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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ο θηεξηαθφο ηνκέαο εκθαλίδεη κεγάιν ξπζκφ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ο 

βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ελφο ηφπνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζην φθεινο ηνπ 

θφζηνπο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο-ςχμεο κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ελφο λφηηα 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ παξαζχξνπ ελφο θηεξίνπ. θνπφο δειαδή είλαη ην κέγηζην άλνηγκα 

ηνπ παξαζχξνπ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κέζσ ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Energy Plus θαη ηνπ climate consultant 6.0 

πξαγκαηνπνηείηαη ε βηνθιηκαηηθή αλάιπζε ζην ίδην θηήξην, ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο, έηζη ψζηε λα δνχκε πψο ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο-ςπμεο κηαο πεξηνρήο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζθνπφ απηήο ηεο κειέηεο. 
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ABSTRACT 

 

Σhe building sector displays a high rate of increase in energy consumption. Bioclimatic 

design contributes to reduce this phenomenon with the help of climatic data of a place. 

This study refers the benefits of heating-cooling energy costs by increasing the cost of a 

south-facing window of a building. The purpose is to maximize the window opening with 

the highest possible energy savings through solar radiation. With the help of Energy Plus 

and climate consultant 6.0 programs, bioclimatic analysis is performed in the same 

building in two different regions of Greece, so that we can see how climate data affects the 

heating-cooling needs of a region and therefore the purpose of this study. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή φπνπ ππάξρεη θξίζε θαη γεληθφηεξα ελεξγεηαθή θξίζε, ν 

άλζξσπνο έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία ηερλνινγηψλ νη νπνίεο ζα εθκεηαιιεχνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα. Γεληθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

έληνλε ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ζσζηήο 

ρξήζεο ηεο ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

κεηαθηλήζεηο, ζηνλ θηεξηαθφ θαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θηεξηαθφ ηνκέα κε ηνλ νπνίν θαη ζα αζρνιεζνχκε, ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο αθνξά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο αθνχ ν άλζξσπνο πεξλά πνιχ κεγάιν ρξφλν ηεο δσήο ηνπ κέζα ζε 

θηήξηα. Δπνκέλσο είλαη πςίζηεο πιένλ ζεκαζίαο λα γίλεηαη εμνηθνλφκεζε θαη ζσζηή 

αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα θαζψο επίζεο ε 

θαηαλαιηζθφκελε απηή ελέξγεηα λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πήγεο πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε αιινίσζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα ζχγρξνλα 

απηά θηήξηα πεηπραίλνπλ ειαρηζηνπνηεκέλεο θαηαλαιψζεηο ράξε ζηελ ζεκαληηθή 

βνήζεηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ . 

ε απηήλ ηελ εξγαζία αλαιχεηαη ε κέζνδνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηήξην 

κέζσ ησλ άκεζσλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ην βέιηηζην - νηθνλνκηθφ φθεινο 

ζέξκαλζεο ελφο θηεξίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ λφηηνπ αλνίγκαηνο απηνχ, κέζσ ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο .  

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ηηο αξρέο 

ηνπ θαζψο θαη κηα αλαθνξά ζηνλ θαλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ 

(Κ.Δ.λ.Α.Κ.). 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα άκεζνπ θέξδνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζε θηήξηα κεδεληθήο θαηαλάισζεο 

ζηελ Διιάδα , αλαιχεηαη ν φξνο n.z.e.b. , δηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ WWR ( ιφγνπ 

παξαζχξνπ – ηνίρνπ ) θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα βηνθιηκαηηθά δηαγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο 

ελέξγεηαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα κηθξή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Energy 

Plus πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κειέηε .  

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε βηνθιηκαηηθή – νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ λφηηα 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ αλνίγκαηνο ελφο θηεξίνπ φπνπ ζηαζκίδεηαη  ην θφζηνο ηνπ 

παξαζχξνπ κε ην φθεινο ζην θφζηνο ελέξγεηαο, ζε δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαζχξνπ 

θάζε θνξά, γηα 2 πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, Αζήλα  θαη Θεζζαινλίθε. 
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1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

1.1 Διζαγφγή ζηον βιοκλιμαηικό ζτεδιαζμό 

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλαο θιάδνο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ιακβάλεη ππ‟ 

φςε ην ηνπηθφ θιίκα κηαο πεξηνρήο θαη εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο εζσθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αμηνπνηψληαο ηηο αλαλεψζηκεο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο. Γειαδή ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 

θηεξίσλ, ηνπο δξνζεξνχο αλέκνπο γηα ηελ ςχμε, ηε βιάζηεζε γηα ηε ζθίαζε θαη ην 

θπζηθφ θσο γηα ηνλ θσηηζκφ.  

θνπφο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε θαηαζθεπή θηεξίσλ πνπ ζα έρνπλ φζν 

ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαηήξεζε ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο. 

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κία ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηα θηήξηα. ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ήπην θιίκα, κε 

απμεκέλε ειηνθάλεηα θαη δξνζεξνχο θαινθαηξηλνχο αλέκνπο, ππάξρεη κεγάιε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο θηεξίσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

 ηελ Διιάδα ηα βηνθιηκαηηθά θηήξηα, φπσο πξνθχπηεη απφ κεηξήζεηο, ελεξγεηαθέο 

θαηαγξαθέο θαη πξνζνκνηψζεηο, παξνπζηάδνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 

30% ζε ζρέζε κε ζπλήζε ζπκβαηηθά θηήξηα, ελψ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα κε κνλσκέλα 

θηήξηα ε αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80%. 

 

 

1.2 Αρτές βιοκλιμαηικού ζτεδιαζμού 

       Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θηεξίνπ νθείιεη λα ζπλάδεη κε ηηο αθφινπζεο βηνθιηκαηηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ: 

α) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο ηνλ ρεηκψλα 

β) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ζεξκφηεηαο 

γ) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο παγίδα ζεξκφηεηαο 

δ) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο θέιπθνο πξνζηαζίαο θαη απνζήθε θπζηθήο ςχμεο ην 

θαινθαίξη 
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1.3 Κανονιζμός Δνεργειακής Απόδοζης Κηηρίφν ( Κ.Δ.ν.Α.Κ) 

 χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., θάζε λέν θηήξην, θαζψο θαη θάζε 

πθηζηάκελν θηήξην πνπ αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ λ. 4122/2013 (ΦΔΚ Α‟ 

42).  

ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο κε ηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ε θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα λέα θαη 

ξηδηθψο αλαθαηληδφκελα θηήξηα, αλαθέξνληαη ζην αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ, 

ζηα ζεξκνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο θαη 

ζηα ηερληθά ζπζηήκαηα. 

Σν «θηήξην αλαθνξάο» θαζνξίδεηαη λα είλαη ην ίδην κε ην ππφ κειέηε θηήξην. 

πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη πσο έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, 

πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν θηήξην. Σν 

θηήξην αλαθνξάο πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 

ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ζηα Ζ/Μ ηερληθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Θ.Φ.Κ. ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηελ παξαγσγή Ε.Ν.Υ. θαη ζην θσηηζκφ.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Δικόνα 1.1 Καηεγνξηνπνίεζε ελεξγεηαθήο θιάζεο θηεξίσλ  (Κ.Δλ.Α.Κ) 
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2. ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

2.1 Παθηηικά ηλιακά ζσζηήμαηα θέρμανζης 

Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ 

αμηνπνηνχλ ηνλ ήιην γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ 

κεραληζκνχ. 

Ο βαζηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζηε ζπλέρεηα ε 

απνζήθεπζή θαη ε δηαλνκή ηεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο. Σα 

παζεηηθά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο : α) πζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνχ 

θέξδνπο, β) πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο θαη γ) πζηήκαηα απνκνλσκέλνπ 

ειηαθνχ θέξδνπο.  

