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Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την προσομοίωση, το σχεδιασμό και τη ρύθμιση με
Η/Υ συστημάτων που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης και την παραγωγή σύγχρονου
λογισμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση στην επιστημονική περιοχή αυτή. Εξετάζει ενεργά - θερμικά/
φωτοβολταϊκά - και παθητικά ηλιακά συστήματα κυρίως θεωρητικά και, όταν είναι δυνατό,
πειραματικά.
Η τρέχουσα δραστηριότητα του εστιάζεται σε ενεργητικά συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας,
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων θερμοκηπίων με αποθήκευση ενέργειας, καθώς και σε υβριδικά
θερμικά/φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στο κτιριακό κέλυφος. Στη δεύτερη αυτή
περίπτωση, μελετώνται τα θερμοκρασιακά και ροϊκά πεδία ελεύθερης κυκλοφορίας στο διάκενο μεταξύ
Φ/Β και τοίχου, σε μία προσπάθεια αξιοποίησης από τον παρακείμενο εσωτερικό χώρο της αισθητής
θερμότητας που παράγεται, με ταυτόχρονη διατήρηση της ηλεκτρικής απόδοσης των Φ/Β κοντά στο
θερμοδυναμικό τους μέγιστο.
Η διδακτική της σύγχρονης εκπαίδευσης με Η/Υ - με διαδραστικά πολυμέσα και δικτυακή χρήση αποτελεί θέμα τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας. Χρησιμοποιώντας ύλη σχετική με την ηλιακή
ενέργεια και τις εφαρμογές της και με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και φοιτητών στα σχετικά
θέματα, η έρευνα θα προσπαθήσει να προσδιορίσει "ποιά μέσα" και "σε τι ποσότητες" πρέπει να
χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό - πάντα σε σχέση με την "ομάδα στόχο" προς την
οποία απευθύνονται.
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