
84	 FOCUS 

Abstract	
In	order	to	mitigate	the	effects	of	climate	
change,	it	is	deemed	necessary	to	reduce	
harmful	gases	and	promote	energy	
conservation.	The	building	sector	has	a	key	role	
in	its	risks	and	impacts,	as	buildings	have	high	
energy	consumption	and	emit	a	large	
percentage	of	carbon	dioxide	into	the	
atmosphere.	To	achieve	energy	savings	and	
limit	the	use	of	fossil	fuels,	it	is	essential	to	
minimize	the	amount	of	solar	energy	absorbed	
by	buildings	as	well	as	reduce	any	heat	loss.	
Doubtlessly,	windows	contribute	significantly	
to	energy	consumption	as	they	transfer	a	large	
amount	of	energy	from	the	environment	to	the	
building	and	vice	versa.	However,	in	recent	
years,	various	technologies	have	been	
developed	in	the	field	of	glazing,	which	help	to	
avoid	the	overheating	of	a	building	while	
optimizing	energy	efficiency.	In	particular,	the	
article	describes	a	case	study	of	an	existing	
residence	in	Thessaloniki.	The	aim	is	to	find	the	
best	alternative	solution,	through	comparing	
the	energy	efficiency	of	different	intelligent	
glazing	in	an	existing	space,	in	order	to	achieve	
balance	between	minimizing	the	rate	of	heat	
loss	and	preventing	unwanted	heating	in	
summer.	This	comparison	was	performed	with	
the	help	of	a	dynamic	simulation	tool.		
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Introduction	
Focusing	on	the	elements	that	make	up	a	
window,	glazing	is	the	one	that	occupies	most	
of	the	space	and	consequently	contributes	to	a	
greater	percentage	of	heat	loss.	Therefore,	their	
proper	design	leads	to	reduced	energy	
consumption	through	the	building	envelope.	At	
this	point	it	should	be	noted	that	the	decision	to	
select	the	"ideal"	glazing	is	a	complex	process	
as	it	requires	consideration	of	various	factors.	
In	this	research,	emphasis	will	be	placed	on	
their	optical	and	thermal	properties.	Its	aim	is	
to	find	the	optimal	alternative	to	intelligent	
glass,	by	comparing	different	simulations	to	
achieve	a	balance	between	minimizing	the	rate	
of	heat	loss	in	winter	and	preventing	unwanted	
heating	in	summer.	According	to	the	US	
Department	of	Energy,	the	heat	that	either	
escapes	or	enters	through	the	windows,	
represents	about	30%	of	the	energy	used	for	
both	heating	and	cooling	of	buildings.	This	
percentage	is	the	highest	share	of	energy		

consumption	in	a	building.	Therefore,	it	is	
understood	that	in	order	to	optimize	the	
glazing	and	their	performance,	architects	must	
have	knowledge	in	terms	of	their	design.	As	for	
house	in	Kalamaria,	the	total	heat	transfer	(U	
value),	the	visible	light	transmission	(VT	or	
Tvis)	and	the	solar	heat	increase	coefficient	
(SHGC)	have	been	examined.	After	the	study	of	
the	selected	area	of	the	house,	the	problem	was	
identified	in	the	high	percentage	of	coverage	of	
the	walls	next	to	the	windows	as	well	their	poor	
design,	mainly	due	to	their	age.	Simulations	
with	Windows	7.7	were	used	to	calculate	and	
display	the	rate	of	heat	loss	and	increase	of	
solar	heat	in	the	building.	Although	there	are	
different	categories	of	windows,	this	research	
focuses	only	on	vertical	and	fixed	glazing	
without	shading	systems.	More	specifically,	a	
research	was	realized	on	finding	windows	with	
better	performance	in	order	to	minimize	heat	
loss	in	winter	and	prevent	infrared	radiation	
and	the	unwanted	increase	of	heat	in	the	
summer	months.		
	
Definition	of	intelligent	glazing		
The	energy	upgrade	of	the	windows,	in	
combination	with	the	avoidance	of	possible	
losses,	has	as	a	result	the	reduction	of	the	cost	
for	the	consumption	of	electricity	but	also	the	
reduction	of	the	emissions	of	carbon	dioxide	
gases	in	the	atmosphere.	An	ideal	glazing	
should	control	the	spectrum	of	infrared	(IR)	
radiation	and	be	permeable	to	the	visible	
spectrum	of	solar	radiation	(VIS).	It	should	be	
noted	that	the	various	characteristics	and	
properties	of	glass	are	parameters	that	affect	
heat	transfer.	A	glazing	that	is	intelligent	has	
the	ability	to	partially	block	unwanted	solar	
radiation	and	change	its	light	control	properties	
in	response	to	an	external	stimulus.	Energy	
efficiency	is	achieved	by	increasing	the	heat	
input	to	the	interior	during	the	winter	and	vice	

versa	using	glass	with	dynamic	thermal	
properties	[1].	
The	so-called	chromogenic	materials	also	
belong	to	this	category	of	smart	materials.	The	
perception	of	external	stimuli	and	their	
immediate	reaction	by	changing	their	
mechanical,	physicochemical,	electrical	
properties	or	even	their	geometric	
characteristics	make	them	able	to	adapt	to	
ever-changing	environmental	conditions.	The	
modification	of	their	properties	can	be	done		
independently	and	reversibly.	Chromogens	are	
a	category	of	materials,	to	which	belong:	self-
cleaning,	shape	memory	and	phase	change,	
piezoelectric,	electrochromatic	(EC),	
photochromic,	thermochromic	materials,	etc.	
Therefore,	the	specific	category	of	glasses	that	
has	the	ability	to	change	their	visual	properties	
are	called	chromogenic	glasses.	By	utilizing	
transparent	chromogenic	materials	in	the	field	
of	architecture,	intelligent	glazings	are	created,	
which	have	the	ability	to	change	their	
performance,	optimizing	the	energy	behavior	of	
buildings	[2].	
	