 

2.2 σζηήμαηα άμεζοσ κέρδοσς 

 Σν πην απιφ ζχζηεκα πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ 

θηεξίνπ είλαη ην άκεζν θέξδνο κέζσ ησλ λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ.  

 Όια ηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (άκεζε θαη 

δηάρπηε) πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα θαη απνζεθεχεηαη σο ζεξκηθή 

ελέξγεηα ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, ηδηαίηεξα ζε εθείλα πνπ δέρνληαη άκεζα ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παίδεη ε επηινγή ησλ 

ηχπσλ ησλ παινπηλάθσλ θαη ε επηινγή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ηνίρνη, δάπεδν, νξνθή). 

Ηδηαίηεξα ηα δνκηθά πιηθά ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ πνπ δέρνληαη άκεζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία, λα έρνπλ ηθαλή απνξξνθεηηθφηεηα θαη ζεξκηθή κάδα, ψζηε αθελφο λα 

κεγηζηνπνηείηαη ε απνιαβή ησλ ειηαθψλ θεξδψλ, αθεηέξνπ λα απνζεθεχεηαη ε 

ζεξκφηεηα.  

Ζ ζεξκφηεηα πνπ απνζεθεχεηαη απνδίδεηαη κε ρξνληθή πζηέξεζε, αλαιφγσο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Έηζη 

νκαινπνηνχληαη νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν –θαζψο ε 

ζεξκφηεηα απφ ηα απμεκέλα ειηαθά θέξδε πνπ έρεη απνζεθεπηεί, απειεπζεξψλεηαη 

ζηαδηαθά ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ-, απνθεχγεηαη ε ππεξζέξκαλζε θαηά ηηο πεξηφδνπο 

κε κεγάιε ειην-θάλεηα θαη ε ζεξκφηεηα απνδίδεηαη ζην ρψξν φηαλ δελ ππάξρεη ειηαθή 

αθηηλνβνιία (απνγεπκαηηλέο θαη λπρηεξηλέο ψξεο). 

ηε ζεξηλή πεξίνδν, κε ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ ην βξάδπ θαη ηε δεκηνπξγία 

λπρηεξηλνχ αεξηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεξκηθή απνθφξηηζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ψζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα ηελ επφκελε κέξα γηα λέα απνζήθεπζε ηεο πιενλάδνπζαο 

ζεξκφηεηαο.  
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Ζ δηαθνξά ελφο θηεξίνπ ζρεδηαζκέλνπ λα ζεξκαίλεηαη κε ην παζεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

άκεζνπ θέξδνπο απφ έλα θηήξην κε ζπκβαηηθφ ζρεδηαζκφ, εληνπίδεηαη ζηε ζεξκηθή 

απφδνζε ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

πιηθά κε ηθαλή ζεξκνρσξε-ηηθφηεηα. Αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε ησλ 

αλνηγκάησλ, ηηο ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηαθαλνχο πιηθνχ θαζψο θαη ηε ζέζε, ην 

κέγεζνο θαη ην πιηθφ ηεο ζεξκηθήο απνζήθεο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 30% έσο θαη 100%. 

 

2.3 Ανοίγμαηα 

 Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ 

σο ειηαθφο ζπιιέθηεο είλαη ηα αλνίγκαηα. Σν γπαιί είλαη έλα πιηθφ κε θαθέο 

ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ 

είλαη 20 νC θαη ε εμσηεξηθή 0 νC, έρνπκε ηηο παξαθάησ απψιεηεο: 

- 7 W/cm2  γηα θαιά ζεξκνκνλσκέλε ηνηρνπνηία 

- 60 W/cm2 γηα δηπιφ παινπίλαθα 

- 116 W/cm2  γηα κνλφ παινπίλαθα. 

 

2.3.1 Νόηια ανοίγμαηα 

 Oη γπάιηλεο επηθάλεηεο ησλ αλνηγκάησλ ελφο θηεξίνπ απνηεινχλ ηνλ 

νηθνλνκηθφηεξν, απνδνηηθφηεξν θαη απινχζηεξν ειηαθφ ζπιιέθηε ην ρεηκψλα, κφλν φηαλ 

έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ λφηην ή ±30ν αλαηνιηθά ή δπηηθά ηνπ λφηνπ. 

 Ζ θαηαζθεπή λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

α) Δπηηπγράλεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ  

β) Δμαζθαιίδεη κεγάια ειηαθά θέξδε ηνλ ρεηκψλα θαη κηθξά ην θαινθαίξη. 

γ) Παξνπζηάδεη κηθξφηεξν θίλδπλν ππεξζέξκαλζεο ην θαινθαίξη ζε ζρέζε κε απηφλ, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε χπαξμε αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ αλνηγκάησλ. 

δ) Ζ ειηνπξνζηαζία γίλεηαη εχθνια κε ηε ρξήζε απιψλ νξηδφληησλ ζθηάζηξσλ. 

ην λφην πξνηείλνληαη κεγάια αλνίγκαηα κε κνλφ ή δηπιφ παινπίλαθα (ηδάκη). 
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3: ΚΣΗΡΙΑ ΥΔΓΟΝ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ (N.Z.E.B.) 

3.1 Σα βιοκλιμαηικά διαγράμμαηα και ο υστρομεηρικός τάρηης 

Σα βηνθιηκαηηθά δηαγξάκκαηα ζπλδένπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο 

φπσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ε πγξαζία θ.α. κε ηελ αλζξψπηλε αίζζεζε ηεο άλεζεο 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηεξίσλ. Έηζη κέζσ απηψλ δίλνληαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ ηέηνηεο ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε αίζζεζε 

άλεζεο κέζα ζην θηήξην θαη ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ελέξγεηαο. 

Όπσο ζα παξνπζηαζζεί παξαθάησ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα βηνθιηκαηηθά 

δηαγξάκκαηα ελψ φια έρνπλ έλα θνηλφ ζηνηρείν θαη ηαπηφρξνλα ζηφρν: „‟ηελ πεξηνρή 

άλεζεο‟‟. Ζ πεξηνρή άλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εχξνο θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο 

νπνίεο ν κέζνο φξνο ησλ αλζξψπσλ ληψζεη ζεξκηθά άλεηα. Σα βηνθιηκαηηθά δηαγξάκκαηα 

είλαη ηα εμήο: 

 Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Szokolay  

 Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Givoni  

 Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Olgyay  

 Πίλαθαο Mahoney  

 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα απηά ηα βηνθιηκαηηθά δηαγξάκκαηα. 

 

Κάπνηα απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ςπρξνκεηξηθφ ράξηε γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Φπρξνκεηξηθφο ράξηεο ή ςπρξνκεηξηθφ δηάγξακκα είλαη ε 

γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αέξα θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ 

πνπ απηά έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο ράξηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα εμήο ζηνηρεία: ζεξκνθξαζία 

πγξνχ θαη μεξνχ βνιβνχ, εηδηθή ελζαιπία, ζρεηηθή πγξαζία, ην ζεκείν δξφζνπ θαη ηνλ 

εηδηθφ φγθν αέξα. 

