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Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε
αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, εθπαηδεπηηθνχ ή
εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο.
Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα άιιε ρξήζε ζα πξέπεη λα
απεπζχλνληαη ζηνλ ζπγγξαθέα.
Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν
εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο
επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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Περύληψη
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζε ηξφπνπο άκβιπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνχ. Έλαο ηνκέαο ζεκαληηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, είλαη απηφο ηεο
ζέξκαλζεο θαη ηνπ θιηκαηηζκνχ. Πνιινί πιένλ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα
κεηψλνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη ε νηθία ηνπο, πξάγκα ην νπνίν έρεη θαη
ζπλάκα νηθνλνκηθφ φθεινο, θαζψο ηα έμνδα γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο κεηψλνληαη
ζεκαληηθά.
Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ νηθίαο ζηελ πεξηνρή Κνπλνππηδηαλά
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Revit. Αξρηθά γίλεηαη κηθξή αλαθνξά ζηε
λνκνζεζία θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζρεδηαζηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί,
φπσο ην Passive House Standard. Γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη πεξηγξαθή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη αλαθνξά θάπνησλ
βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη πεξηγξάθνληαη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο.
ην θχξην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ην πξψην βήκα ήηαλ ε θιηκαηηθή αλάιπζε
ηεο ηνπνζεζίαο αλνηθνδφκεζεο. Ζ κειέηε απηή έγηλε πξννδεπηηθά, μεθηλψληαο απφ ην
θιίκα ηεο Διιάδαο, ζπλερίδνληαο ζηεο Κξήηεο θαη ησλ Υαλίσλ. ζνλ αθνξά ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο νηθίαο, αξρηθά έγηλε αλάιπζε πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηε κέζνδν ηνπ
mass model. Έπεηηα ζρεδηάζηεθε ε νηθία αθνινπζψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ
θαη έγηλε ελεξγεηαθή αλάιπζή ηεο. Σέινο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα έγηλαλ
ελεξγεηαθέο βειηηψζεηο, θαη έγηλε ζχγθξηζε ηεο θαηνηθίαο θαηά ΚΔΝΑΚ κε ηελ
βειηησκέλε.
θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε ζρεδίαζε νηθίαο,θαη ε δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν
ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ κείσζεο ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ.
Πξαγκαηνπνηείηαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφο κε ηε ρξήζε ηνπ
ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Revit. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε νηθία απηή λα έρεη ηελ
ειάρηζηε δπλαηή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.

Abstract
In the past few years, the awareness on energy consumption and climate
change has been increased. Researchers are dealing with ways of mitigating this
phenomenon. An area of significant energy consumption is heating an air
conditioning of buildings. Many actions of reducing the energy which is consumed by
buildings, has being taken in the past years. This also has economic benefit as
energy costs are significantly reduced.
The present thesis deals with the field of bioclimatic design and spesifically
with the energy design of a house in Kounoupidiana of Chania using Revit
software.Initially some reference is made to the legislation and then design standards
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are listed ,such as the Passive House Standard .There is a historical overview and
description of the operation of the software used and a reference to some basic
principles of its operation .The concept of bioclimatic design is then analyzed and
some strategies are described.
In the main part of the work ,the first step was the climate analysis of the site
of reconstruction .This study was carried out progressively ,starting from the climate
of Greece ,continuing in Crete and Chania .As far as the design of the house is
concerned ,it was initially analyzed with the mass model method .Then the house
was designed following the requirements ok KENAK and its energy analysis was
made .Finally ,based on the results ,energy improvements were made ,and a
comparison between the residence following the requirements of KENAK and the
improved one was made.
The purpose of this project is to design a house, which uses heating and air
conditioning energy reduction strategies. An integrated approach is made using Revit
BIM Design software. The ultimate goal is to approach the minimum possible energy
consumption.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

ΔΗΑΓΧΓΖ

1. Ειςαγωγό
Έλα ζπλερψο δηνγθνχκελν πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, αιιά θαη θάζε ρψξαο,
είλαη ε θαιπάδνπζα αχμεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο. Απηή ε αχμεζε νδεγεί
ζε φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ελψ ηαπηφρξνλα, έρνπκε κία
ζπλερή ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ηξίηεο ρψξεο.
Ο θηηξηαθφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη, γηα ην 2016, ζε επίπεδν
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, αληηζηνηρεί ζην 39% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο
θαηαλάισζεο, ελψ ζε επίπεδν ειεθηξηθήο, ην 38% [Β1].

Εικ. 1.1: Α) Κατανομό ςυνολικόσ ενϋργειασ ανϊ χρόςη και Β)
κατανομό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ανϊ χρόςη για το ϋτοσ 2016 [Β1]

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηή ε αλάγθε γηα άκεζε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ
θηηξίσλ. Ζ αλαβάζκηζε απηή ζα έρεη πνιιαπιφ φθεινο, ηφζν ζε επίπεδν αηφκνπ,
φζν θαη ρψξαο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Μία θαηνηθία ρακειήο θαηαλάισζεο,
κπνξεί λα έρεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ
ε απφζβεζε είλαη βέβαηε. Ζ θηηξηαθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έρεη φθεινο θαη γηα ηε
ρψξα ε νπνία θαιείηαη λα εηζάγεη ιηγφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο (πρ θαχζηκα). Καηά
ζπλέπεηα απηφ ζα βειηηψζεη θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ
εθπνκπψλ ξχπσλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

1.1.

ΔΗΑΓΧΓΖ

Νομοθεςία

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάιεη ελεξγά, εθδίδνληαο ππνρξεσηηθέο νδεγίεο
πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
αλαζηξνθή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ηφρνο ησλ λνκνζεηηθψλ απηψλ ξπζκίζεσλ είλαη
ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο
απηνλνκίαο. Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κέρξη ην 2020 είλαη γλσζηνί ζαλ
«20-20-20» δειαδή [Β1]:
 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε επίπεδα ρακειφηεξα
θαηά 20% απφ απηά ηνπ 1990
 πκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ
20%
 20% εμνηθνλφκεζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κέζσ βειηηψζεσλ ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ
ηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, εθδφζεθε ε νδεγία
2002/91/ΔΚ πνπ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, κε ηελ νπνία
ελαξκνλίζηεθε ε Διιάδα κε ηνλ λφκν 3661/2008. ηε ζπλέρεηα, ε νδεγία απηή
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 31/2010/ΔΚ θαη ε ρψξα καο ελαξκνλίζηεθε κε ηνλ λφκν
4122/2013 [11].
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απφ ηελ 1/1/2021, ζα πξέπεη φια ηα
λέα ή ξηδηθψο αλαθαηληδφκελα θηίξηα, λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο, θαη εηδηθφηεξα ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ ην θξηηήξην απηφ απφ ηε 1/1/2019. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα θηίξηα γηα ηα
νπνία ε αλαινγία θφζηνπο/ νθέινπο είλαη κεγάιε, ζηα πιαίζηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ρξφλνπ δσήο ηνπο.
Βέβαηα, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα θηίξηα,
νξίδνληαη ειεχζεξα απφ ην θάζε θξάηνο – κέινο, κε βάζε ηηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ. ηε ρψξα καο, κε ηνλ λ 4122/2013 εγθξίλεηαη ν
Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ θηηξίσλ, ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα
πιεξνχληαη, ηελ ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ην πεξηερφκελν
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ηελ ίδηα ηελ Μειέηε Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

1.2.

ΔΗΑΓΧΓΖ

Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ – πρότυπα

Ο φξνο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη
ηνλ ζρεδηαζκφ θηηξίσλ θαη ρψξσλ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ην ηνπηθφ θιίκα θαη
ζθνπφ έρεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ειηαθή ελέξγεηα
θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο) γηα ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο
άλεζεο εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο παζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Χο απνηέιεζκα
ειαρηζηνπνηείηαη ε εμάξηεζε ησλ θηηξίσλ απφ ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκβαηηθέο
πεγέο ελέξγεηαο [12].
Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηα πξψηα ρξφληα
ηέζεθε ππφ ηζρπξή θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε. Πιένλ ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη
αθφκα νη κέρξη πξφηηλνο πνιέκηνί ηεο, ηψξα ηελ ππνζηεξίδνπλ, θαζψο επίζεο έρνπλ
πξνζηεζεί θαη πνιινί λένη ζρεδηαζηέο πνπ ηελ αθνινπζνχλ [Β9]. ήκεξα ππάξρνπλ
αξθεηέο επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ ηελ αλαδεηθλχνπλ θαη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο
εθαξκφδνληαη ζρεδφλ ζε φια ηα λέα θηίξηα.
Παξάιιεια κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ
θηηξίσλ, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη πξφηππα πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θηηξίσλ
πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν είλαη ην Πξφηππν
Παζεηηθήο Οηθίαο (Passive House Standard).
χκθσλα κε ην Passive House Standard σο παζεηηθφ θηίξην νξίδεηαη ην θηίξην
ηνπ νπνίνπ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ κεηψλνληαη κέρξη
θαη 90%, ζε ζρέζε κε έλα απιφ θηίξην ή 75% κε έλα ζχγρξνλν [1]. Οη απαηηήζεηο
ελφο ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ παζεηηθνχ ζπηηηνχ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ,
κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ην 1m3 θπζηθνχ αεξίνπ αλά ηεηξαγσληθφ ην έηνο!
Γηα λα ζεσξεζεί έλα ζπίηη παζεηηθφ, ζχκθσλα κε ην Passive House
Standard, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο [1]:
 Οη απαηηήζεηο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ λα κελ μεπεξλάλε ηηο
15kWh αλά ηεηξαγσληθφ θαζαξνχ ρψξνπ (
) ην έηνο. Γηα ηνλ
θιηκαηηζκφ εηδηθά αθήλεηαη έλα πεξηζψξην γηα ηηο αλάγθεο
αθχγξαλζεο.
 Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαη
ειεθηξηθφ ξεχκα λα κελ μεπεξλάλε ηηο 60

⁄

.

 Οη ελαιιαγέο αέξα δελ πξέπεη λα μεπεξλάλε ηηο 0.6/h ζε πίεζε 50Pa
 Ζ ζεξκηθή άλεζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη φιν ην ρξφλν, κε ηε
ζεξκνθξαζία λα κελ μεπεξλάεη ηνπο 25 oC γηα πάλσ απφ ην 10% ησλ
σξψλ ηνπ έηνπο.
Οη βαζηθέο θαηαζθεπαζηηθέο αξρέο, κε βάζε ηηο νπνίεο, ζρεδηάδεηαη έλα θηίξην
πνπ αθνινπζεί ην παξαπάλσ πξφηππν είλαη:
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο φισλ ησλ αδεηάθαλσλ επηθαλεηψλ
δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 0.15W/(m2K) ζηηο πην θξχεο πεξηνρέο.
 Σα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε παινπίλαθεο ρακειήο
εθπνκπήο (Low-e) έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε ζεξκφηεηα πνπ δηαθεχγεη
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ΔΗΑΓΧΓΖ

ζην πεξηβάιινλ ην ρεηκψλα θαη ε ζεξκφηεηα πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην
ην θαινθαίξη. Γηα ηα πην ςπρξά θιίκαηα κία ηππηθή ηηκή ηεο
ζεξκνπεξαηφηεηαο είλαη 0.80.15W/(m2K).
 εκαληηθή επίζεο είλαη ε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε πνηφηεηα εζσηεξηθνχ αέξα.
Γίλεηαη εγθαηάζηαζε ελφο ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο θαη κεηαθέξεηαη ε
ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκφ εμεξρφκελν ξεχκα πξνο ην ςπρξφ
εηζεξρφκελν ζε πνζνζηφ 75%.
 Σν θέιπθνο θαη ηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θαιά
ζθαγηζκέλα έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ελαιιαγέο αέξα δελ ζα
μεπεξλάλε ηηο 0.6 αλά ψξα.
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πιήξε κφλσζε φισλ ησλ
πηζαλψλ ζεξκνγεθπξψλ ηνπ θειχθνπο, ή έζησ ζηελ ειαρηζηνπνίεζή
ηνπο.
Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη άιια πξφηππα, φπσο ην LEED θαη ην BREEAM, ηα
νπνία πξαθηηθά ζηνρεχνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα αιιά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο.
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα λα πηζηνπνηεζεί έλα θηίξην κε βάζε θάπνην απφ
ηα παξαπάλσ πξφηππα, νη πξνυπνζέζεηο είλαη πνιχ απζηεξέο. Δπίζεο ν νξηζκφο
ηνπ Passive House Standard δεκηνπξγήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ςπρξά θιίκαηα
ησλ βφξεησλ ρσξψλ θαη ε εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά θιίκαηα απαηηεί πξνζαξκνγή
ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε θιίκαηνο. Μηα ηέηνηα επέλδπζε κάιηζηα θαζίζηαληαη
νηθνλνκηθά αζχκθνξε, εάλ δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο επηδφηεζε γηα ηελ
θαηαζθεπή. Γηα ην ιφγν απηφ, σο παζεηηθφ θηίξην νλνκάδνκαη θάζε θηίξην πνπ
θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ κε παζεηηθά κέζα.
Παξάιιεια ππάξρεη ε απαίηεζε γηα θηίξηα «ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο». χκθσλα κε ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ, «ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο», νξίδεηαη έλα θηίξην κε πνιχ πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε, ηνπ νπνίνπ ε
ζρεδφλ κεδεληθή ή πνιχ ρακειή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, θαιχπηεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη επηηφπνπ ή
πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ. Σα θηίξηα απηά δηαζέηνπλ:
 δνκηθά ζηνηρεία πςειψλ ελεξγεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ,
 Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηδηαίηεξα πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη
 έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο ηνπο ελέξγεηαο ζα θαιχπηεηαη
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.

1.3.

Σκοπόσ εργαςίασ

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο ελφο
θηηξίνπ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, γηα ηελ ζηέγαζε ηεηξακεινχο
νηθνγέλεηαο, ιακβάλνληαε ππφςε αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ζρεδίαζε
θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ ζρεδηαζηηθνχ
εξγαιείνπ Revit, ηεο Autodesk. Χο ζέζε αλνηθνδφκεζεο επηιέγεηαη ε πεξηνρή
Κνπλνππηδηαλά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ ζηελ Διιάδα.
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2. Υπολογιςτικϊ προγρϊμματα
2.1.

Building Information Modeling (BIM)

Ο φξνο BIM πξνηάζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Ακεξηθαλφ αξρηηέθηνλα, θαη κεηέπεηηα
αληηπξφεδξν ηεο εηαηξίαο Autodesk, Phil Bernstein. Αλαθέξεηαη ζηελ ςεθηαθή
αλαπαξάζηαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ελφο θηηξίνπ, θαη εμππεξεηεί ζηελ
αληαιιαγή θαηαζθεπαζηηθψλ αιιά θαη ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θηίζκαηνο. θνπφο
ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη ε πιήξεο θαη απφιπηα πηζηή ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε, ηνπ
θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ κεραλνινγηθψλ ή/θαη
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Γεκηνπξγείηαη ζχγρπζε πνιιέο θνξέο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ BIM θαη ηνπ CAD. Ζ
έλλνηα CAD (Computer Aided Design) είλαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ,
δηζδηάζηαηε ε ηξηζδηάζηαηε, απεηθφληζε κίαο θαηαζθεπήο. Πξαθηηθά είλαη ην εξγαιείν πνπ
θαηαζθεπάδεη γξακκέο, θακπχιεο, επηθάλεηεο ή ζηεξεά ζψκαηα θαη ηα ζπλδπάδεη θαηάιιεια
ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη κία πηζηή αλαπαξάζηαζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο
θαηαζθεπήο. Δπίζεο ζπλδπάδεη ηα ηκήκαηα απηά ψζηε λα αλαπαξαζηαζεί ην πιήξεο
ζπλαξκνιφγεκα.
Απφ ηελ άιιε ην BIM δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνην ππνινγηζηηθφ παθέην, αιιά αξθεηά
πξνγξάκκαηα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κεζνδνινγία. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε
πξφζδνζε πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζρέδην. Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ
ηνπο πξνζδίδεη ην CAD (ζρήκα, ππθλφηεηα, βάξνο θηι) ην BIM ηνπο πξνζδίδεη, επηπιένλ,
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο γίλεηαη ε ρξήζε έηνηκσλ βηβιηνζεθψλ κε δηάθνξα
θηηξηαθά ζηνηρεία, απφ ηνίρνπο θαη θνιψλεο κέρξη έπηπια θαη πδξαπιηθά.
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθνξά, ιακβάλεηαη σο παξάδεηγκα έλαο ηνίρνο. Καη ζηηο
δχν πεξηπηψζεηο ε αλαπαξάζηαζε γίλεηαη κε έλα παξαιιειεπίπεδν. ηελ πεξίπησζε ηνπ
CAD ην παξαιιειεπίπεδν απηφ έρεη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε κάδα θαη δελ είλαη ηίπνηα
άιιν απφ έλα ζχλνιν ζεκείσλ ζην ρψξν πνπ έρεη σο φξηα επηθάλεηεο. Αληηζέησο κε ην BIM
ην παξαιιειεπίπεδν απηφ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ (ζνβάο, ε κφλσζε, ηα
ηνχβια θ.ν.θ.) ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζρεδηαζκέλα, αιιά ππάξρνπλ ζε κνξθή layers θαη
ν ζπλδπαζκφο ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, ζα πξνζδίδεη ζηνλ ηνίρν ηα ηειηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ κε CAD ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί μερσξηζηά ην θάζε
ηκήκα ηνπ ηνίρνπ θαη λα δεκηνπξγεζεί ην ηειηθφ ζπλαξκνιφγεκα.
Οη ηδηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθηινηξφπσο ζε δηάθνξεο θάζεηο
ηεο θαηαζθεπήο ή/θαη ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζπλνιηθή θαη νινθιεξσκέλε αλαπαξάζηαζε πνπ
πξνζθέξεη ην ΒΗΜ (αλαπαξηζηψληαη αθφκα θαη ηα θαιψδηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο)
βνεζάεη ζηελ πξφβιεςε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή,
πξηλ θαλ απηή αξρίζεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ
ρξφλνπ αγνξά θαη απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο.
Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα ππάξρεη
ζσζηφο ζπληνληζκφο ησλ ζπλεξγείσλ θαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ν απαηηνχκελνο ρξφλνο
νινθιήξσζεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ απνζήθεπζε ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ κπνξεί λα γίλεη θάπνπ
θεληξηθά, φπσο πρ ην cloud, θαη κία άιιε νκάδα λα αλαιάβεη ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε. Με
ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο ζρεδηαζηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο
ζα αλεβάδνπλ ηα αξρεία ζην cloud ψζηε λα ππάξρεη άκεζν update ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ.
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εκαληηθή επίζεο είλαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξφβιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο αθφκα, κπνξεί λα γλσξίδεη ν
ρξήζηεο ζε πνηεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβεί, θαζψο θαη ηνπο αθξηβείο
ρξφλνπο πνπ απηέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα.
Σν ΒΗΜ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ. Πιένλ ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θηινζνθία
ΒΗΜ, αληινχλ πιεξνθνξίεο αθφκα θαη απφ θνληηλνχο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Έηζη,
αλνίγνληαη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ιήςε αμηφινγσλ απνθάζεσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ
θηηξίσλ ψζηε λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.