Categorization	of	smart	glazing	
A	crucial	point	is	the	awareness	of	the	
peculiarities	as	well	as	the	exploitation	of	the	
possibilities	offered	by	intelligent	materials.	For	
this	reason,	it	is	necessary	to	separate	them	
into	classification	standards.	Classifications	
take	into	account	many	different	criteria	each	
time.	Based	on	the	operation	mode	of	the	smart	
glass,	the	following	two	types	of	dynamic	
systems	are	appropriate:	passive	(self-
adjusting)	and	the	active	(adjustable	to	the	
user's	needs).	A	basic	criterion	for	their	
distinction	is	whether	an	electric	charge	is	
required	to	achieve	change	of	intelligent	
materials.	In	the	event	that	their	change	is	
made	without	the	use	of	electric	charge,	it	is	
categorized	as	passive.	Their	independent	
response	to	the	appearance	of	natural	stimuli	
such	as	light	and	heat,	makes	them	particularly	
easy	to	install	and	more	reliable	compared	to	
active	systems	as	they	avoid	any	impossibilities	
of	user	control.	Photochromic	and	
thermochromic	glass	belong	to	this	category	[3].	
Photochromic	glazing	is	usually	manufactured	
as	a	film,	which	adheres	to	the	inner	surface	of	
the	glass	pane.	With	the	direct	exposure	of	the	
glass	to	the	sun's	rays,	a	process	is	caused	due	
to	the	difference	in	the	spectral	absorption	
between	the	energy	layers	of	the	glass	and	the	
additives.	This	process	leads	to	the	outcome	of	
intense	color	in	the	glass	[4].		
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Fig.1 – The house in Kalamaria selected for 
the present study1 
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Thermochromic	glass	consists	of	a	common	
safety	intermediate	layer,	which	is	made	by	
extruding	special	thermochromic	materials	in	
polyvinylbutyral	(PVB).	This	intermediate	layer	
is	laminated	between	two	thermally	reinforced	
or	hardened	glass	tiles	and	finally	placed	in	an	
insulated	glass	unit	(IGU)	with	a	low	emission	
coating.	A	thermochromic	glazing	has	the	
potential	to	alter	the	optical	properties	in	
response	to	temperature	change.	In	essence,	
the	glass	acquires	a	darker	opaque	tone,	
drawing	heat	from	direct	sunlight	[5].	
In	contrast,	in	active	dynamic	systems	the	
intelligent	glass	has	the	ability	to	change	the	
light	transmission	properties	when	voltage	is	
applied	on	it.	The	result	is	its	transformation	
from	transparent	to	opaque	and	vice	versa.	The	
main	types	of	active	technologies	are:	
electrochromic	devices	(EC),	suspended	
particle	devices	(SPD)	and	dispersed	liquid	
crystal	polymer	(PDLC)	devices.	All	three	types	
differ	in	chemistry,	production	requirements,	
performance	and	cost	characteristics.	
Therefore,	each	of	them	differs	in	the	suitability	
for	specific	applications	or	requirements	
(privacy,	switching	speed,	reduction	of	solar	
gain,	etc.)	
Like	all	active	switchable	glazing	systems,	
electrochromic	ones	are	also	made	of	different	
coatings	of	materials	between	two	panes	of	
glass.	The	variation	of	properties	is	based	on	
the	import	or	export	of	mobile	ions	from	the	
electrochromic	layer.	By	applying	an	electric	
stimulus	between	the	two	transparent	
conductors,	the	ions	that	are	expelled	from	the	
accumulation	layer,	penetrate	the	conductor	
layer	and	end	up	in	the	electrochromic	layer,	as	
a	consequence	of	the	change	of	its	optical	
properties.		
The	suspended	particle	device	(SPD)	is	a	film	
that	is	laminated	between	two	sheets	of	glass	or	
plastic.	There	are	rod-shaped	particles	inside	
the	film,	which	are	suspended	in	a	fluid	and	
placed	between	two	electrical	conductors.	
These	ducts	are	made	of	a	thin	transparent	
plastic	film.	When	the	power	supply	is	switched	
on,	the	suspended	particles	are	aligned	so	that	
light	passes	through	and	the	glass	becomes	
transparent.	
Liquid	crystal	glass	consists	of	a	film,	which	
contains	tiny	spheres	of	crystals	dispersed	in	a	
polymeric	liquid.	This	membrane	is	trapped	
between	two	electrical	conduits	of	transparent	
thin	plastic	film.	In	the	absence	of	the	electrical	
stimulus,	the	liquid	crystals	are	scattered	and	
as	a	result	they	experience	the	refraction	of	
light	rays.	Hence,	the	translucent	tint	of	the	
glass	emerges	[6].	
	
Residence	and	Orientation	
The	building	is	located	in	the	area	of	Kalamaria	
in	Thessaloniki.	It	is	a	detached	house	with	a	
basement,	a	ground	floor	and	a	flat	roof.	The	
age	of	the	house,	thus	its	glazing	in	combination	
with	the	incorrect	choice	of	glazing	and	
windows	are	the	two	main	causes	of	exceeding	
energy	consumption.	This	case	study	focuses	on	
the	living	room	area,	as	it	is	the	room	with	the	
highest	heat	loss.	It	consists	of	a	large	central	
window	(A	=	3.1m	width	x	1.7m	height)	and	
two	smaller	ones	(B	=	0.65m	width	x	1.7m	

height	and	C	=	3.45	width	x	0.3m	height).	Heat	
increase	coefficient	(SHGC)	and	visible	
transmission	(VT)	are	of	great	importance	
regarding	the	study	of	the	energy	efficiency	of	
glass	panes.	These	two	factors	are	determined	
by	the	orientation	of	the	windows	in	relation	to	
the	North,	the	latitude	and	longitude	of	the	
building	under	study	[7].	

Software	and	Methodology	
WINDOW	7.2,	is	a	software	especially	useful	for	
architects,	designers,	builders	and	engineers	as	
it	is	designed	to	calculate	the	thermal	and	
visual	properties	of	glass	and	glazing.	For	the	
following	simulations,	the	vinyl	frame	is	set	as	
the	default.	Factors	of	this	choice	were	both	the	
desire	for	a	uniform	facade,	as	the	rest	of	the	
existing	windows	are	also	made	of	vinyl	(PVC),	
as	well	as	the	fact	that	they	have	the	highest	
energy	efficiency	in	areas	with	hot	climates	[8].	
However,	in	the	current	situation	(simulation	
No.1)	the	frames	are	defined	as	the	existing	
ones.	The	glass	used	in	the	composition	of	the	
dynamic	window	is	clear	glass	6mm.	Regarding	
the	gap	filling	gas	with	a	distance	of	12mm	
between	the	panes,	90%	argon	and	10%	dry	air	
have	been	selected.	Therefore,	the	gap	filling	
gas	is	sufficient	for	a	good	thermal	conductivity.	
The	environmental	status	is	defined	by	the	
European	Committee	for	Standardization	(CEN)	
[9]

	

	
	

Case	Study		
Simulation	No.1	_	Existing	Situation	
It	is	important	to	understand	the	current	
situation	and	compare	it	with	different	options.	
By	studying	the	existing	windows,	the	problems	
are	researched	and	identified,	resulting	in	
finding	more	proper	solutions.	The	glazing	of	
this	space	is	one	single	pane	of	3mm.	The	frame	
of	windows	A	and	B	is	made	of	aluminum	while	
C	is	made	of	wood	and	all	three	frames	are	
50mm	thick.	

	
Simulation	No.2	_	EC	Glass	
It	is	a	dynamic	glass,	which	consists	of	two	
panels.	The	construction	company	that	is	
currently	leading	the	way	in	this	type	of	coating,	
is	Saint-Gobain,	using	the	dynamic	Sage	Glass.	
The	EC	coating	is	placed	on	the	inner	surface	of	
the	outer	laminated	glass	[10].	More	
specifically,	the	composition	of	the	glass	is:	
4mm	clear	w	/	SR2.0	|	0.89mm	SentryGlass	EC	|	
2.2mm	SageGlass	|	12mm	air	space	w	/	90%	
Argon	fill	|	6mm	clear	glass	[11].	