Ο ςπρξνκεηξηθφο ράξηεο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν δίλεη ζηνλ 

κειεηεηή ηελ δπλαηφηεηα εχξεζεο 5 ζεξκνδπλακηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αέξα γλσξίδνληαο 

κφλν δχν. Ζ κνξθή ηνπ ςπρξνκεηξηθνχ ράξηε θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.1. Να ηνληζζεί εδψ 

πσο θάζε ςπρξνκεηξηθφο ράξηεο είλαη έγθπξνο κφλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πίεζε αέξα (ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πςφκεηξν). Ζ αλάγλσζε ηνπ πνιχπινθνπ απηνχ 

δηαγξάκκαηνο απαηηεί βαζηθέο γλψζεηο, εμνηθείσζε κε απηφ θαζψο θαη εμάζθεζε παξφια 

απηά δελ ζα αλαθεξζνχλ πεξεηαίξσ ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ ζε απηή ηελ εξγαζία. (πεγή 

Ali Sayigh and Hamid Marafia, 1998) 
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τήμα 3.1 Ο ςπρξνκεηξηθφο ράξηεο ( πεγή ASHRAE) 

 

 

 

3.1.1 Βιοκλιμαηικό διάγραμμα ηοσ Szokolay 

Απηφ ην δηάγξακκα νπζηαζηηθά είλαη ην ίδην κε ην δηάγξακκα ηνπ Givoni κε ηελ κφλε 

δηαθνξά πσο ν Szokolay έιαβε ππφςηλ ζην δηάγξακκα ηνπ ηε ζεξκηθή νπδεηεξφηεηα. Με 

ηνλ φξν ζεξκηθή νπδεηεξφηεηα ελλνείηαη ε ζεξκνθξαζία απηή ζηελ νπνία έλαο άλζξσπνο 

αηζζάλεηαη ζεξκηθά νπδέηεξα ή γεληθά άλεηα. Με ηελ ζεξκηθή νπδεηεξφηεηα αζρνιήζεθαλ 

ν Humphrey θαη ν Auliciemes νη νπνίνη νπζηαζηηθά κειεηήζαλ ην ζέκα απηφ κε ηελ 

βνήζεηα εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ζε αλζξψπνπο. Σειηθά ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα 

απεηθνλίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο ζεξκηθήο άλεζεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη 

ηελ επαηζζεζία ησλ αλζξψπσλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα αληαπνθξίλνληαη αθφκα 

θαιχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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τήμα 3.2 Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Szokolay 

 

 

 

3.1.2 Βιοκλιμαηικό διάγραμμα ηοσ Givoni 

Σν δηάγξακκα απηφ είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζηνλ ςπρξνκεηξηθφ ράξηε πάλσ ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηνχληαη 8760 ζεκεία (φζεο θαη νη ψξεο πνπ έρεη έλα έηνο) φπνπ ην θάζε 

ζεκείν δείρλεη ηηο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα γηα θάζε κία απφ ηηο 

ψξεο ηνπο έηνπο. Δθφζνλ ζηνλ ςπρξνκεηξηθφ ράξηε είλαη γλσζηφ πσο απεηθνλίδνληαη ηα 

ζεξκνδπλακηθά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ην 

βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni ηειηθά ζπλδέεη ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα κε απηά 

ηνπ εζσηεξηθνχ.  

ε θάπνην ζεκείν (θνληά ζην θέληξν) θαίλεηαη νξηνζεηεκέλε κηα πεξηνρή ε νπνία 

είλαη ε πεξηνρή άλεζεο. Όια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη εληφο απηήο ηεο πεξηνρήο 

ππνδεηθλχνπλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο. ηε ζπλέρεηα ε θάζε ηερλνινγία βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θηήξην πξνζζέηεη κηα επηπιένλ νξηνζέηεζε 

ζεξκηθήο άλεζεο ζην δηάγξακκα έηζη ψζηε αθφκα πεξηζζφηεξα ζεκεία λα βξίζθνληαη 

πιένλ ζηα πιαίζηα ζεξκηθήο άλεζεο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni δίλεη ζηνλ κειεηεηή 

θαηεπζπληήξηεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη άκεζνπ θέξδνπο, θπζηθνχ 

δξνζηζκνχ θαη αεξηζκνχ, ζεξκηθήο κάδαο θαη ζεξκηθήο κάδαο κε λπθηεξηλφ αεξηζκφ, 

δξνζηζκνχ κέζσ εμάηκηζεο θαη ζθηαζκνχ. 
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τήμα 3.3 Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Givoni 

 

 

 

3.1.3 Βιοκλιμαηικό διάγραμμα ηοσ Olgyay  

Σν βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Olgyay ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο πνπ 

έγηλαλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ θηεξίσλ. Αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1950 θαη είρε σο ζηφρν λα ζπλδέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ. 

Σν δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεη ηηο δψλεο ζεξκηθήο άλεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία, ηελ κέζε αθηηλνβνινχκελε ζεξκνθξαζία, ηελ 

ηαρχηεηα αέξα, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηελ ςχμε κέζσ εμάηκηζεο. Όπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην ζρήκα  ε ηεηαγκέλε ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ε ζεξκνθξαζία μεξνχ βνιβνχ θαη ε 

ηεηκεκέλε είλαη ε ζρεηηθή πγξαζία αληίζηνηρα. ην θέληξν ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλεηαη ε 

πεξηνρή άλεζεο θαη γηα ζεκεία εθηφο απηήο ηεο δψλεο ην δηάγξακκα πξνηείλεη ιχζεηο 

ψζηε λα επηθξαηήζνπλ θαη πάιη ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο. 
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εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ είλαη πσο έρεη λα πξνηείλεη πνιχ 

ιίγεο ιχζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά αλνχζην γηα ρξήζε 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 2010 φπνπ ηα θηήξηα πιένλ ζρεδηάδνληαη κε πνιχπινθεο βηνθιηκαηηθέο 

ηερληθέο. Οη δψδεθα αξηζκεκέλεο γξακκέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα είλαη νη κήλεο 

ηνπ έηνπο ελψ νη „‟νξηδφληηεο‟‟ γξακκέο πάλσ θαη θάησ απφ ηελ πεξηνρή ζεξκηθήο άλεζεο 

δείρλνπλ ηη κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ γηα λα δηαηήξεζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο (ζε 

πεξίπησζε πνπ έλα ζεκείν ηέκλεη θάπνηα απφ απηέο ηηο γξακκέο). 

 

 

τήμα 3.4 Σν βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ Olgyay 

 

3.1.4 Πίνακες Mahoney 

Οη πίλαθεο Mahoney ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θαηαζθεπαζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γηα ηα θηήξηα. πλνιηθά ζε 

απηήλ ηελ κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηνχληαη έμη πίλαθεο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη δχν γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ κειεηεηή γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαηεπζπληήξηεο. Δηζάγνληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο ε κέζε, κέζε ειάρηζηε θαη κέζε κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία θαζψο επίζεο θαη δεδνκέλα γηα ηελ βξνρφπησζε. Σειηθά απφ ηελ 

κέζνδν απηή δίλνληαη θαηεπζπληήξηεο ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή δηάηαμε ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηα αλνίγκαηα, ηνπο ηνίρνπο, ηελ νξνθή, ηελ δηάηαμε ησλ εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηελ βξνρή. 
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3.2 Διζαγφγή ζηα κηήρια μηδενικής καηανάλφζης 

Σα θηήξηα ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο (near zero energy buildings-nzeb) είλαη 

θηήξηα πνιχ πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηαπηφρξνλα ρακειήο θαηαλάισζεο ηα 

νπνία ζπλήζσο ελζσκαηψλνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο δεηνχκελεο 

ελέξγεηαο ή θαη φιε λα θαιχπηεηαη απφ απηέο. Σα θηήξηα ζρεδφλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο απνηεινχλ κηα ζχγρξνλε άπνςε γηα ην νηθνινγηθφ θηήξην ε νπνία 

ζπλερψο αλαπηχζζεηαη θαη απνδεηθλχεη ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην ίρλνο ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν πνιιέο είλαη νη εθαξκνγέο ησλ nzeb κέρξη ζηηγκήο θπξίσο 

ζε ρψξεο φπνπ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην. ηελ Διιάδα ην άξζξν 

9 ζεζπίδεη πσο απφ ηελ 1/1/2021 ζα πξέπεη θάζε λέν θηήξην λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο. Δπνκέλσο ζήκεξα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο εθαξκνγέο nzeb ζηελ ρψξα 

θαζψο δελ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ λνκνζεζία ελψ ηαπηφρξνλα ην θφζηνο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή είλαη αθφκα ζρεηηθά πςειφ εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε 

«κφδα» ησλ nzeb δελ έρεη αθφκα σξηκάζεη.  

Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο ηα nzeb πεηπραίλνπλ πνιχ ρακειή ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε θπξίσο δηφηη ελζσκαηψλνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο ηερλνινγίεο 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηηο νπνίεο είλαη εθηθηή ε θάιπςε αλαγθψλ φπσο θσηηζκφο 

ζέξκαλζε ή δξνζηζκφο ρψξσλ ρσξίο ηελ επηπιένλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ 

παξάιιεια φινο ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηά είλαη 

πνιχ πςειήο απφδνζεο. Ζ κφλσζε ηνπ θειχθνπο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία θιεηδηά 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θηεξίσλ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο. Μέζσ απηήο ε 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ιφγν ησλ κεησκέλσλ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ.  

Ζ κφλσζε ηνπ θειχθνπο αθνξά θαη ηελ ζσζηή επηινγή ησλ παινπηλάθσλ (δηπινχ 

ή ηξηπινχ παινπίλαθα θιπ. Αινπκηλέλην ή ζπλζεηηθφ πεξίβιεκα θιπ.) αλάινγα κε ην 

αληίζηνηρν θιίκα ηεο πεξηνρήο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο θαη απφ 

απηά. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ nzeb είλαη ε θάιπςε ησλ ήδε κηθξψλ αλαγθψλ 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (θαη εθφζνλ είλαη 

εθηθηφ) ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο ΑΠΔ, 

ζπλήζσο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο εγθαηεζηεκέλεο ζην ίδην ην θέιπθνο ηνπ 

θηεξίνπ. Σν ζπλεζέζηεξν είλαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηελ νξνθή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα φπσο ζα δεηρζεί θαη παξαθάησ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα nzeb έρεη ε λέα δπλαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ (net metering) κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα γίλεη 

ζπκςεθηζκφο ηεο παξαγφκελεο θαη θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην 

θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα θαη ην θηήξην αληίζηνηρα. 
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 Έηζη αθφκα θαη εάλ ε παξαγσγή δελ θαιχπηεη ην απαηηνχκελν ειεθηξηθφ θνξηίν 

ηφηε ε απαηηνχκελε ελέξγεηα παξέρεηαη απφ ην δίθηπν ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

φπνπ ε παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηαλάισζε ε επηπιένλ ελέξγεηα 

παξέρεηαη ζην δίθηπν. (πεγή photovoltaic, 2017)  

πλνπηηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία θιεηδηά ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηα θηήξηα nzeb είλαη: 

 Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ θηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ ζσζηή κειέηε κφλσζεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ. 

 Ζ πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. 

 Ζ ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο ΑΠΔ ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ. 

 

 

3.2 Αναθορές ζε κηήρια μηδενικής καηανάλφζης 

 

 

Δικόνα 3.5 Δπψλπκνο Οηθνινγηθή Βηβιηνζήθε, [www.evonymos.org] 

 

 

Απνηειεί έλα παξάδεηγκα θηεξίνπ κεδεληθήο ελέξγεηαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε 

ζπλερείο εξγαζίεο αλαθαίληζεο. Οξηζκέλα απφ ηα κέηξα αλαβάζκηζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί 

είλαη : 

 Μφλσζε θειχθνπο: Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηνπ θειχθνπο κε 4 cm 

πάρνο 

 Αληηθαηάζηαζε Κνπθσκάησλ κε δηπιά ηδάκηα ρακειήο εθπνκπήο 

 Αεξνζηεγάλσζε κε ζθνπφ ηε κε δηαξξνή αέξα πξνο ηα έμσ 
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 πζηήκαηα ζθίαζεο αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηεξίνπ 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει 

 Ζιηαθνί πιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 

 χζηεκα ζέξκαλζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθφ κε θπζηθφ αέξην 

 Τβξηδηθφο εμαεξηζκφο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ 

 Φπζηθφ ζχζηεκα ςχμεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ 

 χζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε ελεξγεηαθά απνδνηηθνχο ιακπηήξεο 

θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ  

 Δγθαηάζηαζε ΒΔΜS. Δίλαη έλα „‟έμππλν‟‟ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

φισλ ησλ δηαηάμεσλ. Σν ζχζηεκα απηφ ειέγρεη ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, 

ςχμεο θαη εμαεξηζκνχ, ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΠΔ θαη κεηξάεη ην πνζφ ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

Δικόνα 3.6 Κηήξην ηνπ ΚΑΠΔ απφιπηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ζην Λαχξην, 

[www.crees.gr[ 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θηήξην είλαη έλα ζπγθξφηεκα γξαθείσλ ην νπνίν αλαβαζκίζηεθε ζε 

έλα εμειηγκέλν θηήξην κεδεληθήο ελέξγεηαο ελψ αξρηθά ήηαλ έλα εγθαηαιεηκκέλν 

εξγνζηάζην δπκαξηθψλ. ην θηίξην απηφ έρνπλ εθαξκνζηεί ηερλνινγίεο φπσο:  

 Δθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ πάλει  

 Δθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ζπλνιηθά 6 

αλεκνγελλεηξηψλ 

 Ζιεθηξφιπζε δειαδή κηα ηερλνινγία ε νπνία απνζεθεχεη ηελ παξαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα φρη ζε κπαηαξίεο αιιά ζε θαζαξή κνξθή πδξνγφλνπ.  
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 Δλζσκάησζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ (Π.Ζ..), ηα νπνία έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 

ρψξσλ. 

 Γηαθαλήο ζεξκνκφλσζε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 8m² γηα ελίζρπζε ησλ 

ειηαθψλ θεξδψλ ησλ λφηησλ ρψξσλ.  

 Γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο λεξνχ-λεξνχ.  

 Αληιία ζεξκφηεηαο αέξα-λεξνχ κε βνήζεηα ειίνπ πνπ θαιχπηεη ην θνξηίν 

ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί επίζεο 

δχν αληιίεο ζεξκφηεηαο αέξα-αέξα εκηθεληξηθνχ ηχπνπ ηζρχνο 18kW. 

 χζηεκα Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο Κηεξίνπ (BEMS), πνπ έρεη ζθνπφ ηελ 

επηηήξεζε ή θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε 

πξφζβαζε, απξφζθνπηε ιεηηνπξγία, ξχζκηζε παξακέηξσλ θαη ε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ έλα ζηαζκφ ειέγρνπ. 

 

 

 

3.4 Λόγος παραθύροσ –ηοίτοσ ζε κηήρια (WWR) 

Ο ιφγνο πεξηνρήο παξαζχξνπ πξνο ηνίρν (WWR) έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ. Απφ ηε κία, ηα ειηαθά θέξδε 

ζεξκφηεηαο ζα απμεζνχλ θαζψο ν ιφγνο WWR απμάλεηαη, απφ ηελ άιιε ε αληαιιαγή 

ζεξκφηεηαο επίζεο ζα απμεζεί γηα ην ζπληειεζηή ζεξκφηεηαο ηνπ παξαζχξνπ πνπ είλαη 

ζπλήζσο κεγαιχηεξν απφ ηνπ ηνίρνπ. 

Οξηζκφο: Ο ζπληειεζηήο αλαινγίαο παξαζχξνπ – ηνίρνπ (WWR-window to wall 

ratio) είλαη ην εκβαδφλ ησλ παξαζχξσλ δηαηξνχκελν κε ην εκβαδφλ ηνπ ηνίρνπ, πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ηα παξάζπξα, φπσο ηνλ βιέπεη θαλείο κέζα απφ ην δσκάηην. Σν εκβαδφλ 

ηνπ ηνίρνπ πεξηιακβάλεη θαη ην εκβαδφλ ησλ παξαζχξσλ ζηνλ ηνίρν θαη ππνινγίδεηαη σο 

ην γηλφκελν ηνπ χςνπο ηνπ ηνίρνπ απφ ην πάησκα κέρξη ηελ νξνθή πνιιαπιαζηαζκέλν 

κε ην νξηδφληην κήθνο ηνπ ηνίρνπ. 