2.2.

Μοντελοποίηςη κτιρίου – Autodesk Revit

Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, είλαη ην Revit ηεο εηαηξίαο Autodesk Inc. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, θπξίσο απφ αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο θαη κεραλνιφγνπο κεραληθνχο
θαζψο θαη απφ εξγνιάβνπο. θνπφο ηνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ΒΗΜ πνπ
αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην 4D BIM, φπνπ ν φξνο 4D
αλαθέξεηαη ζηηο 3 δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη νξίδεη σο ηέηαξηε δηάζηαζε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ.

2.2.1. Ιζηοπική αναδπομή
Ζ ηζηνξία ηνπ Revit μεθηλάεη απφ ην 1997, θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ εξγάζηεθαλ
ζεκαληηθά νλφκαηα ηεο βηνκεραλίαο ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ξεθίλεζε ζαλ
Charles River Software απφ ηνπο Raiz θαη Jungreis, πξνγξακκαηηζηέο ηεο εηαηξίαο PTC θαη
ζθνπφ είρε λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο παξακεηξηθήο κνληεινπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
νηθνδνκήο. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Atlas Venture θαη ηελ North Bridge Venture Partners
θαη ζπλεξγάζηεθαλ νλφκαηα φπσο ν Jon Hirschtick, ηδξπηήο ηεο Solidworks Corporation ε
νπνία κεηέπεηηα αγνξάζηεθε απφ ηελ Dassault Systemes.
Οη θαηλνηνκίεο ηνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ δχν. Αξρηθά ήηαλ ην πξψην ινγηζκηθφ ηνπ
νπνίνπ νη βηβιηνζήθεο πιηθψλ είραλ γξαθηθή κνξθή.Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη νηη παξέρεηαη
γξαθηθή απεηθφληζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ-ζηνηρείνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζηε πιαηνθφξκα
εξγαζίαο ηνπ Revit. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, φια ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ
βηβιηνζήθεο, ην έθαλαλ απηφ κέζσ ηεο ρξήζεο θάπνηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ θψδηθα.
Δπηπξνζζέησο, αλέπηπμε αξθεηά ηελ έλλνηα ηνπ παξακεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο επίζεο
θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ε αιιαγή ζε έλα ζεκείν ηνπ
κνληέινπ, λα επηθέξεη ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο ζε άιια, έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα
παξακέλεη ζηαζεξφ. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαθίλεζε ελφο ηνίρνπ, ζα επέθεξε ηηο θαηάιιειεο
κεηαβνιέο ζηα γεηηνληθά δνκηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα έρεη ηηο ζσζηέο
ζπλδέζεηο θαη πιεξνθνξίεο.
Σν 2002, ην ινγηζκηθφ αγνξάζηεθε απφ ηελ Autodesk έλαληη 133 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ Ακεξηθήο, πξάγκα πνπ βνήζεζε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή θαη βειηίσζή ηνπ
θαζψο βγήθαλ θαη δηάθνξα ζπγαηξηθά ινγηζκηθά. Σν 2013 φια ηα ινγηζκηθά απηά ελψζεθαλ
θαη δεκηνπξγήζεθε ην Revit φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα.
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2.2.2. Μονηελοποίηζη
Ζ κνληεινπνίεζε ζην Revit δηαθέξεη απφ απηή ελφο ζπλεζηζκέλνπ ζρεδηαζηηθνχ
ινγηζκηθνχ. Σν Revit βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ζε πξνζρεδηαζκέλεο νηθνγέλεηεο κνληέισλ,
ησλ νπνίσλ νη ηειηθέο δηαζηάζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε. πλήζσο ηα κνληέια
απνηεινχληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο «ζηξψζεηο» (layers) πιηθψλ, ην θάζε έλα απφ ηα
νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλν πάρνο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο. Δθηφο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο
νηθνγέλεηεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ, θαζνξίδνληαο ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ θάζε ζηξψκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηελ αιιεινπρία ηνπο.
Κάζε ζηξψζε θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο ηδηφηεηεο, ηε ιεηηνπξγία (Function), ην πιηθφ
(Material) θαη ην πάρνο (Thickness) ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ζπλδεζνχλ ηα δηάθνξα ζηξψκαηα, φηαλ ελσζνχλ δχν δηαθνξεηηθά δνκηθά ζηνηρεία, πρ ζηελ
έλσζε δχν ηνίρσλ. Δπίζεο ζηελ ιεηηνπξγία νξίδεηαη θαη έλαο αξηζκφο, ραξαθηεξηζηηθφο ηεο
πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηξψκα. Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο (ζε
αγθχιεο), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ηα ζηξψκαηα είλαη [B4]:
 Γομικά (Structure) [1]: ζηνηρείν ην νπνίν ζηεξίδεη φιν ηνλ ηνίρν, νξνθή ή
δάπεδν
 Υπόζηρωμα (Substrate) [2]: πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηήξημε
άιινπ πιηθνχ
 Σηρώμα αέρα (Thermal/Air Layer) [3]: ζηξψκα πνπ παξέρεη κφλσζε θαη
εκπνδίδεη ηελ δηείζδπζε εμσηεξηθνχ αέξα
 Μεμβράνη (Membrane) [0]: πνιχ ιεπηφ ζηξψκα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ
δηείζδπζε πδξαηκψλ θαη έρεη κεδεληθφ πάρνο
 Φινίριζμα 1 (Finish 1) [4]: ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα ην εμσηεξηθφ ζηξψκα
 Φινίριζμα 2 (Finish 2) [5]: ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα ην εζσηεξηθφ ζηξψκα
Τςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα δνκηθά ζηξψκαηα, δηφηη ζε έλσζε δηαθνξεηηθψλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε βαζηθή δνκή ηνπο ζα ζπλελψλεηαη. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηε
ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζπλήζσο ηελ έρεη ην θηλίξηζκα 2 [B4].
Έλα δνκηθφ ζηνηρείν απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα, ην εζσηεξηθφ, ην εμσηεξηθφ θαη
ηνλ ππξήλα. Κάζε επίπεδν απφ απηά κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αξθεηά δηαθνξεηηθά
ζηξψκαηα πιηθψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα νξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ ζηξσκάησλ, ζα
γίλεη θαηαλνεηφο παξαθάησ, φπνπ ζα δνχκε ηνπο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ην Revit
αθνινπζεί θαηά ηελ έλσζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ.
ην Revit ε ζπλέλσζε μεθηλάεη απφ ηα ζηξψκαηα κε πςειή πξνηεξαηφηεηα θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνρσξάεη ζηα ππφινηπα. Δπίζεο, ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ππξήλα
έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ είλαη απφ έμσ, αθφκα θαη αλ ηα ηειεπηαία έρνπλ
πςειφηεξε αξηζκεηηθή πξνηεξαηφηεηα [Β4]. Έζησ πσο έρνπκε δχν ηνίρνπο πνπ ελψλνληαη.
Σν ζηξψκα κε πξνηεξαηφηεηα 1, ηνπ ελφο ηνίρνπ, ζα δηαπεξάζεη ηα ππφινηπα θαη ζα ελσζεί
κε ην αληίζηνηρν ηνπ δεχηεξνπ ηνίρνπ. Απηφ ζα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ κε ηηο
παξαθάησ εηθφλεο.
Γηα παξάδεηγκα ζεσξνχκε ηελ εηθφλα 2.1. ηελ εηθφλα απηή θαίλνληαη δχν
πεξηπηψζεηο ζπλέλσζεο ηνίρσλ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθή
αιιεινπρία πιηθψλ. Δπίζεο θαη ζηνπο δχν θαίλνληαη ηα φξηα ησλ ππξήλσλ. Βιέπνπκε ζηελ
2.1a φηη νη πιίλζνη (CMU) ηνπ νξηδφληηνπ ηνίρνπ (πξνηεξαηφηεηα 1), δηαπεξλνχλ φια ηα πιηθά
κέρξη λα θηάζνπλ ζην ζηξψκα ίδηαο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θάζεηνπ ηνίρνπ. Αληίζεηα βιέπνπκε
φηη, ζηνλ νξηδφληην ηνίρν, ε κφλσζε, κε πξνηεξαηφηεηα 3, δελ δηαπεξλά ην δηάθελν αέξα πνπ
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έρεη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα θαη ακθφηεξα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ππξήλα (θαη ηα
δχν έμσ απφ ηνλ ππξήλα).
Μία ιίγν δηαθνξεηηθή πεξίπησζε βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 2.1b. φπσο θαη πξηλ ε
πιηλζνδνκή δηαπεξλάεη φια ηα πιηθά κέρξη λα βξεη ηελ βαζηθή δνκή ηνπ θάζεηνπ ηνίρνπ. Ζ
δηαθνξά, φκσο, έγθεηηαη ζηε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη ε κφλσζε. ην ζελάξην απηφ, ε κφλσζε
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ππξήλα, θαη σο εθ ηνχηνπ δηαπεξλάεη θαη ην δηάθελν αέξα, πνπ έρνπλ
ίδηα πξνηεξαηφηεηα κελ, αιιά απηφ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ππξήλα.

Εικ. 2.1:

Απεικόνιςη ςυνϋνωςησ τούχων διαφορετικών υλικών με διαφορετικό διϊταξη των υλικών ςε
κϊθε περύπτωςη
Πηγό: Β4

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πάλσ
ηνπο άιιεο νηθνγέλεηεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ηνίρνο κπνξεί λα θέξεη πάλσ ηνπ κία ή
πεξηζζφηεξεο πφξηεο.
Μία άιιε θαηεγνξία κνληεινπνίεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Revit, είλαη ην «mass
model». Με ηελ κέζνδν απηή, ζρεδηάδεηαη ε γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ, απινπνηεκέλα ζε κνξθή
ζπκπαγνχο φγθνπ κε ζθνπφ κία πξνθαηαξθηηθή κειέηε. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν κφλε ηεο φζν ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην πιήξσο ζρεδηαζκέλν θηίξην.
πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο γεσκεηξίαο ζηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε ηνπ θηηξίνπ, είηε γηα λα κειεηεζεί ε επηξξνή ελφο γεηηνληθνχ θηηξίνπ, ζην ππφ
εμέηαζε. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εθαξκνζηεί απηφο ν ηξφπνο κειέηεο γηα ηελ κειέηε
δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.
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2.3.

Ενεργειακοί υπολογιςμοί – Insight 360

Σν Revit είλαη έλα ινγηζκηθφ γηα κνληεινπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ
απηά πεξηιακβάλνπλ, ελψ νη ελεξγεηαθνί ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθή πιαηθφξκα. Ζ
Autodesk, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, έθεξε ζηελ αγνξά, ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 2015 ην Insight 360, πνπ θάλεη αθξηβψο απηή ηε δνπιεηά θαη ιεηηνπξγεί ζην
Cloud.

2.3.1. Υπολογιζηικά δεδομένα
Σν πξψην βήκα είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ ζην Revit θαη ν νξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ
ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα, εηζάγνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηνπνζεζία ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη δεδνκέλα γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ ζε επηθάλεηεο.
Παξαθάησ αλαιχνληαη νη θχξηεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα νξηζηνχλ ψζηε λα έρνπκε κία
ζσζηή ελεξγεηαθή κειέηε.
Οη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ηα απνηεινχλ. Δληνχηνηο, δελ
είλαη απαξαίηεην φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. Σν Revit δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα νξηζηνχλ ηα πιηθά ησλ ζηνηρείσλ ζαλ «Generic», έηζη ψζηε λα κελ ιεθζνχλ ππφςε ηα
ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη εάλ δελ έρνπκε εηθφλα γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη ζέινπκε λα ηα πξνζδηνξίζνπκε. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί ην
γεγνλφο, φηη νη πφξηεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππνινγηζκψλ θαη κφλν, ιακβάλνληαη ππφςε ζαλ
ηνίρνη [Β3].
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ ή/θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ είλαη ρξήζηκν, αιιά φρη
απαξαίηεην, ηα δσκάηηα ηνπ θηηξίνπ (rooms) λα ρσξηζηνχλ ζε ρψξνπο (spaces). Έλαο
ρψξνο, γηα ην Revit, δελ ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε έλα δσκάηην. Έλα δσκάηην κπνξεί λα έρεη
πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ρψξνπο θαη επίζεο νη ρψξνη ελφο θηηξίνπ κπνξνχλ λα
νκαδνπνηεζνχλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. O θάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ππάξρνπλ εθεί, ηα δεδνκέλα ηνπ θσηηζκνχ θηι θαη έηζη κπνξνχλ λα
δηαθνξνπνηεζνχλ νη δηάθνξνη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ. ηαλ έλα θηίξην πεξηιακβάλεη κφλν
δσκάηηα, ηφηε ζε φιν ην θηίξην νξίδνληαη ηα ίδηα δεδνκέλα. [B3]
Ο ζσζηφο νξηζκφο ηεο ηνπνζεζίαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ηεο
αλάιπζεο, δηφηη παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα ηνπνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ ελεξγεηαθή
αλάιπζε. Ο πιήξεο νξηζκφο γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά πξνζδηνξίδνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο ηνπ νηθνπέδνπ, είηε εηζάγνληάο ηηο απεπζείαο, είηε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πφιεο ή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλαο θνληηλφο κεηεσξνινγηθφο
ζηαζκφο απφ ηνλ νπνίν αληινχληαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο.
Δπίζεο νξίδεηαη ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ, ή ησλ δαπέδσλ, εάλ πξφθεηηαη
γηα πνιπψξνθν.
Σέινο νξίδεηαη ν βαζκφο δηαθξηηνπνίεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ
επηθαλεηψλ. Πξφθεηηαη γηα δχν ηηκέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ
κνληέινπ επηθαλεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα γηα απηά ζα κηιήζνπκε παξαθάησ, ζην ρσξίν 2.3.2,
αθνχ αλαιχζνπκε ηε δηαθξηηνπνίεζε ζε ππνινγηζηηθέο επηθάλεηεο.
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2.3.2. Υπολογιζηικό Μονηέλο
ην επφκελν βήκα δεκηνπξγείηαη ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν ηνπ θηηξίνπ. Σα δνκηθά
ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ρσξίδνληαη ζε ππνινγηζηηθέο επηθάλεηεο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο
έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ επηθάλεηεο
πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο θαη πξνζνκνηψλνπλ ην πάησκα, άιιεο είλαη δηάθαλεο
γηα πξνζνκνίσζε ησλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ (πφξηεο παξάζπξα θηι) άιιεο δεκηνπξγνχλ
ζθίαζε θ.ν.θ. Σν κνληέιν επηθαλεηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πιήξεηο πιεξνθνξίεο ηνπ
θηηξίνπ, φπσο ην εκβαδφλ ησλ επηθαλεηψλ θαζψο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, έηζη ψζηε
ππνινγηζηεί ζσζηά ε ζεξκφηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην θηίξην κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Οη επηθάλεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο θαξηεζηαλέο (Surface Planar
Geometry) θαη ηηο νξζνγσληθέο (Surface Rectangular Geometry). ηελ πξψηε θαηεγνξία νη
επηθάλεηεο νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο x,y,z νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ πιήξσο ην κέγεζνο, ηελ
ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θάζε επηθάλεηαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πεξηγξάθνληαη
αθξηβψο νη ίδηεο πιεξνθνξίεο, κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηηκέο γηα χςνο πιάηνο,
θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ[B2]. Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:

Εικ. 2.2:

Απεικόνιςη μεθόδων περιγραφόσ επιφανειών
Πηγό: [Β2]

Ζ ζπλεζηζκέλε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θαξηεζηαλή επηθάλεηα. Ο ιφγνο
είλαη φηη αλαπαξηζηά ην πξαγκαηηθφ θηίξην κε απφιπηε επθξίλεηα θαη δηαρσξηζκφ ησλ
επηθαλεηψλ. Δπίζεο νη νξζνγσληθή αλαπαξάζηαζε είλαη πην ζπλνπηηθή, πξάγκα πνπ ηελ
θάλεη πην δχζθνιε ηε δηάθξηζε ησλ επηθαλεηψλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαπαξάζηαζε πνιχπινθσλ θαη θακπχισλ γεσκεηξηψλ.
ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο επίπεδεο επηθάλεηεο, ην ζχλνιν ησλ
νπνίσλ αλαπαξηζηά ηελ αξρηθή γεσκεηξία. Γηα θαιχηεξε αλάιπζε πξνηηκάηαη κεγάινο
αξηζκφο επηθαλεηψλ έηζη ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηεο γεσκεηξίαο. Σν Revit
ιεηηνπξγεί κε ηελ ειάρηζηε απινπνίεζε ησλ γεσκεηξηψλ θαη έηζη κπνξεί θαη πεηπραίλεη πνιχ
θαιχηεξε αθξίβεηα.
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Εικ. 2.3: Απεικόνιςη ακρύβειασ πολλαπλών επιφανειών
Πηγό: [Β2]

Σν ηειεπηαίν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί φζνλ αθνξά ηηο επηθάλεηεο είλαη ε ζπλνρή
ηνπο. χκθσλα κε ηελ Autodesk, δελ ππάξρεη ε απαίηεζε ηεο πιήξνπο ζχλδεζεο ηνπο ψζηε
λα δεκηνπξγεζεί έλα «ζηεγαλφ» κνληέιν. Έηζη νη επηθάλεηεο κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα θελά
κεηαμχ ηνπο ή αθφκα θαη λα αιιειεπηθαιχπηνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε ππνινγηζηηθή
νηθνλνκία, δηφηη έλα «ζηεγαλφ» κνληέιν απαηηεί πνιινχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ηφζν ζηελ
κνληεινπνίεζε φζν θαη ζηνπο ππνινγηζκνχο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εκβαδφλ ησλ
επηθαλεηψλ θαη ν φγθνο ηνπ θηηξίνπ είλαη αλεμάξηεηα, ε αθξίβεηα πιήηηεηαη ζε ακειεηέν
βαζκφ [B2].

