκόο απόδνζεο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ςύμε (EER) 

 

Γηα ηνπο ςχθηεο θαη ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ςχμε ρψξσλ ε 

απφδνζε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νλνκαζηηθφ δείθηε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο (EER) ζηηο 

νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (γηα ςχμε), φπσο δίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  

 

Κεληξηθή Μνλάδα Αληιίαο Θεξκόηεηαο 

 

Ζ θεληξηθή κνλάδα αληιίαο ζεξκφηεηαο βξίζθεηαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ  αλαιακβάλεη λα 

ηξνθνδνηεί ηελ ΚΚΜ κε ην απαξαίηεην θιηκαηηζηηθφ θνξηίν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πξνζαγσγήο. Σα ζηνηρεηά ηεο ΚΜΑΘ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

 Πίλαθαο 3.36  ηνηρεηα θεληξηθεο κνλαδαο αληιηαο ζεξκνηεηαο 

Κεληξηθή κνλάδα αληιίαο ζεξκόηεηαο 

Θεξκηθή ηζρύο (KW)     65,5 

Φπθηηθή ηζρύο (KW)     60,8 

πληειεζηήο ζεξκηθήο απόδνζεο (COP)      2,96 

πληειεζηήο ςπθηηθήο απόδνζεο (EER)      2,98 

Ζιεθηξηθή ηζρύο (kW)     18,7 

(– πεγε System air hellas  ) 

 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΥΔΓΗΑΜΟ / ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΧΝ  

 

 

 126 

 

Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα (Κ.Κ.Μ.) 

 

 

Ζ εγθαηάζηαζε καο απνηειείηαη απφ   κηα  θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα πνπ βξίζθεηαη ζην 

Γψκα δηπιά ζηελ αληιία ζεξκφηεηαο (Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξνχκε ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ζπκηθνχ κέζνπ κεηαμχ ηεο ΚΚΜ θαη ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο ακειεηέν) θαη  

αλαιακβάλεη ηνλ κεραληθφ αεξηζκφ ηνπ θάζε νξφθνπ (Πξνζαγσγή/Απαγσγή λσπνχ αέξα), 

ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ  κέζν ηνπ αέξα πξνζαγσγήο κέζν ηνπ θιηκαηηζηηθνχ θέξδνπο απφ  ηελ 

αληιία ζεξκφηεηαο θαη ηέινο ηνλ έιεγρν ηεο πγξαζίαο ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ έιεγρν ηεο 

πγξαζίαο ηνπ αέξα πξνζαγσγήο κε εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο  ΚΚΜ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πηλάθα: 

 

Πίλαθαο 3.37  ηνηρεηα θεληξηθεο θιηκαηηζηηθεο κνλαδαο 

Κεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) 

ζέξκαλζε NAI 

ςύμε NAI 

ύγξαλε NAI 

Παξνρή αέξα (m³/h) 9320 

Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε (ΚW ) 2,6 

Θεξκνθξαζία αέξα πξνζαγσγήο (Cº) 
Υεηκώλα 
Καινθαίξη 

 
-3 
40 

Δηδηθή απνξξόθεζε ηζρύνο(kWs/m³) 2,5 

Δηδηθά θίιηξα 0XI 

 

( – πεγε System air hellas  ) 

 

Απσιεηεο δηθηπνπ δηαλνκεο 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.11 ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-1 νη απψιεηεο ηνπ δηθηπνχ δηαλνκήο κε ηελ 

πξνβιεπφκελε κφλσζε θαη δηέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% απηνχ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

 Πίλαθαο 3.38  Απώιεηεο δηθηύνπ δηαλνκήο (% )   

Απώιεηεο δηθηπνύ δηαλνκήο (%)  Λεηηνπξγία  

                          3,5 ζέξκαλζεο 

                         2,0 Φύμεο 
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3.3 Δλεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ . 

 

To θηίξην ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ν 

ΚΔΝΑΚ. Δλψ ζηνλ ηνκέα ηνπ θειχθνπο θαη ηνλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θηηξίνπ κε ηα 

πιηθά ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα επηηερζνχλ ζρεηηθά εχθνια δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ςχμεο ζέξκαλζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο απφδνζεο ηδηαίηεξα ζπζηεκάησλ 

θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ κε Κ.Κ.Μ. θαη αληιία ζεξκφηεηαο είλαη απζηεξέο. 

