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ειιεληθά θιηκαηηθά δεδνκέλα είλαη ειάρηζηεο. ΄Δηζη, ε
θχξηα ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε
ζεκεηαθψλ παξεκβάζεσλ (ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο
ζεξκνκφλσζεο,
αληηθαηάζηαζε
θνπθσκάησλ,
αληηθαηάζηαζε παιαηψλ
ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο
πεηξειαίνπ κε λεφηεξα θπζηθνχ αεξίνπ ή αληιηψλ
ζεξκφηεηαο). ΄Οια ηα παξαπάλσ πξνζδίδνπλ κελ ζηελ
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θφζηνπο ησλ
δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, φκσο δηαηεξείηαη ε
εμάξηεζε ηεο επίηεπμεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο
εζσηεξηθά ησλ θηηξίσλ κε κεραληθνχο ηξφπνπο.
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ
ειιεληθψλ πφιεσλ δηαζέηεη ζε κεγάιν πνζνζηφ παιαηφ
θηηξηαθφ απφζεκα ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβφξν,
θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ηδηνθηεζίεο αλά θηίξην
είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
δπλαηή ε θαηεδάθηζε θαη αλέγεξζε εθ λένπ θηηξίσλ,
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε πξνζπάζεηα γηα ηελ
ελζσκάησζε παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη
ςχμεο ζηα πθηζηάκελα θειχθε.

Περίληψη – Σηε δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε
ιεηηνπξγία θαη ηππνινγία ησλ δηθέιπθσλ όςεσλ σο εξγαιείν
παζεηηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα
θηίξηα. Επηρεηξείηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε όισλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο
ησλ δηθέιπθσλ όςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσκεηξίαο,
ηεο ηππνινγίαο, ηνπ ηξόπνπ θίλεζεο ηνπ αέξα, ησλ πιηθώλ
θαηαζθεπήο θαη ζηήξημεο θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ζθηαζκνύ.
Σηόρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο
δηθέιπθεο όςεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε πθηζηάκελα θηίξηα
εληόο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Με
ηνλ ηξόπν απηό, ζα κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ηνπ παιαησκέλνπ θαη ελεξγνβόξνπ θηηξηαθνύ
απνζέκαηνο ησλ πόιεσλ, παξάιιεια κε ηελ αηζζεηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλαλέσζή ηνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια
έξεπλα ζρεηηθώλ κειεηώλ γηα θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
παξόκνηεο κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνθύςνπλ νη απαηηνύκελεο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ γηα ηελ
επίηεπμε κέγηζηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.
Γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθαλ δύν
όκνξα θηίξηα κε θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό αιιά
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά ε
βέιηηζηε ιύζε πξνζαξκνγήο δηθέιπθεο όςεο πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνύλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο κε ηαπηόρξνλε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Λέξειρ-Κλειδιά: Δικέλςθερ ότειρ, παθηηικά ζςζηήμαηα,
βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ, ςθιζηάμενα κηίπια.

I. ΕΙΑΓΩΓΗ

Β. Σκοπός Εργασίας
Ζ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θειχθνπο ησλ θηηξίσλ νχησο ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη
ελέξγεηα κε παξάιιειε κείσζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ,
ζεσξψ φηη είλαη αληηθείκελν πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνπο
κεραληθνχο ζην άκεζν κέιινλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ,
ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε
ελζσκάησζεο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα
δηθέιπθσλ φςεσλ ζην θέιπθνο πθηζηάκελσλ παιαηψλ
θηηξίσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πξφηαζε πνπ
πξνθχπηεη βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα φπσο ηα
ζηνηρεία δφκεζεο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ε ρξήζε, ε
ιεηηνπξγία, ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα, ην κηθξνθιίκα θαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ φκνξνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, νχησο ψζηε
λα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
ζην ζχλνιφ ηνπο ή έζησ ελ κέξεη. Παξάιιεια, κε ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή ηνπ θειχθνπο, είλαη δπλαηή θαη ε
αηζζεηηθή αλαλέσζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ε νπνία
είλαη επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ησλ
πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ.