Simulation	No.3	_	SPD	Glass	
Various	construction	companies	deal	with	SPD	
coatings.	Although	each	company	may	
specialize	in	a	specific	area,	such	as	AGC	with	its	
automotive	Wonderlite	product,	all	coatings	
work	the	same	way.	SmartGlass	international	
has	Solar	Smart	glass	which	offers	control	of	
solar	radiation	by	reducing	the	thermal	
transmission	through	the	glass.	The	layout	is:	
4mm	clear	glass	|	0.89mm	SPD	film	|	2.2mm	
clear	glass	|	12mm	air	space	w	/	90%	Argon	fill	
|	6mm	clear	glass	

DATA	 Window	&	
Orientation	

A-	
SE	

B-
S.W	

C-
ΝEU	

	
INPUT	

	

Dimensions	

(cm)	

310	
x	
170	

65	
x	
170	

345	
x	
30	

Square	Meters	 5.270	 1.105	 1.035	
	
	

OUTPUT	
	

U	value	
(W/m2K)	

6.013	 6.246	 4.095	

SHGC	 0.868	 0.868	 0.571	
Visible	
Transmittance	
(VT)	

	
0.566	

	
0.691	

	
0.461	

DATA	 Window	&	
Orientation	

A-	
SE	

B-
S.W	

C-
ΝEU	

	
INPUT	

	

Dimensions	

(cm)	

310	
x	
170	

65	
x	
170	

345	
x	
30	

Square	Meters	 5.270	 1.105	 1.035	
	
	

OUTPUT	
	

U	value	
(W/m2K)	

1.699	 1.847	 2.094	

SHGC	 0.444	 0.399	 0.399	
Visible	
Transmittance	
(VT)	

	
0.566	

	
0.466	

	
0.331	

Tab.1 – Simulation No.1, Existing Situation 

Fig.2 – Master plan and selected area.2 

Fig.3 – Photos of selected area.3 

Tab.2 – Simulation No.2, EC Glass 
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Simulation	No.4	_	LC	Glass	
Companies	that	supply	LCD	glass	are	Gauzy,	
Merck	with	Eyrise,	Saint-Gobain	with	Priva-Lite	
and	Guardian	Glass	with	Reveal.	
The	structure	of	the	film	is	closer	to	that	of	the	
SPD,	however	the	glass	also	follows	the	
composition	of	the	previous	two:	4mm	clear	
glass	|	2mm	LC	film	|	2.2mm	clear	glass	|	12mm	
air	space	w	/	90%	Argon	fill	|	6mm	clear	glass	
	

	
Tab.4 – Simulation No.4, LC Glass 

	
Simulation	No.	5	_	Thermochromic	Glass	panes	
simple	
The	transparent	intermediate	film	is	located	on	
the	outer	laminated	glass.	
A	typical	composition	is:	5mm	clear	glass	
0.5mm	Suntituve	Interlayer	|	5mm	clear	glass	|	
12mm	air	space	w	/	90%	Argon	fill	|	6mm	clear	
glass	
	

Tab.5 – Simulation No.5, Thermochromic Glass 

	
Simulation	No.6	_	Thermochromic	with	e-low	
Pleotint	Suntuitive	is	a	glass	with	
thermochrome	technology.	In	addition,	in	
combination	with	Low-E	coating	on	the	inner	
glass,	even	higher	performance	is	achieved.	
Its	composition	is:	5mm	clear	glass	|	0.5mm	
Suntituve	Interlayer	|	5mm	clear	glass	|	12mm	
air	space	w	/	90%	Argon	fill	|	6mm	clear	glass	
e-low.	
	
	

Description	of	simulation	results	
In	this	case	study,	the	evaluation	of	the	energy	
efficiency	of	glass	was	performed	through	six	
simulations.	The	summary	of	these	is	presented	
in	the	table	below,	with	the	following	
explanations:	
No.1	Based	on	the	results	of	the	simulations,	the	
existing	glass	panes	of	the	space	have	the	
highest	thermal	conductivity	(4,913)	both	in	
summer	and	winter,	as	well	as	an	increase	in	
heat	(0.708)	in	summer.	
No.2	With	the	application	of	electrochromic	
coating,	both	the	thermal	conductivity	and	the	
level	of	solar	transmission	are	dramatically	
reduced	(1,880	&	0.394	respectively).	
No.3	In	the	third	simulation,	with	the	addition	
of	the	SPD	film,	the	thermal	conductivity	and	
the	level	of	solar	transmission	remain	quite	low	
(1.906	&	0.370)	
No.4	With	the	application	of	LC	membrane,	a	
reduction	of	the	thermal	conductivity	(2.526)	is	
observed	in	about	half,	in	comparison	with	the	
initial	state.	The	solar	transmission	is	slightly	
reduced	(0.424).	
No.5	Plain	thermochromic	glass	has	a	thermal	
conductivity	of	2.483	and	a	solar	transmission	
of	0.449.	
No.6	Finally,	the	thermochromic	intermediate	
layer	with	the	e-low	coating,	clearly	presents	
both	the	lowest	thermal	conductivity	(1.718)	
and	solar	transmission	(0.337).	
	
Simulations	
(Average)	

U-Value	
(W/m2K)	

	
SHGC	

Visible	
Transmittance	

(VT)	
No.1	 4.913	 0.708	 0.653	
No.2	 1.880	 0.394	 0.454	
No.3	 1.906	 0.370	 0.365	
No.4	 2.526	 0.502	 0.424	
No.5	 2.483	 0.528	 0.449	
No.6	 1.718	 0.337	 0.383	
Tab.7 - Summary of simulation data. The results 
were obtained through the Window 7.7 
program 
 
Conclusions	
Smart	glazing	contributes	dynamically	to	
energy	efficiency	and	reduced	energy	
consumption	in	the	building	[12].	The	present	
study	aimed	to	reduce	the	rate	of	increase	of	
solar	heat	which	can	lead	to	overheating	in	
summer	and	minimize	heat	loss	in	winter	
through	the	use	of	Window	7.7.	Taking	into	
account	the	climate	of	Thessaloniki	as	a	
parameter,	the	results	of	the	existing	simulation	
(No.1)	regarding	the	detached	house	in	
Kalamaria	area	are	considered	incomplete	and	
deviate	from	the	theory	of	energy	efficiency.	
Based	on	the	orientation	of	the	house,	on	the	
southeast	side	there	is	low	solar	transmission	

during	the	months	of	May,	June	and	July.	In	
contrast,	in	January,	February,	March,	
September,	October,	November	and	December,	
the	solar	transmission	is	the	highest	mainly	
during	the	morning	and	noon	hours.	The	
southwest	orientation	shows	maximum	solar	
transmission	in	May,	June	and	July,	while	the	
northeast	orientation	has	maximum	solar	
transmission	in	the	same	months	during	the	
morning	hours.	As	far	as	the	windows	are	
concerned,	they	are	oriented	northeast,	
southeast	and	southwest.	Considering	that	at	
least	one	double	glazing	pane	lays	the	
foundation	for	the	window	to	be	efficient,	the	
two	imminent	parameters	for	its	optimal		
energy	efficiency	are	the	filling	gas,	which	must	
suppress	the	heat	transfer	and	the	low-e	
coating	which	can	be	combined	with	any	smart	
glazing	pane	aiming	for	the	optimal	
performance	of	the	glass	[13].		As	some	of	the	
smart	materials	have	only	been	introduced	
experimentally	in	the	field	of	architecture,	they	
are	not	yet	available	in	the	wider	market	due	to	
their	high	production	costs	[14].	The	above	
study	recommends	the	replacement	of	existing	
glass	with	electrochromic,	as	they	present	the	
best	results	compared	to	the	rest	while	being	
the	most	realistic	solution	in	terms	of	cost	[15].	
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Περίληψη	

