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Κλίμα





Κλιματικές Παράμετροι



Ηλιακή Πρόσπτωση





Θερμοκρασία Αέρα



Άνεμος



Υγρασία



Γειτονικό Περιβάλλον



Ατμοσφαιρική Θολότητα



Προσανατολισμός & Κλίση



Τεχνητές επικαλύψεις



Επιφάνειες του κελύφους - τοίχοι



Βλάστηση



Νερό



Αστική Θερμονησίδα



Άνεση



Είδη Άνεσης



Υποκειμενικοί παράγοντες άνεσης



Υποκειμενικοί παράγοντες άνεσης



Αντικειμενικοί παράγοντες άνεσης



Ψυχρομετρικό διάγραμμα



Είδη Κλίματος



Ψυχρομετρικά δεδομένα περιοχής



Διεύρυνση Ζώνης άνεσης



Επιλογή παθητικών τεχνικών



Μετάδοση Θερμότητας



Μετάδοση Θερμότητας

• Η θερμότητα πάντα κινείται από ένα θερμότερο μέρος σε ένα πιο κρύο
• Τα ζεστά αντικείμενα σε ένα κρύο δωμάτιο θα κρυώσουν στη θερμοκρασία του δωματίου
• Τα ψυχρά αντικείμενα σε ένα θερμότερο δωμάτιο θα αποκτήσουν τη θερμοκρασία του

Όταν ζεσταίνουμε ένα κομμάτι μετάλλου στη μια άκρη η θερμότητα ταξιδεύει
μέσω των μορίων του στην άλλη άκρη. Τα μόρια δονούνται παράγοντας κινητική ενέργεια

και μεταφέρουν τελικά τη θερμότητα σε όλο το σώμα. Αυτό λέγεται αγωγή
Υλικά που είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας δεν παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο.
Αν αγγίξουμε ένα ξύλο και ένα μέταλλο με την ίδια θερμοκρασία, το μέταλλο φαίνεται να είναι
πιο κρύο. Αυτό συμβαίνει γιατί η θερμότητα μεταφέρεται από το χέρι μας στο μέταλλο,
αλλά όχι στο ξύλο επειδή είναι κακός αγωγός θερμότητας.

Όταν η θερμότητα μεταφέρεται μέσω των μορίων υγρού ή αέριου, όπου η σύνδεση των μορίων

είναι πιο χαλαρή, μιλάμε για μεταφορά της θερμότητας με τη μετακίνηση θερμών μαζών.

Τέλος, όταν η μεταφορά της θερμότητας δεν γίνεται με τους πιο πάνω δύο τρόπους, τότε γίνεται

με την ακτινοβολία ή τη θερμική εκπομπή.



Νόμος Boyle–Marriot 



Κίνηση Ρευστών



Κίνηση Ρευστών



Θερμοσιφωνισμός



Εφαρμογές Θερμοσιφωνισμού



Φαινόμενο Bernoulli



Ακτινοβολία



Πορεία της προσπίπτουσας ενέργειας



Ιδιότητες Επιφανειών



Σχέση Ιδιοτήτων



Απορροφητικότητα & Εκπομπή υλικών



4 δοχεία είναι γεμάτα με ζεστό νερό. Ποιο από τα δοχεία θα έχει το θερμότερο νερό σε 10 λεπτά;

Γυαλιστερό Μεταλλικό

Θαμπό Μεταλλικό

Θαμπό Μαύρο

Γυαλιστερό Μαύρο

Απορροφητικότητα & Εκπομπή υλικών

Τα ίδια 4 δοχεία με νερό τοποθετούνται στην ίδια απόσταση από πηγή θέρμανσης. Ποιο από τα 
δοχεία θα έχει το θερμότερο νερό σε 10 λεπτά;



Θερμοχωρητικότητα



Θερμική Αγωγιμότητα



Ενέργεια μέσω του περιβλήματος



Θερμοπερατότητα



Θερμοπερατότητα κτηρίου



Θερμοπερατότητα κτηρίου



Περιορισμοί



Λόγος F / V



Φυσικές Ιδιότητες Υλικών



Ενσωματωμένη Ενέργεια



Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – 1



Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - 2



Τα Αέρια του Θερμοκηπίου





Έννοιες



Ηλιακή ακτινοβολία & ατμόσφαιρα



Ηλιακή πρόσπτωση



Συνιστώσες ηλιακής ακτινοβολίας



Αναλογία συνιστωσών



Κινήσεις της Γης



Κινήσεις της