Α. Αντικείμενο Εργασίας
Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζπκβάιεη θαζ’φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θηηξίνπ ζηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο. Καζψο φκσο ε ελζσκάησζε παζεηηθψλ
ζπζηεκάησλ είλαη νξζφηεξν λα πξνεγείηαη ηεο
θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ, είλαη δχζθνιε ε πξνζζήθε ηνπο
ζε ήδε πθηζηάκελα θηίξηα.
Ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ε
πξαθηηθή απηή νπζηαζηηθά απνθεχγεηαη, θαζψο ηα
πθηζηάκελα θηίξηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ
ρσξνζεηεζεί κε θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ γηα
εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο
δπλαηφηεηαο θπζηθνχ αεξηζκνχ, νη πφιεηο είλαη ηδηαίηεξα
ππθλνδνκεκέλεο, νη θαλφλεο δφκεζεο δελ πξνβιέπνπλ
ηελ θαηαζθεπή παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη κειέηεο
πεξίπησζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-σθέινπο γηα ηα
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II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γηα
ηελ
εμεχξεζε
ιχζεσλ
ζρεδηαζκνχ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή
έξεπλα. Δηδηθφηεξα, δηεξεπλήζεθε αλαιπηηθά ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ησλ δηθέιπθσλ φςεσλ αλάινγα κε ηε
γεσκεηξία, ην κεραληζκφ αεξηζκνχ θαη ηελ θίλεζε αέξα
(Πίλαθαο 1).
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ
ΟΦΖ
ΚΗΒΧΣΟΔΗΓΟΤ
ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ
ΟΦΖ
ΚΗΒΧΣΟΔΗΓΟΤ
ΑΓΧΓΟΤ
ΟΦΖ
ΓΗΑΓΡΟΜΟΤ
ΠΟΛΤΟΡΟΦΖ
ΤΝΔΥΖ
ΟΦΖ

ΜΗΥΑΝΙΜΟ
ΑΕΡΙΜΟΤ

ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΑ

Παξάιιεια,
επηιέρζεθαλ
θαη
αλαιχζεθαλ
παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο αλά ηνλ θφζκν, κε θχξηα
θξηηήξηα επηινγήο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε πθηζηάκελα
θειχθε, ηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ηελ χπαξμε
δεδνκέλσλ
γηα
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
ζε εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζζήθε
δηθέιπθεο φςεο ζε ζεξκφ θιίκα. Απφ ηελ έξεπλα απηή,
πξνέθπςαλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηινγή ησλ
πξνηεηλφκελσλ ζρεδηαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κειέηεο
πεξίπησζεο:
• Οη απνδνηηθφηεξε γεσκεηξία δηθέιπθεο φςεο είλαη ε
πνιπφξνθε ζπλερήο φςε θαη ε φςε δηαδξφκνπ
(Koinakis et al, 2007).
• ηελ πεξίπησζε πνιπφξνθεο ζπλερνχο φςεο, ην πιάηνο
δηάθελνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζηνλ
αεξηζκφ ηνπο ζεξκνχο κήλεο φηαλ θπκαίλεηαη κεηαμχ
0,90κ-1,00κ (Torres et al, 2007).
• Γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπο ζεξκνχο κήλεο κε
θπζηθφ αεξηζκφ, ην απνδνηηθφηεξν ζχζηεκα είλαη ε
εμσηεξηθή αλαθπθινθνξία αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο θαη ν λπρηεξηλφο αεξηζκφο (Hong et el, 2013).
• Ζ ππνβνήζεζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ κε κεραληθά
κέζα ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ θισβνχ ηνπο ζεξκνχο κήλεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ αέξα
ηνπ θισβνχ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζην ζχζηεκα
HVAC παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε (Brunoro et al, 2011).
• Ο ζθηαζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνθπγή
ππεξζέξκαλζεο ηνπο ζεξκνχο κήλεο. Απνδνηηθφηεξνο
είλαη ν ζθηαζκφο κε βελεηηθέο πεξζίδεο ζε γσλία 45 ν,
πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο, κε ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ
δηάθελνπ θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ εμσηεξηθή
φςε (Parra et al, 2015).