Για	τον	μετριασμό	των	συνεπειών	της	κλιματικής	
αλλαγής,	κρίνεται	αναγκαία	η	μείωση	εκπομπών	
επιβλαβών	αερίων	και	η	εξοικονόμηση	ενέργειας.	Ο	
κτιριακός	τομέας	διαδραματίζει	σημαντικό	ρόλο	στους	
κινδύνους	και	τις	επιπτώσεις	της,	καθώς	τα	κτίρια	
έχουν	υψηλή	ενεργειακή	κατανάλωση	και	εκπέμπουν	
μεγάλο	ποσοστό	διοξειδίου	του	άνθρακα	στην	
ατμόσφαιρα.	Για	την	βελτίωση	της	κατάστασης,	
κρίνεται	αναγκαία	η	μείωση	του	ποσού	ηλιακής	
ενέργειας	που	απορροφάται	από	τα	κτίρια	αλλά	και	η	
απώλεια	θερμότητας	από	αυτά.	Είναι	κοινώς	
αποδεκτό	πως	τα	παράθυρα	συντελούν	σε	ένα	
σημαντικό	βαθμό	στην	ενεργειακή	κατανάλωση	
καθώς	από	αυτά	μεταφέρεται	μεγάλη	ποσότητα	
ενέργειας	από	το	περιβάλλον	στο	κτίριο	και	
αντίστροφα.	Ωστόσο	τα	τελευταία	χρόνια	έχουν	
αναπτυχθεί	διάφορες	τεχνολογίες,	στον	τομέα	των	
υαλοπινάκων,	οι	οποίες	συμβάλλουν	στην	αποφυγή	
της	υπερθέρμανσης	του	κτιρίου	ενώ	παράλληλα	
βελτιστοποιούν	την	ενεργειακή	απόδοση.	Ειδικότερα,	
στο	άρθρο	περιγράφεται	μια	μελέτη	περίπτωσης,	μιας	
υπάρχουσας	κατοικίας	στη	Θεσσαλονίκη.	Στόχος	είναι	
η	εύρεση	της	βέλτιστης	εναλλακτικής	λύσης,	μέσω	
σύγκρισης	της	ενεργειακής	απόδοσης	διαφορετικών	
ευφυών	υαλοπινάκων	με	τη	βοήθεια	ενός	δυναμικού	
εργαλείου	προσομοίωσης	σε	έναν	υπαρκτό	χώρο,	ώστε	
να	επιτευχθεί	μια	ισορροπία	μεταξύ	ελαχιστοποίησης		
ποσοστού	απώλειας	θερμότητας	και	πρόληψης	
ανεπιθύμητης	θέρμανσης	το	καλοκαίρι.	

	
Λέξεις	κλειδιά:	ενεργειακή	απόδοση,	χρήση	ενέργειας,	
ευφυείς	υαλοπίνακες,	συλλογή	δεδομένων,	
προσομοιώσεις	απόδοσης	
	
Εισαγωγή	
Εστιάζοντας	περισσότερο	στα	στοιχεία	που	
απαρτίζουν	ένα	παράθυρο,	ο	υαλοπίνακας	είναι	αυτός	
ο	οποίος	καταλαμβάνει	την	περισσότερη	έκταση	και	
συνεπώς	συμβάλλει	σε	μεγαλύτερο	ποσοστό	θερμικών	
απωλειών.	Ως	εκ	τούτου	ο	σωστός	σχεδιασμός	τους	
οδηγεί	στην	μείωση	κατανάλωσης	της	ενέργειας	μέσω	
του	περιβλήματος	του	κτιρίου.	Σε	αυτό	το	σημείο	
πρέπει	να	σημειωθεί	πως	η	απόφαση	για	την	επιλογή	
των	“ιδανικών”	υαλοπινάκων,	αποτελεί	μια	διαδικασία	
πολύπλοκή	καθώς	απαιτεί	την	εξέταση	διαφόρων	
παραγόντων.	Στην	παρούσα	έρευνα	θα	δοθεί	έμφαση	
στις	οπτικές	και	τις	θερμικές	τους	ιδιότητες.	Στόχος	
της	είναι	η	εύρεση	της	βέλτιστης	εναλλακτικής	λύσης	
ευφυών	υαλοπινάκων,	μέσω	σύγκρισης	διαφορετικών	
προσομοιώσεων	ώστε	να	επιτευχθεί	μια	ισορροπία	
μεταξύ	ελαχιστοποίησης	ποσοστού	απώλειας	
θερμότητας	το	χειμώνα	και	πρόληψης	ανεπιθύμητης	
θέρμανσης	το	καλοκαίρι,	μέσω	αυτών.	Είναι	γεγονός	
πως	τα	παράθυρα,	παρέχουν	φυσικό	φως	στο	
εσωτερικό	του	κτιρίου	αλλά	και	θέα	προς	το	
εξωτερικό	περιβάλλον.	Ωστόσο	σύμφωνα	με	το	
Υπουργείο	Ενέργειας	των	ΗΠΑ,	η	θερμότητα	που	είτε	
διαφεύγει	είτε	εισέρχεται	από	τα	παράθυρα,	
αντιπροσωπεύει	περίπου	το	30%	της	ενέργειας	που	
χρησιμοποιείται	τόσο	για	τη	θέρμανση	όσο	και	για	τη	
ψύξη	των	κτιρίων.	Το	ποσοστό	αυτό	αποτελεί	το	
υψηλότερο		μερίδιο	κατανάλωσης	ενέργειας	σε	ένα	
κτίριο.		Επομένως	γίνεται	αντιληπτό	πως	για	τη	
βελτιστοποίηση	των	υαλοπινάκων	και	την	καλύτερη	
απόδοση	τους,	οι	αρχιτέκτονες	οφείλουν	να	έχουν	
γνώσεις	ως	προς	τον	σχεδιασμό	τους.	Για	τη	
μονοκατοικία	στην	Καλαμαριά,	έχουν	εξεταστεί	η	
συνολική	μεταφορά	θερμότητας	(τιμή	U),	η	μετάδοση	
ορατού	φωτός	(VT	ή	Tvis)	και	ο	συντελεστής	ηλιακής	
αύξησης	θερμότητας	(SHGC).	Η	μεθοδολογία	βασίζεται	
κυρίως	σε	επιστημονικά	άρθρα,	βιβλία	και	έρευνες.	
Μέσω	αυτών	ανακαλύπτεται	η	σημασία	των	
παραθύρων	όσων	αφορά	την	ενεργειακή	τους	
απόδοση.	Έπειτα	από	την	μελέτη	του	επιλεγμένου	
χώρου	της	μονοκατοικίας,	το	πρόβλημα	εντοπίστηκε	
στο	υψηλό	ποσοστό	κάλυψης	των	τοίχων	από	τα	
παράθυρα	και	τον	κακό	σχεδιασμό	αυτών,	κυρίως	
λόγω	της	παλαιότητάς	τους.	Για	τον	υπολογισμό	και	
την	απεικόνιση	του	ποσοστού	απώλειας	θερμότητας	
και	την	αύξηση	της	ηλιακής	θερμότητας	στο	κτίριο,	
χρησιμοποιήθηκαν	προσομοιώσεις	με	τη	χρήση	του	
προγράμματος	Window	7.7.	Είναι	κοινώς	αποδεκτό,	
πως	υπάρχουν	διάφορες	κατηγορίες	παραθύρων.	Η	
συγκεκριμένη	έρευνα	επικεντρώνεται	μόνο	σε	
κάθετους	και	σταθερούς	υαλοπίνακες	χωρίς	
συστήματα	σκίασης.	Ο	περιορισμός	της	εντοπίζεται	
στην	εύρεση	υαλοπινάκων	με	καλύτερη	απόδοση	ως	
προς	την	ελαχιστοποίηση	απώλειας	θερμότητας	το	
χειμώνα,	μέσω	αντικατάστασης	των	υφιστάμενων,	
ώστε	να	εμποδίζεται	η	υπέρυθρη	ακτινοβολία	και	να	
αποτρέπεται	η	ανεπιθύμητη	αύξηση	της	θερμότητας	
τους	καλοκαιρινούς	μήνες,	στο	δωμάτιο	του	
καθιστικού	της	μονοκατοικίας.		
	