Εικ. 2.4: Απεικόνιςη ςυνοχόσ επιφανειών 1) «ςτεγανό» μοντϋλο και 2) με κενϊ μεταξύ των
επιφανειών, ςτο οπούο δεν επηρεϊζονται οι υπολογιςμού
Πηγό: [Β2]

Μέζα απφ ην Revit κπνξεί λα νξηζηνχλ παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ
δηαθξηηνπνίεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ επηθαλεηψλ. πσο θαη ζε θάζε
είδνπο ππνινγηζηηθήο δηαθξηηνπνίεζεο, κία πην ιεπηή (fine) κνληεινπνίεζε νδεγεί ζε
αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα αιιά απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ
δηαθξηηνπνίεζε φζν θαη γηα ηελ επίιπζε. Απφ ηελ άιιε, κία πην ρνλδξνεηδήο (coarse)
κεηψλεη ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο, ζε βάξνο βέβαηα ηεο αθξίβεηαο. Γχν είλαη νη
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαθξηηνπνίεζε, ε «Analytical Space Resolution» θαη ε
«Analytical Surface Resolution». [Β5]
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Ζ Analytical Space Resolution είλαη ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηα κέγηζηα ηελ
αθξίβεηα θαη ηνλ ρξφλν επίιπζεο θαη παίξλεη ηηκέο αλάκεζα 152.4mm (6inches) θαη 3048mm
(10feet). Καζνξίδεη ηνλ ειάρηζην ρψξν κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο ζα
αγλνεζεί έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν. Δάλ ην θελφ είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην δηπιάζην ηνπ Analytical Space Resolution, ηφηε ην κνληέιν δελ ζα δεκηνπξγεζεί. [Β5]
Απηφ γίλεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηφ κε ηελ παξαθάησ εηθφλα.

Εικ. 2.5:

Τμηματική κϊτοψη κτιρύου με διϊκενο ανϊμεςα ςε δύο τούχουσ.
Πηγό: [Β5]

Έζησ ην ηκήκα θηηξίνπ ηεο εηθφλαο 2.5. Βιέπνπκε φηη, ιφγσ θαθήο ζπλνρήο, ππάξρεη
έλα δηάθελν, κεγέζνπο x, αλάκεζα ζηνπο δχν ηνίρνπο. Έζησ φηη ζηελ Analytical Space
Resolution έρνπκε δψζεη ηηκή ίζε κε 457.2mm, έηζη δηαθξίλνπκε ηηο πεξηπηψζεηο:
 x < 457.2mm, ηφηε ην θελφ αγλνείηαη θαη ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν
δεκηνπξγείηαη ρσξίο πξφβιεκα
 457.2 < x < 2*457.2 = 914.4mm ηφηε ην θελφ κπνξεί λα αγλνεζεί αιιά κπνξεί
θαη φρη
 x > 914.4mm ζηελ πεξίπησζε απηή ην θελφ δελ ζα αγλνεζεί θαη έηζη ην
ππνινγηζηηθφ κνληέιν δελ ζα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κέρξηο φηνπ δηνξζσζεί
ην δηάθελν απηφ.
Ζ παξάκεηξνο Analytical Surface Resolution, φπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηεο, έρεη
λα θάλεη κε επηθάλεηεο. πγθεθξηκέλα θαζνξίδεη ηελ κηθξφηεξε επηθάλεηα πνπ ζα
ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη απφ 304.8mm
(12inches) έσο 3048mm(10feet).

Εικ. 2.6:

Τμόμα κϊτοψησ τούχου κτιρύου
Πηγό: [Β5]
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Έζησ ν ηνίρνο ηεο εηθφλαο 2.6 θαη x ε κηθξή δηάζηαζε ελφο ηνίρνπ. Έζησ πσο ε
παξάκεηξνο Analytical Surface Resolution νξίδεηαη ίζε κε 304.8mm ηφηε έρνπκε ηηο
πεξηπηψζεηο:
 x < 304.8mm, ηφηε ν ηνίρνο απηφο αγλνείηαη θαη δελ δεκηνπξγείηαη
ππνινγηζηηθή επηθάλεηα γηα απηφλ
 304.8mm < x < 2*304.8= 609.6mm ηφηε ν ηνίρνο ίζσο αγλνεζεί αιιά ίζσο θαη
φρη
 x > 609.6mm ηφηε ν ηνίρνο δελ αγλνείηαη θαη δεκηνπξγείηαη ππνινγηζηηθή
επηθάλεηα γηα απηφλ
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3. Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ
3.1.

Στρατηγικέσ ςχεδίαςησ

3.1.1. Σσήμα – πποζαναηολιζμόρ κηιπίος
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ
απσιεηψλ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ
απαηηήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην θιίκα.
Με κία πξψηε ζθέςε ην θαηαιιειφηεξν ζρήκα θάηνςεο, γηα δεδνκέλν φγθν, είλαη ε
ηεηξαγσληθή, δηφηη δηαζέηεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ/φγθν. κσο γηα ηα
εχθξαηα θιίκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ην βέιηηζην δηαθέξεη απφ απηή ηε ζεψξεζε.
Ο ήιηνο αθνινπζεί λφηηα πνξεία απφ αλαηνιή πξνο δχζε. Έρεη βξεζεί φηη θαιχηεξε
ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ ζρήκαηα κε επηκεθπκέλα ζηνλ άμνλα Αλαηνιή – Γχζε, ψζηε λα
δέρνληαη ζεξκηθά θέξδε, ην ρεηκψλα ζηε λφηηα πιεπξά [Β6]. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, πξνηηκάηαη λα
ηνπνζεηνχληαη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηα δσκάηηα κε πςειή ζεξκηθή απαίηεζε, φπσο
ππλνδσκάηηα θαζηζηηθφ θηι [Β6],[B10].
Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη φηη ε βφξεηα πιεπξά είλαη επίζεο
εθηεηακέλε θαη δέρεηαη ηνπο ςπρξνχο βφξεηνπο αλέκνπο ελψ ηαπηφρξνλα ε πξφζπησζε
άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη κεδεληθή ην ρεηκψλα θαη κηθξή ην θαινθαίξη. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ επηιέγεηαη ζηελ πιεπξά απηή λα ηνπνζεηνχληαη ρψξνη ηνπ ζπηηηνχ νη νπνίνη δελ έρνπλ
κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε, φπσο νη δηάδξνκνη απνζήθε, γθαξάδ θηι, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζαλ θξάγκαηα ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ [Β6].
Οη αλαηνιηθή θαη ε δπηηθή πιεπξά δέρνληαη ίζε αθηηλνβνιία, αιιά ε δπηηθή παξακέλεη
ζεξκφηεξε, ιφγσ θαη ησλ πςειψλ κεζεκβξηλψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ δέρεηαη ηαπηφρξνλα κε
ηελ αθηηλνβνιία. Ζ πεξίνδνο πνπ δέρνληαη ην κέγηζην πνζφ αθηηλνβνιίαο είλαη απφ ηνλ Μάην
κέρξη ηνλ Ηνχλην, ελψ ην ρεηκψλα ηα πνζά απηά είλαη κηθξά [Β6]. Ζ ζθίαζε ζηα αλαηνιηθά ή
δπηηθά αλνίγκαηα είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ φηη ν ήιηνο βξίζθεηαη ζε ρακειφ χςνο ζηηο
θαηεπζχλζεηο απηέο.
Σν κέγηζην πνζφ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαη κάιηζηα κε ηνλ πην επλντθφ ηξφπν, ην
δέρεηαη ε λφηηα πιεπξά. Σν ρεηκψλα ε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ είλαη ρακειφηεξα, κε απνηέιεζκα λα
έρνπκε πην θάζεηε πξφζπησζε. Σαπηφρξνλα εηζέξρεηαη αλεκπφδηζηα κέζα ζην θηίξην, απφ
ηα αλνίγκαηα, εθφζνλ έρεη γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ ζθηάζηξσλ, πξάγκα πνπ απμάλεη
θαη ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη ηα ζεξκηθά θέξδε.
Σν θαινθαίξη ν ήιηνο αλεβαίλεη ςειφηεξα, κε απνηέιεζκα νη αθηίλεο λα πξνζπίπηνπλ
ζηελ λφηηα επηθάλεηα κε κεγαιχηεξε γσλία. Καηάιιεια ζρεδηαζκέλα ζθίαζηξα κπνξνχλ λα
εκπνδίζνπλ ηελ εηζρψξεζε ησλ αθηηλψλ ζην εζσηεξηθνχ ηνπ ζπηηηνχ ην θαινθαίξη θαη έηζη
δελ ην ζεξκαίλνπλ άζθνπα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπνζεηνχληαη
νη ρψξνη κε ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε. Σέηνηνη είλαη ηα ππλνδσκάηηα (θπξίσο ηα παηδηθά ζηα
νπνία ηα παηδηά δηαβάδνπλ), θαζηζηηθφ, ηξαπεδαξία. [Β6]
Ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ν ρψξνο ηεο θνπδίλαο. ην δσκάηην απηφ παξάγνληαη
ζεκαληηθά πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε
θαηεχζπλζε πνπ δελ ζα δέρεηαη κεγάια ειηαθά ζεξκηθά θέξδε. Έηζη, απνθεχγεηαη ε
ηνπνζέηεζή ηεο ζε λφηηα ή δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ.
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Δλ θαηαθιείδη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν βέιηηζηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηφζν ηεο
κεγαιχηεξεο πιεπξάο, φζν θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ν λφηηνο. Έρεη βξεζεί φηη κία
κηθξή απφθιηζε ηεο ηάμεο ησλ 20ν δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ησλ λφηησλ
αλνηγκάησλ [Β6].

3.1.2. Άμεζο ηλιακό κέπδορ
Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή (πέξαλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θηίξηα είλαη
ν ζρεδηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ έηζη ψζηε, ην ρεηκψλα, λα έρνπκε ην κέγηζην ειηαθφ θέξδνο. Ζ
ειηαθή αθηηλνβνιία εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν θαη απνξξνθάηαη απφ ηα εζσηεξηθά δνκηθά
ζηνηρεία θαη ηα αληηθείκελα θαη εθπέκπεηαη ηηο ςπρξφηεξεο βξαδηλέο ψξεο [B6]. Σαπηφρξνλα,
κε ηε ζηξαηεγηθή απηή, εμππεξεηείηαη θαη κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ζε θσηηζκφ ησλ ρψξσλ
πνπ δέρνληαη ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία.
εκαληηθφ ξφιν ζηα ζεξκηθά θέξδε παίδνπλ ηα πιηθά πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα
εζσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία. Πξέπεη λα έρνπλ ζεκαληηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα, ψζηε λα
κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ ζεξκφηεηα, ηελ νπνία απειεπζεξψλνπλ ζε πεξηφδνπο ζπλλεθηάο
ή ηηο βξαδηλέο ψξεο.

Δικ. 3.2.

Νφηηα αλνίγκαηα ζην ζχζηεκα άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο
Πεγή: [Β6]

3.1.3. Δξωηεπικά κοςθώμαηα
Ζ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηα θνπθψκαηα γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο [Β10]:
 Αγσγή θαη αθηηλνβνιία κε ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ ηδακηψλ
 Θεξκηθφ θέξδνο ιφγν άκεζεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο απφ ηνλ ήιην
 Γηείζδπζε εμσηεξηθνχ αέξα
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Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θνπθψκαηα, θαζψο θαη φια ηα
ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ, είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο, U. Ο U ππνδειψλεη ην ξπζκφ
κε ηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη ε ζεξκφηεηα κέζα απφ έλα πιηθφ, ζπλαξηήζεη ηεο δηαθνξάο
ζεξκνθξαζίαο ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ελφο θνπθψκαηνο δελ
ζηνρεχεη πάληα ζηνλ ρακειφηεξν δπλαηφ ζπληειεζηή U, θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ
ε απψιεηα είλαη επηζπκεηή. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζε δξνζεξά
θιίκαηα θαη έρνπλ πςειά εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία, ζηα νπνία ίζσο λα απαηηείηαη ε ςχμε
ηνπ ρψξνπ αθφκα θαη ην ρεηκψλα. ηα θηίξηα απηά επηιέγνληαη θνπθψκαηα κε πςειφ U έηζη
ψζηε λα ππάξρεη ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη λα
απνθεχγεηαη ε ππεξζέξκαλζε. [B10]
Δπίζεο νξίδεηαη θαη κία άιιε παξάκεηξνο ην SHGC (Solar Hear Gain Coefficient). Σν
κέγεζνο απηφ παίξλεη ηηκέο απφ 0 κέρξη 1 θαη αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο πνπ εηζέξρεηαη κέζα ζην θηίξην, δηα κέζνπ ελφο ηδακηνχ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ην ζεξκηθφ θέξδνο ιφγσ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ε πεξηπηψζεηο ηδακηψλ κε πνιχ ρακειφ
SHGC, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θηηξίνπ. [Β10]. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη πξνηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμσηεξηθψλ
θνπθσκάησλ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζην θηίξην θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί.

Δικ. 3.3.

Πξνηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, αλάινγα κε ηε ζέζε
θαη ην θιίκα
Πεγή: [Β10]
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3.1.4. Τοίσορ θεπμικήρ αποθήκεςζηρ
Ο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο απνηειεί έλα ζχζηεκα παζεηηθήο ζέξκαλζεο.
Πξφθεηηαη γηα έλα ηνίρν, θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πςειήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο, ν νπνίνο
είλαη ρηηζκέλνο κέζα ζε λφηηνπο ρψξνπο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ απφ
παινζηάζην ή παξάζπξν. Με ηελ αξρή ηνπ ζεξκνθεπίνπ, δεκηνπξγείηαη πςειή ζεξκνθξαζία
ζηνλ ρψξν αλάκεζα ζηνλ ηνίρν θαη ζην παινζηάζην, ε νπνία δηνρεηεχεηαη κέζα ζην δσκάηην.
Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη ην παξάζπξν λα είλαη αξθεηά ζεξκνκνλσηηθφ, έηζη ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ. [Β6]
πλήζσο ν ηνίρνο απηφο θέξεη ζπξίδεο ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη ηνίρνο Trombe. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ν ςπρξφο αέξαο ηνπ
δσκαηίνπ, εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηνπ παινζηαζίνπ, ζεξκαίλεηαη θαη επαλεηζέξρεηαη ζην
δσκάηην απφ ην πάλσ άλνηγκα (εηθ. 3.2a). Σν θαινθαίξη ε δηάηαμε απηή βνεζάεη ζηελ ςχμε
ηνπ ρψξνπ, αλ ζπλδπαζηεί κε θάπνην βφξεην άλνηγκα, θαη εάλ ην παινζηάζην δηαζέηεη
αλνηγφκελν παξάζπξν ζην επάλσ κέξνο. Ζ πάλσ ζπξίδα ηνπ Tombe, θιείλεη ψζηε ν δεζηφο
αέξαο ηνπ παινζηαζίνπ λα κελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζην δσκάηην. Έηζη ν αέξαο ηνπ
παινζηαζίνπ ζεξκαίλεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ αλπςψλεηαη θαη εμέξρεηαη απφ ην θηίξην, απφ ην
εμσηεξηθφ άλνηγκα ηνπ παινπίλαθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ππνπίεζε θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε θάπνην βφξεην άλνηγκα, εηζέξρεηαη ςπρξφηεξνο βφξεηνο αέξαο ζην δσκάηην
(εηθ. 3.2b).
Έρεη βξεζεί φηη ην βέιηηζην πάρνο ελφο ηνίρνπ Tombe είλαη 30 – 40 cm, εάλ δηαζέηεη
αλνίγκαηα θαη 25-35cm εάλ δελ δηαζέηεη. Οη ηξφπνη κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο ζην δσκάηην, ζε
πεξίπησζε απνπζίαο αλνηγκάησλ είλαη κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη αγσγήο. Ζ πξνζζήθε
ζπξίδσλ επηβάιεη θαη έλαλ επηπιένλ ηξφπν, ν νπνίνο είλαη ε θπζηθή ζπλαγσγή. Ο ζσζηφο
ζρεδηαζκφο ηνπ ηνίρνπ απηνχ ζέιεη πξνζνρή. πλήζσο απαηηείηαη, ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη
ίζσο ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο ηεο άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπψξνπ, λα ππάξρεη ζθίαζε ψζηε λα
κελ πξνζπίπηεη αθηηλνβνιία ζηνλ ηνίρν, γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο. [Β10]

Δικ. 3.4. Λεηηνπξγία ηνίρνπ Tombe a) θαηά ηε ρεηκεξηλή θαη b) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν
Πεγή: [Β6]

Γπζηπρψο ην Revit δελ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνίρνπ ζεξκηθήο
απνζήθεπζε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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3.1.5. Σηέγη θεπμικήρ αποθήκεςζηρ (Roof Pond)
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ζηέγεο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ
ηνίρνπ ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, κε ηε δηαθνξά φηη ε ζεξκηθή κάδα βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ
θηηξίνπ. Απηφ δίλεη ην πιενλέθηεκα φηη ππάξρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζε φιν
ηνλ φξνθν θαη έηζη νη δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ ρψξσλ είλαη κηθξέο (ηάμεο 1.52.5oC). [B6]
πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρέο κηθξνχ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, κε αξθεηή
ειηνθάλεηα. Σνπνζεηνχληαη ζηελ νξνθή δνρεία κε λεξφ, βάζνπο 10-25cm, πάλσ ζε
κεηαιιηθή πιάθα, ην θάησ κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ην ηαβάλη ησλ δσκαηίσλ. Καιχπηνληαη
απφ κνλσηηθφ πάλει, ην νπνίν απνηξέπεη ηελ απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ.
Καηά ηε ζέξκαλζε, ην πάλει απηφ αλνίγεη θαη νη δεμακελέο ζεξκαίλνληαη κέζσ ηεο άκεζεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σν βξάδπ ηα πάλει θιείλνπλ θαη ε ζεξκφηεηα πνπ ζπζζσξεχηεθε
εθιχεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ. Καηά ηελ ςχμε, ηα πάλει παξακέλνπλ θιεηζηά, θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, θαη ε ζεξκφηεηα ηνπ δσκαηίνπ ζπζζσξεχεηαη ζην λεξφ. Σν βξάδπ, ηα
πάλει αλνίγνπλ θαη απνβάιινπλ ηε ζεξκφηεηα απηή ζην πεξηβάιινλ. [Β10]
Ζ πεξηνρή ζρεδηαζκνχ πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, βξίζθεηαη ζηε δψλε
κέζνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, νπφηε ε ζηξαηεγηθή απηή δελ ελδείθλπηαη γηα εθαξκνγή.
Θα πξέπεη αλ αλαθεξζεί φηη ην Revit δελ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο
ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ή ηεο επνρήο (φπσο ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν
ησλ πάλει) θαη έηζη δελ κπνξεί λα πξνζνκνησζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κε ην ινγηζκηθφ
απηφ.