ΦΤΗΚΟ

ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΔΡΑ

ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΑΔΡΑ

ΤΒΡΗΓΗΚΟ

ΕΧΝΖ ΑΝΑΥΔΖ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΔΡΑ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΔΡΑ

Πίνακαρ 1. Καηεγνξηνπνίεζε δηθέιπθσλ φςεσλ (Aksamija, 2013)

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηθεληξψζεθε επίζεο ζηα
πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηθέιπθσλ φςεσλ κε έκθαζε ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο πιηθψλ, ζηνλ ηξφπν ζηήξημεο, ζηα
ζπζηήκαηα ζθηαζκνχ, ζηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, ζηελ
ερνκφλσζε, ζηελ ππξνπξνζηαζία θαη ζηνλ θπζηθφ
αεξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα πιήξεο παξάζεζε
ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ (Πίλαθαο 2).
Πλεονεκηήμαηα
Μειονεκηήμαηα
εκαληηθή κείσζε
Πηζαλφηεηα κεηάδνζεο
εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ.
ζνξχβνπ απφ δηαθνξεηηθνχο
Μείσζε εζσηεξηθψλ ζνξχβσλ ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ.
κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ.
Πςποπποζηαζία Ζ δηθέιπθε φςε κπνξεί λα Σα παινζηάζηα αζθαιείαο
ρξεζηκνπνηεζεί ππφ
δελ επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία
πξνυπνζέζεηο σο έμνδνο
εθθέλσζε. Πηζαλφηεηα
θηλδχλνπ.
ηαρείαο κεηάδνζεο θαπλνχ
θαη θσηηάο .
Θεπμομόνυζη Μείσζε ζεξκηθψλ απσιεηψλ Πηζαλφηεηα ππεξζέξκαλζεο
ην ρεηκψλα.
θαηά ην θαινθαίξη.
Μείσζε ζεξκηθψλ πξνζφδσλ
ην θαινθαίξη.
Υακειφο ζπληειεζηήο
ζεξκνπεξαηφηεηαο.
Με παξάιιειε ρξήζε
Πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο
Ενεπγειακή
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο HVAC ρξήζεο θιηκαηηζκνχ ζε
απόδοζη
επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή
ηδηαίηεξα ζεξκά θιίκαηα.
κείσζε ρξήζεο ζπκβαηηθψλ
κνξθψλ ελέξγεηαο.
Γπλαηφηεηα θπζηθνχ
Αεπιζμόρ
αεξηζκνχ ζε ςειά θηίξηα.
Μείσζε αλαγθψλ αεξηζκνχ
κε κεραληθά κέζα.
Μείσζε εζσηεξηθήο
Νςσηεπινόρ
ζεξκνθξαζίαο θηηξίνπ &
δποζιζμόρ
κείσζε ζεξκνθξαζίαο
δνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Δπίηεπμε θπζηθνχ αεξηζκνχ Πηζαλφηεηα πξφθιεζεο
Σασύηηηα
αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο
δπζθνξίαο ζηνπο ρξήζηεο .
εξυηεπικού
πςειήο ηαρχηεηαο εμση. αέξα
αέπα
Αηζζεηά κεησκέλε πίεζε
Πίεζη αέπα
αέξα, πνπ επηηξέπεη ην θπζηθφ
αεξηζκφ θαη ζε ςειά θηίξηα.
Πιήξεο έιεγρνο ειηαζκνχ. Πηζαλή ρξήζε ηερλεηνχ
κιαζμόρ
Απνθπγή ζάκβσζεο.
θσηηζκνχ ζε ζεξκέο κέξεο,
Υακειφηεξν θφζηνο
παξά ηελ χπαξμε
ζπληήξεζεο κε ηελ
ειηνθάλεηαο.
ηνπνζέηεζε ζθηάζηξσλ
ελδηάκεζα ζηηο φςεηο.
Ησομόνυζη

Ζ επηινγή ησλ θηηξίσλ κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε
γλψκσλα ην βέιηηζην πξνζαλαηνιηζκφ γηα απξφζθνπην
ειηαζκφ ηνπο ςπρξνχο κήλεο, ηελ παιαηφηεηα ηνπ
θειχθνπο, ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη ηελ απνπζία
εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο. Αλαιπηηθά, ηα βαζηθά
ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 3:
Κηίπιο 26ηρ Οκηυβπίος 12
Ανέγεπζη
Οποθοι
Ττορ
1965
Τπφγεην,
29,15κ
ηζφγεην & 7
φξνθνη
Κηίπιο 26ηρ Οκηυβπίος 14
Ανέγεπζη
Οποθοι
Ττορ
1976
Τπφγεην,
30,90κ
ηζφγεην & 7
φξνθνη
Πίνακαρ 3. ηνηρεία θηηξίσλ κειέηεο

Υπήζη
Καηάζηεκα,
γξαθεία θαη
θαηνηθίεο

η.μ.
1.229,74

Υπήζη
Καηάζηεκα
θαη γξαθεία

η.μ.
1.656,97

Σα θξηηήξηα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ πξφηαζε,
βαζίζηεθαλ ζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
επεκβάζεσλ, ζηνλ εληνπηζκφ θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπ πθηζηάκελνπ θειχθνπο, ζηε κειέηε θιηκαηνινγηθψλ
ζπλζεθψλ, ζηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ θηηξίσλ, ζην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο
ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ.

