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Σκοπός παραδοτέου 
Μέσω της μελέτης, σχεδίασης και μοντελοποίησης τυπικών κτιρίων στην Ελλάδα με χρήση γεωθερμικών 

συστημάτων ανοικτού κυκλώματος ως εξεταζόμενη τεχνολογία για την κάλυψη των αναγκών ψύξης και 

θέρμανσης, η εταιρεία Kriton Energy θα αποκτήσει εμπεριστατωμένη γνώση και το κατάλληλο υπόβαθρο 

για την δημιουργία προσαρμοσμένων μελετών (tailor-made) ανά περίπτωση. 

Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας κάθε κτιρίου. Μετά την προσομοίωση κάθε σεναρίου με την εισαγωγή της 

γεωθερμικής αντλίας, ακολουθεί η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων για να διαπιστωθεί ο βαθμός 

επιρροής της νέας τεχνολογίας στην ενεργειακή συμπεριφορά του κάθε κτιρίου.  

Εισαγωγή  
Στην ΕΕ2 πραγματοποιήθηκε η μελέτη, σχεδίαση και μοντελοποίηση τυπικών κτιρίων στην Ελλάδα με την 

χρήση των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων. Έγινε προσπάθεια προσέγγισης στον σχεδιασμό 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με ενσωμάτωση των ΓΑΘ θαλασσινού νερού. 

Η μεθοδολογία για την ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των υπό 

μελέτη κτιρίων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) επιλογή κτιρίου, (β) συλλογή μετεωρολογικών 

στοιχείων της περιοχής, (γ) συλλογή δεδομένων κτιρίου και προσομοίωση μέσω υπολογιστικών 

εργαλείων, (δ) μελέτη και προσομοίωση των κτιρίων με σύστημα ΓΑΘ θαλασσινού νερού για θέρμανση 

και κλιματισμό. 

Τα κτίρια που επιλέχθηκαν αφορούν σε περιπτώσεις με μεσαία ή μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 

θέρμανση και κλιματισμό, και κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τον 

κτιριοδομικό κανονισμό και τον ΚΕΝΑΚ. 

• Κατοικίας  

• Εκπαίδευσης 

• Προσωρινής διαμονής  

• Γραφείων 

Οι κατηγορίες αυτές επιλέχθηκαν καθώς ενδιαφέρουν μελλοντικά την εταιρεία Kriton Energy για 

επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των μελετών και εγκαταστάσεων συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης με συστήματα ΓΑΘ θαλασσινού νερού. 

Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες κτιρίων μελετήθηκαν για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας, οι 

οποίες ομοιάζουν τις κλιματικές ζώνες της Μεσογείου, προσδίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες 

επέκτασης σε γεωγραφικές περιοχές με παρόμοια κλιματολογικά δεδομένα. Σημειώνεται πως τα 

χαρακτηριστικά των κτιρίων καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και δεν αφορούν 

υπαρκτά κτίρια του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.  

Σημαντικό στάδιο για τη μελέτη του κάθε κτιρίου είναι τα δεδομένα που αφορούν τα χαρακτηριστικά 

του. Τα βασικότερα στοιχεία είναι τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις), προσανατολισμός, 

υλικά κατασκευής τοιχοποιίας, δαπέδων, ορόφων και ανοιγμάτων, στοιχεία για τη θέρμανση και ψύξη. 

Επίσης, σημαντικές πληροφορίες για την ανάλυση του κάθε κτιρίου δίνουν και τα στοιχεία για το 

διάστημα λειτουργίας (διάρκεια, εποχή) των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, οι ώρες χρήσεις του 

κτιρίου, ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν την κάθε ζώνη, ο αερισμός και ο σκιασμός του. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα για τα τέσσερα κτίρια και με τη βοήθεια των υπολογιστικών εργαλείων 
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πραγματοποιήθηκε προσομοίωση αυτών και υπολογίστηκαν οι ενεργειακές τους απαιτήσεις για 

θέρμανση και ψύξη. 

Τα φορτία υπολογίζονται για κάθε ζώνη του κτιρίου, ενώ στη συνέχεια υπολογίζονται οι μηνιαίες και 

ετήσιες τιμές της απαιτούμενης θέρμανσης και ψύξης για το σύνολο των θερμικών ζωνών που έχουν 

οριστεί.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε ένα σενάριο προσομοίωσης για κάθε κτίριο, αναφορικά με την ενσωμάτωση 

ενός εναλλακτικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης (ΓΑΘ θαλασσινού νερού).  

 

1. Υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης  
 

1.1 Το περιβάλλον TRNSYS 
Το TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation program) είναι ένα ολοκληρωμένο και επεκτάσιμο περιβάλλον 

που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση συστημάτων. Χρησιμοποιείται από φυσικούς και ερευνητές 

παγκοσμίως για την υλοποίηση και πραγμάτωση νέων ενεργειακών σχεδιασμών, από συστήματα 

παροχής θερμού νερού για οικιακή χρήση, συστήματα Α.Π.Ε, συμπαραγωγής και κυψέλες καυσίμων 

μέχρι τον σχεδιασμό και προσομοίωση κτιρίων εξοπλισμένων με παθητικά και ενεργητικά συστήματα. 

Έχουν περάσει περισσότερο από 35 χρόνια και το TRNSYS εξελίχθηκε στο αξιολογότερο εργαλείο 

ενεργειακής προσομοίωσης μετά από συνεχή ανάπτυξη. Το TRNSYS ξεχωρίζει για τα γραφικά του, τη 

βιβλιοθήκη περίπου 150 τυποποιημένων στοιχείων δυναμικής προσομοίωσης, τις πρόσθετες 

βιβλιοθήκες που προσφέρουν επιπλέον άλλα 300 τυποποιημένα στοιχεία και μια παγκόσμια βάση 

χρηστών και διανομέων στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, τις ΗΠΑ και 

την Ιαπωνία. 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του TRNSYS είναι το γεγονός ότι ο πηγαίος κώδικας του 

προγράμματος καθώς και ο κώδικας των διαφόρων στοιχείων του, δίνονται στον χρήστη και αυτός 

μπορεί να τα τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές του ανάγκες. Άλλη μια 

δυνατότητα του προγράμματος λόγω της DLL αρχιτεκτονικής του, είναι η προσθήκη νέων μοντέλων με 

την χρήση των συνηθισμένων γλωσσών προγραμματισμού (C, C++, PASCAL, FORTRAN, κ.λπ.). 

Επιπρόσθετα, το TRNSYS μπορεί να συνδεθεί εύκολα με πολλές άλλες εφαρμογές για επεξεργασία πριν, 

μετά ή κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης (π.χ. Microsoft Excel, Matlab, COMIS κ.λπ.). 

Εφαρμογές του TRNSYS αποτελούν: 

• Ηλιακά συστήματα (ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά) 

• Κτίρια και συστήματα κλιματισμού με προηγμένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της ενέργειας 

(φυσικό αερισμό, θέρμανση / ψύξη μέσω δομικών στοιχείων, διπλές όψεις, κ.λπ.) 

• Ενεργειακά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Συμπαραγωγή, κυψέλες καυσίμων. 

• Δυνατότητες δυναμικής προσομοίωσης. 

 

1.2 Δομή του TRNSYS 
Η δομή του ΤRNSYS αποτελείται από δύο μέρη: 
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• Τον πυρήνα (kernel) 

• Τις βιβλιοθήκες των στοιχείων προσομοίωσης 

Το πρώτο μέρος, ο πυρήνας διαβάζει και επεξεργάζεται το αρχείο εισόδου, λύνει επαναληπτικά το 

σύστημα, καθορίζει τη σύγκλιση των τιμών και σχεδιάζει γραφικά της μεταβλητές του συστήματος. Ο 

πυρήνας συμβάλει στον προσδιορισμό των θερμοφυσικών ιδιοτήτων, στην αντιστροφή πινάκων, στην 

εκτέλεση γραμμικών παλινδρομήσεων και στην παρεμβολή εξωτερικών αρχείων δεδομένων. Στο 

δεύτερο μέρος, στις βιβλιοθήκες του ΤRNSYS βρίσκονται τα στοιχεία προσομοίωσης, που αποτελούν το 

υπολογιστικό μοντέλο του τμήματος που προσομοιώνει. Ο χρήστης επεμβαίνει στο υπολογιστικό 

μοντέλο καθορίζοντας τις παραμέτρους του μοντέλου και τις χρονικά εξαρτώμενες μεταβλητές εισόδου 

σε αυτό. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών, που γίνονται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, 

παρέχονται από το στοιχείο ως μεταβλητές εξόδου. Τα στοιχεία προσομοίωσης είναι κατασκευασμένα 

με τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία ή να 

δημιουργήσουν τα δικά τους, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του προγράμματος. 

Οι διαθέσιμες βιβλιοθήκες των στοιχείων προσομοίωσης του TRNSYS είναι η βασική βιβλιοθήκη, οι 

βιβλιοθήκες από τους TESS (Thermal Energy Systems Specialists) και η βιβλιοθήκη STEC (Solar Thermal 

Electric Components).  

Το TRNSYS αποτελείται από τα παρακάτω προγράμματα: 

• Το στούντιο προσομοίωσης, TRNSYS Simulation Studio. Το Simulation Studio είναι το βασικό 

γραφικό περιβάλλον για τη δημιουργία των προγραμμάτων προσομοίωσης (projects). Άλλες 

λειτουργίες του Simulation Studio είναι η επεξεργασία αρχείων εισαγωγής δεδομένων, η 

δημιουργία νέων πρότυπων στοιχείων (types), η δημιουργία HTML αρχείων, η προβολή λιστών 

και αρχείων εξόδου, η εκτύπωση των αποτελεσμάτων, η απευθείας σύνδεση με online βοήθεια, 

η εκπόνηση παραμετρικών προσομοιώσεων, και η παροχή συντομεύσεων για διάφορες 

επαναλαμβανόμενες συνδέσεις όπως με περιβάλλον Fortran, C++. 

• Η μηχανή προσομοίωσης TRNDII.dII και το εκτελέσιμο αρχείο του TRNExe.exe. Η μηχανή 

προσομοίωσης του TRNSYS είναι προγραμματισμένη σε Fortran και η σύνταξή της γίνεται σε 

Windows Dynamic Link Libraby (TRNDLL). Ο πυρήνας του TRNSYS διαβάζει τις πληροφορίες της 

προσομοίωσης από το αρχείο εισόδου (που δημιουργείται από το Simulation Studio ή το 

TRNEdit). Η μηχανή προσομοίωσης καλείται από το TRNExe.exe, το οποίο επίσης, εκτελεί και τον 

Online Plotter (Type 65), ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί 

πολλές μεταβλητές εξόδου κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. 

• Το γραφικό περιβάλλον για την εισαγωγή των δεδομένων ενός πολυζωνικού κτιρίου TRNBuild 

(TRNBuild.exe). Επιτρέπει στο χρήστη τον λεπτομερή καθορισμό όλων των κατασκευαστικών 

στοιχείων του κτιρίου, καθώς και ό,τι χρειάζεται για τον καθορισμό της θερμικής του 

συμπεριφοράς, όπως τα χαρακτηριστικά των υλικών που απαρτίζουν τα δομικά στοιχεία, τις 

οπτικές ιδιότητες των παραθύρων, το πρόγραμμα ψύξης και θέρμανσης που εφαρμόζεται στο 

κτίριο κτλ. Το γραφικό του περιβάλλον διευκολύνει τη χρήση του και αυξάνει τις δυνατότητές 

του. Τα δεδομένα του πολυζωνικού κτιρίου που δημιουργείται από το χρήστη, καταγράφονται 

στο ειδικό αρχείο κειμένου ASCII με επέκταση .bui. Αυτό εισάγεται στο Simulation Studio από το 

ειδικό στοιχείο Type 56, το οποίο επιτρέπει την σύνδεση των δεδομένων εισαγωγής/εξαγωγής 

με τα υπόλοιπα στοιχεία της προσομοίωσης. 

• Τον επεξεργαστή με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν αυτόνομα προγράμματα, γνωστά ως 

“TRNSED εφαρμογές” (TRNEdit.exe). Το πρόγραμμα TRNEdit είναι ένας ειδικός επεξεργαστής ο 

οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την επεξεργασία του αρχείου εισόδου δεδομένων. 
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Χρησιμοποιείται από έμπειρους χρήστες καθώς δεν περιέχει το εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 

του Simulation Studio.  

 

1.3 Προσομοίωση της δυναμικής θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου  
Η προσομοίωση του κτιρίου μπορεί να γίνει:  

• Με συνδυασμό στοιχείων προσομοίωσης που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο του κτιρίου 

(όπως παράθυρο, τοίχος, θερμική ζώνη κ.α.), τα οποία βρίσκονται κυρίως στην κατηγορία φορτία 

και κατασκευές της βασικής βιβλιοθήκης του TRNSYS. 

• Με χρήση απλοποιημένων στοιχείων κτιρίου, όπως το Type 88 ή το Type 759 της βιβλιοθήκης 

TESS. 

• Με χρήση του Type 56 στο οποίο γίνεται εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων του κτιρίου 

μέσω του TRNBuild.  

