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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Παλιότερα τα σπίτια κτίζονταν σαν καταφύγιο για τους κατοίκους τους τόσο 

από την βροχή και το χιόνι, όσο και από ανεπιθύμητες επιθέσεις από ζώα και κλέφτες. 

Αντίθετα δεν δίνονταν σχεδόν καμία σημασία στις απώλειες θερμότητας και στην 

δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά. Τα σπίτια είχαν υποτυπώδη ή δεν είχαν 

καθόλου μόνωση  και οι κατασκευές είχαν πολλές ρωγμές, απ’ όπου υπήρχαν διαρροές 

αέρα.  

 Η συνειδητοποίηση όμως των περιορισμένων αποθεμάτων ενέργειας σε 

συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε ενέργεια και το υψηλό κόστος 

κάλυψης των ενεργειακών μας αναγκών έχει οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων. Επιπλέον το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η 

δυνατότητα περιορισμού των αερίων που το προκαλούν μέσω του κτιριακού τομέα 

καθιστά επιτακτική ανάγκη την καθιέρωση μίας νέας Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής.  

 Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, γνωστός και ως ενεργειακός, έχει στόχο 

να εξασφαλίσει συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό χώρο, με σωστή 

συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια ολόκληρου του χρόνου, κάνοντας 

ταυτόχρονα ορθολογική χρήση της ενέργειας.    

 Η ορθολογική χρήση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή παθητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού. Τα συστήματα αυτά 

εκμεταλλεύονται τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

χωροθέτησης του κτιρίου και έτσι εξοικονομείται ενέργεια με όλα τα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη που αυτό συνεπάγεται. 

 Για να επιτευχθεί ο βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός ενός κτιρίου, ο 

μελετητής θα πρέπει να έχει στην διάθεση του κάποια εργαλεία προκαταρκτικού 
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σχεδιασμού, τα  οποία θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει την εφαρμογή του καλύτερου 

συνδυασμού παθητικών συστημάτων για την περίπτωση που εξετάζει. Ένα τέτοιο 

εργαλείο προκαταρκτικού σχεδιασμού δημιουργήθηκε και προτείνεται στα πλαίσια της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

 

 

 

Στόχος  

 

 Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διπλός: Αρχικά, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονη βιβλιογραφία, προσπαθούμε να αναδείξουμε την μεγάλη σημασία εφαρμογής 

βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να 

παρουσιαστούν πρώτα τα διάφορα παθητικά συστήματα, που καθιστούν ένα σχεδιασμό 

κτιρίου «Βιοκλιματικό». Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και 

εύχρηστου εργαλείου προκαταρκτικού ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων στον 

υπολογιστή. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» και 

αποτελεί ένα ενσωματωμένο λογισμικό πρόγραμμα. Βάση του προτεινόμενου 

προγράμματος αποτελεί η αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέθοδος 

«Νέα Μέθοδος 5000» με την μορφή εντύπων. 
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Δομή 

 

 Ανάλογα με τους στόχους της εργασίας δομείται και η ίδια η εργασία. Έτσι ο 

πρώτος στόχος αντιστοιχεί στο πρώτο μέρος της εργασίας και συγκεκριμένα στα 

κεφάλαια ένα μέχρι και τέσσερα, ενώ ο δεύτερος στα τελευταία δύο κεφάλαια.    

 Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στάση και η ισχύουσα νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ελλάδας ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας 

στον κτιριακό τομέα. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται κάποιες βασικές αρχές για τον 

Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και περιγράφονται περιληπτικά τα συστήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν στα κτίρια. Από τις αρχές του 

Βιοκλιματικού σχεδιασμού προκύπτει η ανάγκη καθορισμού των συνθηκών θερμικής 

άνεσης στα κτίρια, ο οποίος γίνεται στο ίδιο κεφάλαιο. Στην συνέχεια, στα επόμενα δύο 

κεφάλαια, αναλύονται διεξοδικά τα Παθητικά Συστήματα. Έτσι στο 3ο και στο 4ο 

κεφάλαιο δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση της φύσης και της 

λειτουργίας των Παθητικών Συστημάτων Θέρμανσης και Δροσισμού αντίστοιχα. 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί το μεθοδολογικό μέρος. Έτσι στο 5ο 

Κεφάλαιο καταλήγουμε, από το πρώτο μέρος, στην ανάγκη εφαρμογής Βιοκλιματικού 

σχεδιασμού στα κτίρια και στη συνέχεια παρουσιάζεται η κύρια συνεισφορά της 

παρούσας εργασίας προς την κατεύθυνση αυτή, με τη δημιουργία του προγράμματος 

«Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων». Στο 6ο κεφάλαιο εφαρμόζεται και ελέγχεται η 

αξιοπιστία του προτεινόμενου προγράμματος, προκαταρκτικού σχεδιασμού κτιρίων, 

μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ένα παράδειγμα 

εφαρμογής του, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων μεθόδων προκαταρκτικού 

σχεδιασμού για το ίδιο παράδειγμα. Στο δεύτερο μέρος αντιστοιχούν και τα 

Παραρτήματα που βρίσκονται στο τέλος της εργασίας. Έτσι στο Παράρτημα Α 
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παραθέτεται η μέθοδος «Νέα Μέθοδος 5000», η οποία, αποτελεί την βάση του 

προτεινόμενου από εμάς προγράμματος. Αντίστοιχα στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται, 

εκτυπωμένο, το προτεινόμενο πρόγραμμα, ενώ στο Παράρτημα Γ παραθέτεται το 

παράδειγμα εφαρμογής του. 

 Η εργασία καταλήγει παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα ολόκληρης της 

εργασίας, όπου σχολιάζεται κατά πόσο καλύφθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε αυτό 

το μέρος. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ΜΕΡΟΣ  Ι   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   
1.  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

1.1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 Βασική μέριμνα της Ευρωπαϊκή Ένωσης αποτελούσε ανέκαθεν η προστασία 

του περιβάλλοντος. Παράλληλα η διαρκώς αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση, εις 

βάρος πολλές φορές του περιβάλλοντος, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη 

θέσπιση μίας νέας ενεργειακής πολιτικής. Βασικός στόχος της πολιτικής αυτής 

αποτελεί ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός όλων των καταναλωτών με προσιτό 

κόστος, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και προάγοντας τον υγιή 

ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας (Europa, 2003a).  

 Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικές πηγές 

αυξάνεται συνεχώς και, σήμερα, το 50 % των ενεργειακών αναγκών της καλύπτεται 

από εισαγόμενα προϊόντα. Όπως αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο, αν δεν σημειωθεί 

καμία αλλαγή, αυτό το ποσοστό εξάρτησης θα αυξηθεί στο 70% πριν από το 2030 

πράγμα το οποίο θα καθιστούσε επισφαλέστερη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

διεθνή αγορά ενέργειας. Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω πιθανά προβλήματα, 

καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις της ενεργειακής κατανάλωσης στο περιβάλλον η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αρχίζει να εφαρμόζει μία νέα ενεργειακή στρατηγική. 

 Έτσι στην Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

τονίζεται για πρώτη φορά η ουσιαστική σημασία της παρέμβασης στη ζήτηση αντί της 

μονομερούς επικέντρωσης στην ενεργειακή προσφορά. Παρουσιάζονται μάλιστα μια 
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σειρά, νομοθετικών κυρίως, μέτρων που μεταξύ άλλων αποσκοπούν στην βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και προωθούν την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Παράλληλα με την υπογραφή το 1997 του πρωτοκόλλου του Κιότο για την 

αλλαγή του κλίματος ενισχύθηκε η σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης και των 

αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινοτική ενεργειακή πολιτική. 

 Τον Απρίλιο του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Europa, 2003b). Στόχος αυτού, η 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Η ενεργειακή απόδοση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπεί στην μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η χρήση εξοπλισμών και 

συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια. Πρόκειται για ορθολογικότερη χρήση της 

ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση στοχεύει στην προώθηση λιγότερο ενεργειοβόρων 

συμπεριφορών, μεθόδων εργασίας και τεχνικών παραγωγής. 

 Ανάμεσα στους τομείς δράσεις στους οποίους αναφέρεται το Σχέδιο Δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και ο τομέας των Κτιρίων. Σύμφωνα με αυτό προτείνεται 

η τροποποίηση μίας από τις οδηγίες κλειδιά αυτού του τομέα, η οδηγία 93/76/ΕΟΚ για 

την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Η τελευταία αποσκοπεί στην μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με την μόνωση και 

τις απαιτήσεις για την θέρμανση (Europa, 2003c). Η νέα  οδηγία που προτείνεται είναι  

η οδηγία 2002/91/ΕΚ που υπογράφτηκε από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16ης 

Δεκεμβρίου 2002 (Επίσημη Εφημερίδα L 001, 04.01.2003). Στόχος της οδηγίας αυτής 

αποτελεί η δημιουργία κοινού πλαισίου για την προώθηση της βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της 

Κοινότητας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (υποχρεώσεις βάσει του 
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Πρωτοκόλλου του Κιότο) και την ασφάλεια του εφοδιασμού (Πράσινη Βίβλος για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού) (Europa, 2003d) . 

 Συμφωνά με την οδηγία 2002/91/ΕΚ (Europa, 2003e) ο τομέας της κατοικίας 

και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει 

περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και 

αναπτύσσεται, τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και, 

κατά συνέπεια, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 

δυνατόν να γίνει σημαντική εξοικονόμηση - σε ποσοστό άνω του 20% -  και άρα να 

υπάρξει συμβολή στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 

την ασφάλεια του εφοδιασμού, με πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Χρειάζεται να 

θεσπισθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις 

κοινοτικού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται βασίζονται στα ακόλουθα τέσσερα βασικά 

στοιχεία (Europa, 2003d): 

q κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ολοκληρωμένης ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων  

q ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και υφιστάμενα κτίρια, 

σε περίπτωση που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση  

q συστήματα πιστοποίησης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και, σε δημόσια κτίρια, 

τοιχοκόλληση των πιστοποιητικών και άλλων σχετικών πληροφοριών. Τα 

πιστοποιητικά δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των 5 ετών  

q επιθεώρηση των λεβήτων και των κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού στα 

κτίρια σε τακτά χρονικά διαστήματα και, επί πλέον, αξιολόγηση της 

εγκατάστασης θέρμανσης όπου οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών.  
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 Η κοινή μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενεργειακή απόδοση, και όχι πλέον μόνον 

την ποιότητα της μόνωσης του κτιρίου. Στην εν λόγω ολοκληρωμένη προσέγγιση θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, 

η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών χαρακτηριστικών, οι εγκαταστάσεις φωτισμού, η 

θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου, η ανάκτηση θερμότητας, κ.λπ. 

 Τα ελάχιστα πρότυπα για τα κτίρια υπολογίζονται βάσει της μεθοδολογίας που 

περιγράφεται ανωτέρω. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα. 

 Τα πιστοποιητικά πρέπει να διατίθενται κατά την κατασκευή, την πώληση ή την 

ενοικίαση ενός κτιρίου. Η οδηγία στοχεύει ιδιαίτερα στην ενοικίαση, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ότι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος συνήθως δεν πληρώνει τον λογαριασμό για την 

κατανάλωση ενέργειας, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα.  

 Οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση 

θέρμανσης και ζεστού νερού που πραγματοποιούν, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι 

οικονομικώς συμφέροντα. 

 Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων (Europa, 2003e), ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που πρέπει υποχρεωτικά να 

λαμβάνονται υπόψη από τα Κράτη Μέλη στη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων πρέπει να είναι και τα ακόλουθα: 

q θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (κέλυφος και εσωτερικά χωρίσματα, 

κ.λπ.). 

q παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία. 
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 Επομένως είναι σαφές ότι είναι σημαντική κάθε αποδεκτή μέθοδος που 

λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η 

Νέα Μέθοδος 5000, η οποία μετατράπηκε σε μορφή λογισμικού προγράμματος στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 Η Ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων (Europa, 2003e), είναι 04/01/2003, ενώ τα Κράτη Μέλη έχουν τελευταία 

προθεσμία για την συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία τις 4 Ιανουαρίου 2006. 
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1.2  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ  
 

 Στην Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχουν θεσμοθετηθεί μία 

σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις για την Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας στον 

Κτιριακό Τομέα. Ο πρώτος νόμος πλαίσιο, ο οποίος εισάγει την έννοια της 

εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελληνική νομοθεσία ήταν ο  Ν40/75, “Περί λήψεως 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας”. Η έννοια αυτή ήταν μάλλον άγνωστη μέχρι τότε 

στην Ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου καμία νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούσε 

να την επικαλεσθεί. Η αντιμετώπιση όμως της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης κατέστησε 

επιτακτική την ανάγκη για αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθήθηκε 

μέχρι τότε. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο νόμος αυτός ψηφίστηκε αρκετά 

νωρίς μετά την μεταπολίτευση (Λύτρας, 1996).  

 Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς μια πιο 

περιβαλλοντική πολιτική. Ειδικά για τον κτιριακό τομέα, ιδιαίτερη συμβολή προς την 

κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας έχει η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης 

“Ενέργεια 2001”. Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις αρχές 1996 σε 

συνεργασία με το ΚΑΠΕ και εκπροσώπους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

χώρας, ερευνητικών κέντρων, Κλαδικών Συλλόγων αρμόδιων Οργανισμών, κ.ά. και 

από ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων. Αποτελεί ένα συνολικό σχέδιο στρατηγικής, 

μέτρων και μέσων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής των 

κατάλληλων τεχνικών συστημάτων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σε υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα 

κτίρια και πολεοδομικά σύνολα της χώρας. Το σχέδιο αυτό, εξειδικεύει τα μέτρα που 

συμπεριλαμβάνονται στο Ελληνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Μεταβολή για τα 
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κτίρια τα οποία εφαρμόζονται μέσω πολιτικής κινήτρων. Πρόκειται για εφαρμογή του 

άρθρου 6 του Ν. 1512/85 και για εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 

οδηγίας SAVE 93/76/ΕΕ: "Σταθεροποίηση και περιορισμός εκπομπών CO2 με την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων" (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003). 

 Οι παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται, στοχεύουν τη μείωση κατά 30% της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας  και αφορούν τους ακόλουθους πέντε θεματικούς 

τομείς (Λύτρας, 1996) : 

1. Την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κεντρικές εγκαταστάσεις 

θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης και φωτισμό. 

2. Την εξοικονόμηση ενέργειας στο κέλυφος υφιστάμενων κτιρίων του οικιακού 

και του εμπορικού / τριτογενούς ιδιωτικού τομέα 

3. Την εξοικονόμηση ενέργειας στο κέλυφος υφιστάμενων παραδοσιακών κτιρίων 

και οικισμών. 

4. Την διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και στα στεγαστικά προγράμματα οργανωμένης 

δόμησης. 

5. Τον Βιοκλιματικό - Ενεργειακό σχεδιασμό νεοαναγειρόμενων κτιρίων και 

πολεοδομικών συνόλων. 

 

            Βλέπουμε λοιπόν ότι, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης “Ενέργεια 2001” 

καταδεικνύει την ανάγκη για Βιοκλιματικό - Ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων καθώς 

και για τον προσδιορισμό της ενεργειακής τους απόδοσης πριν την ανέγερση τους. 

            Από το Σχέδιο Δράσης “Ενέργεια 2001”, εκπορεύονται μέχρι και σήμερα σειρά 

νομοθετημάτων και άλλων ρυθμίσεων και πιλοτικών εφαρμογών. Μια από τις πλέον 

σημαντικές πρωτοβουλίες, που αφορά στον τρόπο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων 
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με βιώσιμους στόχους, αλλά και που πρόκειται να επηρεάσει ιδιαίτερα τον τρόπο 

παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος, ήταν η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

το 1998. Πρόκειται για την 21475/4707/19-8-98 Απόφαση, με την οποία καθορίζονται 

μέτρα και όροι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με στόχο τον 

περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

             Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον 

τρόπο μελέτης και κατασκευής των νέων κτιρίων και συνόλων, με γνώμονα την υψηλή 

ενεργειακή απόδοσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων 

κτιρίων και συνόλων. Προωθείται καθοριστικά η αντίληψη της οικολογικής δόμησης, 

μέσω του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού και της χρήσης των καθαρών 

τεχνολογιών δόμησης, που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των 

φυσικών πόρων (ενέργειας και νερού), στην ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων, 

στην εξασφάλιση θερμικής άνεσης στα κτίρια, όλο το χρόνο, υγιεινής και ποιότητας 

εσωτερικού αέρα και προωθούν γενικά την αντίληψη των αειφόρων κτιρίων και 

οικιστικών συνόλων (Καραβασίλη , 2000). 