 

Αθφκα λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ΚΔΝΑΚ εκπεξηέρεη αξθεηέο απινπνηήζεηο θαη δελ ππνινγίδεη 

αθφκε ηα θέξδε απφ βηνθιηκαηηθέο δηαηάμεηο εμαίξνληαο ηνλ ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

φςεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηα άκεζα θέξδε απφ Νφηηα αλνίγκαηα. Γηα απηφ θαη νη παξαπάλσ 

δηαηάμεηο είλαη νη κφλεο πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζην ππφ κειέηε θηίξην απφ πιεπξάο 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

Δπηιερηήθαλ ινηπφλ ξεαιηζηηθέο ιχζεηο πνιχ θνληά ζε κηα ζπκβαηηθή θαηαζθεπή θηηξίνπ 

,θαζψο ην βάξνο δφζεθε ζηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ. Λφγν απηνχ ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ‟ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ ηνπ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ v.1.9 
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Σν θηίξην θαηαηάρηεθε ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β+ απνδεθηή απφ ηνλ ΚΔΝΑΚ. 

 

Τπφ κειέηε θηίξην 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

1 Γεδνκέλα δηάθαλσλ επηθαλεηώλ θηηξίνπ – θνπθώκαηα 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ 

αλά επίπεδν 

Πίλαθαο Π1.1.    θνπθσκαηα ηζνγεηνπ 

 

 

 Πίλαθαο Π1.2.    θνπθσκαηα 1
νπ

 νξνθνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηζφγεην 

θνχθσκα       Γ (°)     Α(m²)   U       gw  Fov heat  Fov cool 

      Γ1       180      19    2,8      0,55     0,41 

      Γ2       180      19    2,8      0,55     0.41 

      Α1       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α2       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α3       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α4       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α5        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α6        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α7        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α8         90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Γ1        0        1    2,6     0,48        1       1 

      Β1        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β2        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β3        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β4        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Π1         0       4          1       1 

1
νο

 φξνθνο 

θνχθσκα       Γ (°)     Α(m²)   U       gw  Fov heat  Fov cool 

      Γ1       180      19    2,8      0,55     0,41 

      Γ2       180      19    2,8      0,55     0.41 

      Α1       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α2       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α3       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α4       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α5        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α6        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α7        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

       Α8         90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Γ1        0        1    2,6     0,48        1       1 

      Β1        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β2        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β3        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β4        0      0,5    2,7     0,48        1       1 
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 Πίλαθαο Π1.3.  θνπθσκαηα 2

νπ
 νξνθνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Γεδνκέλα αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ  

ηνπο παξαθάησ  πηλάθεο     δίδνληα αλαιπηηθά νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνηρνπνηηψλ 

πιήξσζεο (νπιηλζνδνκή) ,ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ (δνθνί, ππνζηπιψκαηα, ηνηρψκαηα)  θαη 

ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ αλά φξνθν θαη αλά πξνζαλαηνιηζκφ 

 

 Πίλαθαο Π2.1.  Τπόγεην 

 
Υπόγειο 

    Νότια  
     (m²) 

   Βόρια 
     (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

   Σφνολο 
      (m²) 

Φζρον 
οργανιςμόσ 

     

       46        46        28         28        148 

 

Πίλαθαο Π2.2.    Ιζόγεην 

 

 

2
νο

 φξνθνο 

θνχθσκα       Γ (°)     Α(m²)   U       gw  Fov heat  Fov cool 

      Γ1       180      19    2,8      0,55     0,41 

      Γ2       180      19    2,8      0,55     0.41 

      Α1       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α2       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α3       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α4       270      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α5        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α6        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α7        90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Α8         90      0,5    2,7     0,67     0,75     0,63 

      Γ1        0        1    2,6     0,48        1       1 

      Β1        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β2        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β3        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

      Β4        0      0,5    2,7     0,48        1       1 

  Χϊροσ γραφείων  Βοθκθτικόσ  χϊροσ   

 
Ιςόγειο 

    Νότια  
     (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

   Βόρια 
     (m²) 