 

 

 

WWR % =  
          

                    
     τέζη 3.7 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ENERGY PLUS 

4.1 Σο είναι ηο πρόγραμμα Energy Plus 

 

To Energy Plus είλαη έλα πξφγξακκα ελεξγεηαθήο αλάιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο 

ζεξκηθψλ θνξηίσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ εμέιημε δχν παιαηφηεξσλ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, ησλ BLAST θαη DOE-2. Σα δχν πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σο απφξξνηα ηεο αλεζπρίαο πνπ 

εθδειψζεθε γηα ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηφζν ην 1973, φζν θαη ην 1979, ιακβάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ππφςε ην κεγάιν πνζνζηφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θηεξίσλ παγθνζκίσο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή απφ ην ρξήζηε ηεο 

γεσκεηξίαο, ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

θηεξίνπ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Καηφπηλ ππνινγίδνληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζεξκνζηαηηθνχ ειέγρνπ ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία, κειεηάηαη θαη 

αμηνινγείηαη ε ζπλεηζθνξά δεπηεξεπφλησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη αεξηζκνχ 

θαη απνηηκάηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνιιέο παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηα ζπγγεληθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην 

πξφγξακκα παξέρεη ζην ρξήζηε θαη ηελ παξαθάησ δπλαηφηεηα ππνινγηζκψλ: 

• Μεληαίσλ απσιεηψλ ελέξγεηαο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ιφγσ 

ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο απφ αγσγηκφηεηα. 

• Μεληαίσλ ηηκψλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ιφγσ αεξηζκνχ 

ησλ δσλψλ. 

• Μεληαίσλ ηηκψλ ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ απφ ηα δηαθαλή 

ζηνηρεία 

• Μεληαίσλ ηηκψλ ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ην θσηηζκφ θαη ηνλ 

ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ησλ δσλψλ. 

• Μεληαίσλ ηηκψλ απαηηνχκελνπ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ γηα ςχμε ή ζέξκαλζε ησλ 

ζεξκηθψλ δσλψλ. 

• Γπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ κε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο, βάζεη ηεο νπνίαο γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ζπλεθηηκψληαη 

ηαπηφρξνλα ηφζν ηα θέξδε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, φζν θαη απηά ιφγσ ηεο 

κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή, φζν θαη γηα ηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζηνηρείνπ θαη γηα θάζε ρξνληθφ βήκα αλάιπζεο. 
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• Γπλαηφηεηα ρξήζεο καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ξνήο 

ζεξκφηεηαο δηακέζνπ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ, φπσο ηνπο ηνίρνπο, ηα 

παηψκαηα, ηηο ζηέγεο θ.η.ι. 

• Βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ κνληέινπ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ζην 

έδαθνο κε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ εδαθηθψλ κνληέισλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 

απινπνηεκέλσλ αλαιπηηθψλ κνληέισλ. 

• πλδπαζκέλν κνληέιν κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο θαη κάδαο, ην νπνίν ππνινγίδεη 

απνξξφθεζε θαη απνβνιή πγξαζίαο είηε σο ελζσκάησζε απφ ζηξψκα ζε ζηξψκα ζηηο 

ιεηηνπξγίεο κεηαθνξάο θαη αγσγηκφηεηαο είηε σο απνηειεζκαηηθφ κνληέιν βάζνπο 

δηείζδπζεο πγξαζίαο. 

• Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη ηα κνληέια ζεξκηθήο άλεζεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηεξίνπ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ηηο ηηκέο 

πγξαζίαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, ηε ζεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ θ.η.ι. 

• Σε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ θπζηθνχ θσηηζκνχ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηνλ 

έιεγρφ ηνπ, ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κεησκέλνπ 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ ζηε ζέξκαλζε θαη ζηελ ςχμε. 

• Ζ ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ζηελ νπνία 

πξνβιέπνληαη νη ζπγθεληξψζεηο C02, SOX, ΝΟX, CO θαη αησξνχκελσλ ζσκαηίδηα θαη ε 

παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ηφζν γηα ηελ πεξηνρή, φζν θαη γηα ηε καθξηλή ελεξγεηαθή 

κεηαηξνπή. 

• Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ 

κνληέισλ, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηε θσηεηλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη κειεηψλ 

ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρεη κηα πηζαλή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

ζηηο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. 

• Σέινο παξέρεηαη ε επηινγή ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη ην ινγηζκηθφ ηνπ 

Energy Plus κε άιια πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο φπσο WINDOW (γηα αλνίγκαηα), 

COMIS (κνληέιν ξνήο αέξα), θαη to SPARK, πνπ επηηξέπνπλ πην ιεπηνκεξή αλάιπζε 

θάπνησλ ηκεκάησλ ηνπ θηεξίνπ. Παξά ηηο δπλαηφηεηεο απηέο, ην πξφγξακκα απηφ, 

φπσο θαη θάζε πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο, αδπλαηεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. 

Έηζη, ζηφρνο ηνπ είλαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θηεξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζε - ςχμεο - αεξηζκνχ είηε άκεζα, είηε έκκεζα, κέζσ ζχλδεζεο 

κε άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ππνινγίδνπλ ζεξκηθά θνξηία θαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο εκέξαο ή θαη γηα κεγαιχηεξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (σο θαη κεγαιχηεξα ηνπ ελφο έηνπο). 

Παξαθάησ ππάξρνπλ θαη εηθφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Δικόνα 4.1 Πξφγξακκα Energy Plus 

 

 

Δικόνα 4.2 Πξφγξακκα Energy Plus 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENERGY PLUS 

5.1 τήμα κηηρίοσ 

Γηα ηελ βηνθιηκαηηθή αλάιπζε λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλνπ αλνίγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ EnergyPlus9.1.0. Σνπνζεηψληαο έλα θηήξην πνπ ζρεδηάζηεθε ζην Autocad δπν 

νξφθσλ, ρσξηζκέλν ζε 4 δψλεο θαη θιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Αζήλα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα (πεγή EnergyPlus-Weather Data) ζα εζηηάζνπκε ζην παξάζπξν 

ηεο Εψλεο 3 (πάλσ αξηζηεξά) φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ. 

τήμα 5.1 Νφηην – δπηηθή φςε θηεξίνπ κειέηεο ζε κνξθή 3D 

 

 Σα δεδνκέλα γηα ην άλνηγκα ηεο Εψλεο 3 έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίνακας 5.2 Γεδνκέλα Εψλεο 3 

  
ΜΗΚΟ 

(m) 

 
ΤΦΟ 

(m) 

 
          ΣΟΙΥΟ 

 
20 

 
10 

     
          ΑΝΟΙΓΜΑ 

 
3 

 
6 
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Σν άλνηγκα δελ μεθηλάεη απφ ηελ αξρή ηνλ αμφλσλ (x,z)= (0,0). Έηζη έρνπκε (x,z) = (8,2). 

Αλαιπηηθά ζηελ βηνθιηκαηηθή αλάιπζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη πψο αιιάδεη θαη 

απηή ε παξάκεηξνο έηζη ψζηε ην άλνηγκα λα βξίζθεηαη πάληα ζην θέληξν ηνπ ηνίρνπ. 