Δικ. 3.5. Αλαπαξάζηαζε ζηέγεο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο
Πεγή: [Β11]

24

3.1.6. Σκίαζη
Ζ εκεξήζηα πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ήιηνο, ζην βφξεην εκηζθαίξην είλαη απφ αλαηνιή
πξνο δχζε, κε λφηηα ηξνρηά. Σν χςνο ηεο ηξνρηάο απηήο κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ρεηκψλα βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξε ηξνρηά απφ φηη ην
θαινθαίξη, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.4. [Β12]

Δικ. 3.6. Πνξεία ήιηνπ θαηά ηα ειηνζηάζηα θαη ηελ ηζεκεξία, γηα ηα δχν εκνζθαίξηα
Πεγή: [Β12]

Ζ πνξεία ηνπ ήιηνπ θαηά ηελ κειέηε ζθηάζηξσλ ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, απνηειεί
βαζηθφ θίλεηξν. Σα αλνίγκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη αξθεηά
κεγάια γηα λα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ θαινθαηξηλψλ ειηαθψλ αθηηλψλ ζην θηίξην, αιιά
φρη πνιχ κεγάια, ψζηε λα επηηξέπεηαη αλεκπφδηζηα ε είζνδνο ησλ ρεηκεξηλψλ [Β10].
Μία ζπλήζεο ηαθηηθή είλαη ε ρξήζε νξηδφληησλ ζθηάζηξσλ ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ
θηηξίνπ, θαη ε ρξήζε θάζεησλ ζηελ αλαηνιηθή θαη, θπξίσο, ζηελ δπηηθή πιεπξά. Σα θάζεηα
ζθίαζηξα, ζπλήζσο, έρνπλ ηε κνξθή παληδνπξηνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη
(αλνίγνπλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη λα επαλαηνπνζεηνχληαη (λα θιείλνπλ) θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο ή πξσηλέο ψξεο. Σα νξηδφληηα ζθίαζηξα κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο,
φπσο αεηψκαηνο ηεο ζθεπήο-νξνθήο, πέξγθνιαο, ηέληαο θηι [Β10].
θίαζε κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ε πξνζεθηηθά ρσξνζεηεκέλε βιάζηεζε ηνπ
εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Μία ζηξαηεγηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε θπινβφιισλ δέληξσλ ζηνλ λφην
ή/θαη ζηε δχζε, έηζη ψζηε ην θαινθαίξη λα παξέρνπλ ζθίαζε. Σν ρεηκψλα ηα θχιια ηνπο
πέθηνπλ κε απνηέιεζκα λα αθήλνπλ ηηο ειηαθέο αθηίλεο λα κπαίλνπλ ζην θηίξην. Με ηελ
επθαηξία ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ηνπνζέηεζε αεηζαιψλ δέληξσλ ζην βνξά. θνπφο ηνπο
είλαη, ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθνχο βφξεηνπο αλέκνπο, λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζην θηίξην,
απφ ην θξχν.

Δικ. 3.7. θίαζε παξαζχξνπ κε ρξήζε αεηψκαηνο ζθεπήο
Πεγή: [Β13]
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3.1.7. Αεπιζμόρ
Μία πνιχ ζεκαληηθή ηαθηηθή θιηκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη
ν ζσζηφο αεξηζκφο. Λφγσ ηνπ φηη ηα εζσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία απνζεθεχνπλ ζεξκφηεηα,
είλαη ζεκαληηθφ λα αεξίδεηαη ην νίθεκα ψζηε λα κελ ζπζζσξεχεηαη ε ζεξκφηεηα. Δάλ ε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκηθήο άλεζεο, γίλεηαη
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ξεχκαηνο αέξα κέζα ζην νίθεκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, γηα
δεδνκέλε ζεξκνθξαζία, ε ηαρχηεηα πνπ έρεη απνθηήζεη ν αέξαο ζην εζσηεξηθφ, πξνζθέξεη
θάπνηνπ βαζκνχ ζεξκηθή άλεζε.
Τπάξρεη εθηελήο κειέηε πάλσ ζηε δηάηαμε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αλνίγκαηα,
ψζηε λα επηηεπρζεί ν βέιηηζηνο αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη πξνθαλέο, πσο ηα αλνίγκαηα
απηά ζα θαζνξίζνπλ ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. ηελ παξαθάησ
εηθφλα θαίλνληαη ζρεδηαζηηθά δηάθνξεο δηαηάμεηο αλνηγκάησλ, θαζψο θαη πνηνηηθή
αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζέζεο, φζνλ αθνξά ηνλ αεξηζκφ.

Δικ. 3.8. Γηαηάμεηο αλνηγκάησλ θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο
Πεγή: [Β10]

Γπζηπρψο, ην Revit δελ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη ζην θηίξην άλνηγκα
κεηαβαιιφκελν κε ηελ επνρή, ψζηε λα κειεηεζεί ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ
θαη λα αμηνινγεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ.
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3.1.8. Βιοκλιμαηικό Γιάγπαμμα (Bioclimatic Chart)
ην βηβιίν ηνπ «Sun, Wind and Light» («Ήιηνο, Άλεκνο θαη Φσο») ν G. Z. Brown
πξνζδηνξίδεη πέληε ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ςχμεο: θπζηθφο εμαεξηζκφο (natural ventilation),
άκκεζε ή έκκεζε ςχμε κέζσ εμάηκηζεο (direct/indirect evaporative cooling), πςειή ζεξκηθή
κάδα (high thermal mass), πςειή ζεξκηθή κάδα κε εμαεξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο
(high thermal mass with night ventilation) θαη δχν ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ζέξκαλζεο ε
πιήξεο παζεηηθή ειηαθή ζέξκαλζε (full passive solar heating) θαη ε κεξηθή παζεηηθή ειηαθή
ζέξκαλζε (partial passive solar heating).Οη ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ςχμεο αιια θαη
ζέξκαλζεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε ρξήζε ελφο βηνθιηκαηηθνχ δηαγξάκκαηνο ην νπνίν θαζνξίδεη ηε δψλε
ζεξκηθήο άλεζεο,πέληε ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ςχμεο θαη δχν γηα παζεηηθή ζέξκαλζε
βαζηζκέλεο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία. Δίλαη έλαο αμηφπηζηνο ηξφπνο λα
απνθαζηζηεί πνηα ζηξαηεγηθή είλαη θαηαιιειφηεξε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ
θάπνηνπ θηηξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, κε ζπγθεθξηκέλν θιίκα . [Β10][B14]
Οη ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ςχμεο αλαιχνληαη παξαθάησ:
Ο θπζηθφο εμαεξηζκφο (natural ventilation): εμαξηάηαη απιψο απφ ηε κεηαθίλεζε αέξα
γηα λα δξνζίζεη ην εζσηεξηθφ ελφο θηεξίνπ. Ζ χπαξμε αλνηγκάησλ ζε αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ
θηεξίνπ εληζρχνπλ ην δηαγψλην εμαεξηζκφ πνπ νδεγείηαη απφ ηα ξεχκαηα ηεο πεξηνρήο ή ηνλ
άλεκν. Γεδνκέλνπ φηη ηα θπζηθά ξεχκαηα δελ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ, νη ζρεδηαζηέο
επηιέγνπλ ζπρλά λα εληζρχζνπλ ην θπζηθφ εμαεξηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ςεινηάβαλνπο
ρψξνπο κέζα ζηα θηήξηα, πνπ νλνκάδνληαη ζσξνί. Σα αλνίγκαηα θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ
ζσξνχ βνεζνχλ ηνλ ζεξκφ αέξα λα δξαπεηεχζεη, ελψ ν πην δξνζεξφο αέξαο εηζξέεη ζην
θηίξην απφ αλνίγκαηα θνληά ζην έδαθνο. Ο εμαεξηζκφο απαηηεί ην θηήξην λα είλαη αλνηθηφ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα λα επηηξέπεηαη ε ξνή αέξα. [Β10][B14]
Ζ πςειή ζεξκηθή κάδα (high thermal mass) εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ
πιηθψλ ζην θηήξην λα απνξξνθνχλ ηε ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Κάζε λχρηα ε
κάδα απειεπζεξψλεη ηε ζεξκφηεηα πνπ έρεη απνξξνθήζεη ηελ εκέξα θαη είλαη έηνηκε λα
ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ επφκελε εκέξα. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε ζεξκηθή
κάδα πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηνπο δσηηθνχο ρψξνπο. [Β10][B14]
Ζ πςειή ζεξκηθή κάδα (high thermal mass) κε εμαεξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο
(night ventilation) ζηεξίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο ηεο ζεξκηθήο κάδαο
πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ εμαεξηζκφ λχρηαο ν νπνίνο δξνζίδεη ηε κάδα. Σν θηήξην πξέπεη λα
είλαη θιεηζηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη αλνηθηφ ηε λχρηα γηα λα απαιιαγεί ε ζεξκηθή
κάδα απφ ηε ζπζζσξεκέλε ζεξκφηεο κέζσ εμαεξηζκνχ. [Β10][B14]
Ζ εμαηκηζηηθή ςχμε (evaporative cooling) ή ςχμε κέζσ εμάηκηζεο ρακειψλεη ηε
ζεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ αέξα κέζσ εμάηκηζε χδαηνο. ηα μεξά θιίκαηα, απηή ε κέζνδνο
ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ κε εμάηκηζε χδαηνο κέζα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηεξίνπ
(άκεζνο ηξφπνο). Αιιά νη έκκεζεο κέζνδνη, φπσο νη ιίκλεο ζηεγψλ (roof ponds), επηηξέπνπλ
ζηελ εμαηκηζηηθή ςχμε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιινπ είδνπο θιίκαηνο επίζεο. Ο
εμαεξηζκφο θαη ε εμαηκηζηηθή ςχμε ζπκπιεξψλνληαη ζπρλά κε κεραληθά κέζα, φπσο νη
αλεκηζηήξεο. Αθφκα θη έηζη, νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα λα δηαηεξήζνπλ
ηελ ζεξκηθή άλεζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ςχμεο. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζε απνιχησο παζεηηθά ζπζηήκαηα φπνπ δελ
απαηηείηαη θαλέλα πξφζζεην κεράλεκα ή ελέξγεηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. [Β10][B14]
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Οη ζηξαηεγηθέο παζεηηθήο ζέξκαλζεο αλαιχνληαη παξαθάησ:
Ζ πιήξεο παζεηηθή ειηαθή ζέξκαλζε (full passive solar heating) είλαη ν ιηγφηεξν
δαπαλεξφο ηξφπνο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ζπηηηνχ ελψ ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηελ απεπζείαο
ζέξκαλζε ηνπ ήιηνπ γηα λα κεηψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε ηνπ
ρψξνπ ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ . Ο ζρεδηαζκφο
γηα παζεηηθή ειηαθή ζέξκαλζε έρεη σο ζηφρν λα θξαηήζεη εθηφο ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην θαη λα
ηνπ επηηξεςεη λα εηζέιζεη ηνλ ρεηκψλα κέζσ ησλ παξαζχξσλ, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ δαπέδνπ κε
ζπιινγή,απνζήθεπζε θαη αληαλάθιαζε γηα ηε δηαλνκή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή
ζεξκφηεηαο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεη φηη ε ζπλνιηθή ζεξκηθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ
δηαηεξεί απηή ηε ζεξκφηεηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, αιιά ηελ απνθιείεη θαη ηεο επηηξέπεη λα
μεθχγεη ην θαινθαίξη. Ζ παζεηηθή ειηαθή ζρεδίαζε εμαξηάηαη επίζεο απφ ελεξγνχο ρξήζηεο
πνπ ζπκνχληαη λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ηα παξάζπξα απνκνλψλνληαο ηνπο ρψξνπο
δψλεο θάζε κέξα. [Β10]
Ζ κεξηθή παζεηηθή ειηαθή ζέξκαλζε (partial passive solar heating) εηλαη ε θαηα ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ „‟θαλφλσλ‟‟ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεη ην
επηζπκεηφ ηειηθφ απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηηο αξρεο ηεο παζεηηθήο ειηαθήο
ζέξκαλζεο.Βέβαηα επεηδή νη αλάγθεο ζέξκαλζεο είλαη αξθεηά κεγάιεο,αλ ηα παζεηηθά κέζα
δελ επαξθνχλ ηζσο λα ρξεηάδεηαη ππνβνήζεζε απν κε παζεηηθά κέζα. [Β10]
ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ
βειηίσζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε ηε ρξήζε ηνπ
Βηνθιηκαηηθνχ Γηαγξάκκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα δηάγξακκα γηα ην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε
νη κέγηζηεο θαη νη ειάρηζηεο ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε κήλα θαη
γίλεηαη εθηίκεζε ησλ απνδνηηθφηεξσλ παζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ.
Γηα θάζε κήλα νξίδνληαη δχν ζεκεία, ην έλα κε ηεηκεκέλε ηελ κέγηζηε πγξαζία θαη
ηεηαγκέλε ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαη ην άιιν ειάρηζηε πγξαζία θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία
θαη έπεηηα ελψλνληαη. Έηζη ζρεκαηίδνληαη δψδεθα γξακκέο, κία γηα θάζε κήλα, νη νπνίεο καο
δείρλνπλ πνηνί βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη κε πνηεο ζηξαηεγηθέο
βηνθιεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζέξκηθή άλεζε ζηα δηαζηήκαηα πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ηεο δψλεο. [Β10]
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Σηο ηηκέο γηα ηελ πγξαζία θαη ηε ζεξκνθξαζία πξνέξρνληαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ
κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα νπνία
αληιήζεθαλ κέζα απφ ην Revit. Οη ηηκέο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Month

Max Rel
Humidity
[%]

Min Rel.
Humidity
[%]

Max
Temp
[oC]

Min
Temp
[oC]

1

100

45

18.2

4.1

2

100

47

20.4

3.5

3

100

37

21.6

5.7

4

100

27

27.9

9.4

5

100

28

30

9.9

6

100

33

31.5

14

7

97

24

32.1

17.6

8

97

30

35.2

21

9

100

34

31.1

16.4

10

100

37

27.9

12.3

11

100

42

22.6

5.5

12

100

49

18.3

4.1
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Δικ. 3.9. Βηνθιηκαηηθφ δηάγξακκα πεξηνρήο ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ

Πεγή:Sun, Wind and Light» («Ήιηνο, Άλεκνο θαη Φσο») , G. Z. Brown
Απφ ην δηάγξακκα γίλεηαη θαλεξφ φηη γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ έηνπο, νη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζπκπίπηνπλ κε ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο. Δπηπξνζζέησο, νη
ζεξκνθξαζίεο ζηηο ζεξκέο πεξηφδνπο δελ είλαη ππεξβνιηθά πςειέο, κε ελδερφκελν
απνηέιεζκα λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ζεξκηθή άλεζε κε ρξήζε θπζηθνχ αεξηζκνχ. Σέινο νη
ςπρξέο πεξίνδνη ίζσο λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ζρεδφλ ζην 100% κε παζεηηθή ειηαθή
ζέξκαλζε.
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4. Ανϊλυςη Τοποθεςύασ
4.1.

Ελλάδα

Ζ Διιάδα είλαη ην λνηηναλαηνιηθφηεξν άθξν ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα βξίζθεηαη
κεηαμχ ησλ 34ν θαη 42ν παξαιιήισλ ζην βφξεην εκηζθαίξην θαη σο εθ ηνχηνπ ην θιίκα ηεο
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζεξκά εχθξαην ή ηππηθά κεζνγεηαθφ. πλαληάκε ήπηνπο θαη
βξνρεξνχο ρεηκψλεο θαη ζρεηηθά ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα. Βέβαηα, ε Διιάδα είλαη κία
ρψξα κε κεγάιε πνηθηινκνξθία εδάθνπο θαη πςνκέηξσλ, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε
δηαθνξέο ηνπ θιίκαηνο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ρσξίο φκσο λα μεθεχγεη ηδηαίηεξα απφ ηα
φξηα ηνπ κεζνγεηαθνχ.
Κιηκαηνινγηθά, ην έηνο ρσξίδεηαη ζε δχν δψλεο. Σνπο κήλεο απφ κέζα Οθησβξίνπ
κέρξη ηέινο Μαξηίνπ φπνπ έρνπκε κία ςπρξή θαη βξνρεξή πεξίνδν θαη ηελ ζεξκή θαη
άλνκβξε απφ Απξίιην κέρξη κέζα Οθηψβξε.
Καηά ηελ πξψηε επνρή, ην κέγηζην ςχρνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ
Φεβξνπάξην, φπνπ νη κέζεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη 5–10νC ζηηο
παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, 0–5 νC ζηηο επεηξσηηθέο θαη ηηκέο θάησ ηνπ κεδελφο ζηηο βφξεηεο
θαη θπξίσο νξεηλέο πεξηνρέο. Οη βξνρέο δελ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα θαη ν ζπλλεθηαζκέλνο
νπξαλφο δηαξθεί κφλν γηα ιίγεο εκέξεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πνιπήκεξεο βξνρέο πην βφξεησλ
ρσξψλ. Καηά ηνλ Ηαλνπάξην ή/θαη ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ε θαθνθαηξία
δηαθφπηεηαη απφ πεξηφδνπο ειηνθάλεηαο, ηηο γλσζηέο αιθπνλίδεο κέξεο.
Καηά ηε ζεξκή πεξίνδν ν θαηξφο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφο. Παξαηεξνχληαη ζπλερψο
αζπλλέθηαζηεο κέξεο, κε αίζξην νπξαλφ, κε ιίγεο εμαηξέζεηο βξνρνπηψζεσλ, κηθξήο
δηάξθεηαο. Οη κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνχληαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Ηνπιίνπ,
νπφηε θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 25-35 νC. ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, ε
δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηα δξνζεξά ζαιάζζηα αεξάθηα θαη ζηα λεζηά εηδηθφηεξα
παξαηεξνχληαη θάπνηνη βφξεηνη άλεκνη.
Ζ άλνημε έρεη κηθξή δηάξθεηα ιφγσ ηνπ φςηκνπ ρεηκψλα θαη ηνπ πξψηκνπ θαινθαηξηνχ,
ελψ ην θζηλφπσξν έρεη κεγάιε δηάξθεηα, ζηηο λφηηεο πεξηνρέο, θα κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα
κέζα Γεθεκβξίνπ.[2]

4.2.