   Σφνολο 
      (m²) 

Τοιχοποιίεσ 
πλιρωςθσ 

      
        - 

 
        15 

 
       15 

 
       7, 3 

 
       7,3 

     
      32,2 

 
      76,6 

Φζρον 
οργανιςμόσ 

 
      13,2 

 
         4 

 
         4 

 
         3 

 
        3 

 
      12,3 

  
        40 

 
ανοίγματα 

 
      37,8 

 
       0,5 

 
       0,5 

 
       0,2 

    
     0,2 

 
       6,4 

 
        46 
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 Πίλαθαο Π2.3.   1νο όξνθνο 

 

 

 Πίλαθαο Π2.4.    2νο όξνθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χϊροσ γραφείων   Βοθκθτικόσ  χϊροσ  

 
Ιςόγειο 

    Νότια  
     (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

   Βόρια 
     (m²) 

   Σφνολο 
      (m²) 

Τοιχοποιίεσ 
πλιρωςθσ 

      
        - 

 
        15 

 
       15 

 
       7, 3 

 
       7,3 

     
      36,2 

 
      80,6 

Φζρον 
οργανιςμόσ 

 
      13,2 

 
         4 

 
         4 

 
         3 

 
        3 

 
      12,3 

  
        40 

 
ανοίγματα 

 
      37,8 

 
       0,5 

 
       0,5 

 
       0,2 

    
     0,2 

 
       2,4 

 
        42 

 Χϊροσ γραφείων   Βοθκθτικόσ  χϊροσ  

 
Ιςόγειο 

    Νότια  
     (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

    Δυτικά 
      (m²) 

 Ανατολικά 
       (m²) 

   Βόρια 
     (m²) 

   Σφνολο 
      (m²) 

Τοιχοποιίεσ 
πλιρωςθσ 

      
        - 

 
        15 

 
       15 

 
       7, 3 

 
       7,3 

     
      36,2 

 
      80,6 

Φζρον 
οργανιςμόσ 

 
      13,2 

 
         4 

 
         4 

 
         3 

 
        3 

 
      12,3 

  
        40 

 
ανοίγματα 

 
      37,8 

 
       0,5 

 
       0,5 

 
       0,2 

    
     0,2 

 
       2,4 

 
        42 
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3 ρεδηαγξάκκαηα όςεσλ θηηξίνπ  

 

 

ρήκα Π3.25 Νφηηα φςε 

 

 

 

 

ρήκα Π3.26 Βφξεηα φςε 
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ρήκα Π3.27 Γπηηθή φςε 

 

 

 

ρήκα Π3.28 Αλαηνιηθή φςε 

4 ρεδηαγξάκκαηα εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηππηθνύ νξόθνπ 

 

 

ρήκα Π3.29 Νφηηα φςε 

 



 

Π-1  

 

ρήκα Π3.30 βφξεηα φςε 

 

 

ρήκα Π3.31 Αλαηνιηθή φςε 

 

 

ρήκα Π3.32 Γπηηθή φςε 

5  



 

Π-2  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

1 Μειεηε ζεξκηθσλ απσιεησλ κε ηελ βνεζεηα ηνπ ινγηζκηθνπ 4Μ 

 
1.1. ΕΘΑΓΩΓΗ 
 
Ζ παξνύζα κειέηε έγηλε ζύκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία DIN 4701 θαη ηηο  2421/86 (κέξνο 1 
& 2) θαη 2427/86 ΣΟΣΔΔ, ελώ αθόκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη ηα αθόινπζα βνεζήκαηα: 
 
α) Εrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag 
β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik, 
γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag 
δ) Κενηρικές Θερμάνζεις, Β. Σελλούνηος 
ε) Eγτειρίδιο για ηον Μητανικό θερμάνζεων Garms/Pfeifer (ΤΕΕ) 
 

 
1.2. ΠΑΡΑΔΟΥΕ & ΚΑΝΟΝΕ ΤΠΟΛΟΓΘΜΩΝ 
 
Με βάζε ην DIN 4701, νη ζεξκηθέο απώιεηεο ελόο ρώξνπ ζπλίζηαληαη από: 
 
α) Απώιεηεο ζεξκνπεξαηόηεηαο Qo, πνπ πξνέξρνληαη από ηα πεξηβάιινληα δνκηθά ζηνηρεία 
(ηνίρνη, αλνίγκαηα, δάπεδα, νξνθέο θιπ) 
β) Απώιεηεο ιόγσ πξνζαπμήζεσλ. 
γ) Απώιεηεο αεξηζκνύ ρώξνπ QL. 
 