 

5.2 Περίπηφζη 1η: Αθήνα 

5.2.1 Κλιμαηικά δεδομένα κηηρίοσ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη ε βηνθιηκαηηθή αλάιπζε γηα λνηην πξνζαλαηνιηζκφ 

θαηνηθίαο ζηελ Αζήλα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ηελ 

γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ climate consultant 

6.0 ην νπνίν ιακβάλεη σο δεδνκέλα ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο θαη 

απνδίδεη ζηνλ κειεηεηή θαηεπζπληήξηεο γηα ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ 

θαζψο επίζεο θαη πνιιά ρξήζηκα γηα ηελ κειέηε δηαγξάκκαηα. 

 τήμα 5.3 Κιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Αζήλα (πεγή climate consultant 6.0) 
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Παξαθάησ αλαγξάθνληαη ζηα ειιεληθά ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα πνπ καο δίλεη ην 

climate consultant 6.0 (ε ζεηξά είλαη ε ίδηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5.3) 

 Αθηηλνβνιία νξηδφληηνπ επηπέδνπ (κέζε σξηαία) - Wh/m2  

 Άκεζε αθηηλνβνιία (κέζε σξηαία) -  Wh/m2   

 Γηάρπηε αθηηλνβνιία (κέζε σξηαία) - Wh/m2   

 Αθηηλνβνιία νξηδφληηνπ επηπέδνπ (κέγηζηε σξηαία) - Wh/m2  

 Άκεζε αθηηλνβνιία (κέγηζηε σξηαία) - Wh/m2   

 Γηάρπηε αθηηλνβνιία (κέγηζηε σξηαία) - Wh/m2   

 Αθηηλνβνιία νξηδφληηνπ επηπέδνπ (κέζε εκεξήζηα νιηθή) - Wh/m2  

 Άκεζε αθηηλνβνιία (κέζε εκεξήζηα νιηθή) - Wh/m2   

 Γηάρπηε αθηηλνβνιία (κέζε εκεξήζηα νιηθή) - Wh/m2   

 Φσηηζκφο ζην νξηδφληην επίπεδν (κέζνο σξηαίνο) - LUX 

 Άκεζνο θσηηζκφο (κέζνο σξηαίνο) - LUX 

 Θεξκνθξαζία μεξνχ βνιβνχ (κέζε κεληαία) -  0C 

 εκείν δξφζνπ (κέζν κεληαίν) - 0C 

 ρεηηθή πγξαζία (κέζε κεληαία) - % 

 Καηεχζπλζε αλέκνπ (κεληαία βάζε) - κνίξεο 

 Σαρχηεηα αλέκνπ (κέζε κεληαία) - m/s 

 Θεξκνθξαζία εδάθνπο (κέζε κεληαία κε βάζνο 3) - 0C 

 

 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ην climate consultant 6.0 ιήθζεθε ππφςε ην 

πξφηππν ASHRAE 55 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο νξηνζέηεζεο πάλσ ζην βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα. ην ρήκα 5.4 θαίλεηαη ν 

ςπρξνκεηξηθφο ράξηεο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ην ινγηζκηθφ 8760 ζεκεία ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ ηηο ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ αέξα γηα θάζε κηα απφ ηηο ψξεο ηνπο έηνπο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα θάπνηα απφ απηά ηα ζεκεία είλαη θφθθηλα (θαη κάιηζηα 

ηα πεξηζζφηεξα) θαη θάπνηα είλαη πξάζηλα. 

Σα ζεκεία κε θφθθηλν ρξψκα ππνδειψλνπλ ζπλζήθεο εθηφο ζεξκηθήο άλεζεο ελψ 

ηα πξάζηλα ην αληίζεην. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ελψ ηα ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ ράξηε αθνξνχλ ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ αέξα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο 

εζσηεξηθνχ αέξα. Οπζηαζηηθά νη εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κεηαθξάδνληαη κέζσ 

αιγνξίζκσλ απφ ην πξφγξακκα ζε ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη έπεηηα νη ηειεπηαίεο 

θξίλνληαη κε βάζε ην πξφηππν ASHRAE 55 γηα ην αλ αλήθνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεξκηθήο 

άλεζεο ή φρη. 
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τήμα 5.4 Φπρξνκεηξηθφο ράξηεο κε σξηαίεο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζία    

(βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni).  

 

 

 

 

ην τήμα 5.5 θαίλεηαη μαλά ν ςπρξνκεηξηθφο ράξηεο φκσο απηή ηελ θνξά είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ηα φξηα ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο νπφηε ηψξα ινγίδεηαη 

επίζεκα σο βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα. Τπάξρνπλ δπν νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ζηνλ ράξηε 

κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη κπιε θαη δείρλεη ηελ πεξηνρή ζεξκηθήο άλεζεο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ASHRAE 55 θαη φια ηα ζεκεία εληφο απηήο είλαη πξάζηλα. Ζ πξάζηλε 

νξηνζέηεζε αθνξά ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ππνδεηθλχεη ηα φξηα 

ζηα νπνία ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ν θπζηθφο αεξηζκφο θαζψο θαη ηηο επηπιένλ ψξεο 

ζεξκηθήο άλεζεο πνπ απηφο πξνζθέξεη (φια ηα ζεκεία πνπ είλαη πξάζηλα θαη βξίζθνληαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ). ε απηφ ην ζηάδην πνπ δελ έρεη επηιερζεί θακία 

ηερληθή βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θπξηαξρνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο κφλν ην 29% 

ησλ σξψλ ηνπ έηνπο ή αιιηψο 2540 ψξεο. 
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τήμα 5.5 Climate consultant 6.0 - Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni κε νξηνζεηεκέλε ηελ 

πεξηνρή άλεζεο  

 

 

5.2.2 Βιοκλιμαηική – Οικονομική ανάλσζη νόηιοσ ανοίγμαηος 

 Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ινγηζκηθφ Energy 

Plus ζην θηήξην ηνπ ρήκαηνο 5.1 

Απμάλνληαο θάζε θνξά ην άλνηγκα θαη ηξέρνληαο ην πξφγξακκα έρνπκε ζαλ 

απνηειέζκαηα ζε κνξθή excel ηηο ζπλνιηθέο σξηαίεο αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο1 ηεο 

θάζε δψλεο ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ηηο ζπλνιηθέο φινπ ηνπ θηηξίνπ. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ 

αλνίγκαηνο ηεο δψλεο 3 πνπ γηλφηαλ ζε θάζε πεξίπησζε ψζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα 

θηάζνπκε έλα βέιηηζην απνηέιεζκα.  

Αξρηθά μεθηλάκε ην παξάδεηγκα κε εκβαδφλ παξαζχξνπ ηα 18m2 φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα παξαθάησ: 

 

 

 

                                                           
1
 Οι πίνακεσ των αποτελεςμάτων για την ψφξη παρουςιάζονται και ςχολιάζονται ςτισ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ. 
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τήμα 5.6 Νφηηα φςε θηεξίνπ πξηλ ηε βειηηζηνπνίεζε 

 

  

 

Πίνακας 5.7 Χξηαίεο αλάγθεο ζέξκαλζεο δψλεο 3 (απνηειέζκαηα απφ ινγηζκηθφ 

Energy Plus) 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΜΗΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΤΨΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ Ζ (m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΆΞΟΝΑ Χ (m)

ΩΡΙΑΙΕ ΑΝΑΓΚΕ 

ΘΕΡΜΑΝΗ ΖΩΝΗ 3 

(KWh/yr)

18 3 6 2 8 6222.3

24 4 6 2 8 5916.4

30 5 6 2 7.5 5646.4

36 6 6 2 7 5410.5

48 8 6 2 6 5036.2

54 9 6 2 5.5 4874

60 10 6 2 5 4746.6

72 12 6 2 4 4542.4

84 14 6 2 3 4388.7

90 15 6 2 2.5 4327.4

108 18 6 2 1 4204
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τήμα 5.8 Oη αλάγθεο ζέξκαλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην εκβαδφλ ηνπ αλνίγκαηνο 

 

 

Θεσξψληαο ηα εμήο νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

 Κφζηνο αλνίγκαηνο 80επξψ/m2 

 Υξφλνο δσήο n = 30 έηε 

 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην i= 3.5% 

 Κφζηνο ελέξγεηαο 0,10επξψ/kWh. 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα. 