Ορισμός	ευφυών	υαλοπινάκων		
Η	ενεργειακή	αναβάθμιση	των	ανοιγμάτων	
συνδυαστικά	με	την	αποφυγή	πιθανών	απωλειών,	έχει	
ως	αποτέλεσμα	τη	μείωση	του	κόστους	για	τη	δαπάνη	
ηλεκτρικής	ενέργειας	αλλά	και	τον	περιορισμό	
εκπομπών	αερίων	διοξειδίου	του	άνθρακα	στην	
ατμόσφαιρα.	Ένας	ιδανικός	υαλοπίνακας,	οφείλει	να	
ελέγχει	το	φάσμα	της	υπέρυθρης	ακτινοβολίας	(IR)		
και	να	είναι	διαπερατός	στο	ορατό	φάσμα	της	ηλιακής	
ακτινοβολίας	(VIS).	Πρέπει	να	σημειωθεί	πως	τα	
διάφορα	χαρακτηριστικά	και	οι	ιδιότητες	των	
υαλοπινάκων	είναι	οι	παράμετροι	που	επηρεάζουν	τη	
μεταφορά	θερμότητας.	Ως	ευφυής	μπορεί	να	οριστεί	ο	
υαλοπίνακας	ο	οποίος	έχει	την	ικανότητα	να	εμποδίσει	
εν	μέρη	την	ανεπιθύμητη	ηλιακή	ακτινοβολία.	Στην	

ουσία	μπορεί	να	αλλάξει	τις	ιδιότητες	ελέγχου	φωτός	
του,	ως	απάντηση	σε	ένα	εξωτερικό	ερέθισμα.	Η	
ενεργειακή	απόδοση	πραγματοποιείται	με	την	αύξηση	
της	εισαγωγής	θερμότητας	στον	εσωτερικό	χώρο	κατά	
τη	χειμερινή	περίοδο	και	αντιστρόφως	κατά	τους	
θερινούς	μήνες	χρησιμοποιώντας	υαλοπίνακες	με	
δυναμικές	θερμικές	ιδιότητες	[1].	Σε	αυτή	την	
κατηγορία	των	έξυπνων	υλικών,	ανήκουν	και	τα	
λεγόμενα	χρωμογόνα	υλικά.	Η	αντίληψη	των	
εξωτερικών	ερεθισμάτων	και	η	άμεση	αντίδραση	τους	
μεταβάλλοντας	τις	μηχανικές,	φυσικοχημικές,	
ηλεκτρικές	τους	ιδιότητες	ή	ακόμα	και	τα	γεωμετρικά	
τους	χαρακτηριστικά	τα	κάνει	ικανά	να	
προσαρμόζονται	στις	συνεχώς	μεταβαλλόμενες	
περιβαλλοντικές	συνθήκες.	Η	τροποποίηση	των	
ιδιοτήτων	τους,	μπορεί	να	γίνει	ανεξάρτητα	και	
αναστρέψιμα.	Τα	χρωμογόνα	είναι	μια	κατηγορία	
υλικών,	στα	οποία	ανήκουν:	αυτό-	καθαρισμού,	
μνήμης	σχήματος	και	αλλαγής	φάσης,	πιεζοηλεκτρικά,	
ηλεκτροχρωματικά	(EC),	φωτοχρωματικά,	
θερμοχρωμικά	υλικά	κ.λ.π.	Συνεπώς	η	συγκεκριμένη	
κατηγορία	γυαλιών	που	έχουν	την	ικανότητα	να	
μεταβάλλουν	τις	οπτικές	τους	ιδιότητες	ονομάζονται	
χρωμογενές	γυαλιά.	Με	την	αξιοποίηση	διάφανων	
χρωμογόνων	υλικών	στον	τομέα	της	αρχιτεκτονικής	
δημιουργούνται	οι	ευφυείς	υαλοπίνακες,	οι	οποίοι	
έχουν	την	δυνατότητα	μεταβολής	της	απόδοσης	τους,	
βελτιστοποιώντας	την	ενεργειακή	συμπεριφορά	των	
κτιρίων	[2].	