α) Οη απώιεηεο ζεξκνπεξαηόηεηαο ππνινγίδνληαη από ηε ζρέζε: 

 
F(ti-ta) 

Qo=kxfx(ti-ta)=  ζε w (ή Kcal/h) 
  1/k 

όπνπ: 
 
Qo: Aπώιεηεο ζεξκόηεηαο 
F: Eπηθάλεηα ηνπ δνκηθνύ ηκήκαηνο m2 
k: πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο W/m2 K  (ή Kcal/m2 K) 
1/k: Αληίζηαζε ζεξκνπεξαηόηεηαο ζε m2 K/W 

ti: Θεξκνθξαζία ρώξνπ ζε C 

ta: Θεξκνθξαζία εμσηεξηθνύ αέξα ζε C 
 
β) Οη πξνζαπμήζεηο ππνινγίδνληαη % θαη δηαθξίλνληαη ζε: 
 
β1) πξνζαύμεζε ΕΖ ηελ επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. 
(ΕΖ=-5 γηα Ν,ΝΓ,ΝΑ ΕΖ=+5 γηα Β,ΒΓ,ΒΑ θαη ΕΖ=0 γηα Γ θαη Α) 
 
β2) πξνζαύμεζε ΕU+ΕA=ΕD δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη ςπρξώλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ (ζην DIN 
4701/83 αγλνείηαη ν ζπληειεζηήο ΕU). H πξνζαύμεζε ZD πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην D= 
Qo/(Fges x Γt), όπνπ Fges ε ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ρώξν, θαη ηηο ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα: 
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β2.1) ΕD γηα DIN77    Σηκή D 
 

Τρόπος 
Λειηοσργίας 

0.1-0.29 0.30-0.69 0.70-1.49 

0 ώρες διακοπής 7 7 7 

8-12 ώρες 
διακοπής 

20 15 15 

12-16 ώρες 
διακοπής 

30 25 20 

 
β2.2) Ο ζπληειεζηήο ΕD γηα ην DIN83 κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ D πεξίπνπ 
γξακκηθά (βι. θακπύιε ZD γηα ην DIN83) παίξλνληαο ηηκέο από ην 0 κέρξη ην 13. 
 
Δπνκέλσο νη ζεξκηθέο απαηηήζεηο καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο είλαη: 
 
QT = Qo (1 + ΕD + ΕH) = Qo x Ε 
 
γ) Οη απώιεηεο αεξηζκνύ QL ππνινγίδνληαη ελαιιαθηηθά: 
 
γ1) από ηελ ζρέζε πνπ ππνινγίδεη ηνλ απαηηνύκελν αεξηζκό: 
 
QL = V x ξ x c (ti - ta) (ζε w) 
 
όπνπ: 
 
V: Όγθνο εηζεξρνκέλνπ αέξα ζε m3/s 
c: Δηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ αέξα ζε kj/g K 
ξ: Ππθλόηεηα ηνπ αέξα ζε kg/m3 
 
γ2) από ηελ ζρέζε ππνινγηζκνύ απσιεηώλ ιόγσ ραξακάδσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη εμαεξηζκόο): 
 
QL =  Q Ai, όπνπ: 
 
Q Ai  = α x l x R x H x Γt x ZΓ  γηα θάζε άλνηγκα. 
 