 

                                        

 

 

 

Πίνακας 5.9 Απνηειέζκαηα γηα ην θφζηνο 

αλνίγκαηνο 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

Ε

Κ

Κ

Ι

Ν

ΚΟΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ €

18 1440

24 1920

30 2400

36 2880

48 3840

54 4320

60 4800

72 5760

84 6720

90 7200

108 8640
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τήμα 5.10 πλάξηεζε θφζηνο αλνίγκαηνο – εκβαδφλ αλνίγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 5.11 Γηαθνξά θφζηνπο παξαζχξνπ απφ ην 

αξρηθφ ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ 

αλνίγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.12 Απνηειέζκαηα γηα ην θφζηνο 

ελέξγεηαο 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

Ε

Κ

Κ

Ι

Ν

ΚΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ €

18 622.23

24 591.64

30 564.64

36 541.05

48 503.62

54 487.4

60 474.66

72 454.24

84 438.87

90 432.74

108 420.4

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΔΚπαραθ (€)

18

24 480

30 960

36 1440

48 2400

54 2880

60 3360

72 4320

84 5280

90 5760

108 7200
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τήμα 5.13 πλάξηεζε θφζηνο ελέξγεηαο- εκβαδφλ αλνίγκαηνο 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.14 Γηαθνξά θφζηνπο ελέξγεηαο απφ ηελ 

αξρηθή ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ 

αλνίγκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

τήμα 5.15 Γηαθνξά θφζηνπο 

ελέξγεηαο-εκβαδνχ ηνπ 

αλνίγκαηνο. 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΔΚενεργειας (€)

18

24 30.59

30 57.59

36 81.18

48 118.69

54 134.83

60 147.57

72 167.99

84 183.36

90 189.49

108 201.83
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ηε ζπλέρεηα έρνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ ζέζακε κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. 

Γηα απηφ ζα ρξεηαζηεί λα ππνινγίζνπκε ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ). 

ΚΠΑ (€ )= ΓΚενέργειας* PWF – Γκπαραθ.                                               τέζη 5.16 

 

Όπνπ       PWF(n,i)   = 
(   )   

(   )   
                                                             τέζη 5.17 

 

Οξηζκφο: 

Ωο θαζαξή παξνχζα αμία ΚΠΑ (net present value, NPV) πνπ απνθηά µηα επέλδπζε ζε n 

έηε µεηά απφ ηελ πινπνίεζή ηεο, νξίδεηαη ε δηαθνξά µεηαμχ ησλ εζφδσλ πνπ αλαµέλεηαη 

λα ζπζζσξεπηνχλ ζε απηήλ ηε ρξνληθή πεξίνδν (n έηε) απν ηε µηα, µείνλ ηελ αξρηθή 

επέλδπζε θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπζζσξεπκέλεο δαπάλεο, µε φιεο ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο 

εθθξαζκέλεο ζε παξνχζεο αμίεο. 

 

 

             

Πίνακας 5.18 Απνηειέζκαηα ΚΠΑ 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (m2)
ΔΚενεργειας € ΔΚπαραθ. € ΚΠΑ €

18

24 30.59 480 82.55

30 57.59 960 99.08

36 81.18 1440 52.9

48 118.69 2400 -217.29

54 134.83 2880 -400.48

60 147.57 3360 -646.19

72 167.99 4320 -1230.66

84 183.36 5280 -1908.01

90 189.49 5760 -2275.28

108 201.83 7200 -3488.35
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τήμα 5.19 πλαξηήζεηο ΚΠΑ κε ην αληίζηνηρν εκβαδφλ αλνίγκαηνο (παξνπζηάδνληαη 

νη πεξηπηψζεηο κφλν κε νηθνλνκηθφ φθεινο ΚΠΑ≥0) 

 

 

 

Απφ ην ζρήκα δηαθξίλνπκε φηη ε ηηκή κε ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ αλνίγκαηνο θαη ΚΠΑ ≥0 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 36 < ρ < 48 m2 . 

Έηζη ζεσξψληαο ζηαζεξφ ην χςνο ηνπ αλνίγκαηνο 6 m ςάρλνπκε έλα κήθνο κεηαμχ ησλ 

παξαπάλσ νξίσλ. Παίξλνληαο ην κέζν απηψλ 42 m2 θαίλεηαη πάιη κε ζπκθέξνπζα ε 

επέλδπζε. Οπφηε θαηαιήμακε ζηα 39 m2 φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.20, θαζψο 

έρνπκε θαη θέξδνο 6.18 € απφ απηφ θαη είλαη θαη ην βέιηηζην άλνηγκα πνπ κπνξνχκε λα 

έρνπκε . 

 

Πίνακας 5.20 

 

 

Γελ ιάβακε ππφςε ηηο ηηκέο 40 m2 θαη 41 m2  επεηδή φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ 

θξαηψληαο ζηαζεξφ ην χςνο ηνπ παξαζχξνπ ζέιακε έλα πην αθξηβέο κήθνο. 

Έηζη γηα 39 m2 απφ ηε τέζη 3.7  έρνπκε WWR= 19.5% 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ m2

ΩΡΙΑΙΕ ΑΝΑΓΚΕ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 

(KWh/yr)

ΔΚενεργειας € ΔΚπαραθ. € ΚΠΑ €

42 5207.52 101.48 1920 -53.78

39 5305.35 91.69 1680 6.18
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τήμα 5.21 Νφηηα φςε θηεξίνπ κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε 

 

 

 

 

 

5.3 Περίπηφζη 2η: Θεζζαλονίκη 

5.3.1 Κλιμαηικά Γεδομένα Κηηρίοσ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Θεζζαινλίθε 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ Αζήλα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

climate consultant 6.0. 
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τήμα 5.22 Κιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Αζήλα (πεγή climate consultant 6.0) 

 

 

τήμα 5.23 Climate consultant 6.0 - Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni κε 

νξηνζεηεκέλε ηελ πεξηνρή άλεζεο 
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Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ην climate consultant 6.0 ιήθζεθε πάιη 

ππφςε ην πξφηππν ASHRAE 55 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο 

άλεζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο νξηνζέηεζεο πάλσ ζην βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα. 

 

 

τήμα 5.24 Φπρξνκεηξηθφο ράξηεο κε σξηαίεο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζία (βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα Givoni) 

 

 

 

 

 

5.3.2 Βιοκλιμαηική - Οικονομική ανάλσζη νόηιοσ ανοίγμαηος 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε Θεζζαινλίθε απηή 

ηε θνξά, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δψλεο 3 πνπ γηλφηαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ψζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα θηάζνπκε έλα βέιηηζην απνηέιεζκα.  
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Πίνακας 5.25 Χξηαίεο αλάγθεο ζέξκαλζεο δψλεο 3 (απνηειέζκαηα απφ 

ινγηζκηθφ Energy Plus) 

 

 

 

τήμα 5.26 Oη αλάγθεο ζέξκαλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην εκβαδφλ ηνπ αλνίγκαηνο 

 

 

 

Σν θφζηνο ηνπ παξαζχξνπ θαη ην ΓΚπαξαζ. ζε θάζε πεξίπησζε δελ αιιάδνπλ ηζρχνπλ 

ηα ίδηα δεδνκέλα φπσο θαη γηα ηελ Αζήλα. Σν ίδην αξρηθφ θφζηνο ηζρχεη θαη γηα 1 KWh , 

αιιάδεη φκσο ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ έρνπκε λέα αλάγθε γηα ζέξκαλζε. 