             Παρατηρούμε λοιπόν ότι τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο 

και στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ικανό θεσμικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση της 

εξοικονόμησης ενέργειας, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό όμως που έχει 

μεγαλύτερη αξία δεν είναι η ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου αλλά η 

εφαρμογή του. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να παρακάμψει κανείς τις προδιαγραφές 

(νομοσχέδια που παραμένουν ανενεργά, παραποίηση μελετών κατά την κατασκευή και 

λειτουργία των κτιρίων κ.λ.π.). Επομένως θα πρέπει ταυτόχρονα με τους νόμους να 

υπάρχουν θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά εργαλεία και δράσεις υποστήριξης τους. 

Προτείνεται, τέλος, μία συστηματική και εντατική ενημέρωση στους μελετητές, στους 

ελεγκτές και στο ευρύτερο κοινό προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση γύρω 
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από θέματα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος στον δομημένο χώρο (Κατσανούλη, 

1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ  

     & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

 Εξετάζοντας παλαιότερες κατασκευές κτιρίων παρατηρείται ότι η εφαρμογή 

αρχών εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση και στην ψύξη κτιρίων έχει αρχίσει από 

πολύ νωρίς.   

Πιθανώς η πρώτη μορφή θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η φωτιά σε 

ανοικτό χώρο και ακολούθησε η φωτιά σε τζάκι, όπου μέσω καμινάδων διοχετεύονταν 

εξωτερικά της κατοικίας τα αέρια καύσης. Η σύλληψη της ιδέας της κεντρικής 

θέρμανσης έγινε στα Ρωμαϊκά χρόνια, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν για την θέρμανση 

διώροφων κατοικιών ειδικές τεχνικές κατασκευές διπλών πατωμάτων απ’ όπου 

διοχέτευαν καπνό καύσης. Οι Ρωμαίοι ήταν επίσης οι πρώτοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν 

“διαφανές παράθυρα”, κατασκευασμένα από μίκα και γυαλί, για την προστασία από τον 

αέρα και την βροχή, επιτρέποντας ταυτόχρονα την είσοδο στο φως. Οι πρώτες πηγές 

ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για θέρμανση ήταν το ξύλο και το κάρβουνο, ενώ για 

το φωτισμό χρησιμοποιήθηκε αρχικά πετρέλαιο και κεριά. Η έννοια της ηλιακής 

θέρμανσης φαίνεται να ήταν γνωστή από πολύ νωρίς στην ιστορία του ανθρώπου, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την ανεύρεση ερειπίων νοτίων προσανατολισμένων 

κτιρίων (Çengel, 1998). 

 Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστια βήματα στην κατασκευή και στο 

τρόπο θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων. Παρόλα αυτά ο νέος στόχος, που 

επιτυγχάνεται με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, είναι η διασφάλιση συνθηκών 

θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο με καθαρά σχεδιαστικούς χειρισμούς, ή με 

διάφορες τεχνικές στην κατασκευή του κτιρίου, περιορίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την 
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εξάρτηση από το μηχανολογικό εξοπλισμό για τη θέρμανση ή ψύξη των κτιρίων 

(Χρυσομαλλίδου,  2001). 

 Σκοπός του ενεργειακού σχεδιασμού είναι τα κτίρια να αποτελούν «ζωντανό 

φίλτρο» των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή χωροθέτησης 

του (Κοκκινάκη-Δανιήλ, 2001). Θα πρέπει λοιπόν κατά την χειμερινή περίοδο από τη 

μία πλευρά, να περιορίσει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου (απώλειες με αγωγιμότητα 

και απώλειες αερισμού) και από την άλλη πλευρά να μεγιστοποιήσει κυρίως τα θερμικά 

ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα τη θερινή περίοδο θα πρέπει να επιδιώκεται ο φυσικός 

δροσισμός του κτιρίου με την ελαχιστοποίηση των θερμικών κερδών και τη θερμική 

αποφόρτιση του κτιρίου μέσω του αερισμού και άλλων σχετικών μέτρων. Οι παραπάνω 

δύο ομάδες θερμικών ροών από και προς το κτίριο, (θερμικές απώλειες - θερμικά 

κέρδη) συνθέτουν στην πραγματικότητα και το θερμικό τους ισοζύγιο. Στην περίπτωση 

που τα θερμικά κέρδη κατά τη χειμερινή περίοδο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 

θερμικές απώλειες, προσάγεται στους εσωτερικούς χώρους θερμότητα μέσω της 

εγκατάστασης θέρμανσης, έτσι ώστε να καλυφθεί η διαφορά στο ισοζύγιο. Συνεπώς το 

ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένα κτίριο 

στο οποίο η παραπάνω διαφορά να είναι κατά το δυνατό μικρότερη (Χρυσομαλλίδου, 

2002). 

 Ο παραπάνω στόχος μπορεί επιτευχθεί αξιοποιώντας κατάλληλα διάφορες 

κλιματικές παραμέτρους, στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του κτιρίου (έδαφος, 

ατμόσφαιρα, υδάτινες επιφάνειες, βλάστηση κ.τ.λ.) αλλά και σχεδιάζοντας και 

συνδυάζοντας κατάλληλα τα ίδια τα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Το κτίριο μπορεί να 

λειτουργήσει σαν συλλέκτης και αποθήκη θερμότητας κατά τη διάρκεια  της ψυχρής 

περιόδου, ενώ αποσβένει και απορροφά τα θερμικά κέρδη  και απορρίπτει την 

πλεονάζουσα θερμότητα σε περιβάλλουσες πηγές χαμηλότερης θερμοκρασίας (αέρα, 
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έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα κ.τ.λ.) κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου (Κατσανούλη, 

1996). 

 Τα συστήματα εκείνα που ενσωματώνονται στο ίδιο το κέλυφος του κτιρίου και 

που για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά της θερμότητας δεν απαιτείται κανένα 

μηχανικό μέσο, ονομάζονται παθητικά. Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη χρήσης 

ενός απλού και χαμηλής κατανάλωσης μηχανικού μέσου (π.χ. ένας  μικρός 

ανεμιστήρας) του οποίου η κατανάλωση ενέργειας είναι σαφώς χαμηλότερη από το 

ενεργειακό κέρδος που αποφέρει το όλο σύστημα, τότε το σύστημα αυτό 

χαρακτηρίζεται ως Υβριδικό. Στην περίπτωση τέλος που η χρήση μηχανικού μέσου 

κρίνεται απαραίτητη και το προηγούμενο κριτήριο σχετικά με την χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας δεν ισχύει, τότε το σύστημα χαρακτηρίζεται ως ενεργητικό. Συχνά ένα 

ενεργητικό σύστημα δεν είναι απαραίτητο να ενσωματώνεται στο ίδιο το κτιριακό 

κέλυφος (Κατσανούλη, 1996). 
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 Συγκεντρωτικά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες θερμικής 

άνεσης στο κτίριο παριστάνονται στο σχήμα 1. Πριν όμως αναλύσουμε τα βιοκλιματικά 

συστήματα, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινίσουμε τι είναι και πως επιτυγχάνεται η 

θερμική άνεση σε ένα κτίριο.  Στην συνέχεια θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα 

ενεργητικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης και θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά τα 

παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού.  

 

 

 Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση του κτιρίου με το περιβάλλον και τον άνθρωπο (πηγή 1) 
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2.1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

 Σε αντίθεση με τα ζώα, που γεννήθηκαν με πυκνό τρίχωμα, όπως η αλεπού ή η 

αρκούδα,  ο άνθρωπος  από την αρχή της ιστορίας του διέθετε πολύ λίγα μέσα για την 

προστασία του από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι φανερό λοιπόν ότι η 

αναζήτηση θερμικής άνεσης χρονολογείται από τις αρχές της ανθρώπινης ιστορίας 

(Çengel 1998).  

 Τι είναι όμως η θερμική άνεση; Σύμφωνα με τους P. Borer και C. Harris (Borer 

et al., 1998) θερμική άνεση είναι η αίσθηση της απόλυτης φυσικής και πνευματικής 

ευημερίας. Πρόκειται λοιπόν για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ένα άτομο δεν επιθυμεί 

καμία αλλαγή. Είναι φανερό ότι αποτελεί ένα υποκειμενικό συναίσθημα, το οποίο 

εξαρτάται και επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό σωματικών και εξωσωματικών 

παραμέτρων.  

 Ο άνθρωπος διαθέτει μηχανισμούς για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του 

σώματος του και να προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος του (συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας). Ο κύριος τρόπος με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα 

κερδίζει θερμότητα είναι μέσω του μεταβολισμού, με τον οποίο μετατρέπεται η χημική 

ενέργεια (τροφή) σε μηχανική (άσκηση) και σε θερμική ενέργεια (θερμότητα). Γενικώς, 

όσο πιο έντονη είναι η δραστηριότητα τόσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του μεταβολισμού 

και κατά συνέπεια το ανθρώπινο σώμα πρέπει να αποβάλλει περισσότερη θερμότητα 

προκειμένου να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος γύρω στους 37 

βαθμούς οC (Moore, 1993). 

 Ένα τυπικό παράδειγμα αντίδραση στην υψηλή θερμοκρασία αποτελεί ο 

μεσημεριανός ύπνος, γνωστή σαν “siesta” (Moore, 1993). Αποτελεί συνήθεια κατοίκων 

σε θερμά κλίμακα και διασφαλίζει ότι ο ανθρώπινος μεταβολισμός (και η εκπομπή 

θερμότητας) ελαχιστοποιείται κατά την διάρκεια του πιο ζεστού μέρους της ημέρας (το 
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μεσημέρι), ενώ οι περισσότερες δραστηριότητες πραγματοποιούνται το πρωινό, όπου 

επικρατούν σχετικά πιο δροσερές συνθήκες.  

 Συνήθως όμως η θερμική άνεση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις 

φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 

απαραίτητο ο ανθρώπινος οργανισμός να βοηθηθεί με την θέρμανση ή τον κλιματισμό 

των χώρων στους οποίους ζει και εργάζεται. Από τεχνική άποψη αυτό είναι εύκολο με 

τη χρήση των υπαρχόντων θερμαντικών και κλιματιστικών συστημάτων. Το ζητούμενο 

όμως, το οποίο έχει αποκτήσει στις μέρες μας πρωτεύοντα σημασία, είναι η επίτευξη 

συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων, με την χαμηλότερη δυνατή 

κατανάλωση ενέργειας (ΔΙΠΕ et al., 2000). 

 Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την επίτευξη θερμικής άνεσης στο 

εσωτερικό των κτιρίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις προσωπικές μεταβλητές, 

όπως το είδος των δραστηριοτήτων και ο ρουχισμός των ενοίκων και στις 

περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα και του 

κελύφους των κτιρίων, η υγρασία και η ταχύτητα του αέρα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

1996a). Η θερμική άνεση μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς 

των παραπάνω μεταβλητών.  

  

 

Για να επέλθει θερμική ισορροπία στο σώμα πρέπει η παραγόμενη θερμότητα 

(ως αποτέλεσμα του ανθρώπινου μεταβολισμού) να εξισορροπηθεί με τη θερμότητα 

που μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, ακτινοβολία και εξάτμιση από ή προς το 

περιβάλλον. Το θερμικό ισοζύγιο ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον 

παριστάνεται από την ακόλουθη σχέση (ΔΙΠΕ et al., 2000): 
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              QM  =  Qdif   +  Qevap  +  Qresp  +  Qr  +  Qc 

 

όπου             QM  =   η θερμότητα που παράγεται μέσω του μεταβολισμού, 

                     Qdif  =  η θερμότητα που διαχέεται μέσω του δέρματος,     

 Qevap=  η θερμότητα που απάγεται χάρη την εξάτμιση του ιδρώτα, 

 Qresp=  η λανθάνουσα θερμότητα που απαιτείται για την εφίδρωση, 

Qr   = οι απώλειες θερμότητα με ακτινοβολία από την εξωτερική επιφάνεια 

ενός ντυμένου ατόμου προς το περιβάλλον, 

 Qc     =  η μετάδοση θερμότητα με μεταφορά προς το περιβάλλον. 

 
 Στο σχήμα που ακολουθεί παριστάνονται σχηματικά οι κύριοι παράμετροι που 

επηρεάζουν την αίσθηση της θερμικής άνεσης σε ένα κτίριο. 

 

 

 Σχήμα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική άνεση (πηγή 1) 
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 Για να εξασφαλιστούν λοιπόν οι συνθήκες άνεσης σε ένα χώρο, πέρα από τους 

προσωπικούς παράγοντες για κάθε άνθρωπο (δραστηριότητα, ρουχισμό κ.α.) σπουδαίο 

ρόλο παίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (εσωτερική θερμοκρασία, υγρασία, 

κ.τ.λ.). Οι παράγοντες αυτοί   εξαρτώνται άμεσα από το σχεδιασμό του κτιρίου και τα 

συστήματα θέρμανσης και ψύξης αυτού. Και ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί θερμική 

άνεση με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας είναι εφαρμόζοντας 

βιοκλιματικό σχεδιασμό στην κατασκευή των κτιρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο                                                                                                               24             

2.2  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ  

 

 Τα ενεργητικά συστήματα αποτελούν μία πολύ σημαντική μέθοδος 

εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση χώρων 

και την παραγωγή ζεστού νερού στα κτίρια. Ταξινομούνται ανάλογα με το μέσο το 

οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή και αποθήκευση ενέργειας σε συστήματα υγρού 

και συστήματα αέρος. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας και των δύο συστημάτων είναι ο 

ίδιος, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρήση των ίδιων στοιχείων και υλικών για την 

κατασκευή τους. Τα συστήματα αέρος χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θέρμανση 

χώρων και την ξήρανση αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές. 

Τα συστήματα υγρού είναι κατάλληλα για μια πιο ευρεία κλίμακα εφαρμογών όπως 

θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, συστήματα κλιματισμού, 

θέρμανση του νερού σε πισίνες και, τέλος, ως πηγή ενέργειας σε αντλίες θερμότητας. 

Χάρη σε αυτό το ευρύ φάσμα εφαρμογών, τα συστήματα υγρού χρησιμοποιούνται πολύ 

συχνότερα από τα συστήματα αέρος σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες (ΔΙΠΕ 

et al., 2001). 

 Για τον χαρακτηρισμό των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων χρησιμοποιείται 

και μία άλλη ταξινόμηση κατά ISO/DIS 9488 που είναι η ακόλουθη (ΔΙΠΕ et al., 

2000): 

q Αυτόνομα συστήματα, χωρίς βοηθητική θερμαντική πηγή. 

q Συστήματα προθέρμανσης. Χρησιμοποιούνται για την προθέρμανση νερού που 

στη συνέχεια τροφοδοτεί άλλα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. 

q Υβριδικά συστήματα. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό ηλιακά και συμβατικά, 

ώστε να καλύπτουν τις θερμαντικές ανάγκες ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα 

της ηλιακής ενέργειας. 
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 Τέλος τεχνικά ιδιαίτερα αποδοτικό ενεργητικό σύστημα είναι η εφαρμογή 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατότητα μετατροπής 

της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να ενσωματωθούν και στο 

κέλυφος του κτιρίου (Μπαλτάς, 2001). 

 Παρόλο που η έντονη ηλιοφάνεια στη χώρα μας καθιστά τα ενεργητικά 

συστήματα αποδοτικά υπάρχουν παρόλα αυτά προβλήματα στην ενσωμάτωση τους στα 

κτίρια κυρίως του αστικού περιβάλλοντος. Τέτοια προβλήματα είναι ο σκιασμός των 

ηλιακών συλλεκτών και των φωτοβολταϊκών στοιχείων από τα γειτονικά κτίρια, ο 

προσανατολισμός του κτιρίου αλλά και το πλάτος των δρόμων, ο τρόπος κατασκευής 

των κτιρίων και η διαθεσιμότητα χώρου για την εγκατάσταση των ηλιακών 

συστημάτων, καθώς και η ρύπανση του αέρα που προκαλεί επικαθίσεις στα καλύμματα 

των συλλεκτών και των  φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τέλος το κόστος των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάσταση 

τους.  
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2.3  Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 Πριν προχωρήσουμε στα παθητικά συστήματα τα οποία ενσωματώνονται στο 

κέλυφος ενός κτιρίου είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην αξία του σωστού 

προσανατολισμού του κτιρίου και της σωστής χωροθέτησης του κτιρίου μέσα στο 

οικόπεδο.  

 Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες του Βόρειου Ημισφαίριου οι 

επιφάνειες που είναι προσανατολισμένες στο Νότο δέχονται το χειμώνα περισσότερη 

ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας απ’ αυτές που είναι προσανατολισμένες στα 

άλλα σημεία του ορίζοντα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται το κτίριο αλλά και όλα τα 

παθητικά ηλιακά συστήματα να έχουν νότιο προσανατολισμό, με απόκλιση μέχρι 30 

μοίρες ανατολικά ή δυτικά του νότου. Προκειμένου δε, να αποφευχθεί ο έντονος 

ηλιασμός το καλοκαίρι, όταν ο ήλιος βρίσκεται ψηλότερα στον ορίζοντα, προτείνεται 

να σκιαστεί η νοτίου προσανατολισμού όψη του κτιρίου με τη χρήση ενός οριζόντιου 

σκιάστρου. (ΚΑΠΕ, 1998). Στο σχήμα 3 φαίνεται η εξάρτηση της θερμοκρασίας στους 

εσωτερικούς χώρους ενός προσανατολισμένου προς το νότο σπιτιού, σε σχέση την 

ημερήσια ηλιακή τροχιά, ενώ στο σχήμα 4 προτείνονται πιθανές επιλογές για την 

χρησιμοποίηση των εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη θέση του στο σπίτι. 
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Σχήμα 3: Εσωτερικές συνθήκες θέρμανσης σε σχέση με την ηλιακή τροχιά (πηγή 2)  

 

 

Σχήμα 4: Πιθανές χρήσης εσωτερικών χώρων σε σχέση με την ηλιακή τροχιά (πηγή 2)  
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 Βέβαια στα μεγάλα αστικά κέντρα ή γενικότερα σε πυκνοδομημένες περιοχές, 

αντιμετωπίζεται μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τον προσανατολισμό των κτιρίων και 

τη σκίασή τους από τα απέναντι κείμενα. Γι’ αυτό το λόγο ιδιαίτερη σημασία έχει η 

χωροθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο. Με τη χωροθέτηση του κτιρίου στην πίσω 

βορινή πλευρά του οικοπέδου, αυξάνεται η απόσταση από τα απέναντι κτίρια και έτσι 

μπορεί να αποφευχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο το ρίσκο της σκίασης, το οποίο και 

καταργεί τα πιθανά ηλιακά οφέλη (Χρυσομαλλίδου, 2002). 

 Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τα παθητικά ηλιακά συστήματα σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, στα παθητικά συστήματα θέρμανσης και στα παθητικά συστήματα 

δροσισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
3. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
  

 Τα παθητικά συστήματα θέρμανσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

συστήματα Άμεσου και τα συστήματα Έμμεσου κέρδους. Και στις δύο περιπτώσεις η 

λειτουργία τους βασίζεται στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Η ηλιακή ακτινοβολία 

διαπερνά την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου και η θερμότητα της εγκλωβίζεται στο 

εσωτερικό του. Έτσι ζεσταίνονται τόσο τα δομικά στοιχεία του κτιρίου (δάπεδα, 

τοίχοι), όσο και ο εσωτερικός αέρας. Μέρος της θερμότητας που αποθηκεύεται στη 

μάζα των δομικών στοιχείων αποδίδεται αργότερα στον εσωτερικό χώρο, ακόμα και 

κατά την διάρκεια της νύχτας. Το ποσό της θερμότητας που αποθηκεύεται, αλλά και ο 

χρόνος κατά τον οποίο αυτή αποδίδεται στο χώρο, εξαρτώνται από τα υλικά και το 

πάχος των δομικών στοιχείων (ΚΑΠΕ, 1998). 
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3.1  ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

  

 Τα συστήματα Άμεσου Κέρδους αποτελούν το απλούστερο είδος παθητικών 

συστημάτων. Τα συστήματα αυτά  συνδυάζουν μεγάλα παράθυρα νότιου 

προσανατολισμού με τα δομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα, οροφή) στο εσωτερικό χώρο. 

Τα δομικά αυτά στοιχεία θερμαίνονται και παίζουν το ρόλο της θερμικής αποθήκης 

κατά τη διάρκεια της ημέρας και της πηγής θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

είτε με άμεση έκθεση τους στην ηλιακή ακτινοβολία είτε με μεταφορά θερμότητας 

λόγω θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ του εσωτερικού αέρα και των δομικών 

στοιχείων. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους (ΔΙΠΕ et 

al., 2000).  

 

 

 

 Σχήμα 5:  Άμεση αποθήκευση στα δομικά στοιχεία του κτιρίου την ημέρα και 

την νύχτα {(1):υαλοπίνακας, (2):θερμική μάζα, (3):κινητά στοιχεία για νυχτερινή 

μόνωση, (4):ηλιοπροστασία, (5):μονωμένα παραθυρόφυλλα} (πηγή 1) 
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 Μερικά από τα πλεονεκτήματα εφαρμογής παθητικών ηλιακών συστημάτων 

θέρμανσης άμεσου κέρδους είναι τα ακόλουθα: Αποτελεί το πιο απλό παθητικό ηλιακό 

σύστημα θέρμανση, με το μικρότερο κόστος. Επιπλέον επιτυγχάνει υψηλής στάθμης 

φυσικό φωτισμό και οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο μέσω των νότια 

προσανατολισμένων γυάλινων επιφανειών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996b). 

 Από τα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου θέρμανσης το σημαντικότερο είναι ότι 

μπορεί να προκαλέσει θάμβωση ή υπερθέρμανση του κτιρίου αν δεν εφαρμοστούν 

τεχνικές ελέγχου και ηλιοπροστασία στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες με νότιο 

προσανατολισμό (ΔΙΠΕ et al., 2000). Επιπλέον τα παθητικά συστήματα θέρμανσης με 

άμεσο κέρδος μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια 

της νύχτας και αλλοίωση των χρωμάτων των αντικειμένων του εσωτερικού χώρου, 

λόγω της υπεριώδης ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός, την ημέρα (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 1996b). 
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3.2 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

 

 Στην περίπτωση των παθητικών συστημάτων Έμμεσου Κέρδους, μεταξύ του 

εσωτερικού χώρου που επιθυμούμε να θερμάνουμε και της γυάλινης εξωτερικής 

επιφάνειας παρεμβάλλεται ένα άλλο στοιχείο, όπως για παράδειγμα ένας τοίχος, ή ένας 

ηλιακός χώρος. Η ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά το τζάμι εγκλωβίζεται στο χώρο 

πίσω από αυτό, όπου απορροφάται και αποθηκεύεται. Στη συνέχεια αυτή η  

αποθηκευμένη θερμότητα αποδίδεται σταδιακά στον εσωτερικό χώρο θερμαίνοντας 

τον, με φυσικό τρόπο (ΚΑΠΕ, 1998). 

 Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα παθητικής θέρμανσης Έμμεσου Κέρδους 

καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε κάποια από αυτά. 
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3.2.1 ΗΛΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

 Ο ηλιακός χώρος είναι ένας προσαρτημένος στο κτίριο χώρος, με μεγάλο 

ποσοστό γυάλινης επιφάνειας στη νότια πλευρά του κτιρίου (±30ο Ν). Χρησιμοποιεί 

την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία θερμαίνει τον αέρα στο εσωτερικό του, αλλά και τα 

δομικά στοιχεία που το περιβάλλουν και που αποτελούν τμήμα του νότιου κελύφους 

του κτιρίου. Η θερμότητα μεταβιβάζεται τελικά στο εσωτερικό του κτιρίου με αγωγή 

και ακτινοβολία μέσω των κοινών δομικών στοιχείων και με μεταφορά μέσω του 

θερμού αέρα που εισέρχεται στο κυρίως κτίριο από τα κατάλληλα διαμορφωμένα 

ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, ειδικές θυρίδες) (Τσίπηρας, 2000). Στα σχήματα που 

ακολουθούν παριστάνεται η λειτουργία παθητικής θέρμανσης σε δύο μορφές ηλιακών 

χώρων. 

 

 

 

Σχήμα 6:  Λειτουργία παθητικής θέρμανσης ηλιακού χώρου κατά την διάρκεια 

της ημέρας και της νύχτας (πηγή 1) 
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Σχήμα 7:  Λειτουργία παθητικής θέρμανσης ηλιακού χώρου με αδιαφανή 

οροφή κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας (πηγή 1) 

 

 Η εφαρμογή ενός ηλιακού χώρου ή αλλιώς ενός χώρου ανάσχεσης  σε ένα κτίριο 

έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συνδυάζει την ευκολία κατασκευής, με την υψηλή 

απόδοση θερμικών κερδών. Επιπλέον μειώνονται οι απώλειες του κτιριακού κελύφους 

στο τμήμα του κτιρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Αυτός ο παράγοντας 

μεγιστοποιείται στην περίπτωση που καλύπτει το πλήρες πλάτος και ύψος της νότιας 

προσανατολισμένης πλευράς του κτιρίου (βλέπε σχήμα 8). Ένας χώρος ανάσχεσης 

μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και για μη ενεργειακούς σκοπούς, όπως σαν επέκταση 

του χώρου διαβίωσης ή ως θερμοκήπιο φυτών. Τέλος, ο ηλιακός χώρος μπορεί να 

συνδυαστεί εύκολα με κάποιο άλλο παθητικό σύστημα θέρμανσης (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 1996b). 
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Σχήμα 8:  Ηλιακός χώρος ενσωματωμένος πλήρως στην νότια πλευρά του 

κτιρίου (πηγή 1) 

 

 Ένας ηλιακός χώρος μπορεί να προκαλέσει όμως και προβλήματα, ιδιαίτερα αν 

δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την κατασκευή του. Το κυριότερο είναι ότι σε 

θερμά κλίματα υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης υπερθέρμανσης το καλοκαίρι. Το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη σκίαση καθώς και με σωστή 

τοποθέτηση ανοιγμάτων. Στο σχήμα 9 βλέπουμε πως η κατάλληλη εφαρμογή 

ανοιγμάτων σε ένα χώρο ανάσχεσης μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή υπερθέρμανση 

τις θερμές μέρες. Πιθανό αποτρεπτικό παράγοντα για την εφαρμογής ενός ηλιακού 

χώρου υψηλής απόδοσης μπορεί να  αποτελέσει επίσης το σχετικά υψηλό κόστος σε 

σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

1996b). Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη την αξία της ευχαρίστησης που προκαλεί 

καθώς και το μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος από την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 

με μηχανικά μέσα. 
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 Σχήμα 9:  Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας και αερισμός ηλιακού χώρου (πηγή 1) 

 

 

 Για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση ενός χώρου ανάσχεσης σημαντική 

παράμετρος αποτελεί το μέγεθος του θερμοκηπίου. Σε ψυχρές περιοχές απαιτούνται 

0,65 - 1,5 m2 νότιου διπλού υαλοστασίου για κάθε τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενου 

εσωτερικού χώρου. Για εγκράτειες περιοχές η αναλογία αυτή μειώνεται σε 0,33 -       

0,9 m2 (ΔΙΠΕ et al., 2000). Το σχήμα επίσης του ηλιακού χώρου θα πρέπει να είναι 

επίμηκες με τη μεγάλη πλευρά του στραμμένη προς το νότο και το μεγαλύτερο τμήμα 

του υαλοστασίου του να είναι τοποθετημένο όσο το δυνατό κάθετα στην κατεύθυνση 

πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τις ώρες και τους μήνες που θέλουμε να 

μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη (δηλαδή κατά τις μεσημβρινές ώρες του χειμώνα). Με αυτό 

τον τρόπο αποφεύγονται οι μεγάλες αντανακλάσεις (Τσίπηρας, 2000).      
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3.2.2 ΗΛΙΑΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 

 

 Οι ηλιακοί τοίχοι αποτελούν μία μεγάλη κατηγορία παθητικών συστημάτων 

έμμεσου κέρδους. Αποτελούν ένα συνδυασμό τοίχου και υαλοπίνακα και 

προσαρμόζονται σε τμήμα του κελύφους του κτιρίου. Το εξωτερικό μέρος του είναι 

τζάμι, μεσολαβεί διάκενο πάχους 5-15 cm και στο εσωτερικό του υπάρχει τοίχος, 

υψηλής θερμοχωρητικότητας (Τσίπηρας, 2000). Στους ηλιακούς τοίχους η θερμότητα 

που δεσμεύεται μεταδίδεται στους χώρους του κτιρίου, είτε με μεταφορά θερμότητας, 

περνώντας με τον αέρα  μέσα από μικρά ανοίγματα στον τοίχο (θυρίδες), είτε λόγω 

αγωγιμότητας, μέσα από τον ίδιο τον τοίχο. Συχνά η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου 

βάφεται σε σκούρο χρώμα για την μέγιστη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας που 

προσπίπτει σ’ αυτόν (ΚΑΠΕ, 1998). 

  Οι ηλιακοί τοίχοι διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία 

τους αλλά και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται. Έτσι οι ηλιακοί τοίχοι που 

στηρίζουν την  λειτουργία τους στη μεταφορά θερμού αέρα στον προς θέρμανση χώρο 

μέσα από θυρίδες, ονομάζονται θερμοσιφωνικά πανέλα. Οι τοίχοι στους οποίους η 

θερμότητα μεταφέρεται σταδιακά μέσα στο χώρο με αγωγή, μέσω της μάζας τους, 

ονομάζονται τοίχο μάζας. Αν αντί για τοίχο με συνήθη δομικά υλικό χρησιμοποιηθούν 

δοχεία με νερό, το σύστημα ονομάζεται τοίχος νερού. Υπάρχουν τέλος και περιπτώσεις 

ηλιακών τοίχων που συνδυάζουν και τους δύο τρόπους λειτουργίας, δηλαδή τοίχοι 

μάζας που έχουν και θυρίδες. Τέτοια περίπτωση αποτελεί ο τοίχος Trombe (ΚΑΠΕ, 

1998). 

 Σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να προστατεύονται, οι ηλιακοί τοίχοι,  

κατά τη διάρκεια της νύχτας, (π.χ. με ένα θερμομονωτικό ρολό), και κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού (π.χ. με κάποιο σκίαστρο). Επιπλέον, για να αποφεύγονται 
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προβλήματα υπερθέρμανσης τους, θα πρέπει να αερίζονται (ΚΑΠΕ, 1998). Στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά κάποιες περιπτώσεις ηλιακών τοίχων.  

  

Ι) Τοίχος μάζας 

 

 Ο τοίχος μάζας αποτελεί τον απλούστερο ηλιακό τοίχο και όπως αναφέραμε 

στηρίζει τη λειτουργία του στη μετάδοση θερμότητα στο χώρο με συλλογή, 

αποθήκευση και μετάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας με αγωγή μέσω του τοίχου και 

στη συνέχεια με μεταφορά της στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Ταυτόχρονα καθώς 

αυξάνεται η επιφανειακή θερμοκρασία του τοίχου προκαλείται αύξηση της 

θερμοκρασίας του αέρα στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του τοίχου και του υαλοπίνακα  

(ΔΙΠΕ et al., 2000). Στο σχήμα  10 φαίνεται ο τρόπος της έμμεσης αποθήκευση ενός 

τοίχου μάζας την ημέρα και την νύχτα. 

 

 

 Σχήμα 10:  Έμμεση αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας σε τοίχο μάζας κατά 

την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας (πηγή 1) 
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ΙΙ) Ηλιακός τοίχος ανοικτού βρόχου 

  

 Ο ηλιακός τοίχος ανοικτού βρόχου αποτελεί μία παραλλαγή του τοίχου μάζας. 

Όπως φαίνεται και από την Σχήμα 9 στην περίπτωση αυτή ο εξωτερικός αέρας έχει τη 

δυνατότητα να εισέρχεται στο διάκενο μεταξύ του υαλοπίνακα και του τοίχου, 

θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία και στη συνέχεια διοχετεύεται στο εσωτερικό 

δωμάτιο προς θέρμανση.  

 

 

 
 
 

 Σχήμα 11:  Έμμεση αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας σε ηλιακό τοίχο 

ανοικτού βρόχου (πηγή 3) 
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ΙΙΙ) Τοίχος Trombe 

 

 Παραλλαγή του τοίχου μάζας αποτελεί και ο τοίχος Trombe. Σε αυτή την 

περίπτωση ο τοίχος έχει στο πάνω και στο κάτω μέρος του οπές που επιτρέπουν στον 

αέρα να κυκλοφορεί μέσα από αυτές στο χώρο που θερμαίνεται. Πήρε το όνομα του 

από τον καθηγητή F. Trombe και τον αρχιτέκτονα J. Michel στην Γαλλία και το 1967 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε πειραματικά σπίτια στο Odeillo της Γαλλίας.  

