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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

Σο παρϊν ζγγραφο αφοφ το ςυμπλθρϊςετε, το αποκθκεφετε ςτον υπολογιςτι ςασ και το 

ςτζλνετε ωσ επιςυναπτόμενο (Attachment) ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 

sartemi@auth.gr  

Οι εφαρμογζσ βρίςκονται ςτο μενοφ Πακθτικό ςπίτι →Με άλλθ ματιά→Συπικό ςπίτι ι πίτι 

με εξωτερικι μόνωςθ  

Μελετώντασ τον ρόλο τθσ ςτζγθσ 

Επιλζγουμε τθν εφαρμογι Συπικό ςπίτι. 

Ασ αναρρωτθκοφμε πόςο ςθμαντικι είναι θ φπαρξθ τθσ ςτζγθσ και υπό ποιεσ ςυνκικεσ. 

 Εκτελοφμε τθν εφαρμογι ωσ ζχει (δθλαδι ζνα ςπίτι με ςτζγθ) μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του 

ρολογιοφ να είναι 00:20:00:00. Καταγράφουμε ςτον παρακάτω πίνακα τθν μζςθ κερμοκραςία 

που επικρατεί ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ ( ). Επαναλαμβάνουμε τισ μετριςεισ 

άλλεσ δφο φορζσ και ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και επαναλαμβάνουμε τθν παραπάνω διαδικαςία, για ςπίτι 

χωρίσ ςτζγθ. υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΠΙΣΙ ΜΕΣΡΗΗ 1 ΜΕΣΡΗΗ 2 ΜΕΣΡΗΗ 3 Μ.Ο. ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΜΕ ΣΕΓΗ     

ΧΩΡΙ ΣΕΓΗ     

 

Σι ςυμπζραςμα βγάηουμε από τισ παραπάνω μετριςεισ;Τπό ποιεσ ςυνκικεσ επιλζγουμε ζνα 

ςπίτι με ςτζγθ και πότε ζνα ςπίτι χωρίσ ςτζγθ; 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

Μελετώντασ τον ρόλο των παρακφρων 

 Βριςκόμαςτε ςτθν εφαρμογι Συπικό ςπίτι και επιλζγουμε το κουμπί Reload. 

Εκτελοφμε τθν εφαρμογι ωσ ζχει (δθλαδι ζνα ςπίτι με το παράκυρο ςτθν αριςτερι πλευρά) 

μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του ρολογιοφ να είναι 00:20:00:00. Καταγράφουμε ςτον παρακάτω 

πίνακα τθν μζςθ κερμοκραςία που επικρατεί ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ ( ). 

Επαναλαμβάνουμε τισ μετριςεισ άλλεσ δφο φορζσ και ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και παίρνουμε μετριςεισ για ςπίτι με παράκυρο από τθν δεξιά 

πλευρά. υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και επαναλαμβάνουμε τθν παραπάνω διαδικαςία, για ςπίτι με 

παράκυρα και από τισ δφο πλευρζσ. υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΜΕΣΡΗΗ 1 ΜΕΣΡΗΗ 2 ΜΕΣΡΗΗ 3 Μ.Ο. ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΑΡΙΣΕΡΑ     

ΔΕΞΙΑ     

ΑΡΙΣΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ     

 

Σι ςυμπζραςμα βγάηουμε από τισ παραπάνω μετριςεισ; ε ποια περίπτωςθ ζχουμε τθν 

μικρότερθ δυνατι μεταβολι κερμοκραςίασ από τθν αρχικι εςωτερικι κερμοκραςία (18ο C); 

 

 

 

 

 

 

 Βριςκόμαςτε ςτθν εφαρμογι Συπικό ςπίτι και επιλζγουμε το κουμπί Reload. 

Εκτελοφμε τθν εφαρμογι ωσ ζχει (δθλαδι ζνα ςπίτι με το παράκυρο ςτθν αριςτερι πλευρά) 

μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του ρολογιοφ να είναι 00:20:00:00. Καταγράφουμε ςτον παρακάτω 

πίνακα τθν μζςθ κερμοκραςία που επικρατεί ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ ( ). 

Επαναλαμβάνουμε τισ μετριςεισ άλλεσ δφο φορζσ και ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και επαναλαμβάνουμε τθν παραπάνω διαδικαςία, για ςπίτι με 

το μζγεκοσ του παρακφρου να είναι όςο όλοσ ο αριςτερόσ τοίχοσ. υμπλθρϊνουμε τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΜΕΣΡΗΗ 1 ΜΕΣΡΗΗ 2 ΜΕΣΡΗΗ 3 Μ.Ο. ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΜΙΚΡΟ     

ΜΕΓΑΛΟ     

 

Σι παρατθροφμε από τον παραπάνω πίνακα; Παίηει ρόλο το μζγεκοσ των παρακφρων; 

 

 

 

 

 

 

Μελετώντασ  τον προςανατολιςμό του ςπιτιοφ 

Βριςκόμαςτε ςτθν εφαρμογι Συπικό ςπίτι και επιλζγουμε το κουμπί Reload.  

Εκτελοφμε τθν εφαρμογι ωσ ζχει (δθλαδι οι ακτίνεσ να προςπίπτουν ςτθν κφρια πρόςοψθ του 

ςπιτιοφ – τοίχοσ με το παράκυρο ) μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του ρολογιοφ να είναι 00:20:00:00. 