	
Κατηγοριοποίηση	ευφυών	υαλοπινάκων	
Κρίσιμο	σημείο	αποτελεί	η	επίγνωση	των	
ιδιαιτεροτήτων	όπως	και	η	εκμετάλλευση	των	
δυνατοτήτων	που	προσφέρουν	τα	ευφυή	υλικά.	Για	
αυτό	τον	λόγο	είναι	απαραίτητος	ο	διαχωρισμός	τους	
σε	πρότυπα	ταξινόμησης.	Οι	κατηγοριοποιήσεις	
λαμβάνουν	υπόψη	πλήθος	διαφορετικών	κριτηρίων	
κάθε	φορά.	Με	βάση	τον	τρόπο	λειτουργίας	του	
έξυπνου	γυαλιού,	προκύπτουν	οι	εξής	δυο	κατηγορίες	
συστημάτων:	τα	παθητικά	δυναμικά	
(αυτορρυθμιζόμενα)	και		τα	ενεργά	δυναμικά	
(ρυθμιζόμενα	στις	ανάγκες	του	χρήστη).	Βασικό	
κριτήριο	για	την	διάκριση	τους	αποτελεί	το	εάν	για	
την	επίτευξη	της	αλλαγής	τους	απαιτείται	ηλεκτρικό	
φορτίο.	Στην	περίπτωση	που	η	μεταβολή	τους	γίνεται	
χωρίς	τη	χρήση	ηλεκτρικού	φορτίου	
κατηγοριοποιείται	ως	παθητική.	H	ανεξάρτητη	
ανταπόκριση	τους	στην	εμφάνιση	φυσικών	
ερεθισμάτων	όπως	το	φως	και	η	θερμότητα,	τα	
καθιστά	ιδιαίτερα	εύκολα	στην	εγκατάσταση	και	
περισσότερο	αξιόπιστα	σε	σύγκριση	με	τα	ενεργά	
συστήματα	καθώς	αποφεύγονται	τυχών	αδυναμίες	
ελέγχου	από	τον	χρήστη.	Σε	αυτή	την	κατηγορία	
ανήκουν	οι	φωτοχρωμικοί	και	οι	θερμοχρωμικοί	
υαλοπίνακες	[3].	Οι	φωτοχρωμικοί	υαλοπίνακες	
συνήθως	κατασκευάζονται	με	τη	μορφή	φίλμ,	το	
οποίο	προσκολλάται	στην	εσωτερική	επιφάνεια	του	
υαλοπίνακα.	Με	την	άμεση	έκθεση	του	γυαλιού	στις	
ηλιακές	ακτινοβολίες,	προκαλείται	μια	διαδικασία	
εξαιτίας	της	διαφοράς	που	υπάρχει	στη	φασματική	
απορρόφηση	μεταξύ	των	ενεργειακών	στρωμάτων	
του	γυαλιού	και	των	πρόσθετων	ουσιών,	η	οποία	
οδηγεί	σε	μια	αναστρέψιμη	διαδικασία	στην	οποία	το	
γυαλί	αποκτάει	έναν	έντονο	χρωματισμό	[4].	Οι	
θερμοχρωμικοί	υαλοπίνακες	αποτελούνται	από	ένα	
κοινό	ενδιάμεσο	στρώμα	ασφαλείας,	το	οποίο	έχει	
κατασκευαστεί	με	την	εξώθηση	ειδικών	
θερμοχρωμικών	υλικών	σε	πολυβινυλοβουτυράλη	
(PVB).	Το	ενδιάμεσο	αυτό	στρώμα	ελασματοποιείται	
μεταξύ	δύο	θερμικών	ενισχυμένων	ή	σκληρυμένων	
πλακιδίων	γυαλιού	και	στο	τέλος	τοποθετείται	σε	μια	
μονωμένη	γυάλινη	μονάδα	(IGU)	με	μια	επίστρωση	
χαμηλής	εκπομπής.	Ένας	θερμοχρωμικός	υαλοπίνακας	
έχει	τη	δυνατότητα	να	μεταβάλλει	τις	οπτικές	του	
ιδιότητες	ως	απάντηση	στην	αλλαγή	θερμοκρασίας.	
Στην	ουσία	αποκτάει	μια	πιο	σκούρα	αδιαφανής	
απόχρωση,	αντλώντας	θερμότητα	από	το	άμεσο	
ηλιακό	φως	[5].	Αντίθετα	στα	ενεργά	δυναμικά	
συστήματα	ο	ευφυής	υαλοπίνακας,	έχει	την	
δυνατότητα	να	αλλάζει	τις	ιδιότητες	μετάδοσης	
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φωτός,	όταν	εφαρμόζεται	σε	αυτό	τάση.	Αποτέλεσμα	
αυτού	είναι	η	μετατροπή	του	από	διαφανές,	σε	
αδιαφανές	και	αντιστρόφως.	Οι	βασικοί	τύποι	
ενεργών	τεχνολογιών	είναι:	οι	ηλεκτροχρωμικές	
συσκευές	(EC),	συσκευές	αιωρούμενων	σωματιδίων	
(SPD)	και	συσκευές	πολυμερές	διασκορπισμένων	
υγρών	κρυστάλλων		(PDLC).		Και	οι	τρεις	τύποι	
διαφέρουν	ως	προς	τη	χημεία,	τις	απαιτήσεις	
παραγωγής	και	τα	χαρακτηριστικά	απόδοσης	και	
κόστους.	Ως	εκ	τούτου	κάθε	μια	από	αυτές,	διαφέρει	
στην	καταλληλόλητα	για	συγκεκριμένες	εφαρμογές	ή	
απαιτήσεις	(προστασία	της	ιδιωτικής	ζωής,	ταχύτητα	
μεταγωγής,	μείωση	ηλιακού	κέρδους	κ.λπ.).	Όπως	και	
τα	υπόλοιπα	ενεργά	συστήματα	εναλλασσόμενων	
υαλοπινάκων,	έτσι	και	οι	ηλεκτροχρωμικοί	
κατασκευάζονται	από	διάφορες	επιστρώσεις	υλικών	
μεταξύ	δυο	υαλοπινάκων.	Η	διακύμανση	των	
ιδιοτήτων,	βασίζεται	στην	εισαγωγή	ή	εξαγωγή	
κινητών	ιόντων	από	το	ηλεκτροχρωμικό	στρώμα.		Με	
την	εφαρμογή	διαφοράς	ηλεκτρικού	δυναμικού	μεταξύ	
των	δύο	διαφανών	αγωγών,	τα	ιόντα	που	
αποβάλλονται	από	το	στρώμα	συσσώρευσης,	
διαπερνούν	το	στρώμα	αγωγού	και	καταλήγουν	στο	
ηλεκτροχρωμικό	στρώμα,	ως	συνέπεια	την	αλλαγή	
των	οπτικών	του	ιδιοτήτων.	Η	συσκευή	αιωρούμενων	
σωματιδίων	(SPD)	είναι	ένα	φίλμ	το	οποίο	
ελασματοποιείται	ανάμεσα	σε	δυο	φύλλα	γυαλιού	ή	
πλαστικού.	Μέσα	στο	φίλμ	υπάρχουν	σωματίδια	σε	
σχήμα	ράβδου,	τα	οποία	αιωρούνται	μέσα	σε	ένα	
ρευστό	και	είναι	τοποθετημένα	ανάμεσα	σε	δυο	
ηλεκτρικούς	αγωγούς.	Οι	αγωγοί	αυτοί	είναι	
κατασκευασμένοι	από	μια	λεπτή	διάφανη	πλαστική	
μεμβράνη.	Στην	περίπτωση	που	η	τροφοδοσία	είναι	
ενεργοποιημένη,	τα	αιωρούμενα	σωματίδια	
ευθυγραμμίζονται	με	αποτέλεσμα	να	περνάει	το	φως	
και	ο	υαλοπίνακας	γίνεται	διαφανής.	Οι	υαλοπίνακες	
υγρών	κρυστάλλων	αποτελούνται	από	ένα	φίλμ,	το	
οποίο	περιέχει	μικροσκοπικές	σφαίρες	υγρών	
κρυστάλλων	διασκορπισμένες	σε	ένα	πολυμερές	υγρό.	
Αυτή	η	μεμβράνη	είναι	εγκλωβισμένη	μεταξύ	δύο	
ηλεκτρικών	αγωγών	από	διαφανές	λεπτό	πλαστικό	
φιλμ.		Στην	περίπτωση	που	το	ηλεκτρικό	ερέθισμα	
απουσιάζει,	οι	υγροί	κρύσταλλοι	είναι	
διασκορπισμένοι	και	ως	αποτέλεσμα	οι	ακτίνες	του	
φωτός	να	υφίστανται	τυχαίες	διαθλάσεις.	Αποτέλεσμα	
αυτού	η	ημιδιαφανή	απόχρωση	του	υαλοπίνακα	[6].	

	
Κατοικία	Προσανατολισμός		
Το	κτίριο	βρίσκεται	στην	περιοχή	Βότση	της	
Καλαμαριάς,	Θεσσαλονίκης.	Πρόκειται	για	μια	
μονοκατοικία	με	ημιυπόγειο	χώρο,	ισόγειο	και	δώμα.	Η	
παλαιότητα	της	εν	λόγω	κατοικίας	και	κατ’	επέκταση	
των	υαλοπινάκων	της	σε	συνδυασμό	με	την	μη	ορθή	
επιλογή	αυτών	κατά	το	σχεδιασμό	της,	αποτελούν	τις	
δυο	βασικότερες	αιτίες	κατανάλωσης	ενέργειας.	Η	
παρούσα	εργασία	επικεντρώνεται	στον	χώρο	του	
καθιστικού.	Η	επιλογή	αυτή	βασίζεται	στο	γεγονός	ότι	
αποτελεί	το	δωμάτιο	με	τις	μεγαλύτερες	θερμικές	
απώλειες	καθώς	αποτελείται	από	ένα	μεγάλο	κεντρικό	
παράθυρο	(Α=	3.1m	πλάτος	x	1.7m	ύψος)	και	από	δύο	
μικρότερα	(Β=	0.65m	πλάτος	χ	1.7	m	ύψος	και	
Γ=3.45m	πλάτος	χ	0.3m	ύψος).	Για	την	μελέτη	της	
ενεργειακής	απόδοσης	των	υαλοπινάκων,	έχουν	
μεγάλη	σημασία	ο	συντελεστής	αύξησης	θερμότητας	
(SHGC)	και	η	ορατή	μετάδοση	(VT).	Οι	δυο	αυτοί	
συντελεστές,	καθορίζονται	από	τον	προσανατολισμό	
των	παραθύρων,	ως	προς	τον	Βορρά	και	το	
γεωγραφικό	πλάτος	και	μήκος	του	κτιρίου	που	
μελετάται	[7].	