Οη παξάκεηξνη ηεο παξαπάλσ ζρέζεο είλαη: 
 
α: πληειεζηήο δηείζδπζεο αέξα 
l: πλνιηθή πεξίκεηξνο αλνίγκαηνο (ζε m) 
R: πληειεζηήο δηεηζδπηηθόηεηαο (ζην DIN 4701/83 oξίδεηαη ν ζπληειεζηήο r). 
Ζ: πληειεζηήο ζέζεο θαη αλεκόπησζεο (ζηo DIN 4701/83 o ζπληειεζηήο Ζ 
πξνζαπμάλεηαη απηόκαηα γηα ύςνο πάλσ από 10 m ζύκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή εGA). 
Γt: Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ζε βαζκνύο νC) 
ΕΓ: πληειεζηήο γσληαθώλ παξαζύξσλ (ζηελ πεξίπησζε γσληαθώλ παξαζύξσλ παίξλεη 
ηελ ηηκή 1.2 αληί ηεο θαλνληθήο 1) 
 
δ) Σν ηειηθό ζύλνιν ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ δελ είλαη παξά ην άζξνηζκα ησλ QT θαη QL, 
δειαδή: 
 
Qνι = QT + QL 
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1.3. ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
 

 
 
 
 
ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΥΧΡΧΝ (Kcal/h) 
  
 Δπίπεδν :   1 
 
  1θύξηνο ρώξνο :  4347 
  2βνεζεηηθόο :  1856 
  
 πλνιηθέο Απώιεηεο Δπηπέδνπ (νξόθνπ)  :  6204 
  
  
 πλνιηθέο Απώιεηεο ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ Κηηξίνπ :  6204 
 

 
 

 

2 - Μειεηε θιηκαηηζκνπ κε ηελ βνεζεηα ηνπ ινγηζκηθνπ 4Μ 

 
2.1. ΕΘΑΓΩΓΗ 
  
Ζ παξνύζα κειέηε έγηλε ζύκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Carrier, αθνινπζώληαο επίζεο ηηο 
νδεγίεο ηεο 2425/86 ΣΟΣΔΔ θαη ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηα αθόινπζα βνεζήκαηα: 
 
α) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik 
β) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078 
γ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design 
δ) Αεριζμός και Κλιμαηιζμός Κ. Λέθα 
 
 
2.2. ΠΑΡΑΔΟΥΕ & ΚΑΝΟΝΕ ΤΠΟΛΟΓΘΜΩΝ 
 
Αθνινπζώληαο πηζηά ηελ Carrier, ην ςπθηηθό θνξηίν (ή ζεξκηθό θέξδνο) ελόο ρώξνπ 
πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ νθείινληαη ζηηο αθόινπζεο αηηίεο: 
 
 -.1. Εξωηεπικοί ηοίσοι 
 
Qi  = K x Α x Dtei 
 
όπνπ: 
 
Qi: Σν θνξηίν θαηά ηελ ώξα i 
i: Οη ώξεο ηεο εκέξαο 
K: Θεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνίρνπ 
Α: Σν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ 
Dtei: Ζ ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά γηά ηελ ώξα i 
 
Ζ ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά παίξλεηαη από πίλαθεο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ 
ηνίρνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ. Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα 1 δηνξζώλνληαη ζύκθσλα κε 
ζπληειεζηή δηόξζσζεο (ππνινγίδεηαη από ηνλ πίλαθα 4 ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα 
δηαθύκαλζε θαη ηε δηαθνξά ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 3κκ ηνπ ππνινγηδόκελνπ 
κήλα από ηε ζεξκνθξαζία ρώξνπ) θαη ην ρξώκα ηνπ ηνίρνπ. 
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γηα ζθνύξν ρξώκα: 
 
Dte i = (Dtem i  + D) 
 
γηα ελδηάκεζν ρξώκα: 
 
Dte i = 0.78 x (Dtem i + D) + 0.22 x (Dtes i + D) 
 
γηα αλνηθηό ρξώκα: 
 
Dtei = 0.55 x (Dtem i + D) + 0.45 x (Dtes i + D) 
 
όπνπ: 
 
D: Ο ζπληειεζηήο δηόξζσζεο ηνίρσλ 
Dtemi: Ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά αλάινγα κε ηνλ  πξνζαλαηνιηζκό θαη ην βάξνο, 
γηά ηνίρν εθηεζεηκέλν ζε ήιην 
Dtesi: Ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά από πίλαθα, αλάινγα κε ην βάξνο, γηά ηνίρν 
ζθηαζκέλν (Βόξεηνο πξνζαλαηνιηζκόο) 
 