 

Στην συγκεκριμένη μελέτη, για την προσομοίωση των κτιρίων αρχικά ζητείται η εισαγωγή όλων των 

δεδομένων στο γραφικό περιβάλλον διεπαφής του κτιρίου (TRNBuilld). 

Το TRNBuild είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για την εύκολη δημιουργία αρχείων δεδομένων ενός 

πολυζωνικού κτιρίου. Με τη βοήθεια αυτού, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει λεπτομερώς όλα τα 

κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου όπως και τα στοιχεία που επηρεάζουν τη θερμική του 

συμπεριφορά (π.χ. ιδιότητες των παραθύρων, συστήματα ψύξης και θέρμανσης στο κτίριο κ.λπ.). 

Στην συνέχεια, εισάγονται γενικές πληροφορίες του project και οι προσανατολισμοί της εξωτερικής 

τοιχοποιίας και των υαλοπινάκων. Μετά την εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων και με σκοπό να 

προχωρήσουμε στην προσομοίωση είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της κτιριακής μας 

εγκατάστασης όπως, θερμικές ζώνες, τοίχοι, παράθυρα, συστήματα θέρμανσης και αερισμού, αερισμός, 

εσωτερικές πηγές ενέργειας και φωτισμός κ.λπ.  

Στην Εικόνα 2 δίνεται μια απεικόνιση των παραθύρων του TRNBuild μέσω των οποίων ο χρήστης 

μοντελοποιεί το κτίριό του. 

Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται το διάγραμμα υπολογισμού της ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου 

όπως σχεδιάστηκε στο περιβάλλον του Simulation Studio. Το διάγραμμα αποτυπώνει τη σειρά με την 

οποία διαβάζονται τα δεδομένα και υπολογίζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Περιλαμβάνει 

έναν αναγνώστη (reader) του αρχείου των κλιματικών δεδομένων, έναν αναγνώστη (reader) του file.bui 

καθώς και τον επιθυμητό αριθμό εκτυπωτών (plotters) οι οποίοι καταγράφουν και δίνουν τα 

αποτελέσματα της υπολογιστικής διαδικασίας στη μορφή που ο χρήστης ζητάει. 
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Εικόνα 1. TRNBuild navigator 

 

 

Εικόνα 2. Παράθυρο εργασίας του TRNBuild 
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Εικόνα 3. Διάγραμμα του μοντέλου ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου στο TRNSYS Simulation 
Studio 

 

1.4 Το περιβάλλον MATLAB/Simulink 
Εκατομμύρια μηχανικοί και επιστήμονες παγκοσμίως χρησιμοποιούν το MATLAB® για να αναλύσουν και 

να σχεδιάσουν τα συστήματα και τα προϊόντα που μεταμορφώνουν τον φυσικό κόσμο. Η γλώσσα 

MATLAB που βασίζεται σε μήτρες είναι ο πιο φυσικός τρόπος για την έκφραση των υπολογιστικών 

μαθηματικών. Τα ενσωματωμένα γραφικά διευκολύνουν την οπτικοποίηση και την απόκτηση 

πληροφοριών από δεδομένα. Αυτά τα εργαλεία και οι δυνατότητες του MATLAB έχουν δοκιμαστεί 

αυστηρά και έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται και με άλλα εργαλεία όπως το TRNSYS. 

Το MATLAB βοηθά να μεταφερθούν οι ιδέες πέρα από την επιφάνεια εργασίας. Μπορούν να 

εκτελεστούν αναλύσεις σε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων και να κλιμακωθούν σε συμπλέγματα και 

σύννεφα. Ο κώδικας MATLAB μπορεί να ενσωματωθεί με άλλες γλώσσες, επιτρέποντάς την ανάπτυξη 

αλγορίθμων και εφαρμογών σε συστήματα ιστού, επιχειρήσεων και παραγωγής. 

Εκτός το προγραμματιστικό περιβάλλον του, το MATLAB προσφέρει δυνατότητες προσομοίωσης 

φυσικών συστημάτων μέσω του Simulink. Το Simulink® είναι ένα περιβάλλον διαβαθμισμένων 

διαγραμμάτων για προσομοίωση πολλαπλών τομέων και σχεδιασμό βάσει μοντέλου. Υποστηρίζει 

σχεδιασμό σε επίπεδο συστήματος, προσομοίωση, αυτόματη δημιουργία κώδικα και συνεχή δοκιμή και 

επαλήθευση των ενσωματωμένων συστημάτων. Το Simulink παρέχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας 

γραφικών, προσαρμόσιμες βιβλιοθήκες διαβαθμισμένων module και λύτες για μοντελοποίηση και 

προσομοίωση δυναμικών συστημάτων. Είναι ενσωματωμένο με το MATLAB®, επιτρέποντάς την 

ενσωμάτωση αλγορίθμων MATLAB σε μοντέλα και την εξαγωγή αποτελεσμάτων προσομοίωσης στο 

MATLAB για περαιτέρω ανάλυση. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται δομημένα ο τρόπος δημιουργίας ενός φυσικού μοντέλου προς προσομοίωση 

στο περιβάλλον του MATLAB. 

 

Εικόνα 4. Εκκίνηση MATLAB και προβολή του περιβάλλοντος προγραμματισμού και δήλωσης 
μεταβλητών. 

Από το αρχικό περιβάλλον του MATLAB είναι εύκολο να γίνει μετάβαση προς το Simulink ώστε να 

αποτυπωθεί η μηχανολογική, φυσική αποτύπωση του συστήματος. 

Ο φυσικός σχεδιασμός είναι δυνατός μέσω των εκτενών διαβαθμισμένων βιβλιοθηκών όπως αυτή που 

απεικονίζεται στην Εικόνα 6. Η βιβλιοθήκη των θερμικών εργαλείων προσφέρει τα απαραίτητα modules 

για τον αρχικό σχεδιασμό του συστήματος. 

Με την προσθήκη εργαλείων όπως οι μετρητικές διατάξεις (Εικόνα 7) είναι δυνατός ο υπολογισμός μάζας 

και θερμότητας μέσα στα κυκλώματα του υπό σχεδίαση συστήματος. 

Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται τα στοιχεία τροφοδοσίας του συστήματος με θερμική ενέργεια. Κάποια 

εξ ’αυτών προσφέρουν τη δυνατότητα εξωτερικών δυναμικών εισόδων δεδομένων για προσομοίωση 

δυναμικών συστημάτων. 
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Εικόνα 5. Περιβάλλον εργασίας Simulink για τον φυσικό σχεδιασμό μηχανολογικών διατάξεων. 

 

Εικόνα 6. Βιβλιοθήκη θερμικών στοιχείων φυσικών συστημάτων. 
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Εικόνα 7. Εργαλεία μέτρησης μεταφοράς μάζας και θερμότητας στα υδραυλικά κυκλώματα του 
σχεδιαζόμενου συστήματος. 

 

Εικόνα 8. Εργαλεία που δρουν ως πηγές εισόδου θερμικής ενέργειας. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής 
δυναμικών δεδομένων ως είσοδο για τις πηγές αυτές. 
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Εκτός των θερμικών στοιχείων, τα εργαζόμενα μέσα του σχεδιαζόμενου συστήματος είναι διφασικά ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα στη προσομοίωση (αντλία θερμότητας). Η αντίστοιχη βιβλιοθήκη του 

MATLAB διευκολύνει την προσομοίωση αυτών με ακρίβεια. Η Εικόνα 9 παρουσιάζει τα στοιχεία 

διφασικών ρευστών. 

Και σε αυτή τη βιβλιοθήκη, το Simulink προσφέρει τους απαραίτητους αισθητήρες για τη μέτρηση των 

σημαντικών στοιχείων των υδραυλικών κυκλωμάτων διφασικών ρευστών (Εικόνα 10). 

Εκτός των βιβλιοθηκών των αισθητήρων, τo Simulink προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης πηγών ενέργειας 

με εξωτερική τροφοδότησή τους με δυναμικά δεδομένα (Εικόνα 11). 

 

 

Εικόνα 9. Βιβλιοθήκη διφασικών ρευστών με τα ανάλογα λειτουργικά στοιχεία. 
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Εικόνα 10. Βιβλιοθήκη αισθητήρων διφασικών ρευστών. 

 

Εικόνα 11. Εργαλεία που δρουν ως πηγές εισόδου ενέργειας διφασικών ρευστών. Δίνεται η δυνατότητα 
εισαγωγής δυναμικών δεδομένων ως είσοδο για τις πηγές αυτές. 
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2. Κλιματικά δεδομένα  
 

2.1. Η πλατφόρμα METEONORM  
Κατά την προσομοίωση το λογισμικό TRNSYS χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται από την 

πλατφόρμα METEONORM. 

Η πλατφόρμα METEONORM περιλαμβάνει κλιματικά δεδομένα ενός τυχαίου-στοχαστικού «έτους 

αναφοράς», για συγκεκριμένες περιοχές. Η πλατφόρμα METEONORM καλύπτει πληθώρα εφαρμογών 

και η μορφή των δεδομένων που προσφέρει δομείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Η κύρια 

χρήση της πλατφόρμας αφορά στον υπολογισμό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε μια 

επιφάνεια με δεδομένο προσανατολισμό και δεδομένη κλίση, που είναι βρίσκεται σε τοποθεσία με 

γνωστές συντεταγμένες. Η μέθοδος υπολογισμού βασίζεται στο συνδυασμό των βάσεων δεδομένων που 

ήδη υπάρχουν (μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε 8300 σταθμούς ανά τον κόσμο) και σε μια σειρά 

αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται μέσω μαθηματικών σχέσεων που επιτρέπουν εκτιμήσεις μεγεθών. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα METEONORM χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό ενεργειακών ή 

φωτοβολταϊκών συστημάτων όταν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις με 

προγράμματα όπου απαιτούνται ωριαίες τιμές κλιματικών δεδομένων και για ερευνητικές μελέτες, οι 

οποίες απαιτούν γνώση κλιματικών δεδομένων.  

Η εκκίνηση της διαδικασίας γίνεται με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας (γεωγραφικό 

μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο) και το πέρας αυτής αφορά στη δημιουργία αρχείου που 

περιέχει κλιματικά δεδομένα, σε μορφή καθορισμένη από τον χρήστη. 

2.2. Κλιματικά δεδομένα περιοχών μελέτης  
Τα μεγέθη που απαιτούνται στις προσομοιώσεις του TRNSYS είναι τα εξής: 

• Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 

• Διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου  

• Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο και σε κεκλιμένο επίπεδο 

 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 για τους μετεωρολογικούς σταθμούς Αθήνας, 

Ανδραβίδας, Καβάλας και Καστοριάς ως αντιπροσωπευτικών πόλεων των κλιματικών ζωνών της χώρας. 

Πίνακας 1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία 24ώρου [ο C] 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αθήνα 10,3 10,6 12,3 16 20,7 25,4 28,1 28 24,3 19,6 15,4 12 

Ανδραβίδα 9,4 9,9 11,8 14,8 19,5 23,7 25,9 26 22,9 18,3 14,1 10,9 

Καβάλα 5,5 6,2 8,7 13,7 18,6 23,4 25,9 25,3 21 15,6 10,4 6,6 

Καστοριά 2,2 3,4 6,9 11,5 16,4 21,4 24 23,2 18,9 13,4 7,2 3 
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Διάγραμμα 1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία 24ώρου [ο C] για τέσσερις πόλεις 

 

Πίνακας 2. Μέση ταχύτητα του ανέμου [m/s] 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αθήνα 3,9 4 3,8 3,3 3,1 3,3 3,9 4 3,6 3,7 3,4 3,8 

Ανδραβίδα 2,5 2,8 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,4 2,5 

Καβάλα 2,4 2,7 2,8 2,6 2,6 2,2 1,9 2 1,9 2,1 2,1 2,3 

Καστοριά 1,3 1,5 1,9 2 1,5 1,7 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 

 

 

Διάγραμμα 2. Μέση ταχύτητα του ανέμου [m/s] για τέσσερις πόλεις 
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Πίνακας 3. Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο [kWh/(m2 .mo)] 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αθήνα 63 79 117,7 154,3 195,4 214 222,4 202,7 152,6 109 70,7 55,7 

Ανδραβίδα 68,4 83,4 128,4 159,5 200,2 220,6 228,4 205,5 156,1 115,6 75,2 60,1 

Καβάλα 57,5 78 111,3 137,6 189,9 204 208,8 187,6 141,8 97,7 62,1 43,3 

Καστοριά 57,6 71,3 111,2 141,1 173,6 201,8 206,3 185,5 138,5 97 60 47,7 

 

 

Διάγραμμα 3. Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο [kWh/(m2 .mo)] για 
τέσσερις πόλεις 

 

Πίνακας 4. Μέση μηνιαία διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο [kWh/(m2 .mo)] 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Αθήνα 25,1 32,2 50,3 65,7 81,9 85,5 85,3 73,7 55,5 40,1 26,5 22 

Ανδραβίδα 25,6 32,6 51 65,9 82 85,6 85,3 73,8 55,6 40,4 26,8 22,4 

Καβάλα 22,1 29,8 47,8 63,9 82,4 86,8 86,2 73,1 53,5 37 23,3 18,2 

Καστοριά 22,5 29,7 48,1 64,3 81,7 86,6 86 73,2 53,7 37,4 23,5 19,1 
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Διάγραμμα 4. Μέση μηνιαία διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο [kWh/(m2 .mo)] για 
τέσσερις πόλεις 
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3. Τυπολογία κτιρίων  
 

3.1 Κατηγορίες κτιρίων 
Στον κτιριοδομικό κανονισμό καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες των κτιρίων και οι επί μέρους 

υποκατηγορίες (χρήσεις). Τα κτίρια ή τα τμήματά τους και τα δομικά έργα ταξινομούνται σύμφωνα με τη 

χρήση τους στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α. Κατοικία  
Β. Προσωρινή διαμονή.  
Γ. Συνάθροιση κοινού.  
Δ. Εκπαίδευση.  
Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια.  
Ζ. Σωφρονισμός  
Η. Εμπόριο  
Θ. Γραφεία  
Ι. Βιομηχανία - Βιοτεχνία  
Κ. Αποθήκευση  
Λ. Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.  
Μ. Λοιπές χρήσεις.  