	
Software	και	Μεθοδολογία	
To	WINDOW	7.2,	αποτελεί	ένα	λογισμικό	ιδιαίτερα	
χρήσιμο	για	αρχιτέκτονες,	μελετητές	κατασκευαστές	
και	μηχανικούς	καθώς	είναι	διαμορφωμένο	έτσι	ώστε	
να	υπολογίζει	τις	θερμικές	και	οπτικές	ιδιότητες	των	
υαλοπινάκων	και	των	υαλοστασίων.	Για	τις	
προσομοιώσεις	που	ακολουθούν,	το	πλαίσιο	βινυλίου	
έχει	οριστεί	ως	προεπιλογή.	Παράγοντες	αυτής	της	
επιλογής	αποτέλεσαν	τόσο	η	επιθυμία	για	την	ύπαρξη	
μιας	ομοιόμορφης	πρόσοψης,	καθώς	τα	υπόλοιπα	

υφιστάμενα	παράθυρα	είναι	και	αυτά	από	κουφώματα	
βινυλίου	(PVC),	όσο	το	ότι	έχουν	την	μεγαλύτερη	
ενεργειακή	απόδοση	σε	περιοχές	με	ζεστό	κλίμα	[8].		
Εξαίρεση	αποτελεί	η	υφιστάμενη	κατάσταση	όπου	ως	
κουφώματα	έχουν	οριστεί	αυτά	που	υπάρχουν	ήδη.	Οι	
υαλοπίνακες	που	χρησιμοποιούνται	στη	σύνθεση	του	
δυναμικού	παραθύρου	είναι	clear	glass	6mm.	Όσον	
αφορά	το	αέριο	πλήρωσης	του	διακένου	με	απόσταση	
12mm	μεταξύ	των	υαλοπινάκων	έχει	επιλεγεί	90%	
άργον	και	10%	ξηρός	αέρας.	Είναι	επαρκές	για	μια	
καλή	απόδοση	θερμικής	αγωγιμότητας.	H	
περιβαλλοντική	κατάσταση	ορίζεται	από	τη	
Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	Τυποποίησης	(CEN)	[9].	

	
Case	Study-Εφαρμογή	Ευφυών	Υαλοπινάκων	
Προσομοίωση	Νο.1	_	Υφιστάμενη	Κατάσταση	
Σημαντικό	ρόλο,	έχει	η	κατανόηση	της	υφιστάμενης	
κατάστασης	και	η	σύγκρισή	της	με	διάφορες	
εναλλακτικές	λύσεις.	Με	την	μελέτη	των	ήδη	
υφιστάμενων	παραθύρων,	διερευνώνται	και	
αναγνωρίζονται	τα	προβλήματα,	έχοντας	ως	
αποτέλεσμα	την	εύρεση	ορθότερων	λύσεων.	Οι	
υαλοπίνακες	του	συγκεκριμένου	χώρου	είναι	μονοί	
των	3mm.	Το	κούφωμα	των	παραθύρων	Α	και	Β	είναι	
αλουμίνιο,	του	Γ	είναι	ξύλινο,	ενώ	και	τα	τρία	πλαίσια	
έχουν	πάχος	50mm.		
Προσομοίωση	Νο.2	_	EC	Υαλοπίνακες	
Πρόκειται	για	έναν	δυναμικό	υαλοπίνακα,	ο	οποίος	
αποτελείται	από	δυο	πάνελ.	Η	κατασκευαστική	
εταιρεία	που	πρωτοπορεί	αυτή	τη	χρονική	στιγμή	σε	
αυτού	του	είδους	τις	επιστρώσεις,	είναι	η	Saint-Gobain,	
με	το	δυναμικό	γυαλί	Sage	Glass.		Η		επίστρωση	EC,	
είναι	τοποθετημένη	στην	εσωτερική	επιφάνεια	του	
εξωτερικού	ελασματοποιημένου	υαλοπίνακα[10].	
Συγκεκριμένα	η	σύνθεση	του	υαλοπίνακα	είναι:	4mm	
clear	w/SR2.0	|	0.89mm	SentryGlass	EC	|	2.2mm	
SageGlass	|	12mm	air	space	w/90%	Argon	fill	|	6mm	
clear	glass	[11].	
Προσομοίωση	Νο.3	_	SPD	Υαλοπίνακες	
Διάφορες	κατασκευαστικές	εταιρίες	ασχολούνται	με	
τις	SPD	επιστρώσεις.	Παρόλο	που	κάθε	μια	μπορεί	να	
εξειδικεύεται	σε	έναν	συγκεκριμένο	τομέα,	όπως	για	
παράδειγμα	η	AGC	με	το	προϊόν	Wonderlite™	το	οποίο	
απευθύνεται	σε	αυτοκινητοβιομηχανίες,	όλες	οι	
επιστρώσεις	λειτουργούν	με	τον	ίδιο	τρόπο.	Η	
SmartGlass	international	διαθέτει	το	Solar	Smart	glass	
το	οποίο	προσφέρει	έλεγχο	της	ηλιακής	ακτινοβολίας	
μειώνοντας	τη	θερμική	μετάδοση	μέσω	του	
υαλοπίνακα.	H	διάταξη	είναι:	4mm	clear	glass	|	
0.89mm	SPD	film	|	2.2mm	clear	glass	|	12mm	air	space	
w/90%	Argon	fill	|	6mm	clear	glass	
Προσομοίωση	Νο.4	_	LC	Υαλοπίνακες	
Εταιρίες	οι	οποίες	παρέχουν	υαλοπίνακες	υγρών	
κρυστάλλων	είναι	η	Gauzy,	η	Merck	με	το	προϊόν	
Eyrise,	η	Saint-Gobain	με	το	Priva-Lite	και	η	Guardian	
Glass	με	το	Reveal.	Η	δομή	του	φίλμ	είναι	πιο	κοντά	σε	
αυτή	των	SPD,	ωστόσο	ο	υαλοπίνακας	ακολουθεί	και	
αυτός	τη	σύνθεση	των	προηγούμενων	δυο:	4mm	clear	
glass	|	2mm	LC	film	|	2.2mm	clear	glass	|	12mm	air	
space	w/90%	Argon	fill	|	6mm	clear	glass	
Προσομοίωση	Νο.5	_	Θερμοχρωμικοί	Υαλοπίνακες	
απλοί	
Το		διαφανές	ενδιάμεσο	φιλμ,	βρίσκεται	στον	
εξωτερικό	ελασματοποιημένο	υαλοπίνακα.	Μια	τυπική	
σύνθεση	είναι	η	εξής:	5mm	clear	glass	|	0.5mm	
Suntituve	Interlayer	|	5mm	clear	glass	|	12mm	air	
space	w/90%	Argon	fill	|	6mm	clear	glass	
Προσομοίωση	Νο.6	_	Θερμοχρωμικοί	Υαλοπίνακες	με	
e-low	
Το	Suntuitive	της	Pleotint	είναι	ένας	υαλοπίνακας	με	
θερμοχρωμική	τεχνολογία.	Επιπλέον	σε	συνδυασμό	με	
επίστρωση	Low-E	στον	εσωτερικό	υαλοπίνακα,	
επιτυγχάνεται	ακόμα	υψηλότερη	απόδοση.	H	σύνθεση	
του	είναι:	5mm	clear	glass	|	0.5mm	Suntituve	
Interlayer	|	5mm	clear	glass	|	12mm	air	space	w/90%	
Argon	fill	|	6mm	clear	glass	e-low.	