Αλ ν ηνίρνο είλαη ζθηαζκέλνο, ηόηε ην ζθηαζκέλν ηκήκα ηνπ ηνίρνπ ππνινγίδεηαη κε 
ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά (Dtes i +D) ελώ ην ππόινηπν ηκήκα κε ηελ 
ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ δειαδή: 
 
Qi  = (K x Dte i  x Re) + (K x (Dtes i  + D) x Res) 
 
όπνπ: 
 
Re: Δπηθάλεηα εθηεζεηκέλε ζηνλ ήιην 
Res: θηαζκέλε επηθάλεηα 
 
 -2. Oποθέρ 
 
Ο ππνινγηζκόο ησλ θνξηίσλ από νξνθέο είλαη αληίζηνηρνο κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
εμσηεξηθώλ ηνίρσλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθό πίλαθα ηζνδύλακσλ ζεξκνθξαζηαθώλ 
δηαθνξώλ. 
 
 - 3. Εζωηεπικοί ηοίσοι 
 
Ο ππνινγηζκόο ησλ θνξηίσλ από εζσηεξηθνύο ηνίρνπο πξνθύπηεη από ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ηεο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ ηνίρνπ κε ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ηνίρνπ θαη κε ηελ ηζνδύλακε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο γηά θάζε ώξα. 
 
Qi  = K x Α x Dti 
 
όπνπ: 
 
Qi: Σν θνξηίν θαηά ηελ ώξα i 
i: Οη ώξεο ηεο εκέξαο 8πκ-6κκ 
K: Θεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνίρνπ 
Α: Σν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ 
Dti: Ζ ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά ζε κε θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο γηα ηελ ώξα i 
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 - 4. Δάπεδα 
 
Σα θνξηία από ηα δάπεδα ππνινγίδνληαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: 
 
Q = K x Α x Dt 
 
όπνπ: 
 
Q: Σν ππνινγηδόκελν θνξηίν 
K: Ζ ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνπ δαπέδνπ 
Α: Σν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ 
Dt: Ζ δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θιηκαηηδόκελνπ ρώξνπ από ηε ζεξκνθξαζία 
εδάθνπο (ζεσξείηαη ζηαζεξή) 
 
 - 5. Ανοίγμαηα 
 
Σα θνξηία από ηα αλνίγκαηα πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ από ζεξκηθή 
αγσγηκόηεηα θαη ησλ θνξηίσλ από αθηηλνβνιία. 
 
Qi  = Qki  + Qai 
 
όπνπ: 
 
Qi: Σν ζπλνιηθό θνξηίν από ηα αλνίγκαηα θαηά ηελ ώξα i 
Qki: Σν θνξηίν ιόγσ ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο θαηά ηελ ώξα i 
Qai: Σν θνξηίν ιόγσ αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ ώξα i 
 
Σν θνξηίν ιόγσ ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο (Qki) δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: 
 
Qki  = K x A x Dti 
 
όπνπ: 
 
i: Οη ώξεο ηεο εκέξαο 
K: Ζ ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνπ αλνίγκαηνο 
Α: Σν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλνίγκαηνο 
Dti: Ζ ηζνδύλακε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά γηα αγσγηκόηεηα αλνηγκάησλ θαηά ηελ ώξα i. 
 
Ο ππνινγηζκόο ηεο ηζνδύλακεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο γηα αγσγηκόηεηα αλνηγκάησλ 
(Dti) αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα γεληθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 
 
Σν θνξηίν ιόγσ αθηηλνβνιίαο πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
αλνίγκαηνο κε ην ειηαθό ζεξκηθό θέξδνο κέζα από θνηλό ηδάκη δηνξζσκέλν θαηά ηνπο 
απαξαίηεηνπο ζπληειεζηέο: 
 
Qai  = (A x Di  x ESout i  x ESin x S 1  x S 2  x (1 + (At x 0.007 / 300)) 
 x (1 + ((19.5-Tadp) x 0.005 / 4))) + (A x Des i  x (1 - ESout i ) x ESin x S 1  x S 2  x 
(1 + (At x 0.007 / 300)) x(1 + ((19.5-Tadp) x 0.005 / 4))) 
 
