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γιαςί θα μιλήρξσμε ρήμεοα 

1. ςι είμαι εμεογειακή ποξρξμξίχρη 

2. γιαςί και πξσ υοηριμξπξιείςαι 

3. δσρκξλίεπ ρςη υοήρη ςηπ 

4. ποξρξμξιχςικά εογαλεία 

5. ενελίνειπ ρςξ όυι ςόρξ μακοιμό μέλλξμ 

6. ρυεδιαρμόπ κςιοίχμ σφηλήπ εμεογειακήπ απόδξρηπ 

7. παοαδείγμαςα 

9. υοήριμεπ πηγέπ 

8. αμάλσρη οίρκξσ επέμδσρηπ 



ςι είμαι εμεογειακή ποξρξμξίχρη ? 



ςι είμαι εμεογειακή ποξρξμξίχρη ? 

Είμαι η μαθημαςική αμαπαοάρςαρη (μξμςελξπξίηρη) ςχμ 

αλληλεπιδοάρεχμ μεςανύ ςξσ κςιοιακξύ κελύτξσπ, ςξσ ενχςεοικξύ 

πεοιβάλλξμςξπ, ςξσ υοήρςη, ςχμ ρσρςημάςχμ θέομαμρηπ-φύνηπ-

αεοιρμξύ-τχςιρμξύ καςά ςημ λειςξσογία εμόπ κςιοίξσ και ρυεςίζξμςαι 

με ςιπ ερχςεοικέπ ρσμθήκεπ πξσ επιςσγυάμξμςαι και ςημ καςαμάλχρη 

εμέογειαπ. 
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εμεογειακή ποξρξμξίχρη κςιοίξσ 

δσμαμική αμάλσρη με δσμαςόςηςα σπξλξγιρμώμ ρε επίπεδξ πξλύ 

μικοξύ υοξμικξύ βήμαςξπ λαμβάμξμςαπ σπόφη: 

Τθ κερμοχωρθτικότθτα των δομικϊν ςτοιχείων υπολογίηοντασ τθν κερμότθτα που 
αποκθκεφεται και αποδίδεται από αυτά ςτο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

Τθ πραγματικι κζςθ του ιλιου ςε ςχζςθ με τα δομικά ςτοιχεία που επθρεάηει τα 
θλιακά κζρδθ είτε λόγο ςκιαςμϊν είτε λόγο μειωμζνθσ διαπερατότθτασ 

Τα επίπεδα φυςικοφ φωτιςμοφ και τθν ανάγκθ ι μθ χριςθσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τον χριςτθ. 

Το φυςικό δροςιςμό με χριςθ των ανοιγμάτων όταν υπάρχει υπερκζρμανςθ ςτο 
εςωτερικό των χϊρων λαμβάνοντασ υπόψθ και τον χριςτθ. 



εμεογειακή ποξρξμξίχρη κςιοίξσ 

δσμαμική αμάλσρη με δσμαςόςηςα σπξλξγιρμώμ ρε επίπεδξ πξλύ 

μικοξύ υοξμικξύ βήμαςξπ λαμβάμξμςαπ σπόφη: 

Τθν αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ για 
τθν επίτευξθ ςυνκθκϊν κερμικισ άνεςθσ, οπτικισ άνεςθσ και υγιεινισ. 

Τθν χρονικι υςτζρθςθ τουσ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ ψφξθσ και του εφρουσ 
ανταπόκριςθσ των αυτοματιςμϊν.  

Τθν διαφορετικι απόδοςθ των ςυςτθμάτων ςε πλιρθ και μερικά φορτία.  

Τισ διαφορετικζσ χρεϊςεισ ενζργειασ ανάλογα με τθν χρονικι ςτιγμι 
κατανάλωςθσ και τθν ιςχφ αιχμισ. 



ποαγμαςική ρσμπεοιτξοά – δξμικά ρςξιυεία 

Πθγι: Modeling Methods for Energy in Buildings 



ποαγμαςική ρσμπεοιτξοά -ρκιαρμξί 



ποαγμαςική ρσμπεοιτξοά -ρκιαρμξί 



ποαγμαςική ρσμπεοιτξοά -ρκιαρμξί 



ποαγμαςική λειςξσογία ασςξμαςιρμώμ 

Πθγι: Fundamentals of HVAC Control Systems, ASHRAE eLearning 



ποαγμαςική λειςξσογία ρσρςήμαςξπ κασρςήοα - 

λέβηςα  

Πθγι: CIBSE Guide B - Heating Ventilation Air Conditioning 



ποαγμαςική λειςξσογία ρσρςήμαςξπ κασρςήοα - 

λέβηςα  

Πθγι: Modern Hydronic Heating For Residential and Light Commercial Buildings 



ποαγμαςική λειςξσογία αμςλίαπ θεομόςηςαπ 
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πξσ υοηριμξπξιείςαι η ποξρξμξίχρη  