 

                                         

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΜΗΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΤΨΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ Ζ (m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΆΞΟΝΑ Χ (m)

ΩΡΙΑΙΕ ΑΝΑΓΚΕ 

ΘΕΡΜΑΝΗ ΖΩΝΗ 3 

(KWh/yr)

18 3 6 2 8 12007.98

24 4 6 2 8 11654.54

30 5 6 2 7.5 11329.4

36 6 6 2 7 11029.38

48 8 6 2 6 10530.83

54 9 6 2 5.5 10327.01

60 10 6 2 5 10173.39

72 12 6 2 4 9927.45

84 14 6 2 3 9778.22

90 15 6 2 2.5 9727.44

108 18 6 2 1 9662.6
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Πίνακας 5.27 Απνηειέζκαηα γηα ην θφζηνο 

ελέξγεηαο 

 

 

 

 

 

 

τήμα 5.28 πλάξηεζε θφζηνο ελέξγεηαο- εκβαδφλ αλνίγκαηνο 

 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΚΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ €

18 1200.79

24 1165.45

30 1132.94

36 1102.94

48 1053.08

54 1032.7

60 1017.34

72 992.75

84 977.82

90 972.74

108 966.26
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Πίνακας 5.29 Γηαθνξά θφζηνπο ελέξγεηαο απφ ηελ αξρηθή 

ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ αλνίγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.30 Γηαθνξά θφζηνπο ελέξγεηαο-εκβαδνχ ηνπ αλνίγκαηνο. 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (m2)
ΔΚενεργειας (€)

18

24 35.34

30 67.86

36 97.86

48 147.72

54 168.09

60 183.46

72 208.05

84 222.98

90 228.05

108 234.54
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Πίνακας 5.31 Απνηειέζκαηα ΚΠΑ 

 

 

τήμα 5.32 πλαξηήζεηο ΚΠΑ κε ην αληίζηνηρν εκβαδφλ αλνίγκαηνο (παξνπζηάδνληαη 

νη πεξηπηψζεηο κφλν κε νηθνλνκηθφ φθεινο ΚΠΑ≥0) 

 

 

 

Απφ ηηο ζρέζεηο 5.16 θαη 5.17 πξνθχπηεη Πίλαθαο 5.31 φπνπ θαη παίξλνπκε σο 

εκβαδφλ αλνίγκαηνο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ηα 60 m2 φπνπ 

αληηζηνηρεί ΚΠΑ 13.83€ νξηαθά ζεηηθφ . Έηζη απφ ηε ρέζε 3.7 έρνπκε WWR = 

30%. 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (m2)
ΔΚενεργειας € ΔΚπαραθ. € ΚΠΑ €

18

24 35.34 480 169.9

30 67.86 960 287.95

36 97.86 1440 359.65

48 147.72 2400 316.57

54 168.09 2880 211.18

60 183.46 3360 13.83

72 208.05 4320 -493.96

84 222.98 5280 -1179.39

90 228.05 5760 -1566.16

108 234.54 7200 -2886.81
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τήμα 5.33 Νφηηα φςε θηεξίνπ κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1ηελ κειέηε καο παξαπάλσ δελ ιάβακε ππφςε ηελ αλάγθε ςχμεο γηαηί θαζψο 

απμάλεηαη ην εκβαδφλ αλνίγκαηνο απμάλνληαη θαη νη KWh ςχμεο. Απηφ δελ πξνυπνζέηεη 

βειηηζηνπνίεζε αλνίγκαηνο εθηφο αλ ηνπνζεηεζεί θάπνηνπ είδνπο ζθίαζηξν. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζθίαζηξα νη πξνεμνρέο ηεο θεξακνζθεπήο. 

θνπφο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ψξεο φπνπ ππάξρεη αλεπηζχκεηνο ειηαζκφο 

κέζν ηεο αχμεζεο ηνπ κήθνπο ησλ πξνεμνρψλ, φκσο θαζψο απμάλεη ην κήθνο ηεο 

πξνεμνρήο απφ ηελ κηα πιεπξά κεηψλνληαη ηα ζεξκηθά θέξδε ην θαινθαίξη αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα κεησζνχλ θαη ηνλ ρεηκψλα φπνπ είλαη επηζπκεηά. Ζ ιχζε πνπ ζα επηιερζεί 

εδψ έρεη σο εμήο: επεηδή ρξεηάδεηαη ζθηαζκφο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ειηαζκφο ηνπο 

ρεηκεξηλνχο ζα επηιεγεί κήθνο πξνεμνρψλ ηέηνην ψζηε λα εκπνδίδεη αζήκαληα ηνλ ειηαζκφ 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεχεη επαξθψο αιιά φρη πιήξσο ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Γηα ηνλ πιήξε ζθηαζκφ απφ ηνλ ήιην ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζα 

ηνπνζεηεζεί ηέληα ηελ νπνία ζα ρεηξίδεηαη ρεηξνθίλεηα ν ρξήζηεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηηο σξηαίεο αλάγθεο ςχμεο ρσξίο 

θάπνηνπ είδνπο ζθίαζηξν πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ ηαπηφρξνλα κε ηε 

ζέξκαλζε γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα. 

 

 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΜΗΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΤΨΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ Ζ (m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΆΞΟΝΑ Χ (m)

ΩΡΙΑΙΕ ΑΝΑΓΚΕ 

ΨΤΞΗ ΖΩΝΗ 3 

(KWh/yr)

18 3 6 2 8 7538

24 4 6 2 8 8159.1

30 5 6 2 7.5 8787.7

36 6 6 2 7 9425.7

48 8 6 2 6 10715.8

54 9 6 2 5.5 11369.1

60 10 6 2 5 12018

72 12 6 2 4 13324.7

84 14 6 2 3 14627.5

90 15 6 2 2.5 15264.9

108 18 6 2 1 17179.4

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m2)

ΜΗΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΤΨΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

(m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ Ζ (m)

ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΆΞΟΝΑ Χ (m)

ΩΡΙΑΙΕ ΑΝΑΓΚΕ 

ΨΤΞΗ ΖΩΝΗ 3 

(KWh/yr)

18 3 6 2 8 4870.82

24 4 6 2 8 5389.18

30 5 6 2 7.5 5921.37

36 6 6 2 7 6454.23

48 8 6 2 6 7545.02

54 9 6 2 5.5 8112.08

60 10 6 2 5 8683.14

72 12 6 2 4 9811.35

84 14 6 2 3 10911.1

90 15 6 2 2.5 11454.62

108 18 6 2 1 13066.57
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε δηαπηζηψλνπκε φηη ζε κηα πεξηνρή, φπσο ε 

Θεζζαινλίθε κε πεξηζζφηεξε πγξαζία θαη ιηγφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία, νη σξηαίεο αλάγθεο 

γηα ζέξκαλζε απμάλνληαη νπφηε ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξν άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πνζνζηφ WWR απμάλεηαη θαηά 10% ηειηθά κηαο θαη απμάλεηαη 

ην ΓΚελεξγεηαο θαη ην ΓΚπαξαζ. 

Αθφκε ζε κηα πεξηνρή κε πεξηζζφηεξεο σξηαίεο αλάγθεο ζέξκαλζεο απμάλνληαο ην 

εκβαδφλ ηνπ παξαζχξνπ πεηπραίλνπκε  κεγαιχηεξν φθεινο ζην θφζηνο ελέξγεηαο.  

Απφ ηελ άιιε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο παξαηεξήζεηο κε ηε βνήζεηα ελφο θαηάιιεινπ 

ζθίαζηξνπ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε έλα παξφκνην απνηέιεζκα θαη φζν αθνξά ηηο αλάγθεο 

γηα ςχμε. 

Μπνξεί ινηπφλ, λα ππάξμεη δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηε ρξήζε ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο φπνπ είλαη θαη κία απφ ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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