Κρήτη

Σν θιίκα ηεο Κξήηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο ην επηφηεξν φιεο ηεο
Δπξψπεο θαη δέρεηαη επηξξνέο ηφζν απφ ηε κεζνγεηαθή φζν θαη απφ ηε βφξεηα αθξηθαληθή
δψλε.
Ο ρεηκψλαο είλαη ήπηνο θαη νη βξνρνπηψζεηο αξθεηέο, θπξίσο ζην δπηηθφ ηκήκα
θαζψο επίζεο δελ ιείπεη θαη ην ρηφλη απφ ηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο
πεξηνρέο κε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 1000m έρνπκε έληνλεο βξνρνπηψζεηο ελψ ηα ρηφληα
ζηηο θνξπθέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη ηνπ Φεινξείηε δηαηεξνχληαη κέρξη ηνλ Απξίιην.
Ζ άλνημε έρεη πνιχ κηθξή δηάξθεηα θαη εθηείλεηαη απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηα κέζα
Μάτνπ θαη είλαη μεξή κε κηθξέο κφλν βξνρνπηψζεηο. Σν θαινθαίξη ε κέζε ζεξκνθξαζία
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θπκαίλεηαη απφ 25 σο θαη 30 βαζκνχο θαη παξνπζηάδεη κέγηζην ζηνπο 35 – 40 νC. Οη βξνρέο,
θαηά ηελ επνρή απηή, είλαη ζπάληεο θαη παξνπζηάδνληαη θπξίσο θαηά ηνλ επηέκβξε.
Σέινο, ην θζηλφπσξν μεθηλάεη απφ ηέιε επηεκβξίνπ θαη εθηείλεηαη κέρξη Γεθέκβξην.
Δίλαη ζρεηηθά ζεξκφ αιιά θαη πγξφ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ειηνθάλεηα είλαη απφ ηεο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε θαη,
θπξίσο ζηα λφηηα παξάιηα, κπνξεί λα θηάζεη θαη ζηηο 320 εκέξεο ην ρξφλν.

4.3.

Χανιά

Ο λνκφο Υαλίσλ βξίζθεηαη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζε ζπληεηαγκέλεο 35.48ν Βφξεηα θαη 24.03 Αλαηνιηθά.
Σν θιίκα ζα ραξαθηεξηδφηαλ ζπλνιηθά ζεξκφ εθφζνλ πεξηιακβάλεη δεζηά θαη μεξά
θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Κπξίσο ην δηάζηεκα Απξίιην κέρξη Οθηψβξην ν νπξαλφο
είλαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαζαξφο θαη ε αηκφζθαηξα δεζηή. Οη ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 39 νC
είλαη ζπάληεο, δηφηη ππάξρνπλ ηα κειηέκηα. Σνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην εκθαλίδνληαη θάπνηα
ζεξκά επεηζφδηα, ιφγσ ησλ λφηησλ αλέκσλ πνπ κεηαθέξνπλ αθφκα θαη ζθφλε απφ ηε
αράξα. Υηνλνπηψζεηο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηα νξεηλά.
Σν παξαθάησ δηάγξακκα απνηειεί απεηθφληζε ηεο δηαθχκαλζεο ζεξκνθξαζίαο ηα
ηειεπηαία ελλέα ρξφληα. Παξαηεξείηαη φηη ην κνηίβν είλαη ζηαζεξφ κε ηηο ρακειφηεξεο
ζεξκνθξαζίεο λα βξίζθνληαη πάλσ θπξίσο απφ 10νC θαη ηηο πςειφηεξεο ειαθξά πάλσ απφ
30νC.

Εικ. 4.1.

Ετόςιο διϊγραμμα μεταβολόσ θερμοκραςύασ για τα Χανιϊ
Πηγό [Σ3]
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Λφγσ ηνπ ζηαζεξνχ κνηίβνπ, κπνξνχκε λα ιάβνπκε αμηφπηζηα δεδνκέλα εμεηάδνληαο
ηε ζεξκνθξαζία ζε πεξίνδν ελφο έηνπο. Βιέπνπκε φηη νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο
παξαηεξνχληαη ηνλ Ηαλνπάξην ελψ νη κέγηζηεο ηνλ Ηνχιην.

Εικ. 4.2.

Μηνιαύο διϊγραμμα μεταβολόσ θερμοκραςύασ για τα Χανιϊ, ςε διϊρκεια 12 μηνών
Πηγό [Σ3]

Αληηζέησο, ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην πέξαζκα ησλ εηψλ, παξνπζηάδνπλ νη
βξνρνπηψζεηο. Φαίλεηαη, απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, φηη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα νη
βξνρνπηψζεηο έρνπλ κεησζεί, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 1/3 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε.
Γίλεηαη πάλησο αληηιεπηφ φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ βξνρνπηψζεσλ εθδειψλεηαη ηελ πεξίνδν
απφ Οθηψβξην κέρξη Μάξηην, ελψ ηνλ ππφινηπν ρξφλν κεηψλνληαη ζεκαληηθά.

Εικ. 4.3.

Ετόςιο διϊγραμμα μεταβολόσ βροχοπτώςεων για τα Χανιϊ
Πηγό [Σ3]
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Εικ. 4.4.

Μηνιαύο διϊγραμμα μεταβολόσ βροχοπτώςεων για τα Χανιϊ
Πηγό [Σ3]

Σέινο ζα εμεηαζηνχλ νη άλεκνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή.ε εηήζηα βάζε
παξαηεξείηαη φηη νη άλεκνη πλένπλ απφ βφξεηεο, βνξεηνδπηηθέο θαη δπηηθέο θαηεπζχλζεηο κε ηε
κέγηζηε ζπρλφηεηα λα εκθαλίδεηαη βφξεηα-βνξεηνδπηηθά. Ζ έληαζε θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 6
Beaufort κε ηηο πςειέο εληάζεηο λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, έσο θαη 15%.

Εικ. 4.5.
Διϊγραμμα ταχύτητασ και κατεύθυνςησ ανϋμου για την περιοχό
ανοικοδόμηςησ. Σε παρϋνθεςη ςημειώνεται η κλύμακα Beaufort
Πηγό: Insight 360 Results

Δίλαη ρξήζηκν λα απεηθνληζηνχλ θαη νη επνρηαθνί άλεκνη ηεο πεξηνρήο, ψζηε ε ζρεδίαζε
θαηάιιεισλ ζπζηεκαηάησλ γηα ηε πξνζηαζία ηεο νηθίαο, απφ ηα θξχα ξεχκαηα ηνπ ρεηκψλα
θαη απφ ηα ζεξκά ηνπ θαινθαηξηνχ λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξε. Απφ ηελ εηθφλα 3.9 πξνθχπηεη
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φηη ηα θχξηα ξεχκαηα αέξα ηνπ ρεηκψλα πεγάδνπλ απφ ηνλ βνξά. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη
φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή
ψζηε λα πξνθπιαρηεί απφ ηνπο θξχνπο βφξεηνπο αλέκνπο.

Εικ. 4.6.
Διϊγραμμα ταχύτητασ και κατεύθυνςησ ανϋμου για την περιοχό
ανοικοδόμηςησ τη χειμερινό περύοδο. Σε παρϋνθεςη ςημειώνεται η κλύμακα
Beaufort
Πηγό: Insight 360 Results

Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν αιιάδεη ειαθξψο ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη ηα ξεχκαηα
ρεηκεξηλά ξεχκαηα κεηαηξέπνληαη ζε βνξεηνδπηηθά. Σα ξεχκαηα απηά είλαη ζρεηηθά δξνζεξά
θαη βνεζνχλ ζηελ κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ ην θαινθαίξη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ψζηε λα
κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηε δξνζηά απηή.
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Εικ. 4.7.
Διϊγραμμα ταχύτητασ και κατεύθυνςησ ανϋμου για την περιοχό
ανοικοδόμηςησ την καλοκαιρινό περύοδο. Σε παρϋνθεςη ςημειώνεται η κλύμακα
Beaufort
Πηγό: Insight 360 Results

4.4.

Ανάλυςη Περιοχήσ ανοικοδόμηςησ

Εικ. 4.8.

Αεροφωτογραφύα του υπό μελϋτη οικοπϋδου
Πηγό: Google Maps
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Χο ζέζε αλνηθνδφκεζεο επηιέγεηαη ε πεξηνρή Κνπλνππηδηαλά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ
ζηελ Διιάδα. Σν νηθφπεδν έρεη έθηαζε 1193m2 κε ζπληεηαγκέλεο 35°31'36.99"N
24°04'35.66"E (35.57694167N 24.07666667E) θαη βξίζθεηαη ζε χςνο 157m απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
Ζ αξρηθή αλάιπζε ηνπνζεζίαο ζα γίλεη κε ηελ απινπνηεκέλε κέζνδν ηνπ mass
model, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Autodesk Revit, θαζψο επίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δεκνζηεπκέλα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα.
Αξρηθά νξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ βξίζθεηαη ην νίθεκα θαη νξίδεηαη έλαο
θαηάιιεινο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο. Να ζεκεησζεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη ν θαηάιιεινο
ζηαζκφο δελ είλαη απαξαίηεηα ν θνληηλφηεξνο, αιιά απηφο πνπ έρεη παξφκνηα γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά κε ην νηθφπεδν αλνηθνδφκεζεο. Δπηιέρζεθε ν ζηαζκφο 1231971 πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ αεξνιηκέλα Ησάλλεο Γαζθαινγηάλλεο ησλ Υαλίσλ πνπ απέρεη πεξίπνπ 9.5
km απφ ηελ ηνπνζεζία καο. Βξίζθεηαη ζε χςνο 137m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο,
δειαδή κφιηο 20 πεξίπνπ κέηξα ρακειφηεξα απφ ην ζεκείν αλνηθνδφκεζεο.
Δπίζεο είλαη ρξήζηκν λα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ήιηνο γχξσ απφ
ην θηίζκα πνπ ζρεδηάδνπκε. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε, ζην Revit, έλα mass model
ζην ζεκείν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε νηθία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κνληεινπνίεζε ηε πνξείαο
ηνπ ήιηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, γηα ρξνληθή
δηάξθεηα ελφο έηνπο. Σα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία λα θηάλεη ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Σαπηφρξνλα φκσο, ζα ζέιακε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο λα ιακβάλνπκε ην κέγηζην ζεξκηθφ
θέξδνο απφ ηνλ ήιην γηα ζέξκαλζε ηεο νηθίαο. Γηεμνδηθή αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ ζα γίλεη ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

Εικ. 4.9.

Εικ. 5.15: Σχηματικό αναπαρϊςταςη ετόςιασ πορεύασ όλιου.
Πηγό: Insight 360 Results
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΗΚΗΑ

5. Σχεδιαςμόσ Οικύασ
5.1.

Ειςαγωγή

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ηνπ
απφδνζε. Μέζα απφ ζσζηφ γεσκεηξηθφ ζρεδηαζκφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πεγψλ πνπ πξνζθέξνληαη, φπσο ν ήιηνο, γηα ηελ
θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ην ζρεδηαζκφ, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο νηθίαο λα
θηινμελήζεη κία ηεηξακειή νηθνγέλεηα θαη σο εθ ηνχηνπ, επηιέρζεθε λα έρεη έθηαζε
πεξίπνπ 100m2.

5.2.

Μελέτη προςανατολιςμού

χκθσλα κε ην θεθάιαην 3, ε γεσκεηξία ηεο νηθίαο ζα πξέπεη λα είλαη
επηκήθεο ζηνλ άμνλα Αλαηνιή – Γχζε θαη επηιέρζεθε λα έρεη ζρήκα Γάκα. Ζ κειέηε
ζα γίλεη εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηνπ mass model, γηα λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.
Δπηιέγεηαη ε θαηνηθία λα είλαη ηζφγεηα κε χςνο 3m. ην αξρηθφ ζηάδην ε νξνθή
ζρεδηάδεηαη επίπεδε, εληνχηνηο κπνξεί ε κειέηε ηνπ ηειηθνχ λα καο νδεγήζεη ζε
θεθιηκέλε νξνθή.
αλ βαζηθή πξνυπφζεζε ιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο νηθίαο λα θηινμελήζεη
κία ηεηξακειή νηθνγέλεηα, θαηά ζπλέπεηα επηιέγεηαη ε έθηαζή ηεο λα είλαη πεξίπνπ
100m2. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη νη ηειηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ελδέρεηαη λα
είλαη ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλεο απφ απηέο ηνπ mass model, γηα ιφγνπο
δηαξξχζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Δληνχηνηο, ε κεηαβνιή απηή, ζα είλαη κηθξή
ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηελ αξρηθή κειέηε. ηηο παξαθάησ εηθφλεο, βιέπνπκε ηελ
θάηνςε ηνπ θηηξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε.

Εικ. 5.1. Απεικόνιςη διαςτϊςεων οικύασ
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Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε κε ην Revit θαη ππνινγίδεηαη ε Ππθλφηεηα Υξήζεο
Δλέξγεηαο (Energy Use Intensity – EUI). Σν κέγεζνο απηφ απεηθνλίδεη ηελ ελέξγεηα
πνπ θαηαλαιψλεη ην θηίξην αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο θαη έρεη
κνλάδεο κέηξεζεο [

⁄

].

Σν Insight παξέρεη αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ
αθνξνχλ ην θηίζκα. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζα δνχκε ηελ επίδξαζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Λφγσ ηνπ φηη ηα δηαγξάκκαηα κειεηάλε
ηελ δηαθνξά ζε EUI απφ ηελ κνληεινπνηεκέλε δηάηαμε, ζέηνπλ σο EUI=0 ζηνλ
αξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ηξίγσλν ζην δηάγξακκα) θαη ζρεδηάδεηαη ην ππφινηπν
δηάγξακκα κε βάζε ηελ ηηκή απηή. Ζ θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ νηθήκαηνο ιακβάλεηαη
ζαλ δεμηφζηξνθε, δειαδή απφ ηνλ βνξά πεξηζηξεθφκαζηε πξνο ηελ αλαηνιή.
Απφ ηελ αλάιπζε απηή θαίλεηαη θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ. Παξαηεξνχληαη
έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, κε ηνλ βέιηηζην λα είλαη
νη 90ν, θαη ε EUI κεηψλεηαη θαηά 0.39
. Βέβαηα απηφ δηαθέξεη απφ ηελ
⁄
πξαγκαηηθφηεηα δηφηη ζην mass model δελ ππεηζέξρνληαη αξθεηνί παξάγνληεο, φπσο
ηα αλνίγκαηα ή ηα ζθίαζηξα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
κνληεινπνίεζε, ην θηίξην πξνζνκνηψλεηαη κε ζπκπαγή φγθν, ν νπνίνο δελ θέξεη
αλνίγκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ mass model κε ηα πξαγκαηηθά
ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

Εικ. 5.2. Επύδραςη προςανατολιςμού
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5.3.

Χωροταξία κτιρίου

Πξσηαξρηθφο ελεξγεηαθφο ζηφρνο ελφο θηηξίνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ
απσιεηψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θέξδνπο απφ
θπζηθέο πεγέο, φπσο ν ήιηνο. Σα ζεξκηθά θέξδε ή/θαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο, ελφο
δσκαηίνπ, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαηά ζπλέπεηα ε
ρσξνηαμία ησλ ρψξσλ ηεο νηθίαο, πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλνο απφ ηα mass model,
ψζηε λα αθνινπζεζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ νηθνπέδνπ. Ζ δηαθνξά είλαη κηθξή, ηεο
ηάμεο ησλ 11ν CCW, πνπ φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.
πσο δηαηππψζεθε, νη ρψξνη κε κεγαιχηεξε ρξήζε, ζπλεζίδεηαη λα
ζρεδηάδνληαη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ απηνί κε ιηγφηεξε, κε βφξεην ή
αλαηνιηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή απηή, απνθαζίζηεθε ε δηάηαμε ησλ
ρψξσλ.
ηελ λφηηα πιεπξά ηνπνζεηνχληαη ηα ππλνδσκάηηα θαζψο θαη ε
ζαινηξαπεδαξία, ψζηε λα ιακβάλνπλ ην κέγηζην δπλαηφ πνζφ ζεξκφηεηαο απφ ηνλ
ήιην. ην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ζρεδηάδεηαη ε θνπδίλα, ακέζσο δπηηθφηεξα κία κηθξή
απνζήθε θαη έπεηηα ην κεγάιν κπάλην. Βφξεηα βξίζθεηαη δηάδξνκνο θαη WC ψζηε λα
πξνζηαηεχνπλ ηα ππλνδσκάηηα απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο.

Εικ. 5.3. Χωροταξύα εςωτερικών χώρων
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6. Μεθοδολογύα
6.1.