 

 

 

 

 Σχήμα 12:  Έμμεση αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας σε τοίχο Trombe κατά 

την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. {(1):διπλός υαλοπίνακας, (2): 10-15 cm κενό 

αέρα (3):τοίχος μάζας, (4): θερμική ακτινοβολία (5):νυχτερινή μόνωση ή πρωινή 

ηλιοπροστασία κατά το καλοκαίρι  (6): κάτω άνοιγμα τοίχου, (7): άνω άνοιγμα τοίχου  

(πηγή 1) 
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 Ο ακριβές τρόπος λειτουργίας των ανοιγμάτων είναι ο εξής: 

 Κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν τα ανοίγματα είναι ανοικτά, μέρος της 

θερμικής ενέργειας που συσσωρεύεται στο διάκενο, μεταφέρεται άμεσα στο χώρο με 

φυσική κυκλοφορία του αέρα, ο οποίος κατά την κυκλοφορία του παρασύρει τον αέρα 

του εσωτερικού χώρου στο διάκενο και τον θερμαίνει. Συγκεκριμένα ο ψυχρός αέρας 

του χώρου μεταφέρεται στο διάκενο μεταξύ τζαμιού και τοίχου από ανοίγματα στο 

κάτω μέρος του τοίχου, θερμαίνεται και ανυψώνεται με φυσική μεταφορά και 

επαναποδίδεται στο χώρο μέσω ανοιγμάτων στο πάνω μέρος του τοίχου 

(Χρυσομαλλίδου, 1996). 

 Κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τις συννεφιασμένες μέρες, οι θυρίδες στο 

πάνω μέρος του τοίχου παραμένουν κλειστές, έτσι ώστε να εμποδίζεται η αντίστροφη 

κίνηση του θερμού αέρα από τον εσωτερικό χώρο προς την εξωτερική ψυχρή επιφάνεια 

του υαλοπίνακα (Τσίπηρας, 2000). Μάλιστα ο καλύτερος τρόπος για το κλείσιμο του 

ανοίγματος είναι η τοποθέτηση ειδικής κατασκευής από ελαφρύ φιλμ το οποίο 

κρεμιέται πάνω από την άνω θυρίδα. Ο τρόπος αυτός υπερτερεί από τους χειροκίνητους 

τρόπους κλεισίματος (damper), γιατί οι τελευταίοι είναι άβολοι και αναξιόπιστοι. Αυτό 

γιατί προϋποθέτουν να βρίσκεται κάποιος ένοικος την ώρα που πρέπει να ανοιχτούν και 

να κλείσουν αλλά και γιατί είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζει κάποιος κάθε στιγμή 

την φορά κίνησης του αέρα χωρίς τη χρήση κάποιου ανιχνευτικού μέσου (π.χ. με 

καπνό) (Moore, 1993).          

 Κατά τη θερινή περίοδο,  κατά την διάρκεια της μέρας, η άνω θυρίδα πρέπει να 

είναι μόνιμα κλειστεί για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του κτιρίου, ενώ με 

κατάλληλο άνοιγμα στο πάνω μέρος της γυάλινης επιφάνειας μπορεί να διοχετευθεί ο 

θερμός αέρας του δωματίου στο εξωτερικό περιβάλλον. 
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 Αντίστοιχα τις νυχτερινές ώρες, όπου η εξωτερική γυάλινη επιφάνεια του τοίχου 

Trombe είναι ψυχρότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου, μπορεί να επιτευχθεί 

δροσισμός του δωματίου με άνοιγμα των θυρίδων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο θερμός 

αέρας του δωματίου διοχετεύεται στο πάνω άνοιγμα του τοίχου, ψύχεται στο διάκενο 

και κινείται με φυσικό τρόπο προς το κάτω άνοιγμα, απ’ όπου εισέρχεται στο δωμάτιο 

και το δροσίζει. Στο σχήμα 13 παριστάνεται η κίνηση του αέρα σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις.    

 

 

 Σχήμα 13:  Λειτουργία των ανοιγμάτων σε τοίχο Trombe (πηγή 4) 
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IV) Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Ηλιακών τοίχων 

  

 Σαν πλεονεκτήματα των ηλιακών τοίχων μπορούμε να αναφέρουμε τα  

ακόλουθα. Καταρχήν, ο ηλιακός τοίχος δεν προκαλεί προβλήματα θάμβωσης στον 

εσωτερικό κτίριο, ούτε αλλοιώσεις στα αντικείμενα του εσωτερικού χώρου, λόγω της 

υπεριώδης ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. Προστατεύεται επιπλέον η ιδιωτικότητα 

των ενοίκων. Ακόμα οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας στο χώρο διαβίωσης είναι πιο 

χαμηλές από αυτές στα συστήματα άμεσου κέρδους λόγω της σταδιακής μετάδοσης της 

θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους. Η χρονική υστέρηση μεταξύ της απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας και της διανομής της θερμικής ενέργειας στο χώρο προς 

θέρμανση λειτουργεί επίσης σαν πλεονέκτημα για την θέρμανση τη νύχτα, όπου οι 

ανάγκες είναι μεγαλύτερες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996b). 

 Ορισμένα από τα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν οι ηλιακοί τοίχοι 

είναι ο περιορισμός φωτισμού, καθώς και η έλλειψη άνεσης λόγω υπερθέρμανσης αν 

δεν υπάρξει επαρκής αερισμός. Επίσης η γυάλινη επιφάνεια τους απαιτεί συχνό 

καθαρισμό και γι’ αυτό και θα πρέπει να κατασκευάζονται με δυνατότητα πρόσβασης 

από το κτίριο για τον καθαρισμό τους. Ακόμα ο απαραίτητος έλεγχος των βοηθητικών 

συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού γίνεται πιο πολύπλοκος με την χρήση ηλιακού 

τοίχου και απαιτεί σχετικά υψηλό κόστος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996b). 
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3.2.3  ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

 

 Ένα απλό, αλλά ένα όχι και τόσο διαδεδομένο, σύστημα παθητικής θέρμανσης 

έμμεσου κέρδους είναι ο συλλέκτης αέρα ανοικτού βρόχου. Η λειτουργία του 

στηρίζεται στην θέρμανση του αέρα που συλλέγεται με φυσικό τρόπο πριν την είσοδο 

του στο κτίριο και παριστάνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Μεγάλη σημασία έχει η 

τοποθέτηση του, σε σωστό σημείο στο κτίριο καθώς η απόδοση του συλλέκτη αέρα 

εξαρτάται περισσότερο από τη ροή του αέρα ανά μονάδα επιφάνειας παρά από τις 

κλιματικές συνθήκες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996c). 

  

 

 

 

 Σχήμα 14:  Έμμεση αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας σε Συλλέκτης αέρα 

ανοικτού βρόχου (πηγή 3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
4. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 
  

 Για να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης σε ένα κτίριο δεν αρκεί όμως, 

η κάλυψη των θερμικών αναγκών το χειμώνα. Πρέπει επιπλέον να καλύπτονται οι 

ανάγκες δροσισμού το καλοκαίρι, αποφεύγοντας έτσι τις συνθήκες υπερθέρμανσης. 

Όπως και στην θέρμανση αυτό μπορεί να γίνει τόσο με την χρήση συμβατικών 

κλιματιστικών μέσων, όσο εφαρμόζοντας παθητικά συστήματα δροσισμού.  

 Τα οφέλη στην περίπτωση που εφαρμόσουμε παθητικά συστήματα θέρμανσης 

δεν προκύπτουν μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τη χρήση των 

ιδιαίτερα ενεργειοβόρων κλιματιστικών. Σημαντικές είναι επίσης, οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της χρήσης συμβατικών κλιματιστικών, όπως η συμβολή στη μείωση του 

ατμοσφαιρικού όζοντος λόγω της έκλυσης χλωροφθορανθράκων (CFCs) στην 

ατμόσφαιρα και η κακή ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου. Επιπλέον ενώ το 

κόστος εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι σχετικά μικρό, είναι μεγάλο το κόστος 

συντήρηση και λειτουργίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συμβατικός κλιματισμός 

απαιτεί τριπλάσια με τετραπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σχέση με την θέρμανση 

(European Commission, 1994). 

 Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση 

παθητικών και υβριδικών συστημάτων δροσισμού. Τα συστήματα αυτά χωρίζονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες (European Commission, 1994).  

q Σε αυτά που βασίζονται στην αυξημένη θερμική προστασία του κτιρίου και  

q Σε αυτά που απάγουν την πλεονάζουσα θερμότητα σε ψυχρότερες 

περιβαλλοντικές “δεξαμενές”. Αυτές οι δεξαμενές μπορεί να είναι ο αέρας για 

δροσισμό με αερισμό, ο ουράνιος θόλος (το διάστημα) για δροσισμό με 
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ακτινοβολία, το νερό για δροσισμό με εξάτμιση, ή το έδαφος για δροσισμό από 

το έδαφος. 

 

 

 

 Σχήμα 15:  Παθητικός δροσισμός μέσω της απαγωγής της πλεονάζουσας 

θερμότητας σε περιβαλλοντικές δεξαμενές θερμότητας (νερό, αέρα, έδαφος) (πηγή 1) 
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4.1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  

 Η προστασία του κτιρίου από τα θερμικά κέρδη μπορεί να γίνει με τεχνικές 

όπως ηλιοπροστασία του κτιρίου, επίδραση και δημιουργία του κατάλληλου 

μικροκλίματος, επιλέγοντας υλικά για το κέλυφος του κτιρίου με μεγάλη 

θερμοχωρητικότητα για απόσβεση και απορρόφηση της θερμότητας που δέχεται. Στην 

συνέχεια θα ασχοληθούμε κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους. 

 

  

4.1.1 ΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  

 Πρωταρχική σημασία για την επίτευξη συνθηκών άνεσης κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες είναι η ενίσχυση της άμυνας του κτιρίου από τις ανεπιθύμητες 

ηλιακές ακτίνες. Η ηλιοπροστασία του κτιρίου θεωρείται παθητικό σύστημα με την 

ευρύτερη έννοια του όρου, αφού οδηγεί στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό των κτιρίων (ΚΑΠΕ, 1998). Μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλη 

διαμόρφωση του σχήματος του κτιρίου και της τοποθέτησης του στον χώρο, με επιλογή 

ειδικών υλικών στα διαφανή και αδιαφανή στοιχεία του κελύφους και με την χρήση 

σταθερών και μεταβλητών σκιάστρων.    

 Γενικά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται εξωτερικά σκίαστρα, τα οποία 

αποτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισχωρήσει στο κτίριο πριν απορροφηθεί η 

ηλιακή ακτινοβολία από το κτίριο, γιατί διαφορετικά πρέπει να αποβληθεί η 

ακτινοβολία που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του. Η επιλογή των σκίαστρων που 

πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε περίπτωση  εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και 

τον προσανατολισμό της πλευράς του κτιρίου που τοποθετούνται. Έτσι στην νότια 
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πλευρά ένας οριζόντιος πρόβολος είναι συνήθως αρκετός αφού επιτρέπει την είσοδο 

του χειμερινού - “χαμηλού” ήλιου, ενώ εμποδίζει το καλοκαιρινό - “υψηλό”. Αντίθετα 

στις πλευρές με ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιούνται κατακόρυφα σκίαστρα αφού στις πλευρές αυτές ο ήλιο είναι αρκετά 

χαμηλά ακόμα και το καλοκαίρι κτιρίων (ΚΑΠΕ, 1998). 

 Στο σχήμα που ακολουθεί παριστάνεται το ύψος του ήλιου σε διάφορες εποχές 

σε μία νότια προσανατολισμένη πλευρά. 

 

 

 

 Σχήμα 16:  Ύψος και ακτίνες ηλίου από νότια ανοίγματα κατά τις διάφορες 

εποχές του χρόνου (πηγή 1) 
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4.1.2 ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ 

  

 Το μικροκλίμα μιας περιοχής αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για την 

ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και την επίτευξη θερμικής άνεσης στους 

υπαίθριους αλλά και στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ευνοϊκό μικροκλίμα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση (βλάστηση, χωροθέτηση υδάτινων 

επιφανειών κ.τ.λ.) του περιβάλλοντα χώρου. Ρυθμίζεται με αυτό τον τρόπο ο ηλιασμός, 

ο αερισμός και η υγρασία του αέρα πριν την είσοδο στο κτίριο (Κατσανούλη, 1996).

 Η βλάστηση επιδρά στο μικροκλίμα και επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας στα 

κτίρια με τους εξής τρόπους (ΚΑΠΕ, 1998): 

q Με σκίαση του κτιρίου. Ιδιαίτερα τα φυλλοβόλα δέντρα παρέχουν 

ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, ενώ αφήνουν τις ωφέλιμες ηλιακές ακτίνες να 

εισχωρήσουν το χειμώνα (βλέπε σχήμα 17). 

q Εμποδίζοντας ή κατευθύνοντας τους ανέμους προς το κτίριο. 

q Με την διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής απορροφώντας θερμότητα από τον 

αέρα. 

q Δημιουργώντας ευχάριστη ατμόσφαιρα για την παραμονή των ενοίκων εκτός 

κτιρίου. Έτσι περιορίζεται η θερμική επιβάρυνση του κτιρίου κατά τις θερμές 

περιόδους. 

 

 Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες στο Lawrence Berkeley Laboratory των ΗΠΑ, 

η ύπαρξη ενός πλήρως ανεπτυγμένου δέντρου σε μία μονοκατοικία των ΗΠΑ, 

συμβάλλει στην μείωση του ψυκτικού φορτίου κατά 12 έως 24 %, ενώ η ύπαρξη τριών 

δέντρων μπορεί να μειώσει τις ανάγκες κλιματισμού από 17 έως 57 %.  Σύμφωνα με 
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αυτή τη μελέτη ποσοστό 10 έως 35 % του παραπάνω οφείλεται στο σκιασμό ενώ το 

υπόλοιπο οφείλεται στην εξατμισοδιαπνοή.  

 

 

 

 Σχήμα 17:  Θερμική και χειμερινή λειτουργία ενός δέντρου (πηγή 1) 

 

 Ανάλογα οφέλη παρατηρούνται στο μικροκλίμα με την χρήση υδάτινων 

επιφανειών. Στην περίπτωση αυτή με εξάτμιση απορροφάται θερμότητα από τον αέρα 

και παράλληλα ο θερμός αέρας ψύχεται πριν την είσοδο του στο κτίριο κατά την επαφή 

του με την ψυχρότερη επιφάνεια του νερού (ΔΙΠΕ et al., 2000). Περισσότερα για την 

χρήση των υδάτινων επιφανειών θα αναφέρουμε σε επόμενη παράγραφο αφού οι 

επιφάνειες αυτές μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή θερμότητας στις οποίες απάγεται 

η πλεονάζουσα θερμότητα του κτιρίου για τον δροσισμό του. 
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4.2 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ  

 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απόρριψη της πλεονάζουσας 

θερμότητας εκτός του κτιρίου είναι ο φυσικός αερισμός, η εξατμιστική ψύξη, η ψύξη με 

ακτινοβολία  και η ψύξη μέσω εδάφους.  

 

4.2.1 ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ   

 

 Ο φυσικός αερισμός αποτελεί το πιο διαδεδομένο παθητικό σύστημα αερισμού, 

το οποίο βασίζεται κυρίως στην διευκόλυνση της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο 

εσωτερικό του κτιρίου. Η χρησιμότητα του είναι πολλαπλή. Πρώτα απ’ όλα  οδηγεί σε 

μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας με την ανανέωση του ζεστού εσωτερικού αέρα 

με εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμως εμπλουτίζει τον εσωτερικό αέρα με οξυγόνο και 

διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα την ποιότητα του αέρα απομακρύνοντας τους 

εσωτερικούς ρύπους και τις οσμές. Επιπλέον συντελεί στην δημιουργία της αίσθησης 

άνεσης στους ενοίκους αφού απομακρύνει άμεσα θερμότητα από τα σώματα τους 

(ΚΑΠΕ, 1998). 