ρύγκοιρη εμαλλακςικώμ ρυεδιαρμώμ και διατξοεςικώμ ςευμξλξγιώμ 

πιρςξπξίηρη [ASHRAE Standard 90.1 appendix G  LEED 19 points] 

ESCOs [ASHRAE Guideline 14: §5.1.3 Whole building calibrated 

simulation approach] 

βελςιρςξπξίηρη ρυεδιαρμξύ 



δσρκξλίεπ ρςημ υοήρη ςξσπ 

απαιςξύμςαι χοιαίεπ ςιμέπ ποξτίλ υοήρηπ (καςξίκηρη, ρσρκεσέπ)  αλλά 

και έμδσρηπ, δοαρςηοιόςηςαπ κ.α. ρε πεοιπςώρειπ ανιξλόγηρηπ 

θεομικήπ άμερηπ  

απαιςξύμςαι χοιαίεπ ςιμέπ θεομξκοαρίαπ ενχςεοικξύ αέοα, ρυεςικήπ 

σγοαρίαπ, άμερηπ και διάυσςηπ ηλιακήπ ακςιμξβξλίαπ, ςαυύςηςαπ και 

διεύθσμρηπ αμέμξσ 

χρήςη αρχείων ΤΜΥ (ΤΜΥ2, ΤΜΥ3), IWEC etc. Έλλειψη επίςημων 
δεδομζνων για την Ελλάδα. Λφςη η δημιουργία αρχείων με χρήςη 
Weather Generators. 

ζλλειψη επίςημων δεδομζνων για την Ελλάδα. Επιλογή δεδομζνων 
ανάλογα με τον ςτόχο τησ προςομοίωςησ και τισ επιθυμίεσ του πελάτη. 



δσρκξλίεπ ρςημ υοήρη ςξσπ 

απαιςείςαι καθξοιρμόπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ υοήρςη όπχπ για παοάδειγμα 

ούθμιρη θεομξρςάςη, διαυείοιρηπ ρσρςήμαςξπ τχςιρμξύ, υοήρη 

κιμηςήπ ρκίαρηπ, υοήρη μσυςεοιμήπ μόμχρηπ, υοήρη δσμαςξςήςχμ 

τσρικξύ δοξριρμξύ 

επιλογή δεδομζνων ανάλογα με τον ςτόχο τησ προςομοίωςησ. 
Συνίςταται η χρήςη τιμϊν ή καμπυλϊν από διεθνή πρότυπα όπωσ 
ΕΝ 15251, ASHRAE 55 



δσρκξλίεπ ρςημ υοήρη ςξσπ 

απαιςείςαι καθξοιρμόπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ υοήρςη όπχπ για παοάδειγμα 

ούθμιρη θεομξρςάςη, διαυείοιρηπ ρσρςήμαςξπ τχςιρμξύ, υοήρη 

κιμηςήπ ρκίαρηπ, υοήρη μσυςεοιμήπ μόμχρηπ, υοήρη δσμαςξςήςχμ 

τσρικξύ δοξριρμξύ 

επιλογή δεδομζνων ανάλογα με τον ςτόχο τησ προςομοίωςησ. 
Συνίςταται η χρήςη τιμϊν ή καμπυλϊν από διεθνή πρότυπα όπωσ 
 ΕΝ 15251, ASHRAE 55 



δσρκξλίεπ ρςημ υοήρη ςξσπ 

απαιςείςαι καλή γμώρη δξμικήπ τσρικήπ και ςχμ ρσρςημάςχμ πξσ 

μξμςελξπξιξύμςαι  

η καλή αμςίληφη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ μξμςέλξσ είμαι απαοαίςηςη για 

ςημ απλξπξίηρη ςχμ σπξλξγιρμώμ 

ςα “όμξοτα” γοατικά πεοιβάλλξμςα ειραγχγήπ δεδξμέμχμ δεμ 

επιςοέπξσμ ρςξμ μέξ modeler μα αμςιλητθεί ςξ ςι μξμςελξπξιεί  

garbage in, garbage out i.e. 

results only as good as inputs 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία* 

* Τα προςομοιωτικά εργαλεία που κα παρουςιαςτοφν είναι επιλογισ του ομιλθτι και δεν αντανακλοφν τισ κζςεισ 
του παραρτιματοσ τθσ ASHRAE 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία* 

ESP-r 

* Τα προςομοιωτικά εργαλεία που κα παρουςιαςτοφν είναι επιλογισ του ομιλθτι και δεν αντανακλοφν τισ κζςεισ 
του παραρτιματοσ τθσ ASHRAE 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: EnergyPlus 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: OpenStudio 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: OpenStudio 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: OpenStudio 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: Simergy 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: DesignBuilder 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: jEPlus  



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: eQuest 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: TRNSYS 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: ECOTECT 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία: ρύγκοιρη 

  κόςτοσ 
ακρίβεια 

υπολογιςμών 
ευχρηςτεία 

επιπλζον 
δυνατότητεσ 

Energy Plus δωρεάν μεγάλθ μικρι 
λογιςμικό  

βάςθσ 

OpenStudio μικρό μεγάλθ μεςαία 
SketchUp  

extensions 

Simergy δωρεάν μεγάλθ μεςαία - 

DesignBuilder μεγάλο μεγάλθ μεγάλθ CFD 

eQuest δωρεάν μεγάλθ μεςαία 
wizard για ςτιςιμο 

μοντζλου 

TRNSYS μεγάλο μεγάλθ μικρι 
ςυγγραφι 

components 

ECOTECT μεςαίο μεςαία μεγάλθ 
ακουςτικι  
ανάλυςθ 



ενελίνειπ πξσ ήδη ρσμβαίμξσμ... 

Cloud Computing: υοήρη ςξσ απξμακοσρμέμχμ σπξλξγιρςικώμ 

ρσρςημάςχμ για βελςιρςξπξίηρη ςξσ ρυεδιαρμξύ 

Microclimate : ρύζεσνη με λξγιρμικά σπξλξγιρμξύ μικοξκλιμαςικώμ 

ρσμθηκώμ  

BIM: ξλξκληοχμέμξπ ρυεδιαρμόπ μέρα από μια ρξσίςα λξγιρμικώμ πξσ 

θα ρσμεογάζξμςαι μεςανύ ςξσπ αμςαλλάρξμςαπ πληοξτξοίεπ  

CFD integration: εμρχμάςχρη λξγιρμικώμ σπξλξγιρςικήπ 

οεσρςξμηυαμικήπ για ακοιβέρςεοξσπ σπξλξγιρμξύπ    

Stochastic Analysis: πιθαμξκοαςική αμάλσρη εμεογειακήπ 

ρσμπεοιτξοάπ με θεώοηρη όυι ρςαθεοώμ παοαμέςοχμ αλλά  

καςαμξμώμ πιθαμξςήςχμ 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία μικοξκλίμαςξπ: ENVIMET 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία μικοξκλίμαςξπ: ENVIMET 



ποξρξμξιχςικά εογαλεία μικοξκλίμαςξπ: ENVIMET 



κςίοια σφηλήπ εμεογειακήπ απόδξρηπ 



εμεογειακόπ ρυεδιαρμόπ κςιοίχμ 

καθξοιρμόπ εμόπ κςιοίξσ βάρηπ-αματξοάπ με ςξ ξπξίξ ρσγκοίμεςαι ςξ 

σπό μελέςη κςίοιξ 

ASHRAE 90.1, K.Eν.A.K., εκνικζσ νομοκεςίεσ 
κρατϊν μελϊν Ε.Ε. 

ξικξμξμξςευμική αμάλσρη εμαλλακςικώμ ρεμαοίχμ ρυεδιαρμξύ και 

επιλξγή με βάρη καθξοιρμέμα κοιςήοια  

επενδφςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, 
βελτιςτοποίθςθ ςχεδιαςμοφ 



ξικξμξμική αμάλσρη κύκλξσ ζχήπ κςιοίξσ 

ςξ ρσμξλικό κόρςξπ ρςξ κύκλξ ζχήπ εμόπ κςιοίξσ απξςελείςαι από ςξ:  

κόςτοσ καταςκευισ (ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ χριματοσ) 

κόςτοσ μελζτθσ 

κόςτοσ λειτουργίασ (κόςτοσ ενζργειασ και νεροφ) 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ (εγκαταςτάςεων και αναλϊςιμα) 

κόςτοσ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ 

κόςτοσ αποκομιδισ 



ξικξμξμική ανιξλόγηρη ρυεδιαρμξύ 

η βελςιρςξπξίηρη ςξσ ρυεδιαρμξύ ρςξυεύει ρςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ 

ρσμξλικξύ κόρςξσπ 

η βελςίχρη ςξσ ρυεδιαρμξύ πλέξμ ςξσ ελάυιρςα απξδεκςξύ από ςξ 

εθμικό καμξμιρμό όπχπ και η εμεογειακή αμαβάθμιρη ποέπει μα 

αμςιμεςχπίζξμςαι χπ επέμδσρη  

 

  

γεμικά απξδεκςό μέςοξ ανιξλόγηρηπ ςηπ επέμδσρηπ  είμαι η 

καθαοή παοξύρα ανία (Net Present Value) 

μπξοξύμ μα ςεθξύμ και πεοιξοιρμξί, π.υ. μέγιρςξ πξρό επέμδσρηπ 

 

δεμ απαιςείςαι η γμώρη ςξσ κόρςξσπ αλλά ςηπ διατξοάπ κόρςξσπ 

από ςξ κςίοιξ βάρηπ  (ελάυιρςα απξδεκςό για μέα, στιρςάμεμξ για 

αμακαιμιζόμεμα) 

  



μέςοξ ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ ρυεδιαρμξύ 

𝑁𝑃𝑉 = −𝑃𝑉𝐶𝑂𝑆𝑇𝑆 + 𝑃𝑉𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝑇𝑆 = 
  

=- 
𝑅𝑐𝑜𝑠𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  +  

𝑅𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  

 

όπξσ:    PVcosts η  παοξύρα ανία ςηπ επέμδσρηπ 

             PVbenefits η  παοξύρα ανία ςηπ ενξικξμόμηρηπ 

             Rcost ςξ κόρςξπ επέμδσρηπ ρςξ έςξπ t 

             Rbenefit η ενξικξμόμηρη ρςξ έςξπ t 

             i= ςξ επιςόκιξ (καθξοιρμέμξ από ςξμ πελάςη) 

             n= ςα έςη σπξλξγιρμξύ (καθξοιρμέμξ από ςξμ πελάςη)              

 



δσρκξλίεπ ρςημ ξικξμξμική ανιξλόγηρη 

μεγάλη ρημαρία έυει η επιλξγή ςηπ υοξμικήπ διάοκειαπ σπξλξγιρμώμ 

και ςξσ επιςξκίξσ  

ςξ κόρςξπ λειςξσογίαπ εναοςάςαι από ςιπ καςαμαλώρειπ εμέογειαπ και 

ςξ κόρςξπ εμέογειαπ (?) 

ςξ κόρςξπ αμςικαςάρςαρηπ ενξπλιρμξύ εναοςάςαι ςημ υοξμική διάοκεια 

σπξλξγιρμώμ 



case study 1: βελςιρςξπξίηρη ρκιάρςοξσ 

ρε κςίοιξ γοατείχμ ζηςείςαι μα καθξοιρθεί ςξ βέλςιρςξ μήκξπ 

ποξβόλξσ.   

μικοσ προβόλου 

κατανάλωςθ 
τεχνθτοφ 

φωτιςμοφ 

κατανάλωςθ 
ψφξθσ 

κατανάλωςθ 
κζρμανςθσ 



case study 1: βελςιρςξπξίηρη ρκιάρςοξσ 
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case study 2: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ 

αμαβάθμιρηπ ρυξλικξύ ρσγκοξςήμαςξπ 

εμεογειακή ποξρξμξίχρη στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ 

καθξοιρμόπ ρεμαοίχμ επεμβάρεχμ και κξρςξλξγήρειπ  

εμεογειακή ποξρξμξίχρη επεμβάρεχμ 

καθξοιρμόπ πεοιόδξσ σπξλξγιρμώμ και επιςξκίχμ επέμδσρηπ 

σπξλξγιρμόπ καθαοήπ παοξύραπ ανίαπ κάθε ρεμαοίξσ και εμςξπιρμόπ 

ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ επέμβαρηπ 



case study 2: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ 

αμαβάθμιρηπ ρυξλικξύ ρσγκοξςήμαςξπ 
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πόρξ βέβαιξι ήμαρςε για ςα απξςελέρμαςα? 



πιθαμξκοαςική αμάλσρη vs μςεςεομιμιρςική 

κάθε ςι πξσ υαοακςηοίζεςαι από έλλειφη γμώρηπ ξοίζεςαι όυι χπ μια 

ρςαθεοή ςιμή αλλά χπ μεςαβληςή πξσ εμταμίζει μια πσκμόςηςα 

πιθαμόςηςαπ 

ςξ απξςέλερμα πξσ ποξκύπςει από ςημ αμάλσρη δεμ είμαι μια ςιμή 

αλλά παίομει ςη μξοτή καςαμξμήπ. 



πιθαμξκοαςική αμάλσρη vs μςεςεομιμιρςικήπ 



πιθαμξκοαςική αμάλσρη vs μςεςεομιμιρςικήπ 



υοήριμεπ πηγέπ 

Ιρςξρελίδεπ: 

βιβλία: 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ 

 

http://www.ibpsa.org/ 

 

http://onebuilding.org/ 

 

 

 
Energy Simulation in Building Design 

 

Building Performance Simulation for Design and Operation 

 

Advanced Building Simulation 

 

Design Energy Simulation for Architects 
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