Γενικά

Σα ηειηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηνηθίαο ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ κειέηε. Αξρηθά ζα
γίλεη αλάιπζε ηνπ ζεκείνπ αλνηθνδφκεζεο, σο πξνο ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζην ινγηζκηθφ Autodesk Revit κε
ηε κέζνδν ηνπ mass model. ην επφκελν βήκα ζα ζρεδηαζηεί ρσξνηαμηθά ε θαηνηθία, κε
ζρεδίαζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ αλνηγκάησλ πνπ ζα ππάξρνπλ, καδί κε
ηνπο θαηάιιεινπο πξνβφινπο γηα ζθίαζε πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα. Δπίζεο ζα γίλεη
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ παζεηηθνπνίεζεο, φπσο δηακφξθσζεο
βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ηεο νηθίαο, ψζηε λα έρνπκε ζθίαζε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη
πξνζηαζία απφ ηνπο θξχνπο βνξηλνχο αλέκνπο ηνλ ρεηκψλα, εγθαηάζηαζε πην βαξηάο
κφλσζεο θ.α.
Θα ζρεδηαζηνχλ δχν εθδφζεηο ηνπ θηηξίνπ. Σν έλα θηίξην ζα αθνινπζεί ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θάπνην επηπιένλ κέηξν εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ελψ ζην δεχηεξν ζα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο θάζε νηθίαο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ
γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Revit ηεο Autodesk, φπνπ νξίδεηαη ε γεσκεηξία ηνπ
θάζε θηηξίνπ θαζψο θαη ηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (πξνζαλαηνιηζκφο, κφλσζε,
θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα θηι). Σν ππνινγηζηηθφ κνληέινπ ηνπ θηηξίνπ απνζηέιιεηαη ζην
Insight 360 γηα λα εθηειεζηεί ε αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα επηζηξέθνπλ, απφ ην cloud, ζε
ειεθηξνληθή κνξθή δηαγξακκάησλ θαη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Με βάζε ηα
δεδνκέλα απηά, ζρεδηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε νηθία θαη γίλνληαη κεηαβνιέο ζην αξρηθφ ζρήκα
ηνπ θηηξίνπ, φπνπ θαη εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην.

6.2.

Μοντελοποίηςη

6.2.1. Σςνθήκερ κλιμαηιζμού και θεπμικά κέπδη
Σσνθήκες θερμικής άνεζης
Σν βαζηθφ κέιεκα κίαο ελεξγεηαθήο κειέηεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ
απαηηήζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο κέζα ζε έλα ρψξν. Οη επηζπκεηέο
ζπλζήθεο ελφο ρψξνπ είλαη έλαο ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο, εληνχηνηο ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο καδί κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, έρνπλ εθδψζεη ηελ
ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη πξφηππα ζεξκηθήο άλεζεο.
Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ. Ζ
απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ηελ θαινθαηξηλή θαη γηα ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν θαη γηα κία κνλνθαηνηθία νξίδεηαη ζηνπο 20 oC γηα ην ρεηκψλα θαη 26oC γηα ην
θαινθαίξη [Β7].
Δθηφο απφ ηε ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα νξηζηεί θαη ν απαξαίηεηνο ξπζκφο
αλαλέσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο.
Φπζηθά, αλάινγα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ν ξπζκφο απηφο
παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία. χκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ελεξγεηαθή
κειέηε, αγλννχληαη νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ρψξνο (πρ ην κπάλην)
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θαη νξίδνληαη ηηκέο γηα ην λσπφ αέξα αλά άηνκν θαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ ρψξνπ. ηελ
⁄

πεξίπησζε κνλνθαηνηθίαο νη ηηκέο απηέο είλαη 15

0.75

⁄⁄

= 0.21

⁄⁄

⁄

= 4.17

⁄

⁄

θαη

. [B7]

Θεπμικά κέπδη
Έλαο ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ,
είλαη ηα ζεξκηθά θέξδε απφ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεη θαζψο θαη απφ ηελ παξνπζία
αλζξψπσλ ζε απηφλ. Σα θέξδε απηά ρσξίδνληαη ζε αηζζεηά, δειαδή ηα θνξηία πνπ
εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν απεπζείαο κε αγσγηκφηεηα, ζπλαγσγή ή αθηηλνβνιία θαη ιαλζάλνληα
ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη φηαλ πξνζηίζεηαη ζηνλ ρψξν πδξαηκνί (πρ απφ ζπζθεπέο ή απφ
αλζξψπνπο). Υσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: [Β7]
 Ζιεθηξνθσηηζκφο (αηζζεηφ)
 Αλζξψπηλε παξνπζία (αηζζεηά θαη ιαλζάλνληα)
 Δμνπιηζκφ (αηζζεηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθαξκνγψλ)



Φσηηζκφο

ηελ ίδηα ηερληθή νδεγία νξίδνληαη ηα απαξαίηεηα επίπεδα γεληθνχ θσηηζκνχ θαζψο
θαη ην επίπεδν αλαθνξάο ηεο κέηξεζεο απηήο. Γηα κία κνλνθαηνηθία ε ζηάζκε θσηηζκνχ ζα
πξέπεη λα είλαη 200 lx κεηξεκέλε ζε επίπεδν 0.8 κέηξα απφ ην δάπεδν. [Β7]
ηελ ίδηα ηερληθή νδεγία, νξίδεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ, αλάινγα ηεο
ζηάζκεο απηήο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απαίηεζε θσηηζκνχ, ε ηζρχο (θαη άξα ην
ζεξκηθφ θέξδνο πνπ απηή απνθέξεη) ζα πξέπεη λα είλαη 6.4 W/m2. [B7]



Αλζξψπηλε παξνπζία

ηελ ΣΟΣΔΔ, ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα απφ ηελ αλζξψπηλε παξνπζία δίδεηαη ζαλ
ζεξκηθή ηζρχο ίζε κε 80 W/άηνκν, ρσξίο λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ αηζζεηήο θαη
ιαλζάλνπζαο [Β7].
Γηα ιφγνπο βειηίσζεο ηεο αθξίβεηαο, ην Revit πξαγκαηνπνηεί ηνπο ππνινγηζκνχο,
δηαρσξίδνληαο ηα δχν απηά ζεξκηθά θέξδε θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε αλαδήηεζεο ησλ
ηηκψλ απηψλ ζε δηαθνξεηηθή βηβιηνγξαθία. Ζ online πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο ηεο
Autodesk [6], γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ην πξφηππν ηεο
ASHRAE (ASHRAE Handbook – Funtamentals 30.4 Table 1). Ο πίλαθαο απηφο αλαγξάθεη
ηελ ιαλζάλνπζα θαη ηελ αηζζεηή ζεξκφηεηα πνπ εθιχεη ην αλζξψπηλν ζψκα αλάινγα ηελ
δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειεί. Έηζη, ζε θάζε πεξίπησζε ρψξνπ, επηιέγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα
πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηνλ ρξήζηε θαη αληίζηνηρα νη ηηκέο ιαλζάλνπζαο θαη αηζζεηήο
έθιπζεο ζεξκφηεηαο.
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Δμνπιηζκφο

Ζ αχμεζε ησλ ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θηίξην,
έρεη γίλεη πιένλ αηζζεηή αθφκα θαη ζηηο νηθίεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε θαηά ηελ δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ κειεηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξνπζία εμνπιηζκνχ
εκθαλίδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο θνπδίλαο, φπνπ ππάξρνπλ νη πην ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο ηνπ
ζπηηηνχ, φπσο ην ςπγείν θαη ε ειεθηξηθή θνπδίλα.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο νξίδνληαη θνξηία ζηελ ΣΟΣΔΔ
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Γηα κνλνθαηνηθία ε ηζρχο ηνπ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζηα 4
W/m2 θαη έρεη κέζν ζπληειεζηή ιεηηνπξγίαο κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο 0.75 [Β7].
Ζ θνπδίλα ζπλήζσο δηαζέηεη ηηο πην ελεξγνβφξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Ζ ΣΟΣΔΔ δελ
νξίδεη μερσξηζηή ηζρχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ρψξν απηφ, νπφηε ζα αλαηξέμνπκε ζε δηαθνξεηηθή
βηβιηνγξαθία. Θεσξνχκε φηη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηα ζεξκηθά θνξηία είλαη κφλν ε
ειεθηξηθή θνπδίλα θαη ν ςπγεηνθαηαςχθηεο. Οη ππφινηπεο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ γηα πνιχ
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, νπφηε ζεσξνχκε φηη δελ επεξεάδνπλ. Πιεξνθνξίεο γηα ελδεηθηηθή
θαηαλάισζε ζχγρξνλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ καο παξέρεη ε ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Ζ.
Γηα ηελ ειεθηξηθή θνπδίλα κία ηππηθή ζπλνιηθή ηζρχο είλαη 9 kW απφ ηα νπνία ηα 3
KW είλαη ηνπ θνχξλνπ θαη ηα ππφινηπα ησλ καηηψλ. κσο, ζρεδφλ πάληα ιεηηνπξγεί κφλν
έλα κέξνο ηεο θαη φρη νιφθιεξε. Αθφκα θαη ζε κειέηε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, γηα ηελ
επηινγή ηνπ αγσγνχ, ηνπ δηαθφπηε θαη ηεο αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπληειεζηήο
ηαπηνρξνληζκνχ 0.7 [Β8]. Απφ ηελ ηζηνζειίδα βιέπνπκε φηη ν θνχξλνο έρεη θαηαλάισζε 2.7
kW, ην κεγάιν κάηη 2 kW θαη ην κηθξφ 1.5 kW [7]. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κάηηα ή ζπλδπαζκφο θνχξλνπ θαη καηηνχ. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ ζεσξνχκε φηη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε θνπδίλα θαηαλαιψλεη, γηα φζε ψξα ιεηηνπξγεί,
3000 W ειεθηξηθήο ηζρχνο.
Δπίζεο ζηελ θνπδίλα ππάξρεη ην ειεθηξηθφ ςπγείν. Καηά κέζν φξν έλαο
ςπγεηνθαηαςχθηεο θαηαλαιψλεη 0.5 kWh κέζα ζην 24σξν [8], νπφηε ε κέζε θαηαλάισζή
ηνπ είλαη 21W. πλνιηθά ινηπφλ ν ρψξνο ηεο θνπδίλαο θαηαλαιψλεη 3021W ειεθηξηθήο
ηζρχνο.

6.2.2. Γιασωπιζμόρ σώπων (Spaces)
Γηα θαιχηεξε κνληεινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, επηιέγεηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ηα
δσκάηηα (Rooms) ηνπ θηηξίνπ ζε ρψξνπο (Spaces), ν θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα έρεη
δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θνξηίσλ. Θα δηαηεξεζεί ε ίδηα νκαδνπνίεζε ησλ δσκαηίσλ ηφζν ζην
θηίξην αλαθνξάο φζν θαη ζην ελεξγεηαθά βειηησκέλν, θαζψο ε ρξήζε ησλ ρψξσλ δελ
κεηαβάιιεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζή ηνπ.
Οη θχξηεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρψξσλ, πεξηιακβάλνπλ δηαθνξηθφ σξάξην
παξνπζίαο αλζξψπσλ θαη θσηηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ θνπδίλα δηαθνξεηηθά θνξηία
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Σέινο ζα ππάξρνπλ θαη δσκάηηα ηα νπνία είλαη κε θιηκαηηδφκελα.
Δνιαίορ σώπορ
πσο θαίλεηαη απφ ηελ απεηθφληζε ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ (εηθ. 5.3), ην θηίξην έρεη
έλαλ εληαίν ρψξν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην θαζηζηηθφ θαη ηελ θνπδίλα. Σν θαζηζηηθφ είλαη
ρψξνο ζηνλ νπνίν ζπλήζσο δελ ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα, αιιά ζηνλ νπνίν νη
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άλζξσπνη είλαη θαζηζηνί, θπξίσο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο1. ηελ θνπδίλα απφ ηελ
άιιε, ππάξρεη θαη δξαζηεξηφηεηα απφ έλα ή δχν άηνκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ,
πιχζηκν πηάησλ θηι. Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνινγηζκφο ηνπ ζεξκηθνχ θέξδνπο γίλεηαη θάπσο
πνιχπινθνο. Πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ζην παξάξηεκα Π1 φηη γηα θαζηζηηθή δξαζηεξηφηεηα
αληίζηνηρε κε ηελ παξαθνινχζεζε βξαδηλήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ε αηζζεηή ζεξκφηεηα
είλαη 72W θαη ε ιαλζάλνπζα 31W. Οη ηηκέο γηα ειαθξηά δνπιεηά ζε νξζνζηαζία είλαη 73W θαη
59W αληίζηνηρα. Έηζη, επηιέγεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηηκή γηα αηζζεηή ζεξκφηεηα θαη λα
πάξνπκε ηνλ κέζν φξν γηα ηελ ιαλζάλνπζα, νπφηε έρνπκε 73W αηζζεηήο θαη 45W
ιαλζάλνπζαο.
Πξέπεη επίζεο λα νξηζηεί θαη ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάξρεη
αλζξψπηλε παξνπζία ζηνλ ρψξν. Σν δηάγξακκα απηφ είλαη πνζνζηηαίν θαη δείρλεη ηη
πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αλζξψπσλ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν κία ζπγθεθξηκέλε ψξα.
Θεσξνχκε φηη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο απφ ηηο 6 ην πξσί κέρξη ηηο 7 φπνπ
μππλάλε θαη ηα παηδηά θαη κέρξη ηηο 8 γίλεηαη ρξήζε απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηε
ζπλέρεηα κέρξη ηηο 14:00 ην ζπίηη παξακέλεη άδεην, θαζψο ηα παηδηά είλαη ζρνιείν θαη νη
γνλείο ζηελ εξγαζία ηνπο. ηηο 14:00 επηζηξέθνπλ ηα δχν παηδηά θαη ζηηο 17:00 θαη νη δχν
γνλείο. Μέρξη ηηο 22:00 ζεσξνχκε φηη φινη θάλνπλ ρξήζε ηνπ θαζηζηηθνχ ελψ απφ ηφηε κέρξη
ηηο 00:00 θάζνληαη κφλν νη γνλείο. Απφ ηηο 0000 κέρξη ηηο 6:00 δελ βξίζθεηαη θαλείο ζηνλ
ρψξν απηφλ. Σν πξφγξακκα απηφ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.

Δικ. 6.1.

Πξφγξακκα αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηνλ εληαίν ρψξν

Αληίζηνηρα βγαίλεη ην δηάγξακκα θσηηζκνχ. Σν ρεηκψλα νη αλάγθεο θσηηζκνχ
μεθηλάλε απφ ηηο 17:30 πεξίπνπ θαη ην θαινθαίξη απφ ηηο 21:00. Γηα ην ιφγν φηη ην Revit δελ
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη γηα θάζε επνρή, ζεσξνχκε φηη
απφ ηηο 17:00 κέρξη ηηο 21:00 νη αλάγθεο θσηηζκνχ βξίζθνληαη ζην 50% θαη ζην 100% απφ
ηηο 21:00 κέρξη ηε 01:00 φπνπ φιε ε νηθνγέλεηα πέθηεη γηα χπλν. Έηζη ην δηάγξακκα
θσηηζκνχ είλαη:

1

Θεσξνχκε φηη εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο θαη άξα ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ιακβάλεη
ρψξα ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο
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Δικ. 6.2.

Πξφγξακκα θσηηζκνχ ζηνλ εληαίν ρψξν

ηνλ εληαίν ρψξν ιεηηνπξγνχλ θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ αθνξνχλ ηελ θνπδίλα
θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζεξκηθά θνξηία ηνπο επεξεάδνπλ φιν ην ρψξν. πσο πξνέθπςε
πξνεγνπκέλσο ε ζεξκηθή ηζρχο είλαη 3021W θαη ην εκβαδφ ηνπ εληαίνπ ρψξνπ είλαη 34.8m2,
νπφηε έρνπκε
⁄
⁄ . Θεσξείηαη φηη ην θνξηίν ηνπ ςπγείνπ (21W)
εθιχεηαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ελψ ηα ζπλνιηθά κφλν θαηά ην καγείξεκα, δειαδή απφ ηηο
18:00 κέρξη ηηο 21:00. Έηζη ην δηάγξακκα είλαη:

Δικ. 6.3.

Πξφγξακκα θνξηίσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηνλ εληαίν ρψξν

Παιδικά ςπνοδωμάηια
Σα παηδηθά ππλνδσκάηηα, ζα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά απφ ησλ γνλέσλ γηα δχν ιφγνπο.
Αξρηθά ην θάζε έλα απφ απηά ηα δσκάηηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα κφλν άηνκν ελψ ηνλ
γνλέσλ απφ δχν. Δπηπξνζζέησο, ζηα παηδηθά, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηελ ζρνιηθή κειέηε,
ελψ ησλ γνλέσλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λπρηεξηλφ χπλν ηνπ δεπγαξηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο
ψξεο πνπ πεξλάλε ηα παηδηά ζην ππλνδσκάηηφ ηνπο αθηεξψλνληαη ζηνλ χπλν, ελψ 3
αθηεξψλνληαη ζηελ ζρνιηθή κειέηε.
Γπζηπρψο ν πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο Π1
δελ πεξηέρεη ηελ κεηαβνιηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ χπλνπ. Απφ ηελ άιιε νη ηξεηο ψξεο ζρνιηθήο κειέηεο,
κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ απφ ηε δνπιεηά γξαθείνπ. πλνιηθά ινηπφλ, ζεσξείηαη φηη
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θαη νη δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ακθφηεξεο ζηελ παξαθνινχζεζε
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, δειαδή 66W αηζζεηήο θαη 31W ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο.
Ζ παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηα δσκάηηά ηνπο ζεσξείηαη φηη μεθηλάεη ζηηο 18:00 γηα λα
μεθηλήζνπλ ηελ κειέηε κέρξη ηηο 21:00. Σν βξάδπ επηζηξέθνπλ ζηηο 23:00 γηα λα θνηκεζνχλ
κέρξη ηηο 07:00.
Σν ζεξκηθφ θνξηίν ιφγσ θσηηζκνχ ζεσξείηαη ζηα 6.5W/m2, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο
θαη ην θνξηίν ιφγν ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηα 4w/m2, φπσο νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ. Σν πξφγξακκα
θσηηζκνχ θαη ρξήζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε ηηο ψξεο ζρνιηθήο
κειέηεο, δειαδή απφ ηηο 18:00 έσο ηηο 21:00.