 
Αντίστοιχα, για τις ανάγκες του ΚΕΝΑΚ προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου 

και σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας των κτιρίων ανάλογα με την χρήση, καθορίστηκαν οι 

παρακάτω κατηγορίες: 

Πίνακας 5. Ταξινόμηση των κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους για τις ανάγκες της τεχνικής οδηγίας 
ΤΟΤΕΕ 20701-1-2017 

Βασικές κατηγορίες κτιρίων  Χρήσεις κτιρίων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 

Κατοικίας  Μονοκατοικία, πολυκατοικία (κτίριο με περισσότερα του ενός 
ανεξάρτητα διαμερίσματα). 

Προσωρινής διαμονής Ξενοδοχείο, ξενώνας, οικοτροφείο και κοιτώνας 

Συνάθροισης κοινού Χώρος συνεδρίων, χώρος εκθέσεων, μουσείο, χώρος συναυλιών, 
θέατρο, κινηματογράφος, αίθουσα δικαστηρίων, κλειστό 
γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, 
καφενείο, τράπεζα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, 
φροντιστήριο 

Υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας  

Νοσοκομείο, κλινική, αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο, ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ίδρυμα χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομείο, 
βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός. 

Σωφρονισμού Κρατητήριο, αναμορφωτήριο, φυλακή 

Εμπορίου Κατάστημα, εμπορικό κέντρο, αγοράς και υπεραγοράς, φαρμακείο, 
κουρείο και κομμωτήριο, ινστιτούτο γυμναστικής 

Γραφείων Γραφείο, βιβλιοθήκη 
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3.2 Επιλογή τεσσάρων περιπτώσεων και περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης  
Τα κτίρια που επιλέχθηκαν αφορούν σε περιπτώσεις με μεσαία ή μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 

θέρμανση και κλιματισμό, και κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τον 

κτιριοδομικό κανονισμό και τον ΚΕΝΑΚ. 

• Κατοικίας  

• Εκπαίδευσης  

• Προσωρινής διαμονής 

• Γραφείων  

Οι κατηγορίες αυτές επιλέχθηκαν καθώς ενδιαφέρουν μελλοντικά την εταιρεία Kriton Energy για 

επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των μελετών και εγκαταστάσεων συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης με συστήματα ΓΑΘ θαλασσινού νερού. 

 

3.2.1 Κατοικία  

Το κτίριο που πρόκειται να προσομοιωθεί αφορά σε μεγάλη μονοκατοικία που αναπτύσσεται σε 2 

επίπεδα. Έχει συνολικό εμβαδόν 375 m2 και υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 250 m2. Στο ισόγειο, εμβαδού 

250 m2 βρίσκονται το σαλόνι, η τραπεζαρία και η κουζίνα, ένα γραφείο, ο ξενώνας και το λουτρό. Στον 

όροφο, εμβαδού 125 m2 βρίσκονται τα 3 υπνοδωμάτια με τα λουτρά τους. Παρακάτω παρατίθενται 

τρισδιάστατο μοντέλο της κατοικίας.  

 

Η πρόσβαση στην κατοικία γίνεται από δρόμο στη βορεινή πλευρά, γι’ αυτό και η κύρια είσοδος της, 

είναι στο βορρά. Γύρω από την κατοικία δεν υπάρχουν γειτονικά κτίσματα, εκτός από το κτίριο 

στάθμευσης οχήματος (γκαράζ) που φέρει στο σχέδιο μωβ χρωματισμό. Είναι πανταχόθεν ελεύθερη και 

έχουν έτσι προβλεφθεί ανοίγματα σε όλες τις όψεις της. 

Το χρώμα των όψεων του κτιρίου είναι σε γενικές γραμμές ανοιχτό. Η στέγη είναι εν μέρει κεκλιμένη για 

να μπορεί να φιλοξενήσει μελλοντικά φωτοβολταϊκούς συλλέκτες ενταγμένους στο κέλυφος του κτιρίου, 

ενώ το επίπεδο δώμα είναι βατό και θερμομονωμένο. 

Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι τοίχοι πλήρωσης από μπατική 

οπτοπλινθοδομή. 

Η μόνωση έχει πάχος 5cm ώστε να περικλείει όλη τη θερμική μάζα του κτιρίου και να διασφαλίζει την 

παγίδευση της αποθηκευμένης ηλιακής ακτινοβολίας.  
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Η πλειοψηφία των κουφωμάτων του κτιρίου είναι με συνθετικό πλαίσιο, με θερμοδιακοπή, με διπλό 

υαλοστάσιο. 

 

3.2.2 Εκπαίδευση 

Η περίπτωση αυτή αφορά σε σχολικό κτίριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι διώροφο κτίριο 

(ισόγειο και ένας όροφος) και στεγάζονται σε αυτό 6 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες εργαστηρίων, 

αίθουσα βιβλιοθήκης, γραφείο καθηγητών, γραφείο διευθυντή, αποδυτήρια, τουαλέτες, κυλικείο, χώροι 

κυκλοφορίας, 2 κλιμακοστάσια και μηχανοστάσιο. Έχει συνολικό εμβαδόν 913,15 m2.  

Το κτίριο είναι προσανατολισμένο με τις μεγάλες του πλευρές κατά μήκος του άξονα ΒΒΑ – ΒΒΔ. 

Η βασική όψη του κτιρίου, αυτή με τη μεγαλύτερη έκταση ανοιγμάτων και την κύρια είσοδο προς την 

αυλή, είναι η νότια όψη του. Το κέλυφος του κτιρίου έχει: 

• Τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού 

• Τις εξωτερικές τοιχοποιίες 

• Το δάπεδο επί εδάφους 

• Την οροφή κάτω από τη στέγη 

 

Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι τοίχοι πλήρωσης από μπατική 

οπτοπλινθοδομή. 

Η οροφή είναι πλάκα σκυροδέματος και κεραμοσκεπή κατασκευασμένη σε ύστερο χρόνο. 

Υπάρχει θερμομόνωση πάχους 6 cm και το χρώμα των όψεων του κτιρίου είναι σε γενικές γραμμές 

ανοιχτό με τα κατακόρυφα στοιχεία του φέροντος οργανισμού σκουρόχρωμα. 

Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι παράθυρα συρόμενα ενώ υπάρχουν φεγγίτες επάνω από αυτά. Η 

πλειοψηφία των κουφωμάτων του κτιρίου είναι με πλαίσιο αλουμινίου, με θερμοδιακοπή, με διπλά 

υαλοστάσια.  

3.2.3 Προσωρινής διαμονής 

Πρόκειται για ένα χώρο για την φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων. Είναι διώροφο κτίριο (ισόγειο, ένας 

όροφος και υπόγειο) και στεγάζονται σε αυτό κοιτώνες, αίθουσες αποκατάστασης, γραφεία, 

αποδυτήρια, τουαλέτες, χώροι κυκλοφορίας, κλιμακοστάσια και μηχανοστάσιο. Έχει συνολικό εμβαδόν 

3.214,78 m2.  

Το κτίριο είναι προσανατολισμένο με τις μεγάλες του πλευρές κατά μήκος του άξονα βορά νότου. 
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Η βασική όψη του κτιρίου, αυτή με τη μεγαλύτερη έκταση ανοιγμάτων και την κύρια είσοδο προς την 

αυλή, είναι η νότια όψη του. Το κέλυφος του κτιρίου έχει τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού, τις 

εξωτερικές τοιχοποιίες, το δάπεδο επί εδάφους, το δώμα. 

 

 

Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι τοίχοι πλήρωσης από μπατική 

οπτοπλινθοδομή. Η οροφή είναι πλάκα σκυροδέματος. 

Υπάρχει θερμομόνωση πάχους 6 cm και το χρώμα των όψεων του κτιρίου είναι σε γενικές γραμμές 

ανοιχτό με τα κατακόρυφα στοιχεία του φέροντος οργανισμού σκουρόχρωμα. 

Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι παράθυρα συρόμενα. Η πλειοψηφία των κουφωμάτων του κτιρίου είναι 

με πλαίσιο αλουμινίου, με θερμοδιακοπή, με διπλά υαλοστάσια.  

 

3.2.4 Γραφεία  

Πρόκειται για ένα χώρο γραφείων. Είναι ισόγειο κτίριο και στεγάζονται σε αυτό γραφεία, τουαλέτες και 

χώροι κυκλοφορίας. Έχει συνολικό εμβαδόν 827,37 m2.  

Το κτίριο είναι προσανατολισμένο βορειοανατολικά με τις μεγάλες του πλευρές στην ανατολή και στη 

δύση. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στη νότια όψη.  

Είναι ισόγειο μεταλλικό κτίριο και επί αυτού εδράζεται στέγη από λεπτό φύλλο μετάλλου (αυλακωτή 

λαμαρίνα).  
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Υπάρχει θερμομόνωση πάχους 8 cm και το χρώμα των όψεων του κτιρίου είναι σε γενικές γραμμές 

ανοιχτό. 

Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι παράθυρα ανοιγόμενα/ανακλινόμενα. Η πλειοψηφία των κουφωμάτων 

του κτιρίου είναι με πλαίσιο αλουμινίου, με θερμοδιακοπή, με διπλά υαλοστάσια.  

 

4.Πρόταση για χρήση αβαθούς γεωθερμίας  
Για τα τέσσερα κτίρια που περιεγράφηκαν στην ενότητα 3, προτείνεται ένα σύστημα θέρμανσης με 

χρήση αβαθούς γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος, και μια ενδεικτική του διάταξη παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 12.  

 

Εικόνα 12. Μονογραμμική απεικόνιση συστήματος εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας ανοικτού 
κυκλώματος με χρήση γεωεναλλάκτη θαλασσινού νερού. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος χωρίστηκε σε τρεις κύριες διαστάσεις. Η πρώτη είναι ο ανοικτού τύπου 

θαλάσσιος εναλλάκτης (Εικόνα 12), η δεύτερη είναι η αντλία θερμότητας με την τυπική διάταξη 

(συμπυκνωτής, συμπιεστής, εξατμιστής και εκτονωτική διάταξη) και η τρίτη είναι τα θερμικά και ψυκτικά 

φορτία των μελετών περίπτωσης, όπως αυτά προκύπτουν από το TRNSYS [Χ].  Η διάσταση του θαλάσσιου 

εναλλάκτη περιλαμβάνει: τον σωλήνα U-type που εξασφαλίζει μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής μεταξύ 

προσαγωγής και επιστροφής στον βυθισμένο εναλλάκτη, τυπικά υπολογίζεται φίλτρο στην πλευρά της 

αναρρόφησης (με τις πτώσεις πίεσης που συνεπάγεται), μια ηλεκτρομαγνητική ηλεκτροβάννα για 

διαφορικό έλεγχο της λειτουργίας του θαλάσσιου εναλλάκτη μέσω μιας γέφυρας Wheatstone, ένας 

διαχύτης για ρύθμιση της πίεσης στην πλευρά της αναρρόφησης, μια αντλία κοχλιωτού τύπου και ένας 

εναλλάκτης αυλών κελύφους (shell and tube).  