Καταγράφουμε ςτον παρακάτω πίνακα τθν μζςθ κερμοκραςία που επικρατεί ςτο εςωτερικό 

του ςπιτιοφ ( ). Επαναλαμβάνουμε τισ μετριςεισ άλλεσ δφο φορζσ και 

ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και επαναλαμβάνουμε τθν παραπάνω διαδικαςία, και 

αλλάηουμε τισ εκτίνεσ του θλίου να προςπίπτουν κάκετα ςτο ζδαφοσ. υμπλθρϊνουμε τον 

παρακάτω πίνακα: 

Επιλζγουμε το κουμπί Reload και παίρνουμε μετριςεισ αλλάηοντασ τισ ακτίνεσ του θλίου να 

προςπίπτουν από τθν πλευρά του τοίχου που δεν ζχει παράκυρο. υμπλθρϊνουμε τον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΑΚΣΙΝΕ ΗΛΙΟΤ 
ΠΡΟΠΙΠΣΟΤΝ: 

ΜΕΣΡΗΗ 1 ΜΕΣΡΗΗ 2 ΜΕΣΡΗΗ 3 Μ.Ο. ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ 
ΠΡΟΟΨΗ 

    

ΚΑΘΕΣΑ ΣΟ 
ΕΔΑΦΟ 

    

ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ 
ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ 
ΣΟΙΧΟΤ 

    

 

Σι ςυμπζραςμα βγάηουμε από τα παραπάνω; Ασ παρατθριςουμε τον προςανατολιςμό που 

ζχει το ςπίτι μασ, τθν εκμετάλλευςθ του ιλιου κακόλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ και ασ τθν 

αξιολογιςουμε. 

 

 

 

 

 

 

Μελετώντασ τα υλικά καταςκευισ 

Για τθν δραςτθριότθτα αυτι κα χρθςιμοποιιςουμε και τισ δφο εφαρμογζσ (Συπικό ςπίτι και 

πίτι με εξωτερικι μόνωςθ). 

Επιλζγουμε τθν εφαρμογι Συπικό ςπίτι  ωσ ζχει μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του ρολογιοφ να είναι 

00:20:00:00. Καταγράφουμε ςτον παρακάτω πίνακα τθν μζςθ κερμοκραςία που επικρατεί ςτο 

εςωτερικό του ςπιτιοφ ( ). Επαναλαμβάνουμε τισ μετριςεισ άλλεσ δφο φορζσ και 

ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 

Επιλζγουμε τθν εφαρμογι πίτι με εξωτερικι μόνωςθ ωσ ζχει και επαναλαμβάνουμε τθν 

παραπάνω διαδικαςία. υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΠΙΣΙ ΜΕΣΡΗΗ 1 ΜΕΣΡΗΗ 2 ΜΕΣΡΗΗ 3 Μ.Ο. ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΧΩΡΙ ΜΟΝΩΗ     

ΜΕ ΜΟΝΩΗ     

 

Σι παρατθροφμε; Σι υλικά ζχουν χρθςιμοποιθκεί για το δικό μασ ςπίτι;  

 

 

 

 

 

Λοιπά κριτιρια 

ε αυτιν τθν δραςτθριότθτα μποροφμε να επιλζξουμε όποια εφαρμογι κζλουμε και να 

μεταβάλλουμε άλλα χαρακτθριςτικά ,όπωσ τθν κζςθ και το μζγεκοσ των φυτϊν, το πάχοσ των 

τοίχων κτλ, όπωσ το επικυμοφμε εμείσ. Καταγράφουμε τισ ενεζργειζσ μασ και τα αποτελζςμα 

τά τουσ. Σι ςυμπεραςμα βγάηουμε; 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

υνδυάηοντασ... 

Αφοφ ζχουμε καταλάβει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εςωτερικι κερμοκραςία ενόσ 

ςπιτιοφ, ιρκε θ ϊρα να απαντιςουμε ςτο παρακάτω ςενάριο: 

τα ςπίτια των δφο εφαρμογϊν επικρατοφν οι ίδιεσ ςυνκικεσ, όπου ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ 

θ κερμοκραςία ξεκινά από τουσ 18ο C και μεταβάλλεται ςυνεχϊσ. Επιλζγουμε το επικυμθτό για 

μασ ςπίτι (με ι χωρίσ μόνωςθ), καταγράφουμε παρακάτω τον ςυλλογιςμό μασ και τισ επιλογζσ 

– ςυνδυαςμοφσ που κάναμε για να φτιάξουμε το βζλτιςτο ςπίτι, ϊςτε θ μζςθ κερμοκραςία 

του ςπιτιοφ να είναι όςο πιο κοντά ςτουσ 18ο C μζχρισ ϊτου θ ζνδειξθ του χρονόμετρου να    

είναι 00:20:00:00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφοφ ζχετε καταλιξει ςτο ιδανικό για ςασ ςπίτι, πιζςτε PrintScreen (PrtScr) από το 

πλθκτρολόγιό ςασ για να «φωτογραφιςετε» το ςχζδιο ςπιτιοφ που κάνατε και ζπειτα ςτθν 

επόμενθ ςελίδα κάνετε δεξί κλικ →Επικόλλθςθ (δεξί κλίκ →Paste) για να «αποτυπωκεί» το 

ςχζδιό ςασ 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 
Α.Π.Θ. 

    

 

 

 


