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Περίληψη 
 

Η επιλογή των µεγεθών τα οποία υπεισέρχονται στο λόγο της ωφέλιµης ενέργειας προς 

την προσδιδόµενη ενέργεια για τη λειτουργία ενός συστήµατος, και ο οποίος 

χρησιµοποιείται για να εκφράσει την αποδοτικότητα των συστηµάτων ΑΠΕ, εξαρτάται 

από τη σκοπιµότητα της ανάλυσης και µπορεί να χαρακτηριστεί και ως υποκειµενική. 

Στην εργασία εξετάζονται οι κυριότερες αφετηρίες, στη βάση των οποίων οικοδοµούνται 

οι σχετικοί δείκτες µέτρησης της αποδοτικότητας, και διερευνώνται οι τιµές που µπορούν 

να πάρουν, χρησιµοποιώντας το παράδειγµα των εφαρµογών εκµετάλλευσης της θερµικής 

ηλιακής ενέργειας, και ειδικότερα της ηλιακής ψύξης. Μέσω της ανάλυσης διερευνάται η 

ανάδειξη της σχέσης µεταξύ των κριτηρίων επιλογής και της µορφής των δεικτών. 

Έµφαση δίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης σχετικών δεικτών αποδοτικότητας για την 

αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των συστηµάτων ΑΠΕ σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

συµβατικά. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συστήµατα ΑΠΕ, αποδοτικότητα, ποσοτικοί δείκτες 

 

Abstract 

 
The selection of the quantities entering the ratio of useful energy to the required energy for 

the operation of a system, which is used for the expression of the efficiency of a system, 

depends on the aim of the analysis, and can be characterized as subjective. In this work, 

the main starting points for the definition of the relevant efficiency indices are examined, 

and the potential values the indices might present are investigated, through the paradigm 

of the solar thermal energy applications, and more specifically these of solar cooling. The 

relation between the selection criteria and the type of the preferred indices is investigated. 

Special emphasis is paid on the potential for the exploitation of the relevant efficiency 

indices for the evaluation of RES systems competitiveness, in comparison to the 

conventional ones.     

 

Keywords: RES Systems, efficiency, quantitative indices 

 
 

1. Εισαγωγή 
 

Στη σύγχρονη εποχή, το ζήτηµα της ενέργειας απασχολεί έντονα και επηρεάζει το 

παγκόσµιο γίγνεσθαι. Στα θέµατα της ασφάλειας και του κόστους της ενεργειακής 

τροφοδοσίας, έχει προστεθεί και η παράµετρος των περιβαλλοντικών απορυθµίσεων. Η 

αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρείται ότι µπορεί να είναι µια 
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υποσχόµενη λύση, τονίζοντας τη σχεδόν ανεξάντλητη διαθεσιµότητα τους, σε συνδυασµό 

µε την απουσία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη χρήση τους. 

Η διείσδυση των συστηµάτων ΑΠΕ σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την αποδοτικότητα 

τους, καθώς αυτή αποτελεί δείκτη της ικανότητάς τους να καλύψουν τις επιβαλλόµενα 

φορτία, αλλά και µέτρο σύγκρισης µε τις αντίστοιχες συµβατικές πηγές ενέργειας. Ένας 

δείκτης αποδοτικότητας, και ανεξάρτητα από τον τύπο ενέργειας που χρησιµοποιεί ένα 

σύστηµα, και από το εάν αυτή χαρακτηρίζεται ως συµβατική ή ανανεώσιµη, επιχειρεί να 

ποσοτικοποιήσει αυτό ακριβώς που υπονοεί και η ονοµασία του, την αποδοτικότητα του 

συστήµατος. Την ικανότητα του δηλαδή να επιτελέσει τη λειτουργία του µε τη λιγότερη 

δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

Στη γενική του µορφή, ένας δείκτης αποδοτικότητας παρουσιάζεται συνήθως µε τη µορφή 

ενός λόγου, αυτού της ωφέλιµης ενέργειας, ή ενέργειας εισόδου, προς την προσδιδόµενη 

ενέργεια για τη λειτουργία του συστήµατος, ή ενέργειας εξόδου (εξ.1). 

 

         (1) 

 

Ο τρόπος όµως µε τον οποίο επιλέγονται τα µεγέθη που υπεισέρχονται στο συγκεκριµένο 

λόγο δεν είναι ουδέτερος, αλλά εξαρτάται από τη σκοπιµότητα της ανάλυσης και, συχνά, 

θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως υποκειµενικός. Πρόκειται δηλαδή για µια 

χαρακτηριστική περίπτωση όπου ο ορισµός του µετρούµενου µεγέθους συναρτάται όχι 

µόνο µε τεχνολογικές παραµέτρους, αλλά και - κυρίως - µε κοινωνικές ή πολιτικές 

προτεραιότητες. 

Στην εργασία εξετάζονται οι κυριότερες αφετηρίες, στη βάση των οποίων οικοδοµούνται 

οι σχετικοί συντελεστές, και διερευνώνται οι τιµές που µπορούν να πάρουν, 

χρησιµοποιώντας το παράδειγµα των εφαρµογών εκµετάλλευσης της θερµικής ηλιακής 

ενέργειας στον κλιµατισµό. Στόχο της ανάλυσης αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης µεταξύ 

των κριτηρίων επιλογής και της µορφής των συντελεστών. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται 

η δυνατότητα εκµετάλλευσης των εξεταζόµενων συντελεστών µε γνώµονα την ανάδειξη 

των σηµαντικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών οφελών από τη χρήση των 

συστηµάτων ΑΠΕ, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ρεαλιστικής αποτίµησης της 

ικανότητας των συστηµάτων. 

 

2. Προσδιορισµός δείκτη αποδοτικότητας – Ένα πρόβληµα µετρολογίας 

 

Ένας δείκτης απόδοσης καλείται, εκ των πραγµάτων, να αποτυπώσει ποσοτικά µια 

πληροφορία η οποία απορρέει  ευθέως από συγκεκριµένα πρωτογενή φυσικά µεγέθη 

(εισροές και εκροές ενέργειας ή ισχύος). Από την άποψη αυτή, ο προσδιορισµός του  

«δείκτη απόδοσης» συνιστά  κλασική περίπτωση µέτρησης, µε ότι αυτό συνεπάγεται ως 

προς τις προϋποθέσεις καθολικής αποδοχής του αποτελέσµατός της από τους δυνητικούς 

χρήστες του αποτελέσµατος αυτού. 

Για να προσδιοριστεί ο δείκτης αποδοτικότητας, θα πρέπει καταρχήν να οριστεί (ή 

συµφωνηθεί) το µοντέλο µέτρησης, δηλαδή το ποια µεγέθη υπεισέρχονται στην εξ. (1). 

Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστούν (ή συµφωνηθούν) οι µέθοδοι που θα 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους. Η επιλογή των µεγεθών και της µορφής του 

δείκτη, χαρακτηρίζει την παρεχόµενη πληροφορία από τον υπολογιζόµενο δείκτη, η οποία 

Προσδιδόµενη ενέργεια 

Ωφέλιµη ενέργεια 
Βαθµός απόδοσης =  
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µπορεί να αξιοποιηθεί σε µελέτες, υπολογισµούς, στο χαρακτηρισµό προϊόντων ή 

επιλογών και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση ειδικότερα των ενεργειακών 

διεργασιών, ο προσδιορισµός του δείκτη αποδοτικότητας χαρακτηρίζεται από µια 

διαδικασία όπως αυτή που παρουσιάζεται στο σχ.1, στην οποία τονίζεται η 

αλληλεξάρτηση µεταξύ της σκοπιµότητας της ανάλυσης και της επιλεγόµενης εκδοχής για 

το δείκτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1 – ∆ιαδικασία προσδιορισµού δείκτη αποδοτικότητας 

 

Είναι εποµένως προφανές πως κατά τη διαδικασία υπολογισµού του δείκτη 

αποδοτικότητας ενός συστήµατος προκύπτει µια σειρά ερωτηµάτων, τα οποία συνδέονται 

µεταξύ τους, όπως: 

- Που αναφέρεται ο δείκτης, στο σύστηµα ή τη διεργασία. 

- Ποιο ερώτηµα καλείται να απαντήσει η χρήση του δείκτη. 

- Σε ποιες συνθήκες λειτουργίας θα προσδιοριστεί ο δείκτης. 

- Πως µπορεί να αξιοποιηθεί η πληροφορία που παρέχει ο δείκτης. 

- Πως διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα της µέτρησης. 

 

Προσδιορισµός 

µετρούµενων µεγεθών 

(∆οκιµή προϊόντος) 

Υπολογισµός δείκτη 

Καθορισµός µορφής 

δείκτη 

Ορισµός εισερχόµενων 

µεγεθών 

Αξιοποίηση παρεχόµενης 

πληροφορίας 
(σύγκριση µε συµβατικά, επιλογή 

προϊόντος, σχεδιασµός, κλπ.) 

Προσδιορισµός δείκτη 

αποδοτικότητας συστήµατος 
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Σύµφωνα µε την εξ.(1), και ειδικότερα στην περίπτωση των ΑΠΕ, τίθεται ένα 

επιπρόσθετο ερώτηµα, το αν θα προσµετρηθεί στην προσδιδόµενη ενέργεια η ενέργεια 

από τις ΑΠΕ.  

Παράλληλα, ο δείκτης αποδοτικότητας ενός συστήµατος παρουσιάζει, στη γενική 

περίπτωση, µεταβαλλόµενη τιµή, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας. Η χρήση ενός 

µέσου ή στιγµιαίου συντελεστή αποτελεί θέµα προς συζήτηση, µε δεδοµένο ότι οι 

τεχνολογίες ΑΠΕ χαρακτηρίζονται από διακύµανση (στιγµιαία, ηµερήσια ή εποχιακή) 

όσον αφορά την προσδιδόµενη ενέργεια στο σύστηµα. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα επιχειρηθεί µια συζήτηση των παραπάνω προβληµάτων, 

µέσω της ανάλυσης των διαδοχικών σταδίων της διαδικασίας µέτρησης, υπό το πρίσµα 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συστηµάτων ΑΠΕ. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα 

επιλέγεται αυτό του ηλιακού κλιµατισµού, κυρίως λόγω του ότι επιτρέπει να αναδειχθούν 

και να αναλυθούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. Η επιλογή σχετίζεται επιπλέον και µε τη µεγάλη διάδοση του 

χρησιµοποιούµενου για τα συστήµατα αυτά δείκτη COP. 

 

3. Σχέση ρόλου δείκτη αποδοτικότητας και διαφορετικών εκδοχών του 

 
3.1 Η περίπτωση των συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού 

 

Σύµφωνα µε τη λειτουργία ενός συστήµατος ΑΠΕ (σχ.2), το σύστηµα αξιοποιεί 

ανανεώσιµη (Eres) και (πιθανά) συµβατική ενέργεια (Econv) µε στόχο την κάλυψη του 

επιβαλλόµενου φορτίου (Eld), ενώ απορρίπτει και κάποιο ποσό ενέργειας, συνήθως στο 

περιβάλλον (Erej).  

Βέβαια, το σχ. 2 αποτελεί ένα γενικό σχήµα, και ανάλογα µε τον τύπο της τεχνολογίας 

διαφοροποιείται. Για παράδειγµα, σε ένα σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το 

Eld αποτελεί έξοδο (ενεργειακή) από το σύστηµα, ενώ σε µια αντλία θερµότητας το Eld 

αποτελεί είσοδο στο σύστηµα. Ακριβώς λοιπόν γιατί ανάλογα µε τον τύπο του 

συστήµατος, τη χρήση και τη µορφή της αξιοποιούµενης ενέργειας διαφέρει η λειτουργία 

αυτού αλλά και ο τρόπος ορισµού των ενεργειακών εισροών ή εκροών του, η εργασία θα 

δανειστεί στοιχεία για την ανάλυση του δείκτη αποδοτικότητας από την περίπτωση των 

συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού. 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2 – Ροή ενεργειακών µεγεθών συστήµατος ΑΠΕ 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες τεχνολογίες οι οποίες εκµεταλλεύονται τη 

θερµική ηλιακή ενέργεια για την ικανοποίηση φορτίων κλιµατισµού (Πανάρας κα., 2011). 

Ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας, στο σύνολο τους 

παρουσιάζουν τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν θερµική ενέργεια σε επίπεδα που 

ευνοούν τη χρήση επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Στο σχ. 3 παρουσιάζεται το βασικό 

 

Σύστηµα ΑΠΕ 
Eres 

Econv 

Eld 

Erej 
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θερµοδυναµικό σχήµα για αντλία θερµότητας η οποία τροφοδοτείται από θερµική πηγή. 

Το σύστηµα αντλεί θερµότητα από πηγή θερµοκρασιακής στάθµης ΤC (ή ισοδύναµα 

ικανοποιεί φορτίο κλιµατισµού στη θερµοκρασία αυτή), καταναλώνοντας για τη 

λειτουργία του θερµότητα από θερµική πηγή θερµοκρασίας ΤH, και απορρίπτει το σύνολο 

της θερµότητας σε µια καταβόθρα θερµοκρασίας ΤΜ (συνήθως στο περιβάλλον), όπου 

HMC TTT <<  . 

 

Σχήµα 3 – ∆ιάταξη συστήµατος ηλιακού κλιµατισµού (Henning, 2007) 

Για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των συστηµάτων κλιµατισµού, το σχετικό µε την 

αξιολόγηση των επιδόσεων κλιµατιστικών συσκευών πρότυπο ISO 5151 (ISO, 1994), 

προτείνει τη χρήση του δείκτη EER (Energy Efficiency Ratio) για την ποσοτικοποίηση 

της αποδοτικότητας σε ψύξη. Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως ο λόγος της ψυκτικής 

ικανότητας της συσκευής προς την απαιτούµενη ισχύ για τη λειτουργία της, ορισµός που 

είναι σε συµφωνία µε αυτόν της εξ. (1). Παράλληλα, στο συγκεκριµένο πρότυπο, 

προτείνεται η χρήση του δείκτη COP (coefficient of performance ή συντελεστής 

ενεργειακής αποδοτικότητας) για την αξιολόγηση της ικανότητας των συσκευών 

κλιµατισµού σε θέρµανση. Ο δείκτης αυτός ορίζεται, σε αντιστοιχία µε το δείκτη EER, ως 

ο λόγος της ικανότητας της συσκευής σε θέρµανση προς την απαιτούµενη ισχύ για τη 

λειτουργία της. 

Εν τούτοις, στην πράξη το σύνολο σχεδόν της βιβλιογραφίας που ασχολείται µε 

συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού χρησιµοποιεί το δείκτη COP για το χαρακτηρισµό τους. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό που δόθηκε για ένα “πλήρη” συντελεστή αποδοτικότητας 

στην εξ. (1), αυτός θα έχει τη µορφή: 

elth

ld

coolth
PQ

Q
COP

+
=

&

&

_         (2) 

όπου: 

-  ldQ& , το φορτίο κλιµατισµού το οποίο ικανοποιεί το σύστηµα 

- thQ& , η θερµική ισχύς που καταναλώνει το σύστηµα για τη λειτουργία του 

- elP , η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει το σύστηµα για τη λειτουργία του 

Ο χαρακτηρισµός “πλήρης” αναφέρεται στον υπολογισµό του συνόλου της 

καταναλισκόµενης ενέργειας, είτε αυτή χρησιµοποιείται για τη διεργασία παραγωγής 

ψύχους (θερµική ενέργεια), είτε για κάποιες βοηθητικές διεργασίες, όπως η κυκλοφορία 

του ψυκτικού µέσου, καθώς και η λειτουργία των ανεµιστήρων προσαγωγής και 

απαγωγής του αέρα προς και από το κτίριο. 
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Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται διάφορες εκδοχές του συντελεστή που παρουσιάζεται στις 

εξ. (1) ή (2), µε τη διαφοροποίηση να έγκειται στη θεώρηση των µεγεθών τα οποία 

υπεισέρχονται στον παρανοµαστή της σχέσης. 

Ειδικότερα, σε αρκετές εργασίες προτείνεται σχέση ταυτόσηµη µε αυτή της εξ. (2), 

προτείνεται δηλαδή ο συνυπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας Pel (Deng et al, 2011; 

Kim and Ferreira, 2008; Henning et al, 2007). 

Οι Wang et al (2009) προτείνουν την υιοθέτηση δύο συντελεστών, ενός ηλεκτρικού και 

ενός θερµικού COP,   

th

ld

th
Q

Q
COP

&

&

=         (3α) 

el

ld

el
P

Q
COP

&

=         (3β) 

Σε αρκετές εργασίες (Ziegler, 2009; Balaras et al, 2007; Henning, 2007; Balaras et al, 

2006; Nelson et al, 1978) δεν συµπεριλαµβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια στην 

καταναλισκόµενη από το σύστηµα, προτείνεται δηλαδή συντελεστής της µορφής της εξ. 

(3α). 

Στην εργασία των Henning et al (2007) προτείνεται ο υπολογισµός ενός επιπρόσθετου 

συντελεστή (COPsol), ο οποίος περιγράφει την ικανότητα του συστήµατος σε σχέση µε 

την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια: 

solsol COPCOP η⋅=        (4α) 

Tc

sol

sol
GA

Q&
=η         (4β) 

όπου  solQ&  η προσδιδόµενη από το ηλιακό σύστηµα θερµική ενέργεια. 

Σύµφωνα µε τη µορφή του, ο συντελεστής αυτός συνυπολογίζει την ικανότητα του 

συστήµατος σε παροχή ψυκτικής ισχύος, καθώς και την ικανότητα του συλλέκτη. 

Οι Bourdoukan et al (2009), στην πειραµατική αξιολόγηση συστήµατος ηλιακού 

κλιµατισµού, ορίζουν το δείκτη COP σύµφωνα µε την εξ. (3α). Παράλληλα, ορίζουν δύο 

επιπρόσθετους δείκτες, ένα δείκτη για τον ενεργειακό χαρακτηρισµό της διεργασίας ο 

οποίος περιλαµβάνει και τις ηλεκτρικές καταναλώσεις (εξ. (2)), καθώς κι ένα δείκτη ο 

οποίος να χαρακτηρίζει την πραγµατική κατανάλωση του συστήµατος, µη δηλαδή 

συµπεριλαµβάνοντας την ηλιακή ενέργεια (εξ. (3β). Για το χαρακτηρισµό της 

αποδοτικότητας του ηλιακού συστήµατος, εισάγουν δείκτη αντίστοιχο της εξ. (4β), µε τη 

σηµαντική διαφορά χρήσης ενεργειακών µεγεθών και όχι ισχύος. Επίσης, στη βάση 

επίσης ενεργειακών µεγεθών, εισάγουν ένα δείκτη αντίστοιχο της εξ. (4α), για τον 

χαρακτηρισµό της δυνατότητας του συστήµατος να εκµεταλλεύεται τη διαθέσιµη ηλιακή 

ενέργεια, όπου η αποδοτικότητα του ηλιακού συστήµατος ορίζεται σύµφωνα µε την εξ. 

(4β), σε ενεργειακό επίπεδο. Αυτή ακριβώς η χρήση ενεργειακών µεγεθών και όχι 

µεγεθών ισχύος, συνδέεται µε την διακύµανση της ηλιακής θερµικής πηγής, και την 

ανάγκη χρήσης ενός δείκτη ο οποίος να συνυπολογίζει το φαινόµενο αυτό. 

Ανεξάρτητα από τη χρήση ΑΠΕ, σηµειώνεται η χρήση στη βιβλιογραφία του εποχιακού 

δείκτη αποδοτικότητας για το χαρακτηρισµό των αντλιών θερµότητας (Eurovent-
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certification). Με δεδοµένο ότι µια αντλία θερµότητας υπόκειται σε µεταβαλλόµενες 

συνθήκες λειτουργίας, τόσο όσον αφορά τις κλιµατικές συνθήκες (συνθήκες στο 

συµπυκνωτή), όσο και στην αντιµετώπιση συνθηκών µερικού φορτίου, ο χαρακτηρισµός 

της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας 

χαρακτηρίζεται ελλιπής. Για το λόγο αυτό προτείνεται εποχιακός δείκτης αποδοτικότητας, 

σε λειτουργία ψύξης ή θέρµανσης (S(easonal)EER, ή Heating Seasonal Performance 

Factor, HSPF). 

 
3.2 Σχέση ρόλου του δείκτη αποδοτικότητας και διαφορετικών εκδοχών του 

 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι εµφανίζονται πολλές προσεγγίσεις για τον 

υπολογισµό του δείκτη αποδοτικότητας, συχνά µε την ίδια ονοµασία ή συµβολισµό, κάθε 

µια από τις οποίες παρέχει πληροφορία για τις συνδεόµενες µε το σύστηµα διεργασίες. Σε 

επίπεδο µετρολογίας, αυτό που έχει σηµασία είναι να διατυπωθεί µια σαφής σχέση µεταξύ 

της κάθε εκδοχής και του ρόλου του δείκτη ή αλλιώς να επιχειρηθεί η, κατά το 

δυνατότερο, αντικειµενική αποτίµηση της πληροφορίας που παρέχει ο δείκτης. 

Ο συντελεστής που παρουσιάζεται στην εξ. (2), δίνει µια αντιπροσωπευτική εικόνα για 

την συνολική ενέργεια που “ξοδεύεται” για την ικανοποίηση του απαιτούµενου φορτίου 

κλιµατισµού, ανεξάρτητα αν αυτή η ενέργεια είναι συµβατική ή ανανεώσιµη.  

Στην περίπτωση λοιπόν ενός θερµικού συστήµατος κλιµατισµού, και το οποίο 

εκµεταλλεύεται συµβατική θερµική ενέργεια για τη λειτουργία του, ο συντελεστής αυτός 

παρέχει πλήρη εικόνα της ”τεχνολογικής” αποδοτικότητας του συστήµατος και 

συνεπακόλουθα του “ενεργειακού κόστους” που οφείλει ο χρήστης να καταβάλλει. Θα 

πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί πως µε δεδοµένο ότι η ενέργεια που καταναλώνεται 

δεν είναι απαραίτητα µιας µορφής, καθώς στη γενική περίπτωση είναι θερµική και 

ηλεκτρική, για τον επακριβή προσδιορισµό των ενεργειακών µεγεθών απαιτείται 

λεπτοµερέστερη ανάλυση. 

Παράλληλα ο συντελεστής της εξ. (2) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη σύγκριση µε 

ένα συµβατικό σύστηµα κλιµατισµού (συµπίεσης ατµών). Βέβαια στην περίπτωση αυτή, 

τίθεται το ερώτηµα σε πιο επίπεδο να γίνει η σύγκριση, καθώς θα πρέπει να συγκριθούν 

διαφορετικές µορφές, ή και πηγές ενέργειας σηµειώνοντας ότι ενέργεια της ίδιας µορφής 

µπορεί να έχει προέλευση πέραν της µιας πηγής (π.χ. ηλεκτρική από λιγνίτη και φυσικό 

αέριο). Η συζήτηση για το επίπεδο αναφοράς της σύγκρισης, και η οποία συνδέεται µε 

τον ακριβέστερο προσδιορισµό των εννοιών “ενεργειακού κόστους” και “χρήστη” θα 

γίνει σε επόµενη ενότητα. Στο πλαίσιο σύγκρισης µε ένα συµβατικό σύστηµα, 

αποτελεσµατική µπορεί να αποδειχθεί και προσέγγιση του τύπου δύο συντελεστών 

αποδοτικότητας, θερµικού και ηλεκτρικού (εξ. 3α, 3β). 

Κυρίως όµως ο συντελεστής της εξ. (2) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση 

συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού µεταξύ τους, ή για να αξιολογηθεί η 

αποτελεσµατικότητα τεχνολογικών παρεµβάσεων στο ίδιο σύστηµα (π.χ. µεταβολή της 

αποδοτικότητας λόγω αλλαγής ρυθµίσεων).  

Στην περίπτωση ηλιακού θερµικού συστήµατος κλιµατισµού, σηµαντικό ποσοστό της 

θερµικής ενέργειας που χρειάζεται το σύστηµα προέρχεται από την ηλιακή πηγή, µε το 

υπόλοιπο να καλύπτεται από συµβατική πηγή (αν και είναι δυνατό να καλύπτονται 

πλήρως οι ανάγκες από την ηλιακή ενέργεια). Συνεπώς ο χρήστης δεν επιβαρύνεται 

καθόλου ενεργειακά ή επιβαρύνεται κατά το τµήµα το οποίο καλύπτεται από συµβατική 
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πηγή. Η σχετική λοιπόν πληροφορία µε την ενέργεια που επιβαρύνει το χρήστη δίνεται 

από ένα συντελεστή αποδοτικότητας του τύπου: 

elthconv

ld

coolsol
PQ

Q
COP

+
=

,

_ &

&

      (5) 

όπου thconvQ ,
& , η συµβατική θερµική ισχύς που χρησιµοποιεί το σύστηµα. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση των συστηµάτων αναφέρεται σε καταναλώσεις που έχουν να 

κάνουν µε τον κύκλο της ψύξης αυτό καθαυτό (π.χ. αντλίες εργαζόµενων µέσων), ενώ σε 

συστήµατα κλιµατισµού και η λειτουργία των ανεµιστήρων απαιτεί ηλεκτρική ισχύ. 

Ανάλογα λοιπόν µε την περίπτωση, είναι πιθανό η κατανάλωση αυτή να είναι πολύ µικρή 

έως µηδαµινή, δηλαδή:  

0≈elP         (6α) 

Εάν δε,  

0, =thconvQ&         (6β) 

τότε σύµφωνα µε την εξ. (5), ∞→coolsolCOP _  ! 

Η πληροφορία που µπορεί να δώσει ένας συντελεστής µε άπειρη τιµή δεν είναι φυσικά 

υπολογιστικά αξιοποιήσιµη. Από την άλλη τονίζει αυτό ακριβώς το σηµαντικότατο 

όφελος χρήσης ΑΠΕ, που είναι το µηδενικό συµβατικό ενεργειακό κόστος λειτουργίας, 

για παράδειγµα στην προοπτική της αποτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 

λειτουργία του. Προφανής βέβαια αδυναµία του δείκτη αυτού είναι το ότι δεν εµπεριέχει 

την πληροφορία που σχετίζεται µε τη δυναµικότητα του θερµικού ηλιακού συστήµατος 

και, κατά συνέπεια, του εύρους των πόρων που απαιτούνται, τόσο στο επίπεδο των 

απαιτούµενων επενδύσεων όσο και σε αυτό των αναγκαίων χώρων.  

Στη λογική της µη εισαγωγής της ενέργειας από ηλιακή πηγή είναι και η πρόταση των 

Lloyd and Kerr (2008), οι οποίοι στον παρανοµαστή της σχέσης (1) εισάγουν τη µη 

περιβαλλοντικά φιλική βοηθητική για τη λειτουργία του συστήµατος ενέργεια (“non 

environmental boost energy input”). Στην περίπτωση που το σύστηµα δεν αξιοποιεί 

ενέργεια από πηγή ΑΠΕ, ο δείκτης COP ταυτίζεται µε το βαθµό απόδοσης του 

συστήµατος, ενώ στην περίπτωση που όλη η ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ, ο δείκτης 

COP παρουσιάζει άπειρη τιµή. 

Με δεδοµένο ότι σε υπολογιστικό επίπεδο η ύπαρξη άπειρης τιµής για το δείκτη 

αποδοτικότητας δεν είναι διαχειρίσιµη, οι Lloyd and Kerr (2008) αναφέρουν τη χρήση του 

δείκτη SF (Solar Fraction). Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό του φορτίου του 

συστήµατος το οποίο καλύπτεται από την ηλιακή θερµική πηγή. Θεωρείται ο πλέον 

συνήθης δείκτης για την περιγραφή και χαρακτηρισµό της λειτουργίας των ηλιακών 

θερµικών συστηµάτων (Duffie and Beckmann, 1991). Αντίστοιχα, χρησιµοποιείται και ο 

δείκτης fR, ο οποίος εκφράζει το ίδιο µέγεθος ως κλάσµα (Morrison and Tran, 1994). 

Η χρήση, στην περίπτωση των συστηµάτων ηλιακού κλιµατισµού, συντελεστή 

αποδοτικότητας σύµφωνα µε την εξ. (2), και εφόσον είναι µηδενική ή είναι γνωστή η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχει έµµεσα πληροφορία και για το µέγεθος του 

ηλιακού πεδίου που απαιτείται. Η πληροφορία γίνεται πιο ακριβής αν είναι διαθέσιµη 

πληροφορία του τύπου της εξ. (4α) (CΟPsol), καθώς η πληροφορία αυτή συνυπολογίζει 
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και την αποδοτικότητα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σύµφωνα µε τον επιλεγόµενο 

ηλιακό συλλέκτη. 

Την ανάγκη χρήσης πολλαπλών συντελεστών αποδοτικότητας για το χαρακτηρισµό της 

αποδοτικότητας (και αποτελεσµατικότητας) ενός συστήµατος κλιµατισµού 

τροφοδοτούµενου από ηλιακή ενέργεια αναδεικνύουν οι Bourdoukan et al (2009), οι 

οποίοι προτείνουν µια σειρά δεικτών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Παράλληλα, 

εισάγουν τη χρήση όχι µόνο µεγεθών ισχύος αλλά και ενέργειας, µε στόχο την απόκτηση 

πληροφορίας η οποία να συνυπολογίζει τη µεταβλητότητα της ηλιακής πηγής. 

Η παραπάνω συζήτηση κυριαρχείται από τη σχετικότητα που διέπει τις µεθόδους 

προσδιορισµού της αποδοτικότητας ενός συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί η σηµασία τυποποίησης των αναφερόµενων διαδικασιών, σε επίπεδο ορισµού 

των δεικτών και των µετρούµενων µεγεθών, των διαδικασιών προσδιορισµού τους 

(δοκιµή προϊόντος) και πιθανά των µεθοδολογιών αποτίµησης της παρεχόµενης 

πληροφορίας, ουσιαστικά αναφέροντας µεθοδολογίες σχεδιασµού και αξιολόγησης των 

συστηµάτων ΑΠΕ. Αν και σε επίπεδο συµβατικών συστηµάτων, σχετικά πρότυπα 

προβλέπουν το χαρακτηρισµό των προϊόντων (π.χ. πρότυπα EN/ISO για τις αντλίες 

θερµότητας), δεν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση των συστηµάτων ΑΠΕ. Η ανάγκη 

είναι σηµαντική, συνυπολογίζοντας τις προκύπτουσες από τη φύση της λειτουργίας των 

συστηµάτων ΑΠΕ αβεβαιότητες, αλλά και το γεγονός πως η διείσδυση τους εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την ανταγωνιστικότητα τους µε τα συµβατικά συστήµατα, και όπως 

αυτή αξιολογείται στη βάση σχετικών δεικτών.     

 
3.3 Παράδειγµα υπολογισµού δεικτών αποδοτικότητας συστήµατος ηλιακού κλιµατισµού 

 

Στη βάση της παραπάνω συζήτησης, παρουσιάζεται η περίπτωση ενός συγκεκριµένου 

συστήµατος ηλιακού κλιµατισµού, η αποδοτικότητα του οποίου υπολογίζεται µε τη 

βοήθεια κατάλληλου µοντέλου (Πανάρας, 2010; Panaras et al, 2011). Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας δεν κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν λεπτοµέρειες για το σύστηµα 

αυτό καθαυτό και το µοντέλο, απλώς σηµειώνεται ότι το σύστηµα ικανοποιεί τις θερµικές 

του ανάγκες µέσω δεξαµενής θερµότητας, η οποία τροφοδοτείται από ηλιακό πεδίο, µε 

την ταυτόχρονη παρουσία βοηθητικής πηγής, η οποία ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία 

αναφοράς του θερµοστάτη πέσει κάτω από τους 75 
o
C. 

Εξετάζονται οι περιπτώσεις σύνδεσης του συστήµατος µε ηλιακό σύστηµα επιφάνειας 

πεδίου 8 m
2
, το οποίο διασφαλίζει χαµηλή κάλυψη του θερµικού φορτίου από ηλιακή 

ενέργεια, και σε σύνδεση µε ηλιακό σύστηµα επιφάνειας πεδίου 24 m
2
 το οποίο 

διασφαλίζει υψηλή κάλυψη των απαιτήσεων σε θερµική ενέργεια, όπως επιβεβαιώνεται 

και από τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

Στη συνέχεια, στο σχ. 4 παρουσιάζεται οι τιµές του συντελεστή απόδοσης COP κατά τη 

διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας του συστήµατος. Για τον υπολογισµό του COP έχει 

υιοθετηθεί η προσέγγιση της “πλήρους” µορφής (εξ. 5). ∆εν έχει συµπεριληφθεί η 

ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι ανεµιστήρες προσαγωγής και απαγωγής του 

αέρα, εφόσον αυτή δε συµπεριλαµβάνεται ούτε στον αντίστοιχο συντελεστή που 

προτείνεται και στη περίπτωση των συµβατικών αντλιών θερµότητας. 
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Σχήµα 4 – Συντελεστής αποδοτικότητας κατά την ηµερήσια λειτουργίας συστήµατος θερµικού 

κλιµατισµού, σε σύνδεση µε ηλιακό σύστηµα 

Σύµφωνα µε τη λειτουργία της βοηθητικής θερµικής πηγής, αυτή τίθεται σε λειτουργία 

ανεξάρτητα από τη λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού. Η ιδιαιτερότητα αυτή θέτει 

ένα σηµαντικό ερώτηµα ως προς τον τρόπο εισαγωγής της βοηθητικής ισχύος στο 

συντελεστή COP, καθώς εµφανίζεται µηδενική εισερχόµενη ισχύς σε περιόδους 

λειτουργίας του συστήµατος (οδηγεί σε απειρισµό του δείκτη), ή σηµαντική εισερχόµενη 

ισχύς σε περιόδους που το σύστηµα δε λειτουργεί. Επιλέχτηκε η ενεργειακή συνεισφορά 

της βοηθητικής πηγής να υπολογίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και στη 

συνέχεια να επιµερίζεται οµοιόµορφα ως θερµική ισχύς µέσω της διαίρεσης της 

συνολικής συµβατικής ενεργειακής ποσότητας µε το συνολικό χρόνο λειτουργίας του 

συστήµατος. 

Στο σχ. 5 παρουσιάζεται ο δείκτης αποδοτικότητας του ηλιακού συστήµατος, ο οποίος 

υπολογίζεται σύµφωνα µε  την εξ. (4β). 
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Σχήµα 5 – ∆είκτης αποδοτικότητας ηλιακού συστήµατος σε σύνδεση µε σύστηµα θερµικού 

κλιµατισµού 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται δείκτες αποδοτικότητας στη βάση των ενεργειακών 

µεγεθών από την ηµερήσια λειτουργία και όχι της στιγµιαίας ισχύος. 
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Πίνακας 1 –Ενεργειακή αποδοτικότητα κατά την ηµερήσια λειτουργίας συστήµατος θερµικού 

κλιµατισµού, σε σύνδεση ή όχι µε ηλιακό σύστηµα 

 

Σύστηµα θερµικού 

κλιµατισµού σε 

σύνδεση µε 

συµβατική πηγή 

Σύστηµα θερµικού 

κλιµατισµού σε 

σύνδεση µε ηλιακό 

πεδίο: 8 m
2
 

Σύστηµα θερµικού 

κλιµατισµού σε 

σύνδεση µε ηλιακό 

πεδίο: 24 m
2
 

SEER 0.75 1.4 8 

ηsol - 0.36 0.3 

SF - 0.38 0.96 

 

Παρουσιάζεται ο δείκτης SEER, ο οποίος είναι αντίστοιχος του δείκτη της εξ. 5. Έχει 

συµπεριληφθεί σύστηµα αποκλειστικής χρήσης συµβατικής θερµικής πηγής, για λόγους 

δυνατότητας σύγκρισης. 

Επίσης παρουσιάζεται ο δείκτης ηsol, όπως υπολογίζεται στην εξ. 4β, για την 

αποδοτικότητα του ηλιακού συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν και στη βιβλιογραφία, παρουσιάζεται δείκτης SF, o 

οποίος παρέχει πληροφορία για την ικανότητα του ηλιακού πεδίου να ικανοποιήσει τις 

θερµικές απαιτήσεις του συστήµατος. Ο δείκτης ορίζεται ως εξής: 

th

solar

E

E
SF =         (7) 

όπου: 

- Εsolar η ενέργεια που προσδίδει το ηλιακό σύστηµα 

- Εth η θερµική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήµατος 

Κατά τον υπολογισµό των δεικτών SEER και SF, υπολογίζεται η προσδιδόµενη στο 

σύστηµα συµβατική ή ηλιακή θερµική ενέργεια, η οποία θεωρείται ότι χρησιµοποιείται 

για την κάλυψη των αναγκών του. Με δεδοµένο ότι η κάλυψη των αναγκών του 

συστήµατος κλιµατισµού γίνεται µέσω της θερµικής δεξαµενής, η υπόθεση αυτή δεν είναι 

εντελώς αληθής. Θα πρέπει να συγκριθεί το αρχικό και τελικό επίπεδο ενέργειας της 

δεξαµενής και να προσµετρηθεί το ποσό αυτό ενέργειας (θετικό ή αρνητικό) στους 

υπολογισµούς, ώστε ο ισολογισµός ενέργειας να είναι πλήρης. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται η περίπτωση SF>1, ως συνέπεια της θέρµανσης της δεξαµενής σε υψηλότερο 

θερµοκρασιακό επίπεδο του αρχικού, ή η απαίτηση λειτουργίας της συµβατικής πηγής 

ενώ SF>1, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας του θερµοστάτη µε τη διαστρωµατωµένη 

δεξαµενή. 

Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω ανάλυση δε φιλοδοξεί να διατυπώσει συµπεράσµατα σε 

επίπεδο αξιολόγησης της λειτουργίας ή σχεδιασµού του εν λόγω συστήµατος, µια τέτοια  

εργασία απαιτεί τη συστηµατική διερεύνηση της επίδρασης πλήθους παραµέτρων. 

Αντίθετα, στόχο της παρούσας ανάλυσης αποτελεί η παρουσίαση των δυνατοτήτων που 

παρέχει ο υπολογισµός δεικτών αποδοτικότητας για την λειτουργία ενός συστήµατος 

ηλιακού κλιµατισµού, καθώς και τη σηµασία που έχει για την αποτίµηση της 
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πληροφορίας αυτής ο επακριβής ορισµός των δεικτών, µε δεδοµένη την παρουσία 

πλήθους παραγόντων που αυξάνουν την αβεβαιότητα στον ορισµό τους. 

 

4. Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

Οι ενεργειακές ροές και η αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων των πάσης φύσεως 

διατάξεων και διεργασιών, επιβάλει τη χρήση κοινά αποδεκτών, τεχνολογικά ορθών και 

εννοιολογικά κατάλληλων δεικτών µέτρησης. Ένας από τους βασικούς στόχους στη 

διατύπωση και αξιολόγηση των δεικτών αποδοτικότητας για τεχνολογίες ΑΠΕ είναι η 

σύγκριση τους µε τις ισοδύναµες ως προς το λειτουργικό αποτέλεσµα συµβατικές 

τεχνολογίες. Μια τέτοια σύγκριση θα πρέπει να εισάγει στην συζήτηση το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα των ΑΠΕ που είναι η εξοικονόµηση συµβατικής ενέργειας, µε πολλαπλά 

οφέλη, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού κόστους, όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης µη 

ρυπογόνων προς το περιβάλλον, ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Από την άλλη, δεν θα 

πρέπει να παραβλέψει κάποιος τις απαιτήσεις σε εγκατεστηµένη ισχύ, οι οποίες 

µεταφράζονται σε αρχικό κόστος αλλά και δέσµευση χώρου (διαθέσιµη επιφάνεια). 

Παράλληλα, ερωτήµατα τίθενται σχετικά µε τη σύγκριση αυτή καθαυτή, και το επίπεδο 

αναφοράς στο οποίο µπορούν να διατυπωθούν κρίσεις για διαφορετικές µορφές ενέργειας 

οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά οφέλη και επιπτώσεις, πολλά από τα οποία (όπως τα 

περιβαλλοντικά) δεν προσµετρούνται στο συµβατικά αποδεκτό επίπεδο λήψης 

αποφάσεων. 

Ένας δείκτης αποδοτικότητας παρέχει πληροφορία για την ικανότητα διαφορετικών 

τεχνολογιών, οι οποίες χρησιµοποιούν διαφορετικές µορφές ενέργειας. Είναι προφανές 

πως η σύγκριση τους θα πρέπει να γίνει στη βάση ενός κοινά αναγόµενου µεγέθους. Το 

µέγεθος αυτό θα µπορούσε να είναι η πρωτογενής απαιτούµενη ενέργεια. Σε µια τέτοια 

προσέγγιση θα βοηθούσε η χρήση ενός συντελεστή της µορφής της εξ.(4α), δηλαδή 

συντελεστή όπως ο COPsol για ηλιακά συστήµατα, ενώ στην περίπτωση συµβατικής 

ενέργειας θα µπορούσαν να οριστούν αντίστοιχοι συντελεστές (π.χ. COPoil), οι οποίοι να 

συνυπολογίζουν την αποδοτικότητα µετατροπής του συµβατικού καυσίµου σε ωφέλιµη 

θερµική ή ηλεκτρική ενέργεια. Μια τέτοια ανάλυση µπορεί να δώσει χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την αποδοτικότητα της διαχείρισης των διαθέσιµων ενεργειακών 

πόρων, και σε τελική ανάλυση για την πιθανή κατασπατάληση τους. 

Ποιο όµως µπορεί να είναι το κριτήριο της σύγκρισης µεταξύ x MWh  πετρελαίου vs y 

MWh λιγνίτη και z MWh ήλιου? Θα µπορούσε ίσως στην περίπτωση αυτή να τεθούν 

κάποια κριτήρια, όπως το κόστος από τη χρήση αυτών των µορφών ενέργειας, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή συνδυασµός αυτών µε κάποιο συντελεστή βαρύτητας. Η 

τελική απόφαση δηλαδή δεν θα ληφθεί στο επίπεδο του µεγέθους της πρωτογενούς 

ενέργειας, αλλά σε κάποιο άλλο ισοδύναµο µέγεθος. Παράλληλα, η σύγκριση στο επίπεδο 

της πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να είναι χρήσιµη σε επίπεδο εθνικής ή παγκόσµιας 

οικονοµίας, η πρωτογενής ενέργεια δεν είναι όµως ένα µέγεθος που αφορά τον κοινό 

χρήστη - ιδιώτη, διότι δεν είναι συνδεδεµένο µε επιπτώσεις ή οφέλη τα οποία αφορούν 

άµεσα το χρήστη. 

Η διατύπωση του κόστους/οφέλους σε χρηµατικές µονάδες µπορεί να προσφέρει ένα 

κοινό µέγεθος αναφοράς, υπό την έννοια ότι αφενός η αξία σε χρηµατικές µονάδες 

αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο στη λήψη αποφάσεων στο σύγχρονο κοινωνικοοικονοµικό 

περιβάλλον, ενώ δίνει τη δυνατότητα αναγωγής διαφορετικών µεγεθών σε ένα ισοδύναµο. 

Παράλληλα επιτρέπει την ανάλυση λήψης απόφασης υπό το πρίσµα διαφορετικών 
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οπτικών γωνιών, δυνατότητα η οποία συνάδει µε το πολυδιάστατο θέµα των ΑΠΕ, και τις 

πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του. 

Η αποτίµηση της πληροφορίας που παρέχει ο δείκτης αποδοτικότητας µια τεχνολογίας, σε 

χρηµατικές µονάδες κόστους/οφέλους, µπορεί να δανειστεί στοιχεία από την ανάλυση 

κόστους οφέλους για την αξιολόγηση επενδύσεων, και όπως αυτή εφαρµόζεται στην 

περίπτωση επενδύσεων τεχνολογιών ΑΠΕ (Diakoulaki et al, 2001). Στο επιστηµονικό 

πεδίο της περιβαλλοντικής οικονοµίας, η οποία επικεντρώνεται στην αποτελεσµατικότερη 

και όσο το δυνατόν αντικειµενικότερη αποτίµηση των οφελών και επιπτώσεων από την 

υιοθέτηση µια τεχνολογικής παρέµβασης, διατυπώνονται τρεις διαφορετικές οπτικές 

γωνίες ως προς την αξιολόγηση της σκοπιµότητας µιας παρέµβασης: ιδιωτική (financial), 

οικονοµική (economical) και κοινωνική (social) (Diakoulaki et al, 2001). 

Σύµφωνα µε όσα έχουν διατυπωθεί, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας τεχνολογιών ΑΠΕ 

και η σύγκριση τους µε συµβατικές τεχνολογίες αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα, το 

οποίο παρουσιάζει αντικειµενικές δυσκολίες ως προς την επιλογή και προσδιορισµό των 

κατάλληλων δεικτών, και υποκειµενικές ως προς την αξιολόγηση των οφελών και 

επιπτώσεων από µια τέτοια παρέµβαση. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της παρέµβασης 

που συνεπάγεται η επιλογή και χρήση ενός συστήµατος ΑΠΕ, θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην πρόταση χρήσης παράλληλων δεικτών αποδοτικότητας µε διαφορετική λειτουργία 

και σκοπιµότητα. Σε µια τέτοια προσέγγιση, βασική προϋπόθεση αποτελεί η µέγιστη 

δυνατή σαφήνεια στον ορισµό των δεικτών και η αυστηρή τους τυποποίηση, όπως 

άλλωστε συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που η ανάγκη ποσοτικού προσδιορισµού ενός 

µεγέθους επιβάλει τη χρήση κοινά αποδεκτών µονάδων µέτρησής του.   

 

Σύµβολα 

Αc  Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη/πεδίου           [m
2
] 

COP  Coefficient of Performance - ∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας αντλίας 

θερµότητας (λειτουργία θέρµανσης)              [ - ] 

EER  Energy Efficiency Ratio - ∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας αντλίας 

θερµότητας (λειτουργία ψύξης)                           [ - ] 

GT  Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια του συλλέκτη  [W/m2] 

HSPF Heating Seasonal Performance Factor – Εποχιακός ∆είκτης Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας Αντλίας θερµότητας (λειτουργία θέρµανσης)                          [ - ] 

 

Pel  Ηλεκτρική ισχύς               [W] 

Q&   Θερµική ισχύς                [W] 

SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio – Εποχιακός ∆είκτης Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας Αντλίας θερµότητας (λειτουργία ψύξης)                                  [ - ] 

SF  ∆είκτης κάλυψης ενεργειακού φορτίου από ηλιακό πεδίο                       [ - ] 

ηsol  Βαθµός απόδοσης ηλιακού συλλέκτη/πεδίου            [ - ] 

 

∆είκτες 

conv  Συµβατική ισχύς /ενέργεια 

conv,th  Συµβατική θερµική ισχύς /ενέργεια 

cold  Απαγόµενη θερµότητα από ψυχρή πηγή 

el  ∆είκτης αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
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heat  Προσδιδόµενη θερµότητα από θερµή πηγή 

ld  Φορτίο που ικανοποιεί το σύστηµα 

rej  Απορριπτόµενη ισχύς/ενέργεια από το σύστηµα 

res  Ενέργεια/ισχύς από ανανεώσιµη πηγή 

sol  ∆είκτης αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ηλιακής ενέργειας ή 

Ενέργεια/ισχύς που αποδίδει το ηλιακό σύστηµα 

sol_cool ∆είκτης αποδοτικότητας συστήµατος ηλιακού κλιµατισµού 

th  ∆είκτης αποδοτικότητας ως προς τη χρήση θερµικής ενέργειας ή  

θερµική ισχύς 

th_cool ∆είκτης αποδοτικότητας συστήµατος κλιµατισµού το οποίο αξιοποιεί θερµική 

ενέργεια για τη λειτουργία του 
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