Ο όγκος εναλλαγής θερμότητας που προσομοιώνεται στην θερμοκλινή περιοχή του παρακείμενου όγκου 

θαλασσινού νερού είναι 50 m3. Σε ότι αφορά το U-type εναλλάκτη, θεωρείται πλήρως βυθισμένος χωρίς 

επαφή με τον πάτο του βυθού (σε πολλές εφαρμογές επιλέγεται σαν λύση για εκμετάλλευση της 
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αμετάβλητης θερμοκρασίας του χώματος του βυθού και αύξηση της απόδοσης του εναλλάκτη). Για τη 

διάταξη του φίλτρου, έγινε χρήση δεδομένων ανοξείδωτου φίλτρου σίτας 200 μmm. Όπως 

προαναφέρθηκε, για τη διαφορική λειτουργία του εναλλάκτη, γίνεται χρήση γέφυρας Wheatstone, έτσι 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο σύστημα να λειτουργεί μόνο όταν η θερμοκρασία εισόδου στον 

εναλλάκτη είναι πάνω από το προκαθορισμένο για την εποχή, επίπεδο (Εικόνα 13). Για τη λειτουργία της 

γέφυρας, απαιτείται εισαγωγή θερμίστορ που αποτελεί και το σημείο διαφορικού ελέγχου για το 

σύστημα. Για το θερμίστορ, υποτέθηκε 1 kOhm αντίσταση για θερμοκρασία αναφοράς τα 288.15 Κ. Το 

επόμενο στοιχείο στην πρώτη διάσταση του σχεδιαζόμενου συστήματος, είναι η κοχλιωτή αντλία. Για 

την αντλία, σε όλες τις μελέτες περίπτωσης, το ονομαστικό μανομετρικό της ύψος δεν ξεπερνάει τα 12 

m. Η επιλογή της κοχλιωτής αντλίας γίνεται εξαιτίας της σχετικά αθόρυβης λειτουργίας της (ιδανική για 

αστικές εφαρμογές) και της αποφυγής παλμωτής ροής στην πλευρά της κατάθλιψης (μείωση τύρβης 

ρευστού). Τέλος, για την πρώτη διάσταση του σχεδιασμού, επιλέγεται εναλλάκτης αυλών-κελύφους 240 

περασμάτων από τις πλάκες εναλλαγής, προκειμένου να παραμείνει ευέλικτη η γεωμετρία του. 

 

Εικόνα 13.  Διάταξη γέφυρας wheatstone που εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό του συστήματος κάλυψης 
θερμικών και ψυκτικών αναγκών του IDEOGRAM. 

Για τη δεύτερη διάσταση, την αντλία θερμότητας, γίνεται χρήση ψυκτικού μέσου R-245fa (κατηγορία 

ψυκτικών που δεν καταστρέφουν το όζον). Ο συμπυκνωτής της αντλίας σχεδιάστηκε ως εναλλάκτης 

αντιρροής όπου τα ρευστά υπό εναλλαγή δεν αναμειγνύονται. Σε ότι αφορά τον συμπιεστή, ανάλογα με 

τη μελέτη περίπτωσης διαφοροποιείται η ταχύτητα περιστροφής και ο λόγος συμπίεσης, η κίνησή του 

όμως δίνεται από διάταξη μονοφασικού επαγωγικού κινητήρα. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει 

εξομάλυνση παλμών εξόδου από την πηγή (Pulse Width Modulator – PWM, Εικόνα 14), μια γέφυρα 

τύπου H (Εικόνα 15) με εξωτερική τροφοδοσία και έναν πυκνωτή λειτουργίας για ομαλή περιστροφή 

κατά τη λειτουργία ( 

Εικόνα 16). 



28 
 

 

Εικόνα 14. Διάταξη εξομάλυνσης παλμών εξόδου πηγής (PWM) ανά κύκλο φορτίου του εξοπλισμού 
εξόδου. 

 

Εικόνα 15. Γέφυρα τύπου Η (H-bridge) που χρησιμοποιήθηκε στις διατάξεις ηλεκτροκινητήρων για 
αλλαγή της πολικότητας, στις μελέτες περίπτωσης. 

 

Εικόνα 16. Μονογραμμικό μονοφασικού επαγωγικού κινητήρα που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό 

του συστήματος κίνησης του συμπιεστή. 
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Ως αναφέρθηκαν οι παραπάνω σχεδιαστικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε μελέτης 

περίπτωσης, διαμορφώθηκαν κατάλληλα οι επιμέρους παράμετροι προκειμένου να καλυφθούν τα 

φορτία θέρμανσης/ψύξης. Η ερευνητική ομάδα προσέγγισε τη συμπλήρωση των παραμέτρων αυτών 

χρησιμοποιώντας μεθόδους γραμμικής βελτιστοποίησης. Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί καινοτομία, 

καθώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία [Χ]. Η Εικόνα 17 απεικονίζει την 

μεθοδολογία που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της βελτιστοποίησης της διαστασιολόγησης του 

εξοπλισμού ανά περίπτωση. Η χρήση γραμμικής βελτιστοποίησης συστημάτων πολλαπλών μεταβλητών 

είναι μια διαδικασία που απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ και οδηγεί σε πολλαπλές λύσεις οι οποίες 

είναι ημί-βέλτιστες (near optimum). Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που οι αντικειμενικές συναρτήσεις 

προς βελτιστοποίηση είναι αλληλοεξαρτώμενες και πολλαπλοί στόχοι (μεγιστοποίηση και 

ελαχιστοποίηση) απαιτούνται από το μαθηματικό μοντέλο. Οι ημί-βέλτιστες λύσεις αυτές 

αποτυπώνονται μαθηματικά σε μέτωπο Pareto (μαθηματική απεικόνιση λύσεων σε πολυμεταβλητά 

συστήματα σε καρτεσιανό σύστημα αξόνων). 

Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία αυτή, είναι δυνατή η ακριβής διαστασιολόγηση εξοπλισμών όπως 

αντλίες κυκλοφορίας στις επιμέρους διαστάσεις σχεδιασμού, του συμπιεστή και του συστήματος 

κίνησής του, της ροής μάζας από και προς την αντλία αλλά και την ρύθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας 

που προκαλείται στην θερμοκλινή περιοχή. Το πρώτο βήμα είναι η μοντελοποίηση του μαθηματικού 

μοντέλου του φυσικού συστήματος (ενεργειακό ισοζύγιο και ισοζύγιο μάζας) με γνωστές μεταβλητές την 

απόδοση του συστήματος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της μελέτης περίπτωσης, προσαυξημένες 15% 

(συντελεστής ασφαλείας).  

Το επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας είναι η διάρθρωση των αντικειμενικών συναρτήσεων που 

αναφέρονται στην βελτιστοποίηση του εποχικού βαθμού απόδοσης του συστήματος και του λόγου 

φορτίου, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας (ιδιοκαταναλώσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας από τις αντλίες και το σύστημα κίνησης του συμπιεστή). Οι εξισώσεις (1), (2) και (3) 

παρουσιάζουν τις αντικειμενικές συναρτήσεις προς βελτιστοποίηση για όλες τις μελέτες περίπτωσης. 

𝑆𝑃𝐹 =
𝑄ℎ𝑝 + 𝑄𝑏𝑎𝑐𝑘,𝑢𝑝

𝑊ℎ𝑝 + 𝑊𝑠𝑤,𝑝 + 𝑊𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑,𝑝
   (%) 

(1) 

𝐿. 𝐶. =
𝑄𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑

𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑
 𝑇  (%) 

(2) 

𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = (𝑊ℎ𝑝 + 𝑊𝑠𝑤,𝑝 + 𝑊𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑,𝑝) 𝑡 𝑇 (€) (3) 

 

Έπειτα, κατασκευάζεται γενετικός αλγόριθμος που εντοπίζει τις λύσεις (μέρη του πληθυσμού) και βάσει 

της διάρθρωσής του, εντοπίζει τις επικρατέστερες σε 50 διαφορετικές γενιές (πληθυσμός 200 μελών 

μοιρασμένα σε 50 γενιές) (Εικόνα 18). Οι 200 λύσεις που προκύπτουν αποτελούν μέλη του μετώπου 

Pareto όπου και αποτυπώνονται σε τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. Τέλος, οι λύσεις αυτές 

τροποποιούνται μέσω της Τεχνικής για Κατηγοριοποίηση Επιθυμητών Λύσεων βάσει Ταύτισης με τη 

Βέλτιστη (Technique for Order by Preference by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS). Σκοπός αυτής της 

τεχνικής είναι η ιεράρχηση πολλαπλών ημί-βέλτιστων λύσεων, από την περισσότερο επιθυμητή προς την 

λιγότερο επιθυμητή, με τη χρήση δεικτών βαρύτητας.  

Προκειμένου να προσομοιωθεί το υπό σχεδίαση σύστημα, η ερευνητική ομάδα εισήγαγε το μοντέλο με 

όλες τις διαστάσεις σχεδιασμού (Εικόνα 19) στο υπολογιστικό εργαλείο του Matlab Simulink. Το Matlab 

προσφέρει ευέλικτο σχεδιασμό παράλληλα με εύχρηστο περιβάλλον κωδικοποίησης, που επιτρέπει την 

προσομοίωση δυναμικών συστημάτων (Εικόνα 19). Στο μοντέλο αυτό εισήχθησαν όλες οι διαστάσεις 
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σχεδιασμού που προαναφέρθηκαν προκειμένου να εξακριβωθεί η απόδοση του συστήματος κατά τη 

μεταβολή του φορτίου των μελετών περίπτωσης. 

 

 

Εικόνα 17. Μεθοδολογία βελτιστοποίησης απαιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος ανά εξοπλισμό για την 
κάλυψη των εκάστοτε αναγκών [Χ]. 
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Εικόνα 18. Απεικόνιση μέρους του compiling του κώδικα του γενετικού αλγορίθμου που υλοποιήθηκε 
για τις ανάγκες της βελτιστοποίησης της διαστασιολόγησης του εξοπλισμού. 
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Εικόνα 19. Μοντέλο προσομοίωσης όπως κατασκευάστηκε στο Matlab Simulink [X]. 
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5. Προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου  
 

5.1 Δομή και περιβάλλον προσομοίωσης  
Η εισαγωγή δεδομένων για την προσομοίωση του κτιρίου έγινε με τη βοήθεια των TRNSYS Simulation 

Studio και TRNBuild. Η εκτέλεση της προσομοίωσης έγινε μέσω του TRNDll. 

Μέσω του Simulation Studio έγινε η διασύνδεση των στοιχείων προσομοίωσης που επιλέχθηκαν και 

αφορούσαν τις παραμέτρους και τα δεδομένα της που δεν σχετίζονται άμεσα με το κτίριο (κλιματικά 

δεδομένα, προφίλ λειτουργίας, ωράρια λειτουργίας) αλλά και βοηθητικά στοιχεία στην παραγωγή των 

αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά μέσω του Simulation Studio συνδέονται με τις μεταβλητές εισόδου 

του στοιχείου του πολυζωνικού κτιρίου (Types). 

Μέσω του TRNBuild έγινε εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν το ίδιο το κτίριο δηλαδή: 

• τα γεωμετρικά μεγέθη του κτιριακού κελύφους, 

• τις θερμοφυσικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων του, 

• τα στοιχεία που διαμορφώνουν τα θερμικά κέρδη και τις θερμικές απώλειες του κτιρίου. 

Οι μεταβλητές εξόδου του στοιχείου του πολυζωνικού κτιρίου είναι τα απαιτούμενα θερμικά φορτία των 

ζωνών του κτιρίου σε ωριαία βάση για ένα χρόνο. Αυτά αποτέλεσαν με τη σειρά τους εισόδους στο 

μοντέλο της θερμικής συμπεριφοράς του συστήματος. 

Στην συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα του μοντέλου της ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου 

στο TRNSYS Simulation Studio για τα τέσσερα είδη κτιρίων που μελετήθηκαν. 

 

Εικόνα 20. Διάγραμμα του μοντέλου ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου στο TRNSYS Simulation 
Studio για το κτίριο «Κατοικίας» 
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Εικόνα 21. Διάγραμμα του μοντέλου ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου στο TRNSYS Simulation 
Studio για το κτίριο «Εκπαίδευσης» 

 

 

Εικόνα 22. Διάγραμμα του μοντέλου ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου στο TRNSYS Simulation 
Studio για το κτίριο «Προσωρινής διαμονής» 
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Εικόνα 23. Διάγραμμα του μοντέλου ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου στο TRNSYS Simulation 
Studio για το κτίριο «Γραφείων» 

 

5.2 Παραδοχές και δεδομένα 
Η προσομοίωση απαίτησε την καταχώρηση των δεδομένων των κτιρίων που επιλέχθηκαν στο TRNSYS 

Simulation studio και στο TRNBuild, και τον καθορισμό των παραδοχών που απαιτούνται για την 

διασφάλιση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι παραδοχές παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

5.2.1 Συνθήκες λειτουργίας κτιρίου 

Οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός κτιρίου μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση, ανάλογα με 

τη χρήση και τους χρήστες του κτιρίου. Οι συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν για την 

προσομοίωση είναι: 

α) Ωράριο και περίοδος λειτουργίας  

Κατοικίας: 18 ώρες / ημέρα, 7 ημέρες ανά εβδομάδα, 12 μήνες ανά έτος 

Εκπαίδευσης: 8 ώρες / ημέρα, 5 ημέρες ανά εβδομάδα, 9 μήνες ανά έτος 

Προσωρινής διαμονής: 24 ώρες / ημέρα, 7 ημέρες ανά εβδομάδα, 12 μήνες ανά έτος 

Γραφείων: 10 ώρες / ημέρα, 5 ημέρες ανά εβδομάδα, 12 μήνες ανά έτος 

β) Θερμοκρασία και σχετική υγρασία εσωτερικών χώρων 

Κατοικίας: 20 οC / 26 oC (χειμερινή/θερινή περίοδος) 
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Εκπαίδευσης: 20 οC / 26 oC (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

Προσωρινής διαμονής: 22 οC / 26 oC (χειμερινή/θερινή περίοδος)  

Γραφείων: 20 οC / 26 oC (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

γ) Σχετική υγρασία εσωτερικών χώρων 

Κατοικίας: 40 % / 45 % (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

Εκπαίδευσης: 35 % / 45 % (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

Προσωρινής διαμονής: 40 % / 45 % (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