 Απαιτούνται βέβαια κάποιες προϋποθέσεις  για να είναι αποτελεσματικός ο 

φυσικός δροσισμός. Καθοριστικοί παράγοντες αποτελούν η χαμηλότερη θερμοκρασία 

του εξωτερικού ανέμου, η ταχύτητά του και η υγρασία του, η οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει κάποιες ανεκτές τιμές γιατί διαφορετικά έχουμε αρνητική επίδραση στην 

θερμική άνεση στο κτίριο. Εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες σημαντικό ρόλο 

παίζουν τα χαρακτηριστικά του κτιρίου (προσανατολισμός, μέγεθος, θέση κ.τ.λ.) καθώς 

και η δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος νερού(ΔΙΠΕ et al., 2000). Στο σχήμα που 

ακολουθεί φαίνεται η επίδραση της βλάστησης στο δροσισμό του κτιρίου με αερισμό.  
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 Σχήμα 18:  Επίδραση της βλάστησης στη ροή του αέρα. (πηγή 1) 

 

 

 Η φυσική κυκλοφορία του εξωτερικού αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου γίνεται 

με την κατάλληλη εκμετάλλευση της διαφοράς πιέσεων που δημιουργεί η ροή του 

ανέμου γύρω από το κτίριο. Είναι φανερό λοιπόν ότι για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός 

φυσικά αεριζόμενου κτιρίου απαιτείται γνώση του μοντέλου ροής αέρα γύρω από το 

κτίριο καθώς και των επιδράσεων που δέχεται από τα γειτονικά κτίρια (βλέπε σχήμα 

19). Η πίεση του ανέμου στην προσάνεμη πλευρά του κτιρίου είναι θετική, ενώ κατά 

μήκος των δύο πλευρών του και στην περιοχή πίσω από την υπήνεμη πλευρά του η ροή 

του αέρα είναι τυρβώδες και δημιουργούνται αρνητικές πιέσεις (ΔΙΠΕ et al., 2000).  
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 Σχήμα 19:  Η ροή του αέρα γύρω από κτίρια (πηγή 1) 

 

 Η πιο διαδεδομένη μέθοδος φυσικού αερισμού είναι ο διαμπερής αερισμός, 

στην οποία τα ανοίγματα του κτιρίου βρίσκονται στην προσάνεμη και στην υπήνεμη 

πλευρά του κτιρίου (βλέπε σχήμα 20). Επίσης υπάρχει ο μονόπλευρος αερισμός, με 

ανοίγματα σε ένα ύψος και στην ίδια πλευρά και αερισμός με ανοίγματα σε 

διαφορετικά ύψη. 

 

 

 

 Σχήμα 20:  Διαμπερής αερισμός (πηγή 1) 
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  Ο αερισμός με «ηλιακή καμινάδα» (solar chimney) αποτελεί μία μέθοδο που 

αξιοποιεί το φαινόμενο της ανύψωσης του αέρα που παρατηρείται μέσα σε μία 

καμινάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανύψωση λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας 

των στρωμάτων του αέρα ενισχύεται με την τοποθέτηση της στην προσήλια πλευρά του 

κτιρίου καθώς και με την κατασκευή της από υλικά με μεγάλη απορρόφηση ηλιακής 

ακτινοβολίας (ΚΑΠΕ, 1998). Η λειτουργία της παριστάνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 Σχήμα 21:  Ηλιακή καμινάδα (πηγή 5).  
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 Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει η τεχνική παθητικού αερισμού με τον λεγόμενο 

«πύργο ανέμου» (wind tower). Πρόκειται για “πύργους” (π.χ. παλιές καμινάδες) που 

είναι τοποθετημένοι στην προσάνεμη πλευρά του κτιρίου και από τους οποίους 

διοχετεύεται ψυχρός αέρας στο κτίριο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν δεν μπορούν να 

κατασκευαστούν ανοίγματα στην προσάνεμη πλευρά. (ΔΙΠΕ et al., 2000). Ένα 

παράδειγμα πύρου ανέμου φαίνεται στο σχήμα  22.   

 

 

 

 Σχήμα 22:  Πύργος ανέμου (πηγή 1). 
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4.2.2 ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   

  

 Το φαινόμενο της ακτινοβολίας λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε δύο αντικείμενα 

που βρίσκονται το ένα απέναντι απ΄ το άλλο, όταν έχουν διαφορετικές μεταξύ τους 

θερμοκρασίες. Στην περίπτωση του δροσισμού ενός κτιρίου με ακτινοβολία, το 

αντικείμενο με την υψηλότερη αρχική θερμοκρασία είναι η οροφή του κτιρίου, η οποία 

εκπέμπει ακτινοβολία μεγάλου κύματος στην ψυχρότερη δεξαμενή θερμότητας, που 

είναι το διάστημα (ο ουράνιος θόλος). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σύννεφα ο 

ουράνιος θόλος μπορεί να έχει θερμοκρασία μεταξύ -30 και -50 οC, ενώ όταν υπάρχουν 

η δεξαμενή θερμότητας είναι πλέον τα σύννεφα τα οποία βέβαια έχουν υψηλότερη 

θερμοκρασία από τον ουράνιο θόλο (European Commission, 1994). 

 Το ακτινοβολούμενο ποσό θερμότητας εξαρτάται από την διαφορά 

θερμοκρασίας, την γεωμετρία του κτιρίου και το συντελεστή εκπομπής των υλικών 

κατασκευής της οροφής (European Commission, 1994). Τους παράγοντες αυτούς 

εκμεταλλεύονται οι υπάρχουσες τεχνικές παθητικού και υβριδικού δροσισμού.  

 Η απλούστερη τεχνική παθητικού δροσισμού με ακτινοβολία είναι το βάψιμο 

της οροφής με λευκό χρώμα. Η λευκή επιφάνεια δεν επηρεάζει τον ρυθμό εκπομπής της 

μεγάλου μήκους κύματος νυχτερινής ακτινοβολίας σε σχέση με άλλα χρώματα. Έχει 

όμως το πλεονέκτημα ότι αντανακλά μεγαλύτερο μέρος την ηλιακής ακτινοβολίας την 

ημέρα. Έτσι η θερμότητα που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι 

χαμηλότερη και ψύχεται ευκολότερα την νύχτα με ακτινοβολία (ΔΙΠΕ et al., 2000). Η 

τεχνική αυτή χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην παραδοσιακή Ελληνική αρχιτεκτονική, 

ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται στο σχήμα 

23. 
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 Σχήμα 23:  Φυσικός δροσισμός με ακτινοβολία με χρήση λευκού χρώματος στις 

οροφές των σπιτιών (πηγή 1). 

 

 Άλλες τεχνικές δροσισμού με ακτινοβολία είναι η χρήση κινητής μόνωσης στην 

οροφή, η οποία εφαρμόζεται την ημέρα και το βράδυ αφαιρείται. Για τον ίδιο σκοπό 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά με μεγάλη θερμική μάζα, όπως δεξαμενές νερού, 

τα οποία απορροφούν την ηλιακή θερμότητα και την αποδίδουν την νύχτα στον 

ουράνιο θόλο με ακτινοβολία. Οι δύο παραπάνω τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν 

μάλιστα και σε συνδυασμό (ΔΙΠΕ et al., 2000). 

     Τέλος ένας υβριδικός τρόπος δροσισμού που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η 

χρήση ενός επίπεδου μεταλλικού νυχτερινού ψύκτη ακτινοβολίας. Πρόκειται για μία 

ανάλογη κατασκευή με τον ηλιακό συλλέκτη μόνο που σε αυτή την περίπτωση το μέσω 

που χρησιμοποιείται (αέρας ή νερό) ψύχεται με ακτινοβολία κατά την διάρκεια της 

νύχτας και στην συνέχεια μεταφέρεται είτε άμεσα στο εσωτερικό του κτιρίου, είτε 

έμμεσα με αποθήκευση του στη θερμική μάζα του κτιρίου (European Commission, 

1994).  
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4.2.3 ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΗ ΨΥΞΗ  

 

 Για την μετατροπή υγρού σε ατμό, κατά την εξάτμιση, απαιτείται να προσδοθεί 

στο νερό ένα ποσό θερμότητας, γνωστή ως λανθάνουσα θερμότητα. Όταν αυτή η 

θερμότητα παρέχεται από τον αέρα παρατηρείται μία πτώση της θερμοκρασίας του, η 

οποία συνοδεύεται από μία αύξηση του ποσοστού υγρασίας του (European 

Commission, 1994). Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται στον δροσισμό του κτιρίου με 

εξάτμιση, για την απαγωγή της πλεονάζουσας θερμοκρασίας στο περιβάλλον. 

 Η εξατμιστική ψύξη χωρίζεται σε άμεση ή έμμεση και σε παθητική ή υβριδική 

(ΔΙΠΕ et al., 2000). Στην άμεση ψύξη με εξάτμιση, ο εξωτερικός αέρα πριν εισέλθει 

στο κτίριο έρχεται σε επαφή με εξατμιζόμενο νερό μειώνοντας έτσι την θερμοκρασία 

του. Όμως ο τρόπος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περιοχές όπου η σχετική 

υγρασία είναι χαμηλή γιατί μπορεί να διαταράξει τις συνθήκες θερμικής άνεσης στο 

εσωτερικό χώρο, καθώς αυξάνει την υγρασία του. Στον δροσισμό με έμμεση εξάτμιση, 

ο εξωτερικός αέρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με νερό, αλλά εισέρχεται μέσα από 

εναλλάκτες θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο η σχετική υγρασία του αέρα παραμένει 

αμετάβλητη.  

 Ο διαχωρισμός σε παθητική ή υβριδική, όπως έχουμε αναφέρει, έχει σχέση με 

το κατά πόσο χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα. Έτσι ο έμμεσος δροσισμός με εξάτμιση 

είναι υβριδικός αλλά παρόλα αυτά η ενεργειακή του κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη 

σε σχέση με την χρήση των συμβατικών κλιματιστικών (ΔΙΠΕ et al., 2000).

 Ακόμα υπάρχουν μέθοδοι δροσισμού με εξάτμιση που δροσίζουν το κέλυφος 

του κτιρίου και όχι απευθείας τον εσωτερικό χώρου. Μία από αυτές είναι ο ψεκασμός 

με νερό της οροφή. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε 

μονοκατοικίες με “φτωχή” μόνωση (European Commission, 1994). Στην κατηγορία 
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παθητικού δροσισμού του κελύφους ανήκει και η κατασκευή δεξαμενής νερού στην 

οροφή. Πρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αποτελεί ότι το νερό παίζει ρόλο 

θερμικής μάζας για την αποθηκευμένη θερμότητα. Έτσι το χειμώνα η δεξαμενή οροφής 

αποθηκεύει θερμότητα την ημέρα και την αποδίδει την νύχτα, ενώ το καλοκαίρι η 

διαδικασία είναι η αντίστροφη  (βλέπε σχήμα 24). Βέβαια για τις δύο μεθόδους που 

αναφέραμε σε αυτή την παράγραφο, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει καλή 

υγρομόνωση στην οροφή, για την αποφυγή προβλημάτων υγρασίας στις εσωτερικές 

επιφάνειες του κτιρίου (ΔΙΠΕ et al., 2000).  

 

 

      

 Σχήμα 24:  Λειτουργία δεξαμενής οροφής κατά την ημέρα και την νύχτα, το 

χειμώνα και το καλοκαίρι (πηγή 1). 
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4.2.4 ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΔΑΦΟΥΣ 

  

 Η θερμοκρασία του εδάφους από δεδομένο βάθος (2-3 m) και κάτω, είναι 

χαμηλότερη το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα σε σχέση με αυτή του εξωτερικού 

αέρα (European Commission, 1994). Η διαφορά αυτή είναι δυνατό να εκμεταλλευτεί 

για το δροσισμό του κτιρίου κατά την θερινή περίοδο με απαγωγή θερμότητας από το 

κτίριο προς το έδαφος.  

 Η απαγωγή της πλεονάζουσας θερμότητας προς το έδαφος γίνεται είτε με άμεση 

επαφή σημαντικού μέρους του κτιριακού κελύφους, είτε έμμεσα χρησιμοποιώντας 

εναλλάκτες θερμότητας εδάφους αέρα (ΔΙΠΕ et al., 2000). 

 Στην πρώτη περίπτωση η μετάδοση θερμότητας γίνεται με αγωγή από το κτίριο 

προς το έδαφος το καλοκαίρι και από το έδαφος προς το κτίριο το χειμώνα. Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αυξάνεται η θερμική αδράνεια του 

κτιρίου με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρότερες οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 

στο εσωτερικό του κτιρίου σε σχέση με τις εξωτερικές μεταβολές της θερμοκρασίας 

(ΔΙΠΕ et al., 2000). Θα πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κτίρια με μεγάλο 

ποσοστό επαφής κελύφους - εδάφους στην εξασφάλιση επαρκή φυσικού φωτισμού και 

στον εξαερισμό τους. Λύση γι’ αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι επαρκή ανοίγματα 

στην οροφή τους (European Commission, 1994). Παράδειγμα εφαρμογής του άμεσου 

δροσισμού από το έδαφος αποτελεί το σπίτι στο σχήμα 25.     
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 Σχήμα 25:  Δροσισμός με άμεση επαφή με το έδαφος (πηγή 1) 

 

 Ψύξη μέσω εδάφους μπορεί να επιτευχθεί επίσης με τη χρήση υβριδικού 

συστήματος σωλήνων τοποθετημένων σε ορισμένο βάθος κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Πρόκειται για τους λεγόμενους εναλλάκτες θερμότητας εδάφους - αέρα,  οι 

οποίοι ψύχουν τον εξωτερικό αέρα πριν την είσοδο του στο κτίριο. Η λειτουργία τους 

παριστάνεται στο σχήμα 26.  

 

 

 Σχήμα 26:  Δροσισμός μέσω εδάφους με εναλλάκτες εδάφους - αέρα (πηγή 1). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ΜΕΡΟΣ  ΙΙ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
5. Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &                         

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

5.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε τις δυνατότητες εξοικονόμησης 

ενέργειας που υπάρχουν σε ένα κτίριο. Είναι όμως φανερό ότι σε κάθε κτίριο δεν 

μπορούν, ούτε θα μας ικανοποιούσε το αποτέλεσμα άλλωστε, να χρησιμοποιηθούν όλοι 

οι δυνατοί τρόποι για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Προκύπτει λοιπόν το 

θέμα της σωστής επιλογής του συνδυασμού των παθητικών συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης για το κτίριο που κάθε φορά μελετάμε, αλλά και των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο κατασκευής του. Υπάρχουν προφανώς διάφορα 

κριτήρια με τα οποία μπορεί να γίνει αυτή η επιλογή. Η βαρύτητα την οποία δίνει ο 

μελετητής σε καθένα από αυτά μπορεί να στηρίζεται σε αντικειμενικούς ή 

υποκειμενικούς λόγους.  

 Γενικά ο στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή θερμική απόδοση του 

κτιρίου, δηλαδή να ικανοποιούνται στο κτίριο συνθήκες θερμικής άνεσης, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτός ο στόχος όμως είναι από μόνος του αντιφατικός. Γιατί 

για να πετύχουμε άριστες συνθήκες άνεσης το χειμώνα κινδυνεύουμε να έχουμε 

υπερθέρμανση του κτιρίου το καλοκαίρι και αντίστροφα εφαρμογή συστημάτων με 

πολύ ικανοποιητικές συνθήκες δροσισμού το καλοκαίρι, μπορεί να προκαλέσει  

θερμικές απώλειες το χειμώνα. Αν πάλι εφαρμοστούν τα ιδανικά παθητικά συστήματα 

για την κάλυψη τόσο των αναγκών θέρμανσης το χειμώνα, όσο των αναγκών ψύξης το 

καλοκαίρι, το κόστος αυξάνεται αισθητά.  
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 Αλλά ακόμα και το θέμα του κόστους είναι υποκειμενικό, αφού δεν υπάρχει 

ένας ενιαίος τρόπος κοστολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

προκαλούνται από την χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας. Επίσης η χρήση 

παθητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού οδηγεί συνήθως σε ένα πιο 

καλαίσθητο και φωτεινό κτίριο με αποτέλεσμα η αντικειμενική αξία του ακινήτου να 

ανεβαίνει. Παράλληλα η συνεχώς αυστηρότερη νομοθεσία στην αλόγιστη χρήση 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα θέτει τις προϋποθέσεις για μελλοντική οικονομική 

επιβάρυνση των παραβατών ή χορήγηση προνομιών για όσους χρησιμοποιούν 

συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Είναι φανερή λοιπόν η ανάγκη του μελετητή, του αρχιτέκτονα και του 

κατασκευαστή ενός κτιρίου να έχει στην διάθεση του κάποια εργαλεία που θα τον 

βοηθήσουν να προβλέψει την απόδοση του κτιρίου, πριν την κατασκευή του, έτσι ώστε 

να επιλεγεί ο συνδυασμός που ταιριάζει περισσότερο στις απαιτήσεις του.   