Υπνοδωμάηιο γονέων
Σν ππλνδσκάηην ηνλ γνλέσλ είλαη επθνιφηεξν ζηνπο ππνινγηζκνχο. Θεσξείηαη φηη
δελ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην ρψξν θαη φηη ην δεπγάξη εθεί κφλν θνηκάηαη. Απηφ
ζεκαίλεη φηη θαη ε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ θξίλεηαη ακειεηέα. πλεπψο πθίζηαηαη ε παξνπζία
δχν κφλν αλζξψπσλ απφ ηε 01:00 κέρξη ηηο 06:00 νη νπνίνη θνηκνχληαη. Δπεηδή ν Π1 δελ
έρεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, επηιέγεηαη ε παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη ηα λνχκεξα κε κία κηθξή κείσζε θαη έρνληαο 60W αηζζεηήο θαη 30W
ιαλζάλνπζαο ελέξγεηαο. ζνλ αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζεσξείηαη φηη δελ ιεηηνπξγεί
θακία ζπζθεπή ζην δσκάηην απηφ.
WC – Αποθήκη
Σν WC θαη ε απνζήθε είλαη ρψξνη πνπ θαηέρνπλ κηθξφ εκβαδφ κέζα ζην ζπίηη.
Δπίζεο ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη πνιχ ζπρλή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ζεσξεζνχλ κε
θιηκαηηδφκελνη ρψξνη (έρνπλ κφλν αεξηζκφ). Ο ηνίρνο πνπ ρσξίδεη ην θάζε έλα απφ απηά απφ
ην ππφινηπν ζπίηη είλαη απιφο εζσηεξηθφο ακφλσηνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληινχλ κέξνο
ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ζπηηηνχ. Ζ αλζξψπηλε παξνπζία ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδεηαη ζε κία ψξα,
φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, ελφο αλζξψπνπ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ πξνζνκνηψλεηαη κε
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Σέινο ζε θαλέλα απφ ηνπο δχν ρψξνπο δελ
ππάξρνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ν θσηηζκφο ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδεηαη ζε κία ψξα ηε
κέξα.
Γιάδπομορ
Ο δηάδξνκνο είλαη πιήξσο θιηκαηηδφκελνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ε δηέιεπζε αλζξψπσλ
είλαη πνιχ κηθξή. Θεσξείηαη φηη ε παξνπζία αλζξψπσλ ηζνδπλακεί κε ηελ δηέιεπζε ελφο
αηφκνπ πνπ δηάξθεηαο κίαο ψξαο. Δπίζεο ν θσηηζκφο πεξηνξίδεηαη ζε κία ψξα αλά
εηθνζηηεηξάσξν θαη δελ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε απηφλ ηνλ ρψξν. Γηα ηελ
αλζξψπηλε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχκε απφ ηνλ Π1 73W αηζζεηήο θαη 58W
ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο.
Τοςαλέηα
Ζ θεληξηθή ηνπαιέηα είλαη έλαο θιηκαηηδφκελνο ρψξνο ν νπνίνο πεξηέρεη ην πιπληήξην
ξνχρσλ. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Ζ. [9] παξέρεηαη ε πιεξνθνξία φηη έρεη θαηαλάισζε
1.4kWh/κέξα ιεηηνπξγίαο (γηα πιήξεο πξφγξακκα 50oC 5 θηιά ξνχρα). Θεσξείηαη φηη έλα
πιήξεο πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα δχν σξψλ, άξα ε ηζρχο είλαη 0.7kW. Βέβαηα, ην
κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο ηζρχνο είλαη ζεξκηθφ γηα ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ πιχζεο, ην νπνίν
απνβάιιεηαη δεζηφ ζηελ απνρέηεπζε θαη άξα δελ ζπλεηζθέξεη ζηα ζεξκηθά θέξδε ηνπ
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ρψξνπ. Ζ ζεξκφηεηα ηνπ θηλεηήξα εθιχεηαη κφλν ζην ρψξν θαη κία ηππηθή ηζρχο είλαη ζηα
200W. Ζ επηθάλεηα ηεο ηνπαιέηαο είλαη 7.72m2, θαη άξα ην ζεξκηθφ θέξδνο είλαη 26W/m2.
Θεσξνχκε φηη ε ζπζθεπή ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κία θνξά ηηο δχν κέξεο, άξα κία ψξα ηε κέξα.
Δπίζεο ζεσξείηαη φηη ε ζπλνιηθή παξνπζία αλζξψπσλ κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο
ηζνδπλακεί κε δχν ψξεο ζπλερνχο παξνπζία ελφο αηφκνπ, φπσο θαη ν θσηηζκφο. Ζ
δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη είλαη κηθξήο θαηαπφλεζεο, νπφηε ηζνδπλακεί κε ηελ
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.

6.2.3. Πεπιγπαθή θεπμομονωηικών σαπακηηπιζηικών κηιπίος ΚΔΝΑΚ
Σν θηίξην αλαθνξάο είλαη εμνπιηζκέλν κε κφλσζε, ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ε νπνία
θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ.Ζ κφλσζε είλαη ζρεδηαζκέλε κε εμηιαζκέλε
πνιπζηεξίλε (EPS), ην πάρνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε
ζηνηρείνπ. Σέινο, ε ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ
θαλνληζκφ.
Ζ νξνθή απνηειείηαη απφ κία επίπεδε πιάθα, κνλσκέλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη δεκηνπξγεί έλα κηθξφ αέησκα, ηεο ηάμεο ησλ 20cm, πεξηκεηξηθά ηνπ ζπηηηνχ.
Ζ δηάηαμε απηή, δεκηνπξγεί κία πνιχ κηθξή ζθίαζε γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ε νπνία
φκσο δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα παξέρεη ζθίαζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. ηελ εηθφλα
6.4 θαίλεηαη ε ζθίαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ λφηηα θαη ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ην θαινθαίξη
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 1 Ηνπιίνπ. Βιέπνπκε φηη ε ζθίαζε ηνπ αεηψκαηνο, δελ θηάλεη κέρξη ηα
παξάζπξα.
Απνηειείηαη απφ πέληε (5) ζηξψζεηο πιηθψλ ηα νπνία νδεγνχλ ζε ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηφηεηαο 0.42 ⁄
. Σα ζηξψκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε νξνθή είλαη (κε
ζεηξά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ):





Σζηκέλν 17.5cm
Τπφζηξσκα νκαινπνίεζεο 5 cm
Μφλσζε εμηιαζκέλεο πνιπζηεξίλεο 7cm
Πιαθάθηα – θφιια πιαθηδίσλ 2cm

Δικ. 6.4.

θίαζε απφ πεξηκεηξηθφ αέησκα 1 Ηνπιίνπ

Σν δάπεδν βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο θαη έηζη ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα
είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθή, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Οη ζηξψζεηο πνπ ην απνηεινχλ είλαη
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έμη θαη δεκηνπξγνχλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 0.9

⁄

. Σα ζηξψκαηα ηνπ δαπέδνπ

είλαη (απφ θάησ πξνο ηα πάλσ):





Σζηκέλν 20cm
Τπφζηξσκα νκαινπνίεζεο 3 cm
Μφλσζε εμηιαζκέλεο πνιπζηεξίλεο 3cm
Πιαθάθηα - θφια πιαθηδίσλ 2 cm

εκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ζεξκηθψλ απσιεηψλ είλαη νη ηνίρνη ηνπ θηηξίνπ.
Απνηεινχληαη απφ δηπιφ θηίζκα ηνχβινπ κε ζνβά θαη αλάκεζα ζηα ηνχβια ππάξρεη ε
κφλσζε. Με ηελ δηάηαμε απηή επηηπγράλεηαη ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο 0.49 ⁄
.
Απφ έμσ πξνο ηα κέζα ηα ζηξψκαηα ησλ ηνίρσλ είλαη:





⁄
U=2.8

νβάο 2cm
Σνχβιν 12cm
Δμηιαζκέλε πνιπζηεξίλε 5 cm
Σνχβιν 12 cm
νβαο 2cm

Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα απνηεινχληαη απφ δχν (2) καζίθ μχιηλεο πφξηεο, U=2.61
, ηξεηο κπαιθνλφπνξηεο κε ηξηπιφ ηδάκη, U=2.78 ⁄
, θαη νρηψ (8) παξάζπξα κε
⁄

.

πλνςίδνληαο, νη ζεξκνπεξαηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ θαηά
ΚΔΝΑΚ είλαη:

Γομικό ζηοιτείο

Σσνη/ζηης Θερμ/ηας
[ ⁄

]

Μέγιζηος Σσνη/ζηης
Θερμ/ηας (Καηά ΚΔΝΑΚ)
[ ⁄

Οξνθή

0.42

0.45

Γάπεδν

0.90

1.10

Σνίρνη

0.44

0.55

Πφξηεο

2.61

2.80

Μπαιθνλφπνξηεο

2.78

2.80

Παξάζπξα

2.80

2.80

]

εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ παίδεη ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο
πνπ απηφ δηαζέηεη. Σν Revit ζέηεη θάπνηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ επηινγή ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ, θαζψο πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο αλάκεζα ζε 12 δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο, ηηο
νπνίεο ν ρξήζηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη [10]. Έηζη θαιείηαη ν ρξήζηεο λα
επηιέμεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα έρεη, φζν ηνλ δπλαηφλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ
πνπ ζέιεη, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πιήξεο ηαχηηζε.
Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα έρνπλ θάπνην δηζσιήλην ζχζηεκα κε θαινξηθέξ, θαη έηζη
έπξεπε λα αλαδεηεζεί θάηη παξφκνην απφ ηηο επηινγέο ηνπ Revit. Έηζη επηιέρζεθε δηζσιήλην
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ζχζηεκα Fan Coil (2-Pipe Fan Coil System, Chiller 5.96COM, Boilers 84.0 eff) ην νπνίν
δηαζέηεη κνλάδα ςχμεο κε ζπληειεζηή απφδνζεο 5.96 θαη ιέβεηα αεξίνπ κε 84.5 απφδνζε
θαχζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

7. Αποτελϋςματα
7.1.

Ειςαγωγή

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ελεξγεηαθήο αμηνιφγεζεο
ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Μειεηάηαη ην ίδην θηίξην ζρεδηαζκέλν
θαηά ΚΔΝΑΚ, θαη έπεηηα γίλεηαη εθαξκνγή επηπιένλ ζηξαηεγηθψλ βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κειέηε ηνπ θηηξίνπ θαηά ΚΔΝΑΚ γίλεηαη ρσξίο λα
εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο βηνθιηκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε εμαίξεζε ζηελ αξρηθή
κειέηε βέιηηζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ν Καλνληζκφο
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηνλ ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο.
Δπνκέλσο, επηιέρζεθε λα ζρεδηαζηεί αξρηθά ην θηίξην, ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνηνλ
απζηεξφ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ, εληνχηνηο, ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε λνκνζεζία.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αξρηθνχ θηηξίνπ θαη
πξνζηίζεηαη βειηηψζεηο εθαξκφδνληαο επηπιένλ ζηξαηεγηθέο βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ.

7.2.

ΚΕΝΑΚ

Εικ. 7.1.

Μοντϋλο επιφανειών επύλυςησ κτιρύου κατϊ ΚΕΝΑΚ και το
αποτϋλεςμα που εξόχθη

ηελ εηθφλα 7.1 θαίλεηαη ην κνληέιν επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ ζρήκαηνο Γάκα
κειεηεκέλν θαηά ΚΔΝΑΚ, φπσο θαίλεηαη ζην Insight 360. Βιέπνπκε φηη ε ζπλνιηθή
εηήζηα ελεξγεηαθή απαίηεζή ηνπ αλέξρεηαη ζηηο 230 kWh/m2.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε, αλάιπζε ησλ ζεξκηθψλ θαη ησλ ςπθηηθψλ
θνξηίσλ ηνπ θηηξίνπ. Λφγσ ηνπ φηη ε απνζήθε θαη ην WC είλαη κε θιηκαηηδφκελα, δελ
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ππνινγίδνληαη θνξηία γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο. Απφ ηηο εηθφλεο 7.2 θαη 7.3 γίλεηαη
αληηιεπηφ, φηη ηα ςπθηηθά θνξηία είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξα απφ ηα ζεξκηθά, πξάγκα
ην νπνίν είλαη αλακελφκελν, δηφηη ζηελ θιηκαηηθή δψλε πνπ βξηζθφκαζηε, ην θιίκα
είλαη αξθεηά ζεξκφ.
Σα κέγηζηα ζεξκηθά θνξηία εκθαλίδνληαη ζηνλ δηάδξνκν κε ηηκή 60.00 W/m2
θαη ζην ππλνδσκάηην ησλ γνλέσλ αληίζηνηρα κε 59.31 W/m2. Ο δηάδξνκνο είλαη έλαο
ρψξνο πνπ ε βφξεηα πιεπξά ηνπ είλαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ εθηεζεηκέλε ζηνλ θξχν
βφξεην άλεκν θαη κάιηζηα δηαζέηεη δχν παξάζπξα, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ
απνβνιή ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ην θχξην ππλνδσκάηην, γεηηληάδεη κε ην
WC, ην νπνίν είλαη έλαο κε θιηκαηηδφκελνο ρψξνο. εκαληηθφηαηα είλαη θαη ηα
ζεξκηθά θνξηία ηεο ηνπαιέηαο πνπ αλέξρνληαη ζηα 55.43 W/m2.Ζ ηνπαιέηα έρεη κία
επηθάλεηα πιήξσο εθηεζεηκέλε ζηνλ βνξηά θαη άιιε κία πνπ γεηηληάδεη κε ηε κε
θιηκαηηδφκελε απνζήθε. Βέβαηα ε δπηηθή πιεπξά ηεο δηαζέηεη έλα κηθξφ παξάζπξν,
έηζη ψζηε λα κπνξεί λα έρεη θάπνην ζεξκηθφ θέξδνο απφ ηνλ ήιην, ηελ ψξα πνπ δχεη.
Ζ θνπδίλα θαη ην θαζηζηηθφ έρνπλ ζρεηηθά κηθξά ζεξκηθά θνξηία 49.20 W/m2, δηφηη,
φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ηα ζεξκηθά θέξδε απφ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο είλαη πνιχ
ζεκαληηθά ζηνλ ρψξν απηφ. Σέινο ηα δχν παηδηθά ππλνδσκάηηα έρνπλ ρακειά
ζεξκηθά θνξηία, ζε ζχγθξηζε κε απηά ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ θαη νη ηηκεο ηζρπνο εηλαη
ζηα 45.48 W/m2 θαη αληίζηνηρα 44.66 W/m2. Σα δσκάηηα απηά δηαζέηνπλ λφηην
πξνζαλαηνιηζκφ θαη θεξδίδνπλ κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπο απφ ηελ λφηηα
ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ν ήιηνο.

Εικ. 7.2.

Θερμικϊ φορτύα, ανϊ κλιματιζόμενο δωμϊτιο, για το ςπύτι κατϊ ΚΕΝΑΚ
Πηγό: Insight 360
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Οη ηηκέο ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιε απφθιηζε, κε
ηνλ εληαίν ρψξν λα έρεη ηηο κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο θαη αλέξρνληαη ζηα 117.04 W/m2
γηα ηνλ εληαίν ρψξν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζην
ρψξν απηφ ιεηηνπξγνχλ νη πην ελεξγνβφξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Αξθεηά κεγάια
θνξηία ηεο ηάμεο ησλ 54.86 W/m2 εκθαλίδνληαη θαη ζην θχξην ππλνδσκάηην, ιφγσ
ηνπ δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ
κε θιηκαηηδφκελν ρψξν ηνπ WC. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απμεκέλα είλαη ηα θνξηία θαη
ζηελ ηνπαιέηα ζηα 63.15 W/m2. Ζ θχξηα πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ είλαη ζηξακκέλε
βφξεηα θαη έηζη κεηψλνληαη θάπσο ηα ςπθηηθά θνξηία ηνπ. ηα παηδηθά ππλνδσκάηηα
βιέπνπκε φηη, παξφιν πνπ έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, ε απαίηεζε ζε ςχμε δελ
είλαη πνιχ κεγάιε θαη μεθηλνληαο απν ην δπηηθφ νη ηηκέο εηλαη ζηα 38.03 W/m2 θαη
39.33 W/m2 αληίζηνηρα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν θαινθαηξηλφο ήιηνο βξίζθεηαη ςειά
ζηνλ νξίδνληαη θαη έηζη, δελ ηα ζεξκαίλεη πάξα πνιχ, κνινλφηη, ην αέησκα ηεο
νξνθήο είλαη πάξα πνιχ κηθξφ.

Εικ. 7.3.

Ψυκτικϊ φορτύα, ανϊ κλιματιζόμενο δωμϊτιο, για το ςπύτι κατϊ ΚΕΝΑΚ
Πηγό: Insight 360

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ απηνχ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα
εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηελ
κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ, θαζψο απηά είλαη ζεκαληηθφηεξα. Οη κέζνδνη πνπ ζα
εθαξκνζηνχλ έρνπλ λα θάλνπλ κε βειηίσζε ηεο κφλσζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο
δεκηνπξγίαο πεγψλ ζθίαζεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ.
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7.3.

Ενεργειακή βελτίωςη

Ζ πξψηε βειηίσζε πνπ έγηλε αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο κνλσηηθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ θειχθνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο, αξρηθά ηελ πιήξε
εμάιεηςε ησλ ζεξκνγεθπξψλ θαη ηελ εθαξκνγή πην βαξηάο κφλσζεο.
ην πξψην ζηάδην έγηλε επαλαζρεδηαζκφο ηεο δηάηαμεο ησλ ζηξσκάησλ πνπ
απνηεινχλ ηνπο ηνίρνπο, ην δάπεδν θαη ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, έηζη ψζηε λα κελ
έρνπκε ζεξκνγέθπξεο. Ζ θχξηα πεγή δηαθνπήο ηεο κφλσζεο είλαη ηα δνθάξηα θαη νη
θνιφλεο. Δπηιέρζεθε ην ζηξψκα ηεο κφλσζεο, ζε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία, λα
βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά απφ ηηο θνιφλεο θαη ηα δνθάξηα, έηζη ψζηε λα ηα
πεξηβάιεη θαη επίζεο λα κπνξεί λα ελσζεί ε κφλσζε ησλ ηνίρσλ κε απηή ηεο νξνθήο
θαη ηνπ δαπέδνπ. ηελ εηθφλα 7.4 βιέπνπκε, κε κπιε ρξψκα, ηελ δηάηαμε ηεο
κφλσζεο ηφζν ζην θηίξην θαηά ΚΔΝΑΚ φζν θαη ζην ελεξγεηαθά βειηησκέλν. Ζ αχμεζε
ηνπ πάρνπο ηεο κφλσζεο κειεηάηαη μερσξηζηά, κεηά πνπ εθαξκφζηεθαλ νη
ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο, ψζηε λα θαλεί ην γεγνλφο αλ είλαη αλαγθαία ή φρη.

Εικ. 7.4.