Γραφείων: 35 % / 45 % (χειμερινή/θερινή περίοδος) 

δ) Απαιτούμενος νωπός αέρας ανά 100 m2 δαπέδου 

Κατοικίας: 5 άτομα  

Εκπαίδευσης: 50 άτομα 

Προσωρινής διαμονής: 15 άτομα 

Γραφείων: 10 άτομα 

ε) Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού 

Κατοικίας: 6,4 W/m2  

Εκπαίδευσης: 9,6 W/m2 

Προσωρινής διαμονής: 9,6 W/m2 

Γραφείων: 16 W/m2 

στ) Εσωτερικά κέρδη από χρήστες:  

Κατοικίας: 80 W/ άτομο με μέσο συντελεστή παρουσίας 0,75  

Εκπαίδευσης: 80 W/ άτομο με μέσο συντελεστή παρουσίας 0,18 

Προσωρινής διαμονής: 80 W/ άτομο με μέσο συντελεστή παρουσίας 1,00 

Γραφείων: 80 W/ άτομο με μέσο συντελεστή παρουσίας 0,30 

ζ) Εσωτερικά κέρδη από εξοπλισμό 

Κατοικίας: ισχύς εξοπλισμού 4 W/m2, μέσος συντελεστής ετεροχρονισμού 0,50 

Εκπαίδευσης: ισχύς εξοπλισμού 5 W/m2, μέσος συντελεστής ετεροχρονισμού 0,18 

Προσωρινής διαμονής: ισχύς εξοπλισμού 10 W/m2, μέσος συντελεστής ετεροχρονισμού 1,00 

Γραφείων: ισχύς εξοπλισμού 15 W/m2, μέσος συντελεστής ετεροχρονισμού 0,30 
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5.2.2 Θερμικές ζώνες 

Το κάθε κτίριο χωρίστηκε σε θερμικές ζώνες λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργία/χρήση του χώρου, την 

επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα, τον προσανατολισμό και τη θέση του κτιρίου και τέλος 

τον τύπο του συστήματος διανομής θερμότητας εντός της θερμικής ζώνης. 

Πίνακας 6. Στοιχεία θερμικών ζωνών  

 Θερμική Ζώνη Χρήση χώρου Εμβαδόν (m2) Όγκος (m3) 

Κατοικία 
1 Κατοικία 250,00 1.256,88 

2 Υπόγειο ΜΘΧ 250,00 800,00 

Εκπαίδευση 1 Εκπαίδευση 913,15 8.364,33 

Προσωρινής διαμονής 
1 Οίκος ευγηρίας 1.525,58 9.763,71 

2 Υπόγειο ΘΧ 1.689,20 5.336,80 

Γραφεία 

1 Γραφεία 421,30 1.073,52 

2 Λεβητοστάσιο ΜΘΧ 152,20 505,80 

3 ΜΘΧ 253,868 326,561 

 

5.2.3 Αδιαφανή δομικά στοιχεία του κτιρίου 

Σε όλα τα κτίρια υπάρχει ποικιλία δομικών στοιχείων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στρώματα 

υλικών που τα αποτελούν καθώς και οι θερμικές ιδιότητες. Η περιγραφή των υλικών γίνεται από το 

εξωτερικό της ζώνης προς το εσωτερικό. 

Κατοικία 

Πίνακας 7. Τοιχοποιία (μπατική οπτοπλινθοδομή) και φέρων οργανισμός (δοκός – υποστύλωμα)σε 
επαφή με εξωτερικό αέρα 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Εξωτερικά 

1  Eπίχρισμα  900  0,76  0,02 

2 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,09 

3 Μονωτικό υλικό 400  0,33  0,05 

4 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,09 

5  Επίχρισμα  1800  0,87  0,02 

Εσωτερικά 
 

 

Πίνακας 8. Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος (δάπεδο υπογείου) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Πλακάκι 1000 0,61  0,06 

2 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,02 

3  Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,15 

4 Μονωτικό υλικό 100  0,16  0,05 

Κάτω 
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Πίνακας 9. Δάπεδο σε επαφή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους (δάπεδο σε επαφή με υπόγειο) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Κεραμικά πλακίδια  2000 3,6  0,02 

2  Τσιμεντοκονίαμα  800 1,40  0,02 

3 Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,15 

4  Μονωτικό υλικό 15  0,09  0,05 

5  Γυψοσανίδα 1800 0,87 0,06 

Κάτω 
 

 

Πίνακας 10. Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (στέγη - 
δώμα) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Κεραμίδια 900  0,76  0,01 

2 Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,15 

3  Μονωτικό υλικο 150  0,18  0,15 

4  Επίχρισμα 1800 0,87 0,06 

Κάτω 
 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τα παραπάνω αδιαφανή δομικά στοιχεία υπολογίζονται και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 11. Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 

 U-value (W/m2K) 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,654 

Δάπεδο σε επαφή με έδαφος 0,574 

Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 0,469 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 0,516 

 

Η ανακλαστικότητα, όσο και η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ενός αδιαφανούς υλικού ή 

μιας επιφάνειας εξαρτώνται κυρίως από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, δηλαδή από το χρώμα 

και την υφή της. Η ανακλαστικότητα στιλπνών και λείων επιφανειών πλησιάζει προς τη μονάδα, ενώ η 

απορροφητικότητά τους είναι αντίστοιχα μειωμένη. Από την άλλη, σκουρόχρωμες και τραχιές 

επιφάνειες εμφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα και χαμηλή ανακλαστικότητα. Οι ιδιότητες αυτές των 

τελικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ηλιακά κέρδη των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων και μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο, κυρίως όταν οι επιφάνειες δέχονται 

μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των δωμάτων. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας για τις 

επιφάνειες που συναντώνται ως τελικές επιστρώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών 

στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου. 

Πίνακας 12. Τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας 

 Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,70 0,30 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή 
με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,40 0,60 

 

Εκπαίδευση  

Πίνακας 13. Τοιχοποιία (μπατική οπτοπλινθοδομή) και φέρων οργανισμός (δοκός – υποστύλωμα)σε 
επαφή με εξωτερικό αέρα 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Εξωτερικά 

1  Eπίχρισμα  900  1,15 0,01 

2 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,09 

3  Μονωτικό υλικό 40  0,11  0,06 

4 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,09 

5  Επίχρισμα  900  1,15  0,01 

Εσωτερικά 
 

 

Πίνακας 14. Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος (δάπεδο υπογείου) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Πλακάκι 1000 0,61  0,02 

2 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,02 

3  Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,15 

4  Μονωτικό υλικό 100  0,16  0,05 

5 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,02 

Κάτω 
 

 

Πίνακας 15. Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (στέγη - 
δώμα) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Κεραμίδια 900  0,76  0,02 

2 Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,15 

3  Μόνωτικό υλικό 40  0,11  0,06 
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4  Επίχρισμα 1800 0,87 0,02 

Κάτω 
 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τα παραπάνω αδιαφανή δομικά στοιχεία υπολογίζονται και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 16. Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 

 U-value 
(W/m2K) 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,40 

Δάπεδο σε επαφή με έδαφος 0,538 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 0,507 

 

Η ανακλαστικότητα, όσο και η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ενός αδιαφανούς υλικού ή 

μιας επιφάνειας εξαρτώνται κυρίως από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, δηλαδή από το χρώμα 

και την υφή της. Η ανακλαστικότητα στιλπνών και λείων επιφανειών πλησιάζει προς τη μονάδα, ενώ η 

απορροφητικότητά τους είναι αντίστοιχα μειωμένη. Από την άλλη, σκουρόχρωμες και τραχιές 

επιφάνειες εμφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα και χαμηλή ανακλαστικότητα. Οι ιδιότητες αυτές των 

τελικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ηλιακά κέρδη των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων και μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο, κυρίως όταν οι επιφάνειες δέχονται 

μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των δωμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας για τις 

επιφάνειες που συναντώνται ως τελικές επιστρώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών 

στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου. 

Πίνακας 17. Τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας 

 Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,70 0,30 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με 
τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,40 0,60 

 

Προσωρινής διαμονής 

Πίνακας 18. Τοιχοποιία (μπατική οπτοπλινθοδομή) και φέρων οργανισμός (δοκός – υποστύλωμα)σε 
επαφή με εξωτερικό αέρα 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Εξωτερικά 

1  Eπίχρισμα  900  1,15 0,02 

2 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,10 

3  Μόνωτικό υλικό 40  0,11  0,06 

4 Οπτοπλινθοδομή με 
διάτρητες οπτόπλινθους  

1200  1,69  0,10 

5  Επίχρισμα  900  1,15  0,02 

Εσωτερικά 
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Πίνακας 19. Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος (δάπεδο υπογείου) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Πλακάκι 1000 0,61  0,02 

2 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,05 

3  Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,25 

4  Μονωτικό υλικό 100  0,16  0,06 

5 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,02 

Κάτω 
 

 

Πίνακας 20. Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (στέγη - 
δώμα) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1 Μονωτικό υλικό 40  0,11  0,06 

2  Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,25 

3  Επίχρισμα 1800 0,87 0,02 

Κάτω 
 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τα παραπάνω αδιαφανή δομικά στοιχεία υπολογίζονται και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 21. Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 

 U-value (W/m2K) 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,476 

Δάπεδο σε επαφή με έδαφος 0,581 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 0,323 

 

Η ανακλαστικότητα, όσο και η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ενός αδιαφανούς υλικού ή 

μιας επιφάνειας εξαρτώνται κυρίως από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, δηλαδή από το χρώμα 

και την υφή της. Η ανακλαστικότητα στιλπνών και λείων επιφανειών πλησιάζει προς τη μονάδα, ενώ η 

απορροφητικότητά τους είναι αντίστοιχα μειωμένη. Από την άλλη, σκουρόχρωμες και τραχιές 

επιφάνειες εμφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα και χαμηλή ανακλαστικότητα. Οι ιδιότητες αυτές των 

τελικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ηλιακά κέρδη των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων και μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο, κυρίως όταν οι επιφάνειες δέχονται 

μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των δωμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας για τις 

επιφάνειες που συναντώνται ως τελικές επιστρώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών 

στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου. 
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Πίνακας 22. Τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας 

 Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,70 0,30 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή 
με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,10 0,90 

 

Γραφεία  

Πίνακας 23. Τοιχοποιία (μπατική οπτοπλινθοδομή) και φέρων οργανισμός (δοκός – υποστύλωμα)σε 
επαφή με εξωτερικό αέρα 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Εξωτερικά 

1  Φύλλο μεταλλικό  2700  720,00 0,01 

2  Μονωτικό υλικό 80  0,14  0,08 

3 Γυψοσανίδα  750  1,26  0,02 

Εσωτερικά 
 

 

Πίνακας 24. Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος (δάπεδο υπογείου) 

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(Kj / h m K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Πλακάκι 2000 3,60  0,02 

2 Τσιμεντοκονίαμα 800 1,40  0,02 

3 Μονωτικό υλικό 20 0,11  0,05 

4 Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(>2% σίδηρος) 

2400  7,56 0,20 

Κάτω 
 

 

Πίνακας 25. Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με ΜΘΧ  

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Γυψοσανίδα 40  0,11  0,02 

2  Μονωτικό υλικό 2400  7,56 0,08 

3  Γυψοσανίδα 40  0,11  0,02 

Κάτω 
 

 

Πίνακας 26. Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με εξωτερικό αέρα  

α/α  Στρώσεις  Πυκνότητα (Kgr/m3) Συντ. θερμικ. αγωγιμότητας 
(W/m·K) 

Πάχος στρώσης (m) 

Πάνω 

1  Φύλλο μεταλλικό  2700  720,00 0,01 

2 Γυψοσανίδα 750  1,26  0,02 

Κάτω 
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Οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τα παραπάνω αδιαφανή δομικά στοιχεία υπολογίζονται και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 27. Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 

 U-value (W/m2K) 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,519 

Δάπεδο σε επαφή με έδαφος 0,435 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με ΜΘΧ 0,557 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με εξωτερικό αέρα 2,805 

 

Η ανακλαστικότητα, όσο και η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ενός αδιαφανούς υλικού ή 

μιας επιφάνειας εξαρτώνται κυρίως από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, δηλαδή από το χρώμα 

και την υφή της. Η ανακλαστικότητα στιλπνών και λείων επιφανειών πλησιάζει προς τη μονάδα, ενώ η 

απορροφητικότητά τους είναι αντίστοιχα μειωμένη. Από την άλλη, σκουρόχρωμες και τραχιές 

επιφάνειες εμφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα και χαμηλή ανακλαστικότητα. Οι ιδιότητες αυτές των 

τελικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ηλιακά κέρδη των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων και μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο, κυρίως όταν οι επιφάνειες δέχονται 

μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των δωμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας για τις 

επιφάνειες που συναντώνται ως τελικές επιστρώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών 

στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου. 