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο                                                                                                               65                       

5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

 Η ανάγκη προκαταρκτικού σχεδιασμού έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί 

επιστήμονες να έχουν ασχοληθεί με την εύρεση μεθόδων για το σκοπό αυτό. Τα 

στοιχεία όμως που επιλέγει να μελετήσει κάθε μία από αυτές τις μεθόδους καθώς και ο 

τρόπος αξιολόγησης της κάθε επιλογής καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είναι 

αδύνατον να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε μία μέθοδο. Το γεγονός αυτό 

δικαιολογείται από το ότι, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο κάθε 

μελετητής αποφασίζει με διαφορετικά κριτήρια. Έτσι είναι δύσκολο να συγκριθούν δύο 

μέθοδοι αφού δεν εξετάζουν τις ίδιες παραμέτρους. 

 Σύμφωνα με μία μεγάλη κατηγορία μεθόδων γίνεται μια προσπάθεια να 

αξιολογηθούν όλα τα στάδια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

ενός κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα περιβαλλοντικά 

οφέλη - κόστη της κάθε επιλογής. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η 

ανάλυση κύκλου ζωής (Life - Cycle Assessment, LCA) και η ανάλυση κύκλου κόστους 

(Life - Cycle Cost, LCC) κάθε προϊόντος κατασκευής του εξεταζόμενου κτιρίου. 

 Μία από τις μεθόδους αυτής της κατηγορίας είναι η μέθοδος “Building for 

Environmental and Economic Sustainability”, BEES 2.0 (NIST, 2000). Πρόκειται για 

ένα λογισμικό πρόγραμμα που βαθμολογεί - στην κλίμακα του 100 - την 

εξισορροπημένη απόδοση των προϊόντων κατασκευής κτιρίου. Τα κριτήρια που 

εξετάζονται είναι οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά - επιβάρυνση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου, μείωση των φυσικών πόρων, ενίσχυση του φαινομένου όξινης 

βροχής, επιπτώσεις στον ευτροφισμός και αύξηση υγρών αποβλήτων. Στον υπολογισμό 

συνυπολογίζεται ακόμα και η επιβάρυνση από τη μεταφορά των υλικών στο χώρο 

κατασκευής του κτιρίου. Τα συγκριτικά αποτελέσματα για δύο τουλάχιστον 
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εναλλακτικές δίνονται είτε συγκεντρωτικά - βάση της βαρύτητας που έχει επιλεγεί για 

το κάθε κριτήριο - είτε αναλυτικά για κάθε παράμετρο ξεχωριστά. 

 Στην ίδια κατηγορία μεθόδων ανήκει και η μέθοδος “Environmental Preference 

Method” (James et al., 1996) η οποία αναπτύχθηκε στην Ολλανδία και αποτελεί ένα 

οδηγό επιλογής υλικών κτιρίων.  

 Υπάρχει από την άλλη, μία διαφορετική κατηγορία μεθόδων στην οποία ανήκει 

και η μέθοδος με την οποία θα  ασχοληθούμε. Πρόκειται για μεθόδους που δεν 

ασχολούνται με κάθε συστατικό του κτιρίου ξεχωριστά αλλά με τον προκαταρκτικό 

σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης πρότασης που εφαρμόζει παθητικά ηλιακά συστήματα. 

Εξετάζουν το κτίριο κυρίως από την ενεργειακή του πλευρά, αλλά βέβαια η καλύτερη 

επιλογή δεν στηρίζεται στα ίδια ακριβώς κριτήρια. 

 Αρχικά οι μέθοδοι αυτής της κατηγορίας, είχαν την μορφή απλών συνοπτικών 

εντύπων που συμπληρωνόταν διαδοχικά για τον υπολογισμό ενεργειακών συντελεστών. 

Παράδειγμα αυτής της μορφής αποτελεί η μέθοδος “Load Collector Ratio”, “LCR” 

(Balcomb et al., 1984). Στόχος της αποτελεί η πρόβλεψη της ενεργειακής 

εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων. 

Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται ο λόγος των ενεργειακών κερδών ενός κτιρίου με 

παθητικά ηλιακά συστήματα προς τις ενεργειακές ανάγκες που θα είχε το κτίριο αυτό 

με συμβατικό τρόπο θέρμανσης. Πρόκειται για μία καλή αλλά πολύ απλοποιημένη 

μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα που ισχύουν για τις Η.Π.Α.. 

 Μία πιο πρόσφατη μέθοδος, που κινείται στο ίδιο πλαίσιο, είναι η μέθοδος 

Passive Solar Heating, (PSH2000), από το πακέτο λογισμικών προγραμμάτων 

RETScreen International (CEDRL, 2000). Πρόκειται για μία πολύ καλή μέθοδο που 

υπολογίζει, με βάσει ενεργειακών και οικονομικών δεικτών, την εξοικονόμηση που 

μπορεί να επιτευχθεί συγκρίνοντας δύο επιλογές. Της επιλογής βάσης (που πιθανώς 
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εφαρμόζεται μέχρι εκείνη τη στιγμή σε ανάλογες περιπτώσεις) και μίας νέας 

προτεινόμενης. Η μέθοδος αυτή είναι συνδεδεμένη με μεγάλες βάσεις δεδομένων και 

δίνει την δυνατότητα στον χρήστη έχει πρόσβαση και σε αρκετές ακόμα, μέσω του 

δικτυακού χώρου (internet). Επίσης πέρα από τον κλασικό τρόπο κοστολόγησης κάθε 

επιλογής, υπάρχει η δυνατότητα να κοστολογηθεί η εξοικονόμηση που προκύπτει από 

την μείωση των αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το κύριο 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιεί σαν μοναδικό παθητικό ηλιακό 

σύστημα τα παράθυρα. Συγκρίνει λοιπόν τα συμβατικά παράθυρα με άλλα νέας 

τεχνολογίας και υπολογίζει τη μείωση απωλειών (άρα και την εξοικονόμηση ενέργειας 

και χρημάτων) που προκύπτει από την χρήση τους και την τοποθέτηση τους με 

κατάλληλο προσανατολισμό στο κτίριο. 

 Μία από τις πιο ολοκληρωμένες αλλά ταυτόχρονα απλή μέθοδος για την 

ανάλυσης της απόδοσης παθητικών ηλιακών κτιρίων είναι  η Νέα Μέθοδος 5000. Η 

μέθοδος αυτή αποτελεί μία αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδο, η 

οποία περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996c). Έχει το πλεονέκτημα ότι έχει την δυνατότητα να 

εξετάσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου στο οποίο εφαρμόζονται ταυτόχρονα 

πολλά παθητικά συστήματα θέρμανσης. Επιπλέον ελέγχει αν ικανοποιούνται οι 

συνθήκες άνεσης στο κτίριο με τον εκάστοτε συνδυασμό παθητικών συστημάτων.  

 Ένα μειονέκτημα της “Νέας Μεθόδου 5000”, όπως περιέχεται στο Ευρωπαϊκό 

εγχειρίδιο είναι ότι απαιτεί την συμπλήρωση μίας σειράς εντύπων. Τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα στα διάφορα έντυπα αλληλοσυνδέονται με αποτέλεσμα η εφαρμογή της 

μεθόδου να γίνεται πολύπλοκη με αυξημένη την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Για 

την αποφυγή τέτοιων ενδεχομένων, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

μετατράπηκε η παραπάνω μέθοδος σε μορφή ενσωματωμένου λογισμικού 
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προγράμματος. Επιπλέον προστέθηκαν διαγράμματα για την πιο εποπτική απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων της επιλογής του εκάστοτε συνδυασμού παθητικών συστημάτων.    

 Ένας από τους λόγους που επιλέξαμε την “Νέα Μέθοδο 5000” είναι η 

αποδεδειγμένη αξιοπιστία της όταν εφαρμόζεται σωστά. Στο συμπέρασμα αυτό 

καταλήξαμε από το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις 

προκαταρκτικού σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις δύο κτιρίων στην 

Ελλάδα: μία κατοικία στη Θέρμη και ένα γυμναστήριο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης 

(ΚΑΠΕ, 1992). Τα κτίρια αυτά εντάχθηκαν στο πλαίσιο του “Προγράμματος 

Παθητικών Ηλιακών και Υβριδικών Συστημάτων”, υπό την εποπτεία του ΚΑΠΕ 

(Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).  

 Η αποδεδειγμένη ισχύς της “Μεθόδου 5000” πιστοποιείται και από το γεγονός 

ότι έχει χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την δημιουργία άλλων προγραμμάτων 

Βιοκλιματικού Σχεδιασμού. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το λογισμικό πρόγραμμα     

“Βιο-Θέρμανση” (Τσιπηρας, 2000) της εταιρείας “Π - Systems International Α.Ε.” και 

το πρόγραμμα Solacalc, version 2.01 (Equinland Limited, 1999), το οποίο είναι 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών της Μεγάλης Βρετανίας. 

 Για το πρόγραμμα “Βιο-Θέρμανση” δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

περαιτέρω ανάλυση καθώς δεν ήταν διαθέσιμο. Αντίθετα το πρόγραμμα  Solacalc 2.01, 

διατίθεται για δοκιμαστική χρήση από το διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκε για την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τα αντίστοιχα της μεθόδου που υιοθετήσαμε. 

Πρόκειται για μία μέθοδο που υπολογίζει τις προβλεπόμενες ανάγκες θερμότητας με 

την χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και κάνει μια απλή οικονομική 

αποτίμηση των ωφελειών σε σχέση με το κόστος των καυσίμων στην Αγγλία, 

υπολογίζοντας το χρόνο αποπληρωμής ενός δανείου. Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν 

λαμβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, 
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ούτε οι απαιτήσεις για την συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία για τα κτίρια.  

Ακόμα, όπως και η μέθοδος το εξετάζουμε, δεν ενσωματώνει συστήματα παθητικής 

ψύξης. Παρόλα αυτά αποτελεί μια σχετικά σφαιρική μέθοδο για την πρόβλεψη της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και γι’ αυτό θα την χρησιμοποιήσουμε για την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της με την προτεινόμενη από εμάς μέθοδο. 

 Υπάρχουν τέλος μέθοδοι που χρησιμοποιούν εναλλακτικές προσεγγίσεις για το 

σχεδιασμό παθητικών ηλιακών συστημάτων, όπως η μέθοδος “Sun_charts” (Crawford, 

1995) σύμφωνα με την οποία ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μπορεί να βασιστεί σε 

κατάλληλα ηλιακά διαγράμματα τα οποία σχεδιάζονται με αυτό το πρόγραμμα.    
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5.3  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

 Η κύρια συνεισφορά της παρούσας εργασίας είναι η μεταφορά της “Νέας 

Μεθόδου 5000” από την μορφή εντύπων σε ένα εύχρηστο και λειτουργικό λογισμικό 

πρόγραμμα στον υπολογιστή, το οποίο ονομάστηκε «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων».  

Το πρόγραμμα αυτό  εκτός από την μεταφορά της μεθόδου σε λογισμική μορφή, 

εμπεριέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την εποπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Η 

διαμόρφωση του προγράμματος έγινε σε περιβάλλον του λογισμικού εφαρμογής 

Microsoft Excel 2000, του πακέτου εφαρμογών Microsoft Office 2000 και επιπλέον 

χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications. 

 Στο πρόγραμμα «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για την πρόβλεψη της παθητικής ηλιακής απόδοσης ενός κτιρίου. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλους όσους εμπλέκονται στην κατασκευή ή αναδιαμόρφωση ενός 

κτιρίου χρησιμοποιώντας παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης - από τους 

αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς μέχρι τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Βέβαια 

περισσότερο χρήσιμο είναι στους αρχιτέκτονες αφού αυτοί παίρνουν την τελική 

απόφαση για τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και έχουν στην διάθεση τους 

όλα τα τεχνικά δεδομένα εισαγωγής που απαιτούνται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

από το πρόγραμμα. 

 Όπως αναφέραμε βάση για την δημιουργία του λογισμικού προγράμματος που 

προτείνουμε αποτελεί η Νέα Μέθοδος 5000. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση 

των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός 

Κτιρίων» είναι σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία για την Νέα Μέθοδος 

5000. 
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5.4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ: «ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000» 

 

 Η Μέθοδος 5000 αναπτύχθηκε αρχικά στη Γαλλία το 1982 για το Διαγωνισμό 

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού που ονομάστηκε «5000 Maisons Solaires”, με την μορφή 

μίας σειράς εντύπων. Συγγραφείς ήταν οι P. Claux, J.P. Franca, R. Pesso, A.Pouger και 

M. Raoust. Το 1990, ο G. Lefevre χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της διδακτορικής 

διατριβής του, αναθεώρησε τη μέθοδο για να ληφθούν υπόψη κάποια επιπλέον στοιχεία 

(μία σταθερά χρόνου που υπολογίζεται, η θέρμανση με διακοπή λειτουργίας και η 

πολυζωνικότητα). Έτσι προέκυψε η «Νέα Μέθοδος 5000», η οποία περιέχεται στο 

Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996c). 

 Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη  μέση μηνιαία εσωτερική θερμοκρασία των 

κτιρίων, χωρίς συμβατική θέρμανση. Είναι καλά προσαρμοσμένη στον παθητικό 

ηλιακό σχεδιασμό και περιλαμβάνει δυνατότητες σκίασης του κτιρίου. Για να γίνει η 

ανάλυση των παθητικών ηλιακών συστημάτων του κτιρίου, υπολογίζονται πρώτα οι 

μηνιαίες θερμικές απώλειες του κτιρίου, στη συνέχεια τα μηνιαία θερμικά κέρδη και 

τέλος με βάση τα δύο προηγούμενα, τα ωφέλιμα κέρδη και οι συνθήκες άνεσης του 

κτιρίου. Τα ωφέλιμα κέρδη παρέχονται από τα παθητικά ηλιακά συστήματα και από τα 

εσωτερικά κέρδη από την χρήση του κτιρίου από τους ενοίκους του. 

 Τα παθητικά ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι  

1. Νότια υαλοστάσια 

2. Χώροι ανάσχεσης 

3. Συλλέκτες αέρα 

4. Ηλιακοί τοίχοι 

5. Τοίχοι Trombe 

6. Τοίχοι μάζας 
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 Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλα τα παραπάνω παθητικά 

συστήματα. Αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό των ηλιακών κερδών είναι τα 

ακόλουθα: 

q Περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως η μέση μηνιαία εξωτερική θερμοκρασία, τιμές 

ηλιακής ακτινοβολίας και σκιασμός της κατασκευής. 

q Στοιχεία χρήσης από τους ενοίκους για τον καθορισμό των εσωτερικών κερδών. 

q Στοιχεία κατασκευής, όπως επιφάνειες τοίχων, παραθύρων, συντελεστές 

θερμοπερατότητας κ. α.  

 

 Για την πλήρη κατανόηση του προτεινόμενου προγράμματος «Ηλιακός 

Σχεδιασμός Κτιρίων» και επειδή ακολουθεί το σκεπτικό αλλά και τις συναρτήσεις της 

«Νέας μεθόδου 5000» η μέθοδος αυτή παρατίθεται εξ’ ολοκλήρου στο    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.   
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5.5  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

5.5.1 Πλεονεκτήματα του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» σε σχέση 

με την «Νέα Μέθοδο 5000» 

 

 Η μετατροπή της Νέας Μεθόδου 5000, από μορφή εντύπων σε λογισμική μορφή  

που υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα  «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα.  

Πρώτα από όλα ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους κατά τους 

υπολογισμούς,  η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία απολύτως λανθασμένη επιλογή 

παθητικών συστημάτων. Ο παράγοντας αυτός είναι υπαρκτός στην Νέα Μέθοδο 5000, 

καθώς οι υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν είναι πολλοί και πολλές φορές ιδιαίτερα 

πολύπλοκοι. Επιπλέον πολλά δεδομένα ή αποτελέσματα κάποιων έντυπων 

χρησιμοποιούνται στην συνέχεια σε άλλα έντυπα, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει 

λάθος στην αντιγραφή ή ακόμα και να ξεχαστούν. Το πλήθος των στοιχείων που 

απαιτούν αντιγραφή από ένα έντυπο σε κάποιο άλλο φαίνεται εποπτικά στο πρόγραμμα 

«Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» από τον αριθμό των κελιών με πράσινο και θαλασσί 

χρώμα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  

 Παράδειγμα περίπτωσης που ξεχάστηκε δεδομένο αποτελεί η μη αναφορά των 

δεδομένων για τον δεύτερο χώρο ανάσχεσης στο συμπληρωμένο Έντυπο Α5 (Καθαρές 

Απώλειες Θερμότητας από Διαφυγές Αέρα και Εξαερισμό), όπως αυτό αναφέρεται στο 

παράδειγμα εφαρμογής της Νέας Μεθόδου 5000 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Τα 

δεδομένα q b (ροή εξωτερικού αέρα προς το χώρο ανάσχεσης)  και το c lb (συντελεστής 

μείωσης των θερμικών απωλειών για το χώρο ανάσχεσης) σε αυτό το έντυπο έχουν  

συμπληρωθεί και υπολογιστεί αντίστοιχα στο συμπληρωμένο Έντυπο Α4 (Απώλειες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο                                                                                                               74                       

Θερμότητας από Χώρους Ανάσχεσης) στο ίδιο Παράρτημα, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί 

στο έντυπο Α5 για να χρησιμοποιηθούν στους επόμενους υπολογισμούς. 