Διϊταξη μόνωςησ ςτο a) ενεργειακϊ βελτιωμϋνο κτύριο και b) ςτο κατϊ
ΚΕΝΑΚ

Ζ επφκελε βειηίσζε αθνξνχζε ζηε ζθίαζε, ε νπνία πεξηιάκβαλε ζθίαζε ησλ
εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ.
Ζ νξνθή ηξνπνπνηήζεθε γηα θαιχηεξε ζθίαζε ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ,
πξάγκα ην νπνίν πεηπραίλεηαη κε αέησκα πνπ δεκηνπξγεί πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ.
ηαλ ε ζθίαζε είλαη ιίγε, ην θηίξην ππεξζεξκαίλεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ θαινθαηξηλνχ
ήιηνπ, ελψ φηαλ είλαη πνιχ κεγάιε, δελ έρνπκε ζεξκηθά θέξδε απφ ηελ ρακειφηεξε
ρεηκεξηλή πνξεία ηνπ ήιηνπ. Αξρηθά επηιέρζεθε αέησκα, πιάηνπο 1.0m, ην νπνίν
δεκηνπξγνχζε πιήξε ζθίαζε ησλ θνπθσκάησλ ζηηο αξρέο Μαΐνπ. Ο Μάηνο
επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ φηη ηφηε αξρίδνπκε θαη έρνπκε ζεκαληηθή άλνδν ηεο
ζεξκνθξαζίαο. ηε ζπλέρεηα δηεμήρζε κειέηε κε ηελ κέζνδν ηνπ try and error θαη
βξέζεθε φηη ην βέιηηζην πιάηνο ηνπ αεηψκαηνο είλαη ζηα 70cm, ζην δπηηθφ, αλαηνιηθφ
θαη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ ζην βφξεην είλαη ηα 50cm. Σν βέιηηζην νξίζηεθε κε
βάζε ηελ ηηκή EUI πνπ καο έδηλε ην Revit, θξαηψληαο ζηαζεξέο φιεο ηηο
παξακέηξνπο θαη αιιάδνληαο ην πιάηνο ηνπ αεηψκαηνο. ηελ εηθφλα 7.6 βιέπνπκε
ηελ ζθίαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε εκεξνκελία 21/06.
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Εικ. 7.5.

Σκύαςησ νότιασ πλευρϊσ ςτισ 21/06

Βειηηψζεθαλ επίζεο ζεκαληηθά ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα. Οη δχν πφξηεο είλαη
απφ καζίθ μχιν κε ζπληειεζηή κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο, 1.65
. Δπίζεο
⁄
επηιέρζεθαλ θνπθψκαηα κε ηξηπιά ηδάκηα κε ρακειφ δείθηε ειηαθνχ ζεξκηθνχ
θέξδνπο SHGC 0.29 θαη U = 2.86 ⁄
. Σέινο νη κπαιθνλφπνξηεο ερνπλ U = 1.94
⁄

.

Σέινο, βειηηψζεθε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ, ην νπνίν έπξεπε λα
επηιερζεί απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ιίζηα πνπ πξνζθέξεη ην Revit [10]. Δπηιέρζεθε, κε
ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη ζθάικαηνο, ην Residential 17 SEER/9.6 HSPF Split
HP<5.5ton. Σν ζχζηεκα απηφ δηαζέηεη αληιία ζεξκφηεηαο αέξνο – λεξνχ κε
ζπληειεζηή επνρηαθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ςχμε SEER 17 (Seasonal
Energy Efficiency Ratio) θαη θαηά ηε ζέξκαλζε HSPF 9.5 (Heat Seasonal
Performance Factor).
Απηέο νη αιιαγέο έθεξαλ πνιχ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε
ηνπ θηηξίνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7.6. Ζ εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε έπεζε
ζηηο 198kWh/m2, δειαδή έρνπκε εμνηθνλφκεζε θαηά 15.4%.

Εικ. 7.6.

Μοντϋλο επιφανειών επύλυςησ βελτιωμϋνου
κτιρύου και το αποτϋλεςμα που εξόχθη
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Δίλαη ρξήζηκε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ζεξκηθψλ θαη
ςπθηηθψλ θνξηίσλ ηνπ βειηησκέλνπ θηηξίνπ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θαηά ΚΔΝΑΚ. Ζ
εηθφλα 7.8 δείρλεη ηα ζεξκηθά θνξηία ηνπ βειηησκέλνπ ζπηηηνχ θαη ε 7.2 ηνπ θαηά
ΚΔΝΑΚ.Δθηηκάηαη φηη ηα δσκάηηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη κείσζε, επεξεάζηεθαλ
απφ ηελ εμάιεηςε ησλ ζεξκνγεθπξψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ εμσηεξηθψλ
θνπθσκάησλ. Απηά είλαη ε ηνπαιέηα,ν δηαδξνκνο θαη ην ππλνδσκάηην ησλ γνλέσλ,
ελψ ηα παηδηθά παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα. Κπξίσο ζε απηά κε βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ
(δηάδξνκνο, ηνπαιέηα) νη απψιεηεο ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο. Σέινο εθηηκάηαη φηη ηα
θνξηία ηνπ θεληξηθνχ ππλνδσκαηίνπ κεηψζεθαλ, ιφγσ ηνπ φηη κεηψζεθαλ νη απψιεηεο
ηνπ WC, ζην νπνίν θαη παξείρε κέξνο ηεο αλαγθαίαο ζέξκαλζεο.Σέινο, κεγαιχηεξε
κείσζε παξαηεξείηαη ζηα θνξηία ηνπ εληαίνπ ρψξνπ.

Εικ. 7.7.

Θερμικϊ φορτύα, ανϊ κλιματιζόμενο δωμϊτιο, για το βελτιωμϋνο
κτύριο

Πνιχ ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ςπθηηθά
θνξηία (εηθ 7.3 θαη 7.8). Ζ ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε είλαη ζηα θνξηία ηνπ εληαίνπ
ρψξνπ, ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά 10W/m2 ζε θνπδίλα θαη ζαινηξαπεδαξία καδί.
εκαληηθέο δηαθνξέο θαίλνληαη θαη ζηα 2 βφξεηα ζεξκαηλφκελα δσκάηηα, ηνπαιέηα θαη
δηάδξνκν. Παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 4.57 W/m2 θαη 4.16 W/m2.Σα δσκάηηα
απηά έρνπλ κελ βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά δέρνληαη πνιιά ζεξκηθά θέξδε κέζσ
ηεο νξνθήο. Σα παηδηθά ππλνδσκάηηα έρνπλ ηελ κηθξφηεξε κείσζε πνπ αλέξρεηαη
ζηα 1.88W/m2 θαη 3.8W/m2. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε κείσζε θαη ζην θεληξηθφ
ππλνδσκάηην ζην νπνίν έρνπκε κείσζε 16.68W/m2.
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Εικ. 7.8.

Ψυκτικϊ φορτύα, ανϊ κλιματιζόμενο δωμϊτιο, για το βελτιωμϋνο
κτύριο

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν, ζηα ζεξκηθά θαη
ςπθηηθά θνξηία παίδεη ε βειηίσζε ησλ θνπθσκάησλ θαη ε ρξήζε ζθίαζεο ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αχμεζε ηεο κφλσζεο ηνπ θηηξίνπ
ψζηε λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηεο. Αξρηθά κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο κφλσζεο ησλ
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ πάρνπο εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ηνπ
try and error θαη ζπγθεθξηκέλα έγηλαλ ππνινγηζκνί γηα δηάθνξα πάρε κφλσζεο θαη
βξέζεθε φηη ην βέιηηζην βξίζθεηαη ζηα 8cm. ε κεγαιχηεξα πάρε, κεηψλνληαη κελ ηα
ζεξκηθά θνξηία, αιιά απφ ηελ άιιε έρνπκε ππεξζέξκαλζε ησλ ρψξσλ κε
απνηέιεζκα λα απμάλνληαη αξθεηά ηα ςπθηηθά. ηελ εηθφλα 7.9 βιέπνπκε φηη ηα
θνξηία ηνπ ζπηηηνχ έπεζαλ ζεκαληηθά θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά 9W/m2. Γίλεηαη εκθαλέο
φηη, δηα κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, έρνπκε πνιχ ζεκαληηθή ξνή ζεξκφηεηαο απφ
θαη πξνο ην πεξηβάιινλ.
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Εικ. 7.9.

Επύδραςη αύξηςησ πϊχουσ μόνωςησ εξωτερικών τούχων

Μεηά ηελ αιιαγή ζηε κφλσζε ησλ ηνίρσλ, κειεηήζεθε ηεο νξνθήο. Βξέζεθε
φηη ην βέιηηζην είλαη ζηα 10cm πάρνο. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7.10 φηη ε
εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο βειηηψζεθε θαηά 9W/m2.

Εικ. 7.10.

Επύδραςη αύξηςησ πϊχουσ μόνωςησ οροφόσ

Σέινο κειεηήζεθε ε κφλσζε ηνπ δαπέδνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη ε
κέζνδνο try and error θαη είδακε φηη αιιάδνληαο ηε κφλσζε ηνπ δαπέδνπ, δελ
πεηπραίλνπκε θακία βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ ηηκή EUI. Αληηζέησο κάιηζηα απφ
πάρνο κφλσζεο 5cm θαη πάλσ είρακε δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο
απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΔΝΑΚ φηη ην έδαθνο είλαη ζε ζρεηηθά
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη νη αλάγθεο κφλσζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο.
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Εικ. 7.11.

Επύδραςη αύξηςησ πϊχουσ μόνωςησ δαπϋδου

ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλνληαη ηα ζεξκηθά θαη ηα ςπθηηθά θνξηία ηνπ
ηειηθνχ θηηξίνπ ζρήκαηνο Γάκα. πγθξίλνληαο ηα ςπθηηθά θνξηία κε απηά, πξηλ ηελ
αιιαγή ηεο κφλσζεο παξαηεξνχκε φηη έρνπλ κεησζεί ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, πξάγκα
ην νπνίν ζπκβαίλεη θαη ζηα ζεξκηθά.

Εικ. 7.12.

Ψυκτικϊ φορτύα τελικού κτιρύου
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Εικ. 7.13.

Θερμικϊ φορτύα τελικού κτιρύου
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

8. Συμπερϊςματα
ηηο κέξεο καο, έρεη γίλεη επηηαθηηθή αλάγθε ε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. εκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αθνξά ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο βειηίσζεο
ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ην θιίκα ζην νπνίν πθίζηαληαη. Οη ηερληθέο
απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θπζηθέο πεγέο (πρ ήιηνο) ψζηε λα απνκαζηεπζεί φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζφ ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
θηηξίνπ.
ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηηξίνπ,
ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δήζεη κία ηεηξακειήο νηθνγέλεηα. Απνθαζίζηεθαλ αξρηθά
ην ζρήκα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη κειεηήζεθε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε
θάζε, ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ζηε ζπλέρεηα
βειηηψζεθε εθαξκφδνληαο δηάθνξεο ηερληθέο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη θχξηεο
ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ αθνξνχλ ζηελ ζθίαζε δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ
θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο.
Σα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ είλαη πνιχ εληππσζηαθά. Δίδακε φηη κε
εθαξκνγή κεξηθψλ απιψλ ζηξαηεγηθψλ, κεηψζεθε ε εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
απφ 234Wh/m2 ζε 191kWh/m2, γηα ην θηίξην ζρήκαηνο γάκα, είρακε δειαδή βειηίσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 15%.
Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο δηαηππψζεθε φηη ην θιίκα ηεο Διιάδαο,
παξφιν πνπ είλαη εχθξαην, ζέηεη θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ ελεξγεηαθή βειηηζηνπνίεζε.
Λφγσ ηνπ φηη ην θιίκα έρεη ζρεηηθά θξχνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα,ρξεηάδεηαη
ε επηινγή ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο. ην
ειιεληθφ θιίκα, κία πην βαξηά κφλσζε ζα επέθεξε κελ κείσζε ζηα ζεξκηθά θνξηία,
αιιά απφ ηελ άιιε ζα δεκηνπξγνχζε ππεξζέξκαλζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο
θαη άξα απμεκέλα ςπθηηθά θνξηία, θαηλφκελν ην νπνίν παξαηεξείηαη θαη ζηα πην
θξχα θιίκαηα.
Μία άιιε ηξνρνπέδε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνπζα εξγαζία είλαη νη
πεξηνξηζκνί ηνπ ινγηζκηθνχ Revit ηεο Autodesk θαη απηφ δηφηη ππήξραλ ηερληθέο ηηο
νπνίεο ην πξφγξακκα απηφ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη. Έλα ηέηνην
παξάδεηγκα είλαη ν ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο Trombe. Ο ηνίρνο απηφο βξίζθεηαη
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, κπξνζηά ζε παξάζπξν, θαη απνζεθεχεη ζεξκφηεηα
πξνεξρφκελε απφ ηνλ ήιην, ηελ νπνία θαη απειεπζεξψλεη ζην δσκάηην.
Οη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο ςπθηηθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ λα
θάλνπλ κε αεξηζκφ κέζσ αλνηγκάησλ. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ππνινγηζκνχ ησλ ξνψλ, κέζσ ηνπ Revit, νπφηε ζπζηήλεηαη ε εμαγσγή ηνπ κνληέινπ
ζε άιιν ινγηζκηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κειέηεο. Θα κπνξνχζακε λα
απμήζνπκε ηηο ελαιιαγέο αέξα ηνπ θηηξίνπ, αιιά απηφο ν ηξφπνο είλαη πνιχ
πξφρεηξνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ κέζσ ησλ
αλνηγκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζα κπνξνχζε λα βειηηζηνπνηεζεί ε ζέζε ησλ
αλνηγκάησλκε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ηεο ξνήο ηνπ αέξα κέζα ζην θηίξην.
Δπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε θαηαλνκή ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο, κέζα απφ ην
θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα νπηηθνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα απηφ
θαη νη βειηηψζεηο πνπ εθαξκφδνπκε λα είλαη πην ζηνρεπκέλεο ζην θάζε δνκηθφ
ζηνηρείν θαη άξα πην απνηειεζκαηηθέο.
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Δληνχηνηο ην Revit καο παξέρεη αξθεηά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη ην πξψην ινγηζκηθφ ηνπ νπνίνπ νη βηβιηνζήθεο πιηθψλ
είραλ γξαθηθή κνξθή, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ.
Δίλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία energy model παξαιιεια κε ηε δεκηνπξγηα ηνπ
αξρηηεθηνληθνχ-θαηαζθεπαζηηθνχ ζρεδίνπ θαζσο θαη ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα
παξακεηξηθφ πξφγξακκα, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα επέιηθηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εχθνιεο
αλαηξνθνδφηεζεο ή θαη ξηδηθψλ αιιαγψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε κία αιιαγή
λα επηθέξεη αιιαγέο ζε άιια ζεκεία ηνπ κνληέινπ, ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα
παξακέλεη ζηαζεξφ. αλ παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε κεηαθίλεζε ελφο ηνίρνπ
πνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηα γεηηνληθά δνκηθά ζηνηρεία.
Ζ κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην θαη πεγή γηα επαθφινπζεο. Έλα παξάδεηγκα
είλαη ε δηεμαγσγή ηεο ζε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά ελεξγεηαθήο βειηίσζεο, θαη ε
εθαξκνγή ηερληθψλ ηηο νπνίεο δελ επηηξέπεη ην Revit. Αθφκα θαη ε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζα κπνξνχζε, απφ κφλε ηεο, λα
είλαη έλα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν. Σέινο, ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα δνθηκαζηνχλ θαη
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα.
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Παράρηημα
Π1.

Αηζζεηφ θαη ιαλζάλνλ ζεξκηθφ θέξδνο απφ αλζξψπηλε κεηαβνιηθή
δξαζηεξηφηεηα [6]

62

63

Βιβλιογραθία – Σύνδεζμοι
[Β1] "Έθζεζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε
επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ απνηεινχκελνπ απφ θαηνηθίεο θαη
εκπνξηθά θηίξηα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, εζληθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο
(Άξζξν 4, Οδεγία 27/2012/ΔΔ)" . Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
(ΤΠΔΝ).
[Β2] “About Surfaces in the Energy Model”, Autodesk Help
[Β3] “Building Performance Analysis in Revit 2016R2 with Autodesk Insight
360”, Dan Stine
[Β4] “About Applying a Function to a Layer of a Compound Structure”
Autodesk Help
[Β5] “About Analytical Space Resolution and Analytical Surface Resolution”,
Autodesk Help
[Β6] “Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ – γεληθέο αξρέο
βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ”, Αμαξιή Κιεηψ
[Β7] «ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017», Τ.Π.ΔΝ. – Σ.Δ.Δ.
[Β8] «Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ», Σνπιφγινπ ηέθαλνο
[Β9] «Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο Κηηξηαθψλ Καηαζθεπψλ», Πηπρηαθή Σ.Δ.Η.
Πεηξαηά, Ενπκπνπξιήο Γ, Δηκεθηδφγινπ .
[Β10] «Sun Wind & Light, Architectural Design Strategies», G.Z. Brown, M.
DeKay
[Β11] «Roof Pond Skytherm System» Sushilkumar Gupta
[Β12] «Introduction to Architectural Science, The Basis of Sustainable Design»,
Steven V. Szokolay
[Β13] «Sustainable Approach to Developing Energy Efficient Buildings for
Resilient Future of the Built Environment in Nigeria», Oluwafemi K.
Akande, Oluwayemi Fabiyi, Ikenna C Mark
[Β14] Γηπισκαηηθή εξγαζία «Ζιηαθή ςχμε κε εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα
παζεηηθνχ δξνζηζκνχ» Πνιπηερλείν Κξήηεο 2009 , Simeonova Rositsa

[1] www.passivehouse.com
[2] http://www.hnms.gr
[3] http://www.meteo-news.gr
[4] www.worldweatheronline.com

64

[5] www.meteoblue.com
[6] https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/RevitAnalyze/files/GUID-7668C78B-7B33-4D60-B838-57D2656D8AD5htm.html
[7] https://www.dei.gr/el/katanalwsi-oikiakwn-suskeuwn/kouzina
[8] https://www.dei.gr/el/katanalwsi-oikiakwn-suskeuwn/psugeio
[9] https://www.dei.gr/el/katanalwsi-oikiakwn-suskeuwn/pluntiriorouxwn
[10] https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/RevitAnalyze/files/GUID-38A9EB5B-8631-43B4-9AD6-6F532BC860D8htm.html
[11] http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENE
RGEIAS/kenak
[12] http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENE
RGEIAS/kenak
[13] https://www.hunker.com/12584837/what-is-a-bioclimatic-chart

65