όπνπ: 
 
i: Οη ώξεο ηεο εκέξαο 8πκ-6κκ 
Α: Σν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλνίγκαηνο 
Di: Σν ειηαθό ζεξκηθό θέξδνο κέζα από θνηλό ηδάκη, γηά ηνλ δνζέληα πξνζαλαηνιηζκό 
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Desi: Σν ειηαθό ζεξκηθό θέξδνο κέζα από θνηλό ζθηαζκέλν ηδάκη (βόξεηνο 
πξνζαλαηνιηζκόο) 
ESouti: Ο ζπληειεζηήο εμσηεξηθήο ζθίαζεο 
ΔSin: Ο ζπλνιηθόο ζπληειεζηήο γηά ειηαθό ζεξκηθό θέξδνο κέζα από ηδάκηα κε ή ρσξίο 
κεραληζκό ζθίαζεο 
S1: Ο ζπληειεζηήο απηόο εμαξηάηαη από ην πιαίζην ηνπ αλνίγκαηνο. Έρεη ηηκή 1 γηα ηδάκηα 
κε μύιηλν πιαίζην θαη 1.17 γηα ηδάκηα ρσξίο πιαίζην ή κεηαιιηθό πιαίζην 
S2: πληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε ή όρη νκίριεο. Έρεη ηηκή 1 γηα πεξηνρή 
ρσξίο νκίριε θαη ηηκή 0.90 γηα πεξηνρή κε νκίριε 
At: Σν πςόκεηξν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θηίξην 
Tadp: Ζ ηηκή ηνπ ζεκείνπ δξόζνπ 
 
 - 6. Φοπηία θωηιζμού 
 
Σα θνξηία ιόγσ θσηηζκνύ ππνινγίδνληαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: 
 
Qfi  = (F1i  x 1.25 x 0.86) + (F2i  x 0.86) 
 
όπνπ: 
 
Qfi: Σν θνξηίν θσηηζκνύ θαηά ηελ ώξα i 
F1i: Ζ ηζρύο ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ θαηά ηελ ώξα i 
F2i: Ζ ηζρύο ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο θαηά ηελ ώξα i 
 
  - 7. Υπολογιζμόρ θοπηίων αηόμων 
 
Σν ζεξκηθό θνξηίν από ηα άηνκα δηαθξίλεηαη ζε αηζζεηό θαη ιαλζάλνλ. Οη ζρέζεηο 
ππνινγηζκνύ είλαη νη παξαθάησ: 
 

k 

Qai  =  Faj  x Nji 

j=1 
 

k 

Qli  =  Flj  x Nji 

j=1 
 

όπνπ: 
 

Qai: Σν αηζζεηό θνξηίν από ηα άηνκα ηελ ώξα i 
Qli: Σν ιαλζάλνλ θνξηίν από ηα άηνκα ηελ ώξα i 
j: Ο ηύπνο βαζκνύ ελεξγεηηθόηεηαο ησλ αηόκσλ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο Carrier. 
Faj: Σν αηζζεηό θνξηίν ελόο αηόκνπ βαζκνύ ελεξγεηηθόηεηαο j πνπ εμαξηάηαη από ηελ 
ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ ρώξνπ 
Flj: Σν ιαλζάλνλ θνξηίν ελόο αηόκνπ βαζκνύ ελεξγεηηθόηεηαο j. Eμαξηάηαη από ηελ 
ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ ηνπ ρώξνπ 
Νji: Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ βαζκνύ ελεξγεηηθόηεηαο j πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν θαηά ηελ 
ώξα i 
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  - 8. Φοπηία ζςζκεςών 
 
Όπσο ην θνξηίν από ηα άηνκα έηζη θαη ην θνξηίν από ηηο ζπζθεπέο δηαθξίλεηαη ζε αηζζεηό 
θαη ιαλζάλνλ. Οη ζρέζεηο ππνινγηζκνύ είλαη νη παξαθάησ: 

 
 k 

Qa = ( Faj  x Nj  ) + Q1 

j=1 
 

k 

Ql = (  Flj  x Nj  ) + Q2 

j=1 
όπνπ: 
 