Πίνακαρ 2. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα δηθέιπθσλ φςεσλ
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ΙIΙ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ:
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Αξρηθά πξνηείλεηαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ
πθηζηάκελνπ θειχθνπο κε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθήο
ζεξκνκφλσζεο θαη αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, νχησο
ψζηε λα πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ θαλνληζκνχ
ζεξκνκφλσζεο.
Ζ κνξθή ηεο λέαο δηθέιπθεο φςεο επηιέγεηαη λα είλαη
ηχπνπ δηαδξφκνπ, πιάηνπο 1,42κ, ζην φξην ηνπ
πθηζηάκελνπ εμψζηε, πιάηνο ην νπνίν ζθηάδεη
ηθαλνπνηεηηθά ην εζσηεξηθφ θέιπθνο. Καη΄απηφλ ηνλ
ηξφπν, πεξηνξίδεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν
θίλδπλνο εμάπισζεο ππξθαγηάο θαη αλεμαξηεηνπνηείηαη ε
ιεηηνπξγία αεξηζκνχ αλά επίπεδν. Σν πθηζηάκελν
θηγθιίδσκα αληηθαζίζηαηαη κε ζηαζεξφ πιαίζην
αινπκηλίνπ θαη παινζηάζην αζθαιείαο, άλσζελ ηνπ
νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη απιά ζπξφκελα παινζηάζηα. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, ε εμσηεξηθή φςε είλαη ζην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο αλνηγφκελε, επηηξέπνληαο ειεχζεξν αεξηζκφ
θαη δξνζηζκφ θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο (ρέδην 1).

Εικόνα 1. Απνςε δηθέιπθεο φςεο θαηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο

Εικόνα 2. Απνςε δηθέιπθεο φςεο θαηά ηνπο ελδηάκεζνπο κήλεο

Εικόνα 3. Απνςε δηθέιπθεο φςεο θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο

Σν θφζηνο φισλ ησλ επεκβάζεσλ (πιελ ησλ δηάθνξσλ
αηζζεηήξσλ θαη κεραληζκψλ) αλέξρεηαη ζε € 134.918,01
πνπ αληηζηνηρεί ζε € 9.637 αλά θαηνηθία ή ζε € 129,99
αλά η.κ. θάηνςεο.
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Οπσο θαη ζην πξνεγνχκελν θηίξην, πξαγκαηνπνηνχληαη
παξφκνηεο επεκβάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε
ηνπ πθηζηάκελνπ θειχθνπο.
Ζ κνξθή ηεο λέαο δηθέιπθεο φςεο επηιέγεηαη λα είλαη
πνιπφξνθε ζπλερήο φςε πιάηνπο 1,00κ. ηε βάζε ηεο,
ηνπνζεηείηαη θεθιηκέλν επίπεδν πνπ πξνεμέρεη απφ ηελ
εμσηεξηθή φςε, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη κεξηθφο
ζθηαζκφο ηεο εμσηεξηθήο φςεο θαη ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθφο ζθηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο. ην λέν απηφ
θεθιηκέλν επίπεδν, ηνπνζεηνχληαη θσηνβνιηατθά πάλει
γηα πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δζσηεξηθά ζην
δηάθελν, ηνπνζεηνχληαη βελεηηθέο πεξζίδεο γηα ζθηαζκφ,
ελψ ζην δάπεδν θάζε επηπέδνπ ηνπνζεηείηαη δηάηξεηε
ζράξα, πξνθεηκέλνπ ην δηάθελν λα είλαη πξνζβάζηκν γηα
ιφγνπο ζπληήξεζεο (ρέδην 2).
Καηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηα
αλνίγκαηα ηεο εμσηεξηθήο φςεο παξακέλνπλ θιεηζηά θαη
κέξνο ησλ αλνηγκάησλ ηεο εζσηεξηθήο φςεο αλνηθηά,
νχησο ψζηε λα εηζέξρεηαη ν ζεξκφο αέξαο εληφο ηνπ
θηηξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ηα εζσηεξηθά
θνπθψκαηα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα απνθπγή ζεξκηθψλ
απσιεηψλ.

σέδιο 1. Λεπηνκέξεηα θαη δηαζηάζεηο δηθέιπθεο φςεο

Καηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην
δηάθελν παξακέλεη πξνζβάζηκν σο ειηαθφο ρψξνο, ηα
αλνίγκαηα ηεο εμσηεξηθήο φςεο θιεηζηά θαη κέξνο ησλ
αλνηγκάησλ ηεο εζσηεξηθήο φςεο αλνηθηά, νχησο ψζηε λα
εηζέξρεηαη ν ζεξκφο αέξαο εληφο ηνπ θηηξίνπ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ηα εζσηεξηθά θνπθψκαηα
παξακέλνπλ θιεηζηά γηα απνθπγή ζεξκηθψλ απσιεηψλ.
Καηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο, ηα αλνίγκαηα ηεο
εμσηεξηθήο φςεο παξακέλνπλ αλνηθηά γηα απνθπγή
ππεξζέξκαλζεο, ελψ θαηά ηνπο ελδηάκεζνπο κήλεο είλαη
δπλαηφ ην άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ εμσηεξηθψλ
αλνηγκάησλ, αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (Δηθφλεο
1, 2 θαη 3).
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Σν θφζηνο φισλ ησλ επεκβάζεσλ (πιελ ησλ δηάθνξσλ
αηζζεηήξσλ, κεραληζκψλ θαη θσηνβνιηατθψλ) αλέξρεηαη
ζε € 149.454,97 πνπ αληηζηνηρεί ζε € 5.236,83 αλά
γξαθείν ή ζε € 209,69 αλά η.κ. θάηνςεο.
ΙV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, ν αθξηβήο ππνινγηζκφο απφδνζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ δελ είλαη εθηθηφο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ απηφ, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο ε
θίλεζε ηνπ αέξα ζην δηάθελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θίλεζε ηνπ αέξα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ κεγεζψλ απηψλ, ππάξρνπλ
ζήκεξα πνιπάξηζκα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα δηφηη
απαηηνχληαη ιεπηνκεξείο καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί κε
βάζε θαλφλεο ηεο θπζηθήο, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ξεπζην-δπλακηθήο (computational fluid
dynamics), πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζηνχλ κεγέζε
φπσο ζεξκνθξαζία αέξα, ξνή αέξα, αεξνδπλακηθή,
ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία. Ο ρεηξηζκφο
απηνχ ηνπ ηχπνπ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζεξκνδπλακηθήο, δπλακηθήο
ξεπζηψλ,
κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο
θαη
θπζηθήο
πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη ζσζηέο παξάκεηξνη γηα ηελ
εμαγσγή νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπξνζζέησο, γηα ηε
κειέηε ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ κε
δηθέιπθε φςε, δελ ππάξρεη έλα κεκνλσκέλν ππνινγηζηηθφ
πξφγξακκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο
παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ, κε απνηέιεζκα λα είλαη
απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ θαη ησλ
παξακέηξσλ ζε δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα..
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εξγαζία απηή
επηθεληξψλεηαη, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηθέιπθσλ φςεσλ.
Μειινληηθά, ε εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε
πεξαηηέξσ κειέηεο θαη αλάιπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
κέγηζηεο δπλαηήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

σέδιο 2. Λεπηνκέξεηα θαη δηαζηάζεηο δηθέιπθεο φςεο

Καηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε
βάζε θαη ε θνξπθή ηεο δηθέιπθεο φςεο θαζψο θαη ην
θάησ κέξνο θάζε επηπέδνπ (θάησ απφ ηα θσηνβνιηατθά
πάλει) παξακέλνπλ αλνηθηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη
ε ππεξζέξκαλζε ζην δηάθελν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
λχρηαο αλνίγεη επηπιένλ κέξνο ησλ αλνηγκάησλ ηεο
εζσηεξηθήο φςεο, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη
λπρηεξηλφο θπζηθφο δξνζηζκφο. (Δηθφλεο 4 θαη 5).
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Εικόνα 4. Απνςε δηθέιπθεο φςεο θαη θσηνβνιηατθψλ πάλει

Εικόνα 5. Απνςε δηθέιπθεο φςεο
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