 Επίσης οι μικρές αποκλίσεις στα αποτελέσματα της εφαρμογής μέσω εντύπων 

και του προγράμματος που προτείνουμε δείχνει ότι τα αποτελέσματα με υπολογιστή 

είναι μεγαλύτερης ακρίβειας. 

 Είναι λοιπόν φανερό ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία της μεθόδου. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται πιο εύκολη, 

αφού δεν χρειάζεται να δαπανηθεί χρόνος για αντιγραφή ή ακόμα και για επαναληπτικό 

υπολογισμό κάποιων παραμέτρων. 

 Επιπλέον, στο πρόγραμμα «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» είναι 

ενσωματωμένες όλες οι γραφικές παραστάσεις και οι πίνακες που περιέχονται στη 

θεωρία της μεθόδου «Νέα Μέθοδο 5000». Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα του έμμεσου 

υπολογισμού κάποιων δεδομένων - όπως τιμές θερμοπερατότητας, συντελεστές 

απόδοσης - στην περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει την τιμή τους, με την 

συμπλήρωση των κατάλληλων πινάκων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η 

εφαρμογή της Νέας Μεθόδου 5000 με την μορφή εντύπων, θεωρεί όλα τα δεδομένα 

γνωστά. 

 Ένα από τα σημαντικότερα προτερήματα του προγράμματος «Ηλιακός 

Σχεδιασμός Κτιρίων» είναι ότι είναι ιδιαίτερα λειτουργικό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

χρήστης μπορεί να πειραματιστεί με διάφορες εναλλακτικές επιλογές παθητικών 

συστημάτων και να εξετάσει άμεσα τα αποτελέσματα του κάθε συνδυασμού, χωρίς να 

χρειάζεται η εφαρμογή της μεθόδου από την αρχή - όπως συμβαίνει στην Νέα Μέθοδο 

5000, με την μορφή εντύπων. Μάλιστα για να είναι περισσότερο εποπτικά τα 

αποτελέσματα της κάθε εναλλακτικής επιλογής έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο                                                                                                               75                       

γραφικές παραστάσεις που ενημερώνονται αυτόματα σε οποιαδήποτε αλλαγή των 

δεδομένων. 
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5.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β παρατίθεται η εκτύπωση του προγράμματος «Ηλιακός 

Σχεδιασμός Κτιρίων». Στην συνέχεια θα αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία ως προς 

την λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του. 

 Στόχος του προγράμματος είναι να υπολογίσει το μηνιαίο και ετήσιο Φορτίο 

Βοηθητικής Θέρμανσης που πρέπει να καταναλωθεί για την ικανοποίηση των θερμικών 

αναγκών του κτιρίου (Πίνακας C1, Στάδιο 3ο, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Το φορτίο 

αυτό υπολογίζεται σε KWh ανά μήνα και ετησίως αντίστοιχα. Επιπλέον ελέγχεται αν 

ικανοποιούνται οι συνθήκες άνεσης με τις συγκεκριμένες κάθε φορά επιλογές 

παθητικών συστημάτων. Το στοιχείο αυτό προκύπτει με τον υπολογισμό του αριθμού 

των μηνιαίων ωρών μέσα στις οποίες η εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου έχει 

υπερβεί την θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει σαν επιθυμητή για το εσωτερικό του  

(Πίνακας C3, Στάδιο 4ο, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).      

 Για τον υπολογισμό του Φορτίου Βοηθητικής Θέρμανσης υπολογίζεται το 

φορτίο θέρμανσης που απαιτείται για τις κάλυψη των θερμικών αναγκών του κτιρίου 

χωρίς κέρδη και από αυτό αφαιρούνται τα ωφέλιμα κέρδη θερμότητας που προκύπτουν 

από τα εσωτερικά κέρδη του κτιρίου και τα παθητικά ηλιακά συστήματα. Έτσι πρέπει 

πρώτα να συμπληρωθούν τα στοιχεία που χρειάζονται για τον υπολογισμό των 

Μηνιαίων Θερμικών Απωλειών (Στάδιο 1ο) και στην συνέχεια τα αντίστοιχα στοιχεία 

για τον υπολογισμό των Μηνιαίων Κερδών Θερμότητας του κτιρίου (Στάδιο 2ο). 
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Τα βασικά στοιχεία για την χρήση του προγράμματος είναι τα εξής: 

 Ξεκινώντας την εφαρμογή του προγράμματος ο χρήστης εισέρχεται στο «Κύριο 

Μενού» του προγράμματος. Το μενού αυτό αποτελεί την αφετηρία και την κατάληξη 

όλων των σταδίων της μεθόδου που ακολουθείται. Τα στάδια αυτά είναι τέσσερα και 

όπως αναγράφονται και στο Κύριο Μενού είναι τα εξής: 

q 1ο Στάδιο: Μηνιαίες Θερμικές απώλειες 

q 2ο Στάδιο: Μηνιαία Κέρδη Θερμότητας 

q 3ο Στάδιο: Ωφέλιμα Κέρδη & Φορτίο Βοηθητικής Θέρμανσης 

q 4ο Στάδιο: Έλεγχος Συνθηκών Άνεσης  

 

 Ο χρήστης κινείται από και προς κάθε προορισμό επιλέγοντας με το ποντίκι τις 

ενδεικτικές αναφορές. Τα Στάδια από 1 έως 3 του Κύριου Μενού παραπέμπουν σε 

Δευτερεύοντα Μενού τα οποία αποτελούν αφετηρία και κατάληξη σε κάθε βήμα 

συμπλήρωσης δεδομένων ή εμφάνισης αποτελεσμάτων. Το Στάδιο 4, καθώς και τα 

Εισαγωγικά Στοιχεία Μεθόδου, παραπέμπουν απευθείας στα φύλλα εργασίας που 

καθορίζονται από το Κύριο Μενού. Οι ονομασία των πινάκων στους οποίους 

καταλήγουν το κύριο και τα δευτερεύοντα μενού ακολουθεί την ονομασία των εντύπων 

της μεθόδου «Νέα Μέθοδο 5000».   

      Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν τα δεδομένα ακολουθώντας την 

σειρά των σταδίων στα οποία ανήκουν. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται από τον χρήστη 

στα "σκιασμένα" με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα κελιά των φύλλων εργασίας. Όλα τα 

άλλα κελιά που δεν απαιτούν δεδομένα εισόδου προστατεύονται για να αποτρέψουν το 

χρήστη από εσφαλμένη διαγραφή τύπου ή αναφοράς ενός κελιού. Η ακριβή λειτουργία 

του κάθε κελιού ανάλογα με το χρώμα του φαίνεται στο σχήμα 27 που ακολουθεί. 
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 Σχήμα 27: Επεξήγηση κωδικοποίησης χρώματος κελιών προγράμματος 

«Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» 

 

 Εκτός από τα τέσσερα στάδια στο Κύριο Μενού περιέχονται αναφορές για 

κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το πρόγραμμα και την Νέα Μέθοδο 5000. Σε αυτά τα 

στοιχεία περιλαμβάνεται και το διάγραμμα ροής του προγράμματος «Ηλιακός 

Σχεδιασμός Κτιρίων», το οποίο παρατίθεται στην συνέχεια. Για ότι επιπλέον στοιχεία, 

ως προς τη φύση των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα, ο χρήστης 

μπορεί να ανατρέξει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, όπου αναφέρεται η Νέα    Μέθοδος 5000. 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα ροής φαίνεται η σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί, 

καθώς και πως συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα φύλλα του προγράμματος. Όλα τα 

στάδια και τα λογισμικά φύλλα του προγράμματος βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η 

σειρά με την οποία παρατίθενται οι πίνακες του προγράμματος στο Παράρτημα αυτό 

είναι ανάλογα με το μενού στο οποίο ανήκουν και την σειρά με την οποία πρέπει να 

συμπληρωθούν. Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα περιλάβουμε μόνο τα μενού και τους 

πίνακες αυτούς από τους οποίους εξάγονται τα αποτελέσματα για την απόδοση των 

παθητικών ηλιακών κτιρίων (πίνακες C1, C2 και C3).  

 Στην συνέχεια παραθέτουμε το κύριο και τα δευτερεύοντα μενού. 
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Όπως φαίνεται από τις προηγούμενες σελίδες, τα «Μενού» του προγράμματος 

«Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» κατευθύνουν τον χρήστη για την σωστή εφαρμογή της 

μεθόδου «Νέα Μέθοδο 5000» στον υπολογιστή. Σε ορισμένους πίνακες υπάρχει η 

δυνατότητα να παρουσιαστούν ενδιάμεσα αποτελέσματα, βάσει των στοιχείων που 

έχουν συμπληρωθεί μέχρι εκείνο το σημείο της μεθόδου. Η πρόσβαση στους πίνακες 

στους οποίους αναγράφεται η ένδειξη: «Εμφάνιση Αποτελεσμάτων» είναι προαιρετική. 

Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι πίνακες, καθώς και οι παραπομπές από τα σημεία των 

πινάκων στα οποία αναγράφεται η φράση: «Συμπλήρωση Δεδομένων» είναι 

υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία για την σωστή λειτουργία του 

προγράμματος. Βέβαια στο μενού «Μενού Κερδών Θερμότητας» (2ο Στάδιο) 

συμπληρώνονται μόνο τα «Πρόσθετα Παθητικά Ηλιακά Χαρακτηριστικά» που 

επιλέγονται για το συγκεκριμένο κτίριο σε κάθε περίπτωση. Αλλά ακόμα και σε αυτό 

το στάδιο καλό θα ήταν ο χρήστης να ελέγξει μήπως έχουν ξεχαστεί δεδομένα σε 

κάποιο παθητικό ηλιακό σύστημα που επέλεξε σε προηγούμενη εφαρμογή του 

προγράμματος. 

 Ακόμα στα σημεία που χρειάζεται, τα διάφορα στοιχεία του προγράμματος 

συνδέονται με σχόλια που παραχωρούν επιπλέον πληροφορίες. Προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην εισαγωγή έγκυρων δεδομένων - εντός των ορίων που καθορίζονται - 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα προκύπτουν από ενσωματωμένες 

γραφικές παραστάσεις της «Νέας Μεθόδου 5000» (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

 Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, η απόδοση του 

συγκεκριμένου παθητικού ηλιακού κτιρίου προκύπτει από τα αποτελέσματα στα Στάδια 

3 και 4, και συγκεκριμένα στους πίνακες C1, C2 και C3. Τους πίνακες αυτούς 

παραθέτουμε στη συνέχεια για να προσδιορίσουμε τα σημεία από τα οποία εξάγονται 

συμπεράσματα.          
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 Όπως φαίνεται από τους προηγούμενους πίνακες, υπάρχει η δυνατότητα 

απεικόνισης των τελικών αποτελεσμάτων με μορφή ιδιαίτερα παραστατικών γραφικών 

παραστάσεων. Την δυνατότητα αυτή θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, στο 

παράδειγμα εφαρμογής του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων». Σε αυτό το 

σημείο θα αναφέρουμε απλώς τα στοιχεία από τα οποία εξάγονται συμπεράσματα.  

 Στον πίνακα C1 τα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι το 

μηνιαίο και το ετήσιο Βοηθητικό Θερμαντικό Φορτίο και ο συντελεστής Ετήσιου 

Φορτίου Θέρμανσης (B - value).  

 Το Βοηθητικό Θερμαντικό Φορτίο είναι η ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί 

από συμβατικά συστήματα θέρμανσης για να καλυφθούν οι θερμικές ανάγκες του 

κτιρίου. Η ενέργεια αυτή πρέπει να εξετάζεται σε αντιπαράθεση με το φορτίο 

θέρμανσης που θα χρειαζόταν αν δεν υπήρχαν θερμικά κέρδη στο κτίριο. 

 Ο συντελεστής Ετήσιου Φορτίου Θέρμανσης, B - value είναι ένας δείκτης της 

απόδοσης του κτιρίου. Ορίζεται από την σχέση 

 B - value = (Q aux tot * G - value) / Q ng tot       (W / m3 K)   

όπου Q aux tot :     το Ετήσιο Φορτίο Βοηθητικής Θέρμανσης  

 Q ng tot :      το Ετήσιο Φορτίο Θέρμανσης Χωρίς Κέρδη 

 G - value : ο Συντελεστή Ετήσιου Θερμαντικού Φορτίου Χωρίς Κέρδη. 

 

 Ο τελευταίος συντελεστής (G - value) προκύπτει από τη σχέση: 

  G - value =   Q ng tot / ( Vh  *DDa )                  (W / m3 K)   

όπου Vh :      ο όγκος του κτιρίου που θερμαίνεται 

DDa: οι ετήσιες βαθμοημέρες για τη θερμοκρασία ρύθμισης του 

θερμοστάτη. 
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 Γενικά όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής B - value σε σχέση με τον 

συντελεστή G - value τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του κτιρίου. 

 Στον πίνακα C2 μπορούμε να δούμε πως διανέμονται τα ωφέλιμα κέρδη με τις 

συγκεκριμένες επιλογές στο παθητικό ηλιακό κτίριο. Εξετάζεται λοιπόν η συμβολή του 

κάθε μέσου που χρησιμοποιείται επί του συνόλου των ωφέλιμων κερδών. 

 Τέλος στον πίνακα C3 υπολογίζεται η εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου με 

σκοπό να ελεγχθούν οι συνθήκες άνεσης στο κτίριο. Ο έλεγχος αυτός γίνεται μέσω 

ενσωματωμένων γραφικών παραστάσεων υπολογίζοντας τον αριθμό των ωρών κατά τις 

οποίες η εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου - που υπολογίστηκε προηγουμένως- είναι 

υψηλότερη από δεδομένη θερμοκρασία που επιλέγει ο χρήστης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΑΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό μελετάτε η περίπτωσης εφαρμογής του προτεινόμενου 

προγράμματος, αναλύονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτή και συγκρίνονται 

με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων μεθόδων για τον έλεγχο της αξιοπιστία του. Η 

περίπτωση η οποία επιλέξαμε να εξετάζουμε είναι η κατοικία που αναφέρεται σαν 

παράδειγμα εφαρμογής στην «Νέα Μέθοδο 5000» με έντυπη μορφή και που βρίσκεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η επιλογή είναι για να 

συγκριθούν στην συνέχεια τα αποτελέσματα που δίνουν οι δύο διαφορετικοί τρόποι 

εφαρμογής της μεθόδου. Σύγκριση γίνεται επίσης και με τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του ίδιου παραδείγματος παθητικού ηλιακού κτιρίου 

στο πρόγραμμα Solacalc. 
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6.1  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

6.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η εφαρμογή του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίου» έγινε για την 

περίπτωση μίας κατοικίας για μία οικογένεια. Τα κλιματικά δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι της περιοχής Bourge. Ορισμένα από τα στοιχεία που 

χρειάζονται είναι τα εξής: 

q Εμβαδόν δαπέδου του χώρου που θερμαίνεται: 104 m2 . 

q Όγκος που θερμαίνεται: 260 m2 . 

q Κατηγορία τιμής αδράνειας Ι: 3 (δάπεδο από σκυρόδεμα, ελαφροί διαχωρι-

στικοί τοίχοι, εσωτερική μόνωση). 

q Επίπεδο μόνωσης: Υψηλός Βαθμός μόνωσης. 

q Αερισμός: Μηχανικός αερισμός με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα. 

q Παροχή αέρα: 180 m3 / h 

q Εξωτερικά παράθυρα: με διπλό τζάμι και νυκτερινή μόνωση 6,4 m2 στη νότια 

όψη, 4,2 m2 στη δυτική και 3,1 m2 στη βόρεια όψη.  

q Στοιχεία Ηλιακού χώρου: 

Ο ηλιακός χώρος συνοδεύεται από σύστημα μηχανικού εξαερισμού με παροχή 

90 m3 / h προθερμασμένου αέρα στον ηλιακό χώρο. Το θερμοκήπιο έχει 

εμβαδόν δαπέδου 6,4 m2  κατακόρυφο μονό υαλοστάσιο 18 m2 .  