Qa: Σν ζπλνιηθό αηζζεηό θνξηίν από ζπζθεπέο 
Ql: Σν ζπλνιηθό ιαλζάλνλ θνξηίν από ζπζθεπέο 
j: Ο ηύπνο ηεο ζπζθεπήο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 
Faj: Σν αηζζεηό θνξηίν κηάο ζπζθεπήο ηύπνπ  j 
Flj: Σν ιαλζάλνλ θνξηίν κηάο ζπζθεπήο ηύπνπ j 
Νj: Ο αξηζκόο ησλ ζπζθεπώλ ηύπνπ j πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ρώξν 
Q1: πλνιηθό αηζζεηό θνξηίν από ζπζθεπέο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο 
Q2: πλνιηθό ιαλζάλνλ θνξηίν από ζπζθεπέο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο 
 
 
 - 9. Φοπηία από σαπαμάδερ 
 
Σα θνξηία απηά ιακβάλνληαη ππόςε κόλν όηαλ  δελ ππάξρνπλ ζην ρώξν ελαιιαγέο αέξα 
από θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο θαη ππνινγίδνληαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: 
 

n 

Qi  = ( Pj  x aj  x b) x Dti 

j=1 
 

όπνπ: 
 

Qi: Σν ζπλνιηθό θνξηίν από ραξακάδεο ηελ ώξα i 
Pj: Ζ πεξίκεηξνο ηνπ αλνίγκαηνο j 
n: Ο αξηζκόο ησλ αλνηγκάησλ 
aj: Ο ζπληειεζηήο δηείζδπζεο ηνπ αέξα γηα ην άλνηγκα j. Δμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ 
αλνίγκαηνο 
b: πληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη από ηελ έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζε αλέκνπο, ην ιόγν ηεο 
επηθάλεηαο ησλ εμσηεξηθώλ αλνηγκάησλ πξνο ηελ επηθάλεηα ησλ εζσηεξηθώλ αλνηγκάησλ 
θαη ηε ζέζε ηνπ αλνηγκάησλ. Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη από 0.24 έσο 1.6 
Dti: Ζ δηαθνξά ηεο εμσηεξηθήο από ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ θαηά ηελ 
ώξα i 

 
 - 10. Αεπιζμόρ 
 
Ο ππνινγηζκόο απηόο αθνξά ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθνύ αέξα γηά αεξηζκό ησλ 
θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ. Σν θνξηίν ηνπ αεξηζκνύ δηαθξίλεηαη ζε αηζζεηό θαη ζε ιαλζάλνλ, 
θαη ππνινγίδεηαη από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο: 
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Qai  = 0.29 x V x n x Dti 
 
Qli  = 0.71 x V x n x Dg 
 
όπνπ: 

 
Qai: Σν αηζζεηό θνξηίν αεξηζκνύ ηελ ώξα i 
Qli: Σν ιαλζάλνλ θνξηίν αεξηζκνύ ηελ ώξα i 
V: Ο όγθνο ηνπ ρώξνπ 
n: Ο αξηζκόο ελαιιαγώλ αέξα αλά ώξα 
Dti: Ζ δηαθνξά ηεο εμσηεξηθήο από ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ θαηά ηελ 
ώξα i 
Dg: Ζ δηαθνξά ηεο εμσηεξηθήο από ηελ εζσηεξηθή απόιπηε πγξαζία. Ζ δηαθνξά απηή 
ζεσξείηαη ζηαζεξή γηά όιεο ηηο ώξεο  ππνινγηζκνύ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 
 
Γηαγξάκκαηα πγθ/θώλ Φνξηίσλ Κηηξίνπ Με Αεξηζκό 
23 ΗΟΤΛ. 
ΜΑΕΗ ΜΔ 
ΣΟΝ ΑΔΡΗΜΟ       
 

1000 Btu/h
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

 

1 – Μειέηε Φσηνβνιηαηθνύ ζπζηήκαηνο  

ε απηφ ην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελεζηέξα ηα ζηνηρεηά ηεο κειέηεο 

κε ηελ νπνία δηαζηαζηνινγήζεθε  ε θ/β εγθαηάζηαζε πξνζαξηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ 

θαη εθηηκήζεθε ε απφδνζε απηνχ  

 

Ζ κειέηε έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ PV-SYST ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ κειέηεο θαη εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηήκαηνο πξνζαξηεκέλσλ ζε 

θηίξηα  
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