	
Περιγραφή	αποτελεσμάτων	προσομοιώσεων	
Στην	εν	λόγο	μελέτη	περίπτωσης,	η	αξιολόγηση	της	

ενεργειακής	απόδοσης	των	υαλοπινάκων	
πραγματοποιήθηκε	μέσω	6	προσομοιώσεων.		
Η	σύνοψη	αυτών,	παρουσιάζεται	στον	παρακάτω	
πίνακα,	με	τις	ακόλουθες	επεξηγήσεις:	
Νο.1	Με	βάση	τα	αποτελέσματα	των	προσομοιώσεων,	
οι	υφιστάμενοι	υαλοπίνακες	του	χώρου	έχουν	την	
υψηλότερη	θερμική	αγωγιμότητα	(4.913)	τόσο	το	
καλοκαίρι	όσο	και	τον	χειμώνα,	όπως	επίσης	και	
αύξηση	θερμότητας	(0,708)	το	καλοκαίρι.		
Νο.2	Με	την	εφαρμογή	ηλεκτροχρωμικής	επίστρωσης,	
τόσο	η	θερμική	αγωγιμότητα	όσο	και	το	επίπεδο	
ηλιακής	μετάδοσης	μειώνονται	δραματικά	(1.880	&	
0.394	αντιστοίχως).	
Νο.3	Στην	τρίτη	προσομοίωση,	με	την	προσθήκη	του	
SPD	φιλμ,	η	θερμική	αγωγιμότητα	και	το	επίπεδο	
ηλιακής	μετάδοσης	παραμένουν	αρκετά	χαμηλά	(1.906	
&	0.370)	
Νο.4	Με	την	εφαρμογή	LC	μεμβράνης	παρατηρείται	
μείωση	της	θερμικής	αγωγιμότητας	(2.526)	περίπου	
στο	ήμισυ,	σε	σύγκριση	με	την	αρχική	κατάσταση..	Η	
ηλιακή	μετάδοση	είναι	ελαφρώς	μειωμένη	(0.424).	
Νο.5	Ο	απλός	θερμοχρωμικός	υαλοπίνακας	έχει	
θερμική	αγωγιμότητα	2.483	και	ηλιακή	μετάδοση	
0.449.	
Νο.6	Τέλος	το	θερμοχρωμικό	ενδιάμεσο	στρώμα	με	
την	e-low	επίστρωση,	παρουσιάζει	σαφώς	τόσο	τη	
μικρότερη	θερμική	αγωγιμότητα	(1.718)	όσο	και	
ηλιακή	μετάδοση	(0.337).		

	
Συμπεράσματα	
Οι	ευφυείς	υαλοπίνακες	συμβάλλουν	δυναμικά	στην	
ενεργειακή	απόδοση	και	την	μείωση	της	κατανάλωσης	
ενέργειας	στο	κτίριο	[12].	Η	παρούσα	μελέτη	είχε	ως	
στόχο	την	μείωση	της	τιμής	αύξησης	της	ηλιακής	
θερμότητας	η	οποία	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	
υπερθέρμανση	το	καλοκαίρι	και	την	ελαχιστοποίηση	
απώλειας	θερμότητας	το	χειμώνα	μέσω	της	χρήσης	
του	προγράμματος	Window	7.7.	Λαμβάνοντας	υπόψιν	
ως	παράμετρο	το	κλίμα	της	Θεσσαλονίκης,	τα	
αποτελέσματα	της	υφιστάμενης	προσομοίωσης	
θεωρούνται	ελλιπή	και	αποκλίνουν	από	τη	θεωρία	της	
ενεργειακής	απόδοσης.	Με	βάση	τον	προσανατολισμό	
της	κατοικίας,	κατά	τους	μήνες	Μάιο,	Ιούνιο,	Ιούλιο	
στην	νοτιοανατολική	πλευρά	έχει	χαμηλή	ηλιακή	
μετάδοση.	Αντιθέτως	τους	μήνες	Ιανουάριο,	
Φεβρουάριο,	Μάρτιο,	Σεπτέμβριο,	Οκτώβριο,	Νοέμβριο	
και		Δεκέμβριο	η	ηλιακή	μετάδοση	είναι	η	υψηλότερη		
και	κυρίως	κατά	τις	πρωινές	και	μεσημβρινές	ώρες.	Ο	
νοτιοδυτικός	προσανατολισμός	παρουσιάζει	μέγιστη	
ηλιακή	μετάδοση	τον	Μάιο,	τον	Ιούνιο	και	τον	Ιούλιο	
ενώ	ο	βορειοανατολικός	έχει	μέγιστη	ηλιακή	μετάδοση	
τους	ίδιους	μήνες,	τις	πρωινές	ώρες.	Το	κτίριο	καθώς	
έχει	χρήση	κατοικίας	είναι	σε	λειτουργία	κυρίως	
μεταξύ	7:00π.μ.-11:00μ.μ	[13].	Οι	υαλοπίνακες	του		
χώρου	έχουν	προσανατολισμό	βορειοανατολικά,	
νοτιοανατολικά	και	νοτιοδυτικά.	Ένας	διπλός	
υαλοπίνακας	θέτει	τα	θεμέλια	για	να	είναι	αποδοτικό	
το	παράθυρο	ωστόσο	οι	δυο	σταθερές	παράμετροι	για	
την	βέλτιστη	ενεργειακή	απόδοση	του,	είναι	το	αέριο	
πλήρωσης,	το	οποίο	πρέπει	να	καταστέλλει	την	
μεταφορά	της	θερμότητας	και	η	low-e	επίστρωση	η	
οποία	μπορεί	να	συνδυαστεί	με	οποιοδήποτε	
εναλλάξιμο	υαλοπίνακα	στοχεύοντας	στην	βέλτιστη	
απόδοση	του	υαλοπίνακα.	Καθώς	ορισμένα	από	τα	
έξυπνα	υλικά	έχουν	εισαχθεί	μόνο	πειραματικά	στον	
τομέα	της	αρχιτεκτονικής,	δεν	είναι	διαθέσιμα	στην	
ευρύτερη	αγορά	λόγω	του	υψηλού	κόστους	
παραγωγής	τους	[14].		Στην	παραπάνω	μελέτη	
συνίσταται	η	αντικατάσταση	των	υφιστάμενων	
υαλοπινάκων	με	ηλεκτροχρωμικούς,	καθώς	
παρουσιάζουν	τα	καλύτερα	αποτελέσματα	συγκριτικά	
με	τους	υπόλοιπους	ενώ	αποτελούν	την	πιο	ρεαλιστική	
λύση	σε	θέμα	κόστους	[15].	
	
	
	