 

 Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται σχηματικά το παράδειγμα εφαρμογής όπως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
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 Σχήμα 28: Σχηματική αναπαράσταση παραδείγματος εφαρμογής (πηγή 3) 
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6.1.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παραδείγματος με την χρήση του 

προγράμματος φαίνονται από τους πίνακες C1, C2, C3 που ακολουθούν και από τις 

γραφικές παραστάσεις που αντιστοιχούν σε αυτούς τους πίνακες. Στην συνέχεια 

παραθέτουμε τους παραπάνω πίνακες, όπως προκύπτουν από το προτεινόμενο 

πρόγραμμα. 
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6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τη βοήθεια των γραφικών 

παραστάσεων που αντιστοιχούν στους παραπάνω πίνακες. 

 Όπως αναφέραμε από τον πίνακα C1 μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το μηνιαίο και 

το ετήσιο Βοηθητικό Θερμαντικό Φορτίο και ο συντελεστής Ετήσιου Φορτίου 

Θέρμανσης (B - value). Τα στοιχεία αυτά παριστάνονται εποπτικά στις παρακάτω 

γραφικές παραστάσεις. 

 

 

 Σχήμα 29: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων μηνιαίων τιμών φορτίου 

θέρμανσης. 

 

 Από την παραπάνω γραφική παράσταση φαίνεται συγκριτικά η εξοικονόμηση 

ενέργειας που γίνεται για κάθε μήνα ξεχωριστά. Τα οφέλη αυτά αντιπαραθέτονται με 

την ενέργεια σε KWh που θα δαπανούταν χωρίς κέρδη και με το μηνιαίο Βοηθητικό 

Θερμαντικό Φορτίο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των θερμικών 

αναγκών. Παρατηρούμε ότι το φορτίο αυτό είναι αισθητά μικρότερο από το αντίστοιχο 
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χωρίς κέρδη. Στην επόμενη γραφική παράσταση φαίνονται συγκριτικά οι αντίστοιχες 

ετήσιες τιμές. Αναγράφεται μάλιστα και η τιμή τους για κάθε περίπτωση. 

 

 

 

 Σχήμα 30: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων ετήσιων φορτίων θέρμανσης. 

  

 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και με την μορφή «πίτας» έτσι 

ώστε να φανεί το ποσοστό του ετήσιου φορτίου θέρμανσης που καλύπτεται από τα 

Ωφέλιμα Κέρδη Θέρμανσης και το αντίστοιχο ποσοστό που πρέπει να καλυφθεί από το 

Βοηθητικό Θερμαντικό Φορτίο (Σχήμα 31).  
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 Σχήμα 31: Σχηματική απεικόνιση ποσοστών κάλυψης των ετησίων θερμικών 

αναγκών από τα ωφέλιμα κέρδη θέρμανσης και το βοηθητικό φορτίο θέρμανσης. 

 

 Τέλος σε αυτό το φύλλο εργασίας του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός 

Κτιρίων» γίνεται αναπαράσταση του συντελεστής Ετήσιου Φορτίου Θέρμανσης         

(Β - value) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο συντελεστή χωρίς κέρδη (G - value). Τα 

αποτελέσματα για το παράδειγμα εφαρμογής που εξετάσαμε φαίνονται στο σχήμα 32. 

Από αυτό είναι φανερή η αισθητή μείωση του συντελεστή με την χρήση παθητικών 

ηλιακών συστημάτων θέρμανσης. 

 

 Σχήμα 32: Σχηματική απεικόνιση συντελεστών θερμαντικού φορτίου. 
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 Τα διαγράμματα που αντιστοιχούν στον πίνακα C2 απεικονίζουν την διανομή 

των ωφέλιμων κερδών. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής τα αποτελέσματα 

φαίνονται στα ακόλουθα σχήματα. Στο σχήμα 33 φαίνονται τα αποτελέσματα με μορφή 

ποσοστού επί του συνόλου των ωφέλιμων κερδών, ενώ στο σχήμα 34 τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα σε KWh. 

 

 Σχήμα 33: Σχηματική απεικόνιση Διανομής Ωφέλιμων Κερδών με μορφή 

ποσοστού επί του συνόλου των Ωφέλιμων Κερδών. 

 

 

 Σχήμα 34: Σχηματική απεικόνιση Διανομής Ωφέλιμων Κερδών σε kWh. 
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 Από τα προηγούμενα σχήματα βλέπουμε ότι τα ωφέλιμα κέρδη στο παράδειγμα 

εφαρμογής που εξετάζουμε οφείλονται στα εσωτερικά κέρδη του κτιρίου, στα άμεσα 

κέρδη από την κατάλληλη επιλογή παραθύρων στο κτίριο και στον ηλιακό χώρο που 

έχει προσαρτηθεί στην νότια πλευρά του κτιρίου. Βλέπουμε ότι ο μελετητής θα 

μπορούσε να πειραματιστεί προσθέτοντας και κάποιο άλλο παθητικό ηλιακό σύστημα 

και να δει την επίδραση που θα είχε στο νέο βοηθητικό θερμαντικό φορτίο που θα 

προέκυπτε.   

 Η απεικόνιση με τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις έχει το πλεονέκτημα ότι 

δίνει την δυνατότητα σύγκρισης της επίδρασης του κάθε μέσου. Επιπλέον διασφαλίζει 

την σωστή χρήση της μεθόδου, αφού σε περίπτωση που έχουν ξεχαστεί δεδομένα σε 

κάποιο παθητικό ηλιακό σύστημα από προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος θα 

φανεί στα διαγράμματα αυτά. 
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 Τέλος τα διαγράμματα που αντιστοιχούν στον πίνακα C3 είναι απαραίτητα για 

τον έλεγχο των συνθηκών άνεσης στο κτίριο με τις επιλογές που έχουν γίνει σε αυτό. 

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η μέση μηνιαία θερμοκρασία που αναμένεται να 

έχει το εξεταζόμενο κτίριο.  

 

 

 Σχήμα 35: Σχηματική απεικόνιση της μέσης μηνιαίας εσωτερικής 

θερμοκρασίας με θέρμανση. 

 

 Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, τα στοιχεία έχουν προκύψει με ρύθμιση του 

θερμοστάτη στους 19 οC. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εσωτερική θερμοκρασία είναι κοντά 

σε αυτούς τους βαθμούς για τους περισσότερους μήνες. Στους μήνες όμως κοντά στους 

καλοκαιρινούς η μέση εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Για να ελεγχθούν οι 

συνθήκες άνεσης στο κτίριο αυτούς τους μήνες, επιλέγεται από το χρήστη μία δεδομένη 

θερμοκρασία πάνω από την οποία κρίνεται ότι υπερθερμαίνεται το κτίριο. Στο 

δεδομένο παράδειγμα επιλέξαμε δύο θερμοκρασίες - τους 23 και 24 οC - για να δούμε 

την διαφορά στα αποτελέσματα. Έτσι στην πρώτη περίπτωση το πρόγραμμα υπολογίζει 

τον αριθμό των μηνιαίων ωρών που κατά μέσο όρο η εσωτερική θερμοκρασία του 

κτιρίου θα υπερβεί τους 23 οC. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα. 
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 Σχήμα 36: Σχηματική απεικόνιση των μηνιαίων ωρών με θερμοκρασία 

μεγαλύτερη από 23 οC. 

 

 

 Αν σαν θερμοκρασία σύγκρισης επιλεγεί η θερμοκρασία 24 οC, το αντίστοιχο 

διάγραμμα θα είναι το εξής: 

 

 Σχήμα 37: Σχηματική απεικόνιση των μηνιαίων ωρών με θερμοκρασία 

μεγαλύτερη από 24 οC. 
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 Από το σχήμα 37 φαίνεται ότι ικανοποιούνται οι συνθήκες άνεσης στο 

παράδειγμα εφαρμογής του προγράμματος. 

 Στην περίπτωση που οι ώρες υπερθέρμανσης ήταν περισσότερες από τις 

ανεκτές, ο μελετητής θα έπρεπε να εξετάσει άλλο συνδυασμό παθητικών μέσων ή να 

φροντίσει να εφαρμόσει παθητικά συστήματα δροσισμού που θα μειώσουν τις ώρες 

υπερθέρμανσης. 

 

 Όπως ίσως παρατηρήθηκε, στα προηγούμενα διαγράμματα δεν δίνονται τιμές 

για τους  μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβρη. Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί τα δεδομένα 

αναφέρονται σε μία Βόρεια χώρα, όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες 

το καλοκαίρι, οπότε αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η κάλυψη των θερμικών αναγκών 

στο κτίριο. Όμως στις μεσογειακές χώρες, στην οποίες ανήκει και η Ελλάδα, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση συνθηκών άνεσης κατά τους θερμούς μήνες 

του έτους. Γι’ αυτό το λόγο έχει γίνει εκτενής αναφορά στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας στα παθητικά συστήματα δροσισμού.    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο                                                                                                              106                           

6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  

Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου προγράμματος συγκρίνονται με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα της «Νέας Μεθόδου 5000» με έντυπη μορφή και με τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του ίδιου παραδείγματος παθητικού ηλιακού 

κτιρίου στο πρόγραμμα Solacalc. Στην συνέχεια συγκρίνονται διάφορα στοιχεία από τα 

αποτελέσματα με τα προαναφερόμενα. 
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q Βοηθητικό Θερμαντικό Φορτίο 

Ηλιακός 
Σχεδιασμός 
Κτιρίων 

Νέα Μέθοδο 5000 Solacalc 
  

kWh/μήνα kWh/μήνα διαφορά kWh/μήνα διαφορά 

ΙΑΝ 1420 1425 -0,4% 1389 2,2% 
ΦΕΒ 1118 1121 -0,3% 1054 6,1% 
ΜΑΡ 736 743 -0,9% 658 11,9% 
ΑΠΡ 385 391 -1,5% 358 7,6% 
ΜΑΪ 276 273 1,0% 208 32,5% 
ΟΚΤ 335 333 0,6% 474 -29,3% 
ΝΟΕ 912 912 0,0% 1050 -13,1% 
ΔΕΚ 1338 1342 -0,3% 1315 1,7% 

ΕΤΗΣΙΩΣ 6519 6540 -0,3% 6505 0,2% 
 

 Πίνακας 1: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων, ως προς το ετήσιο Βοηθητικό 

Φορτίο Θέρμανσης. 

 

 

 

  

 Σχήμα 38: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων, ως προς το ετήσιο Βοηθητικό 

Φορτίο Θέρμανσης. 
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q Συντελεστής ετήσιου φορτίου θέρμανσης  B - value 

 

Ηλιακός 
Σχεδιασμός 
Κτιρίων 

Νέα Μέθοδο 5000 Solacalc 

W / m3 K W / m3 K διαφορά W / m3 K διαφορά 

0,40 0,39 2% 0,38 4% 
 

 Πίνακας 2: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων, ως προς τον συντελεστή 

Ετήσιου Φορτίου Θέρμανσης, B - value. 

 

 

  

 Σχήμα 39: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων, ως προς τον συντελεστή 

Ετήσιου Φορτίου Θέρμανσης, B - value. 
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q Μέση μηνιαία εσωτερική θερμοκρασία με θέρμανση  t i 

 

Ηλιακός 
Σχεδιασμός 
Κτιρίων 

Νέα Μέθοδο 5000 

  
οC οC διαφορά 

ΙΑΝ 19,6 19,5 0,3% 
ΦΕΒ 19,8 19,8 0,2% 
ΜΑΡ 20,4 20,4 0,1% 
ΑΠΡ 21,3 21,2 0,2% 
ΜΑΪ 24,2 24,1 0,3% 
ΟΚΤ 21,1 21,0 0,4% 
ΝΟΕ 19,8 19,8 0,1% 
ΔΕΚ 19,5 19,5 0,2% 

 

Πίνακας 3: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων, ως προς την μέση μηνιαία 

εσωτερική θερμοκρασία με θέρμανση  t i 

 

 

 

 Από τις παραπάνω συγκρίσεις είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν με εφαρμογή του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίου» 

συμφωνούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα με τις άλλες δύο μεθόδους ανάλυσης 

παθητικών ηλιακών κτιρίων. Επιβεβαιώνεται επομένως η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

προγράμματος.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι 

επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης  ενεργειακού σχεδιασμού στα κτιρίων πριν την 

κατασκευή τους αλλά και για την μετέπειτα ανακατασκευή τους. Η κίνηση αυτή έχει 

τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά οφέλη, αφού με τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Το ποσό της ενέργειας που εξοικονομείται μπορεί να υπολογιστεί με την χρήση 

μεθόδων προκαταρτικού σχεδιασμού. Καθώς η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στον 

κτιριακό τομέα συνειδητοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα, οι υπάρχουσες μέθοδοι για το 

σκοπό αυτό είναι λίγες και εξετάζουν διαφορετικές παραμέτρους. 

 Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε μία αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέθοδο (με μορφή εντύπων), την «Νέα Μέθοδο 5000» και με αύτη σαν βάση 

δημιουργήσαμε το λογισμικό πρόγραμμα προκαταρκτικού σχεδιασμού «Ηλιακός 

Σχεδιασμός Κτιρίων».  

 Όπως προκύπτει από την παρουσίαση του προτεινόμενου προγράμματος, το 

πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο 

προκαταρτικού βιοκλιματικού σχεδιασμού. Δίνει την δυνατότητα στο μελετητή να 

εξετάσει διάφορους συνδυασμούς παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης στο υπό 

εξέταση κτίριο και να αποφασίσει τον καλύτερο συνδυασμό. Σημαντικό πλεονέκτημα 

αποτελεί ότι περιλαμβάνει ευρύ πεδίο παθητικών συστημάτων θέρμανσης. Την τελική 

επιλογή την αξιολογεί ως προς την απόδοση του παθητικού ηλιακού κτιρίου αλλά και 

ως προς την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης σε αυτό. 

 Από την εφαρμογή του προγράμματος είναι φανερό ότι αποτελεί μια αξιόπιστη 

μέθοδος, αφού τα αποτελέσματα του συμφωνούν με άλλες αντίστοιχες μεθόδους. 
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Μάλιστα, όπως φαίνεται στο ίδιο τμήμα της εργασίας, τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

του προτεινόμενου προγράμματος παριστάνονται με ιδιαίτερα εποπτικό τρόπο με την 

χρήση κατάλληλων γραφικών παραστάσεων. 

 Παρόλο που ελέγχονται - τόσο από την «Νέα Μέθοδο 5000», όσο και από το 

πρόγραμμα «Ηλιακός Σχεδιασμός Κτιρίων» - οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο κτίριο, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης της διαφοροποίησης που θα υπήρχε, σε περίπτωση 

υπερθέρμανσης, από την χρήση Παθητικών Συστημάτων Δροσισμού. Γι’ αυτό τον λόγο 

έχει γίνει εκτενής αναφορά στα Παθητικά Συστήματα Δροσισμού στο θεωρητικό μέρος 

της διπλωματικής. Η ενσωμάτωση των συστημάτων αυτών στο προτεινόμενο 

πρόγραμμα δεν ήταν δυνατή καθώς τα συστήματα δροσισμού προϋποθέτουν την γνώση 

των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο εξεταζόμενο κτίριο. Έτσι για παράδειγμα ο 

παθητικός δροσισμός με αερισμό, προϋποθέτει την καλή γνώση του μοντέλου ροής του 

αέρα γύρω από το κτίριο καθώς και των επιδράσεων που δέχεται από τα γειτονικά 

κτίρια. 

 Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η χρήση του προγράμματος «Ηλιακός Σχεδιασμός 

Κτιρίων» σε συνδυασμό με τις θεωρητικές γνώσεις που παρέχονται για την 

αντιμετώπιση πιθανής υπερθέρμανσης, εφαρμόζοντας παθητικά συστήματα δροσισμού, 

μπορούν να οδηγήσουν το μελετητή στην βέλτιστη δυνατή επιλογή για το εξεταζόμενο 

κτίριο. Μίας επιλογής που θα σέβεται το περιβάλλον και θα εξασφαλίζει στους 

ενοίκους του κτιρίου τη ικανοποίηση των αναγκών τους με την ελάχιστη δυνατή 

κατανάλωση ενέργειας - χειμώνα, καλοκαίρι. 
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