Πίνακας 28. Τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας 

 Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 

Εξωτερική τοιχοποιία 0,80 0,20 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,80 0,20 

 

5.2.4 Διαφανή δομικά στοιχεία του κτιρίου 

Τα ανοίγματα των κτιρίων περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα των επιφανειών του όπου διακόπτεται η 

συνεχής τοιχοποιία και το κενό που δημιουργείται καλύπτεται από πόρτα ή παράθυρο. Για τους 

ενεργειακούς υπολογισμούς της παρούσας προσομοίωσης λαμβάνονται υπόψη µόνο τα ανοίγματα που 

έρχονται σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Κατοικία 

Στη συνέχεια δίνεται η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων όταν δεν υπάρχουν 

εξωτερικά προστατευτικά φύλλα. 

Πίνακας 29. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

 U-value (W/m2K) Ποσοστό πλαισίου στο κούφωμα  

Πόρτες 0,95 100% 

Παράθυρα 2,16 15% 
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Εκπαίδευση 

Στη συνέχεια δίνεται η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων όταν δεν υπάρχουν 

εξωτερικά προστατευτικά φύλλα. 

Πίνακας 30. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

 U-value (W/m2K) Ποσοστό πλαισίου στο κούφωμα  

Πόρτες 0,95 100% 

Παράθυρα 2,16 15% 

 

Προσωρινής διαμονής 

Στη συνέχεια δίνεται η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων όταν δεν υπάρχουν 

εξωτερικά προστατευτικά φύλλα. 

Πίνακας 31. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

 U-value (W/m2K) Ποσοστό πλαισίου στο κούφωμα  

Παράθυρα 2,82 15% 

 

Γραφεία  

Στη συνέχεια δίνεται η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων όταν δεν υπάρχουν 

εξωτερικά προστατευτικά φύλλα. 

Πίνακας 32. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

 U-value (W/m2K) Ποσοστό πλαισίου στο κούφωμα  

Παράθυρα 2,36 25% 

Πόρτες 2,36 100% 

 

5.4 Αποτελέσματα 
Τα πρώτα αποτελέσματα προέρχονται από τη δυναμική προσομοίωση των κτιρίων για τέσσερα 

διαφορετικά αρχεία κλιματικών δεδομένων, όπου το καθένα αντιστοιχεί σε μια από τις τέσσερις 

κλιματικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 

Η προσομοίωση είναι ωριαία και αφορά ένα ημερολογιακό έτος και αντιστοιχεί σε 8760 ώρες (simulation 

time). Συνεπώς η πρωτογενής μορφή των αποτελεσμάτων είναι ωριαία και μπορεί να απεικονίζεται σε 

on line plotter κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Ο υπολογιστικός χρόνος ολοκλήρωσης της 

προσομοίωσης εξαρτάται από το πόσο σύνθετο είναι το μοντέλο και από τις δυνατότητες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αφού ολοκληρωθεί, τα διαγράμματα παραμένουν στην οθόνη του χρήστη για 

περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης 

περισσότερων του ενός διαγραμμάτων τα οποία αφορούν διαφορετικά φυσικά μεγέθη της 

προσομοιωτικής διαδικασίας.  

Αρχικά, στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζεται ολόκληρη η προσομοίωση, δηλαδή 8760 τιμές 

θερμοκρασίας για κάθε θερμική ζώνη καθώς και τα δεδομένα του κλιματικού αρχείου. Με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, με μπλε η θερμοκρασία του 

εσωτερικού αέρα, με μωβ η θερμοκρασία λειτουργίας και με πράσινο η θερμοκρασία εδάφους. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες τιμές θερμοκρασίας δεν είναι αποτελέσματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται αυτούσια ως δεδομένα στην προσομοίωση του γεωθερμικού συστήματος αλλά, 

αποτελούν ένα εποπτικό μέσο με το οποίο ελέγχεται και ταξινομείται η εξαγωγή των θερμικών φορτίων 

του κτιρίου.  

Αρχικά, επαληθεύεται ο περιορισμός των θερμοκρασιών του αέρα του εσωτερικού χώρου των θερμικών 

ζωνών των οποίων η θερμοκρασία ελέγχεται. Είναι φανερό ότι καθόλη τη διάρκεια του έτους η 

θερμοκρασία σε αυτές κυμαίνεται από 20-26o C. Η τιμή των 20o C είναι ουσιαστικά το κατώτατο όριο 

για το χειμώνα και η τιμή των 26o C είναι το ανώτατο για το καλοκαίρι. 

Με την επαλήθευση αυτή διαπιστώνεται ότι τα ζητούμενα αποτελέσματα της προσομοίωσης, δηλαδή τα 

θερμικά φορτία, έχουν προκύψει για τις σωστές θερμοκρασιακές απαιτήσεις. Επίσης, στο ίδιο 

διάγραμμα απεικονίζεται η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δίνεται με αυτό τον τρόπο η 

θερμοκρασιακή διαφορά για την οποία υπολογίζονται τα φορτία του κτιρίου. Είναι ακόμα εμφανές το 

πότε ενεργοποιείται το θερμοκρασιακό όριο των 20o C για την περίοδο θέρμανσης (χειμώνας) και το 

όριο των 26o C για την περίοδο ψύξης (καλοκαίρι).  

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται τα θερμικά φορτία των κτιρίων όπως προκύπτουν απευθείας 

από τον plotter του TRNSYS 17.2 κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης 

χρησιμοποιούνται αυτούσια στην πρωτογενή τους μορφή ως δεδομένα για τη διαστασιολόγηση του 

γεωθερμικού συστήματος. 

Επιπλέον, απεικονίζεται ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας για το κάθε κτίριο κατά την περίοδο της 

θέρμανσης (χειμώνας). Το εύρος των τιμών των φορτίων εξαρτάται από τη θερμοκρασιακή διαφορά του 

αέρα του εσωτερικού χώρου με τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Στην παρούσα μελέτη έχουν τεθεί για όλες τις ζώνες σταθερές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου. 

Συνεπώς, η διακύμανση των φορτίων είναι ανάλογη με αυτή της θερμοκρασίας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.  

Τέλος, στους πίνακες παρουσιάζονται οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη 

ανηγμένες στο θερμαινόμενο εμβαδό του κάθε κτιρίου για ένα έτος.  

5.4.1 Κατοικία 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για το κτίριο της κατοικίας. 

Ανδραβίδα 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Ανδραβίδας.
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Διάγραμμα 5. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Διάγραμμα 6. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Πίνακας 33. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Ανδραβίδας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 43.172,63 0,00 

Feb 48.524,09 0,00 

Mar 40.298,12 0,00 

Apr 30.007,35 0,00 

May 13.035,47 0,00 

Jun 0,00 13.430,11 

Jul 0,00 20.905,65 

Aug 0,00 18.718,51 

Sep 0,00 10.796,31 

Oct 17.283,85 0,00 

Nov 34.093,59 0,00 

Dec 44.394,95 0,00 

Total 270.810,05 63.850,57 
 

 

Διάγραμμα 7α και 3β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 

Αθήνα 

Ομοίως, παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας.
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Διάγραμμα 8. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Διάγραμμα 9. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Πίνακας 34. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Αθήνας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 52.866,62 0,00 

Feb 62.208,21 0,00 

Mar 47.890,59 0,00 

Apr 29.938,76 0,00 

May 16.157,25 7.447,11 

Jun 0,00 19.253,27 

Jul 0,00 28.853,29 

Aug 0,00 26.914,56 

Sep 3.546,85 16.058,76 

Oct 21.078,26 0,00 

Nov 40.286,50 0,00 

Dec 44.882,05 0,00 

Total 318.855,10 98.526,99 
 

  

Διάγραμμα 10α και 6β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 

Καβάλα  

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καβάλας.
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Διάγραμμα 11. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Διάγραμμα 12. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Πίνακας 35. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Καβάλας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 65.687,22 0,00 

Feb 65.619,09 0,00 

Mar 51.363,29 0,00 

Apr 31.430,42 0,00 

May 16.549,60 0,00 

Jun 0,00 12.657,59 

Jul 0,00 24.126,00 

Aug 0,00 19.506,45 

Sep 3.614,30 9.545,54 

Oct 25.362,51 0,00 

Nov 44.667,70 0,00 

Dec 56.225,87 0,00 

Total 360.520,00 65.835,59 
 

 

Διάγραμμα 13α και 9β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 

Καστοριά 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καστοριάς.
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Διάγραμμα 14. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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Διάγραμμα 15. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 



57 
 

Πίνακας 36. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Καστοριάς 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 67.181,36 0,00 

Feb 75.833,22 0,00 

Mar 61.288,92 0,00 

Apr 38.770,04 0,00 

May 30.372,72 0,00 

Jun 13.121,09 7.291,95 

Jul 1.694,33 17.425,42 

Aug 13.590,69 16.808,11 

Sep 23.240,93 0,00 

Oct 32.905,93 0,00 

Nov 56.243,91 0,00 

Dec 63.823,54 0,00 

Total 478.066,69 41.525,48 
 

 

  

Διάγραμμα 16α και 12β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Κατοικίας» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 

 

 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
ct

N
o

v

D
ec

QHeat (KJ/h)

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
ct

N
o

v

D
ec

QCool(KJ/h)



58 
 

5.4.2 Εκπαίδευση 

Ανδραβίδα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για το κτίριο της εκπαίδευσης. 

 

Διάγραμμα 17. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Διάγραμμα 18. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από 
το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας
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Πίνακας 37. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα κλιματικά 
δεδομένα της Ανδραβίδας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 947.382,95 0,00 

Feb 968.726,61 0,00 

Mar 914.537,99 0,00 

Apr 873.144,79 0,00 

May 636.039,64 0,00 

Jun 0,00 52.326,73 

Jul 0,00 107.528,27 

Aug 0,00 138.933,55 

Sep 0,00 67.003,23 

Oct 672.814,10 0,00 

Nov 869.541,31 0,00 

Dec 949.153,93 0,00 

Total 6.831.341,31 365.791,79 
 

  

Διάγραμμα 19α και 15β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 

 

Αθήνα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας.
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Διάγραμμα 20. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Διάγραμμα 21. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από 
το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας
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Πίνακας 38. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα κλιματικά 
δεδομένα της Αθήνας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 1.004.891,35 0,00 

Feb 1.056.440,54 0,00 

Mar 943.248,59 0,00 

Apr 869.287,96 0,00 

May 736.325,23 0,00 

Jun 0,00 88.465,70 

Jul 0,00 342.822,51 

Aug 0,00 381.229,09 

Sep 95.974,60 105.379,79 

Oct 796.901,84 0,00 

Nov 903.754,21 0,00 

Dec 952.686,14 0,00 

Total 7.359.510,46 917.897,10 
 

 

Διάγραμμα 22α και 18β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 

 

Καβάλα  

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καβάλας.
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Διάγραμμα 23. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Διάγραμμα 24. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από 
το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας
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Πίνακας 39. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα κλιματικά 
δεδομένα της Καβάλας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 1.040.473,54 0,00 

Feb 1.029.464,96 0,00 

Mar 941.651,97 0,00 

Apr 883.135,36 0,00 

May 673.801,31 0,00 

Jun 0,00 49.880,34 

Jul 0,00 117.997,24 

Aug 0,00 209.505,13 

Sep 63.975,16 53.861,05 

Oct 824.194,70 0,00 

Nov 941.620,53 0,00 

Dec 1.003.872,81 0,00 

Total 7.402.190,34 431.243,76 
 

  

Διάγραμμα 25α και 21β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 

Καστοριά 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καστοριάς.
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Διάγραμμα 26. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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Διάγραμμα 27. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από 
το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς
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Πίνακας 40. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το TRNSYS για τα κλιματικά 
δεδομένα της Καστοριάς 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 1.057.432,94 0,00 

Feb 1.108.613,56 0,00 

Mar 1.003.674,06 0,00 

Apr 926.595,10 0,00 

May 830.588,38 0,00 

Jun 513.226,78 0,00 

Jul 124.257,40 79.231,00 

Aug 394.759,58 80.334,09 

Sep 747.095,35 0,00 

Oct 866.371,26 0,00 

Nov 987.325,89 0,00 

Dec 1.044.315,16 0,00 

Total 9.604.255,47 159.565,10 
 

 

Διάγραμμα 28α και 24β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Εκπαίδευσης» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 

5.4.3 Προσωρινής διαμονής  

Ανδραβίδα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για το κτίριο της προσωρινής διαμονής .
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Διάγραμμα 29. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Διάγραμμα 30. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας
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Πίνακας 41. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 

Month 
Qheat main 

(kJ/hr) 

Qheat 
basement 

(kJ/hr) 
Qheat Total 

(KJ/hr) 
Qcool main 

(kJ/hr) 

Qcool 
basement 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 258.877,39 187.473,05 446.350,44 0,00 0,00 0,00 

Feb 291.253,74 216.643,87 507.897,61 0,00 0,00 0,00 

Mar 240.163,06 186.847,62 427.010,68 0,00 0,00 0,00 

Apr 143.129,02 146.394,73 289.523,75 0,00 0,00 0,00 

May 27.596,39 82.701,75 110.298,14 63.223,45 0,00 63.223,45 

Jun 0,00 25.097,75 25.097,75 169.281,16 0,00 169.281,16 

Jul 0,00 0,00 0,00 228.975,79 0,00 228.975,79 

Aug 0,00 0,00 0,00 239.857,56 5.713,24 245.570,80 

Sep 0,00 0,00 0,00 193.135,95 0,00 193.135,95 

Oct 66.277,93 59.093,16 125.371,10 106.902,45 0,00 106.902,45 

Nov 180.783,75 108.696,70 289.480,45 0,00 0,00 0,00 

Dec 252.424,25 171.317,57 423.741,82 0,00 0,00 0,00 

Total 1.460.505,54 1.184.266,18 2.644.771,73 1.001.376,37 5.713,24 1.007.089,61 

 

 

 

Διάγραμμα 31α και 27β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 

 

Αθήνα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας.
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Διάγραμμα 32. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Διάγραμμα 33. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Πίνακας 42. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 

Month 
Qheat main 

(kJ/hr) 

Qheat 
basement 

(kJ/hr) 
Qheat Total 

(KJ/hr) 
Qcool main 

(kJ/hr) 

Qcool 
basement 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 318.775,07 239.784,47 558.559,54 0,00 0,00 0,00 

Feb 380.949,04 269.066,68 650.015,72 0,00 0,00 0,00 

Mar 279.582,52 211.191,35 490.773,87 0,00 0,00 0,00 

Apr 152.380,97 150.585,63 302.966,61 0,00 0,00 0,00 

May 61.639,19 95.154,30 156.793,50 135.963,22 0,00 135.963,22 

Jun 0,00 21.407,32 21.407,32 203.898,84 0,00 203.898,84 

Jul 0,00 0,00 0,00 283.327,61 22.049,83 305.377,44 

Aug 0,00 0,00 0,00 285.111,61 29.666,76 314.778,38 

Sep 0,00 0,00 0,00 241.900,15 7.444,31 249.344,46 

Oct 90.389,50 72.785,36 163.174,86 93.951,54 0,00 93.951,54 

Nov 227.686,50 135.389,87 363.076,36 0,00 0,00 0,00 

Dec 279.258,64 185.614,17 464.872,82 0,00 0,00 0,00 

Total 1.790.661,43 1.380.979,15 3.171.640,59 1.244.152,98 59.160,90 1.303.313,88 

 

 

Διάγραμμα 34α και 30β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 

 

Καβάλα  

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καβάλας.
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Διάγραμμα 35. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Διάγραμμα 36. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Πίνακας 43. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 

Month 
Qheat main 

(kJ/hr) 

Qheat 
basement 

(kJ/hr) 
Qheat Total 

(KJ/hr) 
Qcool main 

(kJ/hr) 

Qcool 
basement 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 397.132,34 239.327,57 636.459,91 0,00 0,00 0,00 

Feb 399.483,87 257.143,40 656.627,27 0,00 0,00 0,00 

Mar 290.782,57 213.128,32 503.910,89 0,00 0,00 0,00 

Apr 155.579,53 150.238,66 305.818,19 0,00 0,00 0,00 

May 39.938,47 88.425,93 128.364,41 73.260,21 0,00 73.260,21 

Jun 0,00 28.164,47 28.164,47 166.948,42 0,00 166.948,42 

Jul 0,00 0,00 0,00 252.256,91 0,00 252.256,91 

Aug 0,00 0,00 0,00 237.718,27 0,00 237.718,27 

Sep 0,00 0,00 0,00 177.915,88 0,00 177.915,88 

Oct 120.479,46 79.620,58 200.100,04 20.449,27 0,00 20.449,27 

Nov 267.015,40 157.520,84 424.536,24 0,00 0,00 0,00 

Dec 331.656,85 209.021,31 540.678,16 0,00 0,00 0,00 

Total 2.002.068,50 1.422.591,08 3.424.659,58 928.548,96 0,00 928.548,96 

 

 

Διάγραμμα 37α και 33β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 

 

Καστοριά 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καστοριάς.
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Διάγραμμα 38. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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Διάγραμμα 39. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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Πίνακας 44. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 

Month 
Qheat main 

(kJ/hr) 

Qheat 
basement 

(kJ/hr) 
Qheat Total 

(KJ/hr) 
Qcool main 

(kJ/hr) 

Qcool 
basement 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 387.418,89 224.379,91 611.798,79 0,00 0,00 0,00 

Feb 453.903,46 272.010,24 725.913,70 0,00 0,00 0,00 

Mar 349.528,62 232.419,75 581.948,37 0,00 0,00 0,00 

Apr 228.801,30 181.029,66 409.830,96 0,00 0,00 0,00 

May 132.178,60 120.600,93 252.779,53 51.410,60 0,00 51.410,60 

Jun 0,00 68.590,36 68.590,36 137.998,71 0,00 137.998,71 

Jul 0,00 18.735,33 18.735,33 197.463,47 0,00 197.463,47 

Aug 0,00 0,00 0,00 214.139,89 0,00 214.139,89 

Sep 93.503,36 67.583,74 161.087,10 145.368,77 0,00 145.368,77 

Oct 161.680,75 90.467,52 252.148,26 0,00 0,00 0,00 

Nov 313.400,58 174.235,15 487.635,73 0,00 0,00 0,00 

Dec 366.821,45 223.027,55 589.848,99 0,00 0,00 0,00 

Total 2.487.237,00 1.673.080,12 4.160.317,13 746.381,44 0,00 746.381,44 

 

 

Διάγραμμα 40α και 36β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Προσωρινής 
διαμονής» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 

5.4.4 Γραφεία  

Ανδραβίδα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για το κτίριο γραφείων.
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Διάγραμμα 41. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Διάγραμμα 42. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 
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Πίνακας 45. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Ανδραβίδας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 45.615,55 0,00 

Feb 51.454,31 0,00 

Mar 39.477,28 0,00 

Apr 35.294,69 0,00 

May 16.555,59 3.237,79 

Jun 0,00 19.292,88 

Jul 0,00 25.605,01 

Aug 0,00 25.111,34 

Sep 961,30 15.797,58 

Oct 21.904,53 0,00 

Nov 34.833,99 0,00 

Dec 47.273,15 0,00 

Total 293.370,40 89.044,60 

 

 

 

Διάγραμμα 43α και 39β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Ανδραβίδας 

 

Αθήνα 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας.
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Διάγραμμα 44. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Διάγραμμα 45. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 
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Πίνακας 46. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Αθήνας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 53.362,59 0,00 

Feb 61.603,75 0,00 

Mar 48.073,40 0,00 

Apr 33.240,30 0,00 

May 17.253,98 15.111,58 

Jun 210,02 24.584,88 

Jul 0,00 32.275,27 

Aug 0,00 31.769,87 

Sep 8.858,81 23.102,08 

Oct 22.693,21 2.273,69 

Nov 38.217,10 0,00 

Dec 46.611,19 0,00 

Total 330.124,35 129.117,38 

 

 

Διάγραμμα 46α και 42β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Αθήνας 

 

Καβάλα  

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καβάλας.
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Διάγραμμα 47. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Διάγραμμα 48. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 
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Πίνακας 47. Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Καβάλας 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 60.358,88 0,00 

Feb 63.950,71 0,00 

Mar 49.764,66 0,00 

Apr 33.997,68 0,00 

May 19.836,57 2.899,47 

Jun 801,23 18.448,28 

Jul 0,00 27.801,87 

Aug 0,00 25.602,46 

Sep 7.222,15 12.990,49 

Oct 28.586,60 0,00 

Nov 45.385,27 0,00 

Dec 55.943,24 0,00 

Total 365.846,99 87.742,56 

 

 

Διάγραμμα 49α και 45β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καβάλας 

 

Καστοριά 

Ομοίως, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις κλιματικές συνθήκες της Καστοριάς.
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Διάγραμμα 50. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης της θερμοκρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα 
κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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Διάγραμμα 51. Απεικόνιση της ωριαίας διακύμανσης των ρυθμών μετάδοσης θερμότητας των θερμικών ζωνών του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα κλιματικά 
δεδομένα της Καστοριάς
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Πίνακας 48. Eνεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα 
της Καστοριάς 

Month 
Qheat Total 

(kJ/hr) 
Qcool Total 

(kJ/hr) 

Jan 65.436,12 0,00 

Feb 74.257,07 0,00 

Mar 58.435,60 0,00 

Apr 44.741,41 0,00 

May 30.742,87 6.548,92 

Jun 16.481,14 14.716,89 

Jul 7.014,93 22.758,32 

Aug 11.886,73 23.913,69 

Sep 26.707,13 4.962,84 

Oct 36.850,88 0,00 

Nov 51.692,09 0,00 

Dec 64.583,44 0,00 

Total 488.829,42 72.900,66 

 

 

Διάγραμμα 52α και 48β. Μέγιστες μηνιαίες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου «Γραφεία» από το 
TRNSYS για τα κλιματικά δεδομένα της Καστοριάς 
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6. Προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς του 
συστήματος θέρμανσης  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δυναμικής προσομοίωσης για τις μελέτες 

περίπτωσης κτιρίων  i) Κατοικίας, ii) Εκπαίδευσης, iii) Προσωρινής διαμονής και iv) Γραφεία. Η κατασκευή 

της προσομοίωσης του συστήματος κάλυψης θερμικών και ψυκτικών αναγκών στηρίχθηκε στα 

αποτελέσματα του TRNSYS για τις 4 διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Το σύστημα κάλυψης 

θερμικών και ψυκτικών αναγκών, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του προγράμματος IDEOGRAM, 

είναι το σύστημα αντλίας θερμότητας με χρήση θαλάσσιου εναλλάκτη ανοικτού τύπου το οποίο 

αναλύθηκε στην Ενότητα 4.3. Τα σενάρια λειτουργίας του συστήματος προσεγγίστηκαν κατά τη 

χειμερινή περίοδο (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) για το σενάριο θέρμανσης και κατά την 

καλοκαιρινή (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) για το σενάριο ψύξης. 

Όπως παρουσιάστηκε η μεθοδολογία προσέγγισης της διαστασιολόγησης του συστήματος κάλυψης των 

αναγκών στην Ενότητα 4.3, προηγείται η επιλογή των κυκλοφορητών-αντλιών που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη μεταφορά της απαιτούμενης θερμικής/ψυκτικής ενέργειας ανά περίπτωση.  

 

Πίνακας 49. Αποτελέσματα MILP για διαστασιολόγηση των κυκλοφορητών του συστήματος για κάθε 
μία από τις κτιριακές περιπτώσεις. 

 Κατοικία Εκπαίδευση Προσωρινή διαμονή Γραφεία 

Κυκλοφορητής 
θαλάσσιου 
εναλλάκτη 

10,25 m3/hr 21,3 m3/hr 19,28 m3/hr 9,4 
m3/hr 

Κυκλοφορητής 
αντλίας 
θερμότητας 

0,13 m3/hr 0,27 m3/hr 0,2 m3/hr 0,09 
m3/hr 

Κυκλοφορητής 
φορτίου 

8,7 m3/hr 18,9 m3/hr 17,3 m3/hr 7,6 
m3/hr 

 

Πίνακας 50.Τελική διαστασιολόγηση εγκατεστημένης θερμικής ισχύος αντλιών θερμότητας για κάθε μία 
από τις κτιριακές περιπτώσεις στις 4 κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. 

 Κατοικία Εκπαίδευση Προσωρινή 
διαμονή 

Γραφεία 

Ανδραβίδα 22,8 kW 326,4 kW 163,2 kW 21,6 kW 
Αθήνα 21,36 kW 324,6 kW 188,28 kW 21,6 kW 
Καβάλα 25,2 kW 343,2 kW 206,16 kW 24,96 kW 
Καστοριά 25,2 kW 355,2 kW 214,8 kW 27,6 kW 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του μοντέλου που αναπτύχθηκε σε Matlab Simulink για την κάλυψη των 

θερμικών και ψυκτικών αναγκών των μελετών περίπτωσης, όπως αυτές υπολογίστηκαν με τη βοήθεια 

του TRNSYS (Ενότητα 5.4). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ωριαίας μεταβολής της θερμοκρασίας 
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των κύριων χώρων των μελετών περίπτωσης, αν κλιματική ζώνη, αλλά και η ωριαία διακύμανση του 

φορτίου θέρμανσης και ψύξης σε συνδυασμό με την  προσφερόμενη θερμική και ψυκτική ενέργεια από 

το προτεινόμενο σύστημα. 

6.1. Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος κάλυψης θερμικών ψυκτικών 
αναγκών για τη περίπτωση της «Μονοκατοικίας»  
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων λειτουργίας του συστήματος κάλυψης θερμικών και ψυκτικών 

αναγκών για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας» ακολουθούν. 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Ανδραβίδα 

 

 

Διάγραμμα 53. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 54. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης 
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Ομοίως, για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 55. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 56. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Αθήνα 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Διάγραμμα 57. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 58. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 59. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 60. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Καβάλα 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Διάγραμμα 61. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 62. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 63. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 64. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Καστοριά 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 65. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 66. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης 
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Διάγραμμα 67. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Κατοικίας». 
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Διάγραμμα 68. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Κατοικίας». 

6.2 Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος κάλυψης θερμικών ψυκτικών αναγκών για τη περίπτωση του 
«Σχολείου» 
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων λειτουργίας του συστήματος κάλυψης θερμικών και ψυκτικών αναγκών για την περίπτωση του κτιρίου 

«Εκπαίδευσης» ακολουθούν. 
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Σενάριο Θέρμανσης 

Ανδραβίδα 

 

 

Διάγραμμα 69. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 70. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης 
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Διάγραμμα 71. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 72. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης».  

Αθήνα 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Διάγραμμα 73. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 74. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης 



118 
 

 

Διάγραμμα 75.Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 76. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Καβάλα 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Διάγραμμα 77. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 78. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης 
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Διάγραμμα 79. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 80. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Καστοριά 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 81. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 82. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 83. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Εκπαίδευσης». 
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Διάγραμμα 84. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Εκπαίδευσης». 

6.3 Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος κάλυψης θερμικών ψυκτικών αναγκών για τη περίπτωση του κτιρίου 
«Προσωρινής διαμονής» 
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων λειτουργίας του συστήματος κάλυψης θερμικών και ψυκτικών αναγκών για την περίπτωση του κτιρίου 

«Προσωρινής διαμονής» ακολουθούν. 
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Ανδραβίδα 

Σενάριο Θέρμανσης. 

 

Διάγραμμα 85. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 86. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 87. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 88. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Αθήνα 

Σενάριο Θέρμανσης 
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Διάγραμμα 89. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 90. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 91. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 92. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Καβάλα 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 93. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 94. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 95. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 96. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

 

Καστοριά 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 97. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 98. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 99. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 
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Διάγραμμα 100. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Προσωρινής διαμονής». 

6.4 Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος κάλυψης θερμικών ψυκτικών αναγκών για τη περίπτωση των 
«Γραφείων» 
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων λειτουργίας του συστήματος κάλυψης θερμικών και ψυκτικών αναγκών για την περίπτωση του κτιρίου 

«Γραφείων» ακολουθούν. 
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Ανδραβίδα 

Σενάριο Θέρμανσης. 

 

Διάγραμμα 101. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 102. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο 
θέρμανσης  τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 103. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 104. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Αθήνα 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 105. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 106. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο 
θέρμανσης  τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 107. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 108. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Καβάλα 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 109. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 110. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο 
θέρμανσης  τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 111. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 112. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Καστοριά 

Σενάριο Θέρμανσης. 
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Διάγραμμα 113. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της θέρμανσης τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την 
περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 
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Διάγραμμα 114. Διακύμανση φορτίου θέρμανσης και προσφερόμενης θερμικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο 
θέρμανσης  τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 

 

Ομοίως για το σενάριο ψύξης. 
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Διάγραμμα 115. Διακύμανση θερμοκρασίας κύριων χώρων στο σενάριο της ψύξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του 
κτιρίου «Γραφείων». 

 



159 
 

 

Διάγραμμα 116. Διακύμανση φορτίου ψύξης και προσφερόμενης ψυκτικής ισχύος από το προτεινόμενο σύστημα για το σενάριο θέρμανσης  
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για την περίπτωση του κτιρίου «Γραφείων». 
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7. Συμπεράσματα  
 

Το προτεινόμενο σύστημα διαστασιολογήθηκε προκειμένου να καλύψει πλήρως τα απαιτούμενα 

θερμικά και ψυκτικά φορτία των μελετών περίπτωσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, διαρθρώθηκε 

αναλυτική μεθοδολογία σχεδιασμού και διαστασιολόγησης όπου αφού εισήχθησαν οι μελέτες 

περίπτωσης στο περιβάλλον του TRNSYS για την ανάλυση του φορτίου θέρμανσης και ψύξης (Ενότητα 

4), ακολούθησε η σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος αντλίας θερμότητας με θαλάσσιο εναλλάκτη 

ανοικτού τύπου για κάλυψη αυτού του φορτίου (Ενότητα 5).  

Για την μελέτη όσον αφορά την θέρμανση και την ψύξη κτιρίων απαιτείται ένα σύστημα αξιολόγησης με 

σκοπό την εύρεση της πιο αποδοτικής λύσης, κάνοντας σύγκριση μιας εγκατάστασης με γεωθερμική 

αντλία θερμότητας θαλασσινού νερού με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.  

Τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων κατοικίας, εκπαίδευσης και γραφείων διαθέτουν 

κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας με τον 

εποχιακό βαθμός απόδοσης του λέβητα - καυστήρα να είναι 85% (0.85). Το υφιστάμενο σύστημα 

θέρμανσης του κτιρίου προσωρινής διαμονής αποτελείται από έναν λέβητα πετρελαίου εγκατεστημένης 

ισχύος 450 kW που είναι συνδεδεμένος με fan coil units (FCUs) μέσω εκτεταμένου δικτύου διανομής 

μονωμένων χαλύβδινων σωληνώσεων. 

Για τα συστήματα ψύξης των κτιρίων κατοικίας, εκπαίδευσης και γραφείων, θεωρείται πως τα κτίρια 

διαθέτουν τοπικές μονάδες άμεσης εξάτμισης (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου ενός ή 

πολλαπλών εσωτερικών συσκευών) καλύπτοντας τμήμα των εσωτερικών χώρων. Είναι τοπικές μονάδες 

ψύξης με μέσο (εποχιακό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 3,0. Τα ψυκτικά φορτία καλύπτονται 

μέσω κεντρικής κλιματιστικής μονάδας εγκατεστημένης ισχύος 350 kW, που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο 

δίκτυο διανομής (δισωλήνιο σύστημα). 

Τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης 

διαθέτουν θερμομόνωση. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου διαθέτουν σύστημα 

αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναμο σύστημα μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο. 

Στον νέο σχεδιασμό της εγκατάστασης της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας θαλασσινού νερού, το 

σύστημα χωρίστηκε σε τρεις κύριες διαστάσεις. Η πρώτη είναι ο ανοικτού τύπου θαλάσσιος εναλλάκτης 

(Εικόνα 12), η δεύτερη είναι η αντλία θερμότητας με την τυπική διάταξη (συμπυκνωτής, συμπιεστής, 

εξατμιστής και εκτονωτική διάταξη) και η τρίτη είναι τα θερμικά και ψυκτικά φορτία των κτιρίων, όπως 

αυτά προκύπτουν από το πρόγραμμα προσομοίωσης TRNSYS. 

Για να μπορέσουν να συγκριθούν ποσοτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γεωθερμικών 

αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού έναντι των εναλλακτικών λύσεων προτείνεται η χρήση Βασικών 

Δεικτών Απόδοσης (KPIs - Key Performance Indicators). Οι δείκτες αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν: 

• σε τεχνικούς (εποχιακός συντελεστής επίδοσης – θέρμανσης και ψύξης καθώς και δείκτης 

εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας),  

• σε περιβαλλοντικούς (μείωση εκπομπών CO2) 

• σε οικονομικούς (προεξοφλημένη περίοδος αποπληρωμής και εσωτερικός βαθμός απόδοσης). 
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Στην παρούσα ενότητα εργασίας θα εξεταστούν οι τεχνικοί και οι περιβαλλοντικοί δείκτες, ενώ οι 

οικονομικοί δείκτες θα προκύψουν μετά και την τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση της νέας εγκατάστασης 

(ΕΕ3). 

 

Όσον αφορά τον εποχιακό βαθμό απόδοσης Seasonal Performance Factor (SPF), αυτός υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον τύπο  

 

𝑆𝑃𝐹 =  
𝑄𝐻𝑃 + 𝑄𝑏𝑎𝑐𝑘−𝑢𝑝,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑊𝐻𝑃 +  𝑊ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑝𝑢𝑚𝑝 +  𝑊ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑠𝑖𝑛𝑘 𝑝𝑢𝑚𝑝
 

Όπου  

Qhp είναι η παραγόμενη θερμική ενέργεια (ή απορροφούμενη) από την αντλία θερμότητας,  

Qback-up, heater είναι η ενέργεια που παράγεται (ή απορροφάται) από το συμβατικό 

συμπληρωματικό σύστημα,  

Whp είναι η ονομαστική ισχύς της αντλίας κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου, 

Wheat,source pump είναι η ισχύς της αντλίας κυκλοφορίας του θαλασσινού νερού στον θαλάσσιο 

εναλλάκτη και  

Wheat,sink pump είναι η ισχύς της αντλίας κυκλοφορίας του κτιρίου υπό μελέτη. 

 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας παραγόμενης θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, αθροίστηκε το σύνολο 

των kWh που παρήχθησαν ανά εποχή, ανά περιοχή και ανά μελέτη περίπτωσης. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας – primary energy savings (P.E.S.) 

χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι για θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα. 

𝑃. 𝐸. 𝑆. = 1 −
𝜂𝛢𝛩,𝛩 − 𝜂𝛬𝛱,𝛩

𝜂𝛢𝛩,𝛩
   𝜃έ𝜌𝜇𝛼𝜈𝜎𝜂 

𝑃. 𝐸. 𝑆. = 1 −
𝜂𝛢𝛩,𝛹 −  𝜂𝛫𝛫𝛭,𝛹

𝜂𝛢𝛩,𝛹
    𝜓ύ𝜉𝜂 

Όπου 

 𝜂𝛢𝛩,𝛩 είναι ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας στη λειτουργίας θέρμανσης, 

 𝜂𝛬𝛱,𝛩 είναι ο βαθμός απόδοσης του συμβατικού συστήματος πετρελαίου, 

 𝜂𝛢𝛩,𝛹 είναι ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας στη λειτουργίας ψύξης και 

 𝜂𝛫𝛫𝛭,𝛹 είναι ο βαθμός απόδοσης του συμβατικού συστήματος της κεντρικής κλιματιστικής 

μονάδας. 
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Για τον υπολογισμό των ρύπων ή CO2 emissions ή των ισοδύναμών αέριων ρύπων, χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης της ΕΕ για την περίπτωση της Ελλάδας βάσει του πρωτογενούς μείγματος ενέργειας που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κατανάλωση στη περίπτωση αντλίας 

θερμότητας και της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας) ως 0,578 kg CO2/MWhe. Για το συμβατικό σύστημα 

θέρμανσης χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος δείκτης για το πετρέλαιο, ως 245 kg CO2/MWhth. 

Τα αποτελέσματα για τους τεχνικούς και περιβαλλοντικούς βασικούς δείκτες απόδοσης παρουσιάζονται 

στον Πίνακας 51. 
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Πίνακας 51. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης - (KPIs - Key Performance Indicators) για την εγκατάσταση ΓΑΘ θαλασσινού νερού  

  KPI 1: 
Εποχικός 
Βαθμός 
Απόδοσης - 
Θέρμανση 

KPI 2: 
Εποχικός 
Βαθμός 
Απόδοσης 
- Ψύξη 

KPI 3: 
Εξοικονόμηση 
Πρωτογενούς 
Ενέργειας (%) 

KPI 4: Σύνολο 
παραχθείσας 
θερμικής 
ενέργειας 
(MWhth) 

KPI 5: Σύνολο 
παραχθείσας 
ψυκτικής 
ενέργειας 
(MWhc) 

ΚPI 6: CO2 ή 
ισοδύναμοι 
ρύποι (EE 
0,578 kg 
CO2eq/MWhe) 

ΚPI 7: CO2 ή 
ισοδύναμοι 
ρύποι (EE 245 
kg 
CO2eq/MWhth) 

Διαφορά 
ρύπων μεταξύ 
συμβατικού και 
προτεινόμενου 
συστήματος 

Αθήνα 

Προσωρινή 
διαμονή 

2,94 3,73 74,55 496,88 254,18 434,1127  121882,5 121448,4 

Γραφεία 2,98 3,96 70,19 53,15 29,87 47,98556  13039,01 12991,03 

Εκπαίδευσης 2,96 2,59 65,28 923,65 259,24 683,7104  226444,1 225760,4 

Κατοικία 3,75 2,22 67,07 49,7 25 43,1766  12190,95 12147,77 

Ανδραβίδα 

Προσωρινή 
διαμονή 

3,07 2,24 70,44 478,28 249,52 420,6684  117322,8 116902,2 

Γραφεία 2,94 2,56 68,43 51,89 30,8 47,79482  12730,85 12683,06 

Εκπαίδευσης 2,31 3,05 67,88 919,52 258,3 680,78  225431,7 224750,9 

Κατοικία 2,35 3,45 70,64 47,8 23,7 41,327  11724,7 11683,37 

Καβάλα 

Προσωρινή 
διαμονή 

3,64 2,99 67,41 499,52 242,2 428,7142  122522,4 122093,7 

Γραφεία 2,69 3,58 72,72 53,7 28,5 47,5116  13172,97 13125,46 

Εκπαίδευσης 2,21 3,38 66,34 932,56 251,28 684,2595  228622,4 227938,2 

Κατοικία 3,95 2,67 68,45 50,2 22,4 41,9628 12311,95 12269,98 

Καστοριά 

Προσωρινή 
διαμονή 

2,40 2,61 71,90 498,24 239,4 426,3559  122207,2 121780,8 

Γραφεία 3,30 3,74 67,65 52,9 27,8 46,6446  12976,57 12929,92 

Εκπαίδευσης 3,30 3,35 72,03 931,9 249,3 682,7336  228459,6 227776,9 

Κατοικία 3,23 3,51 72,34 49,4 23,5 42,1362  12116,58 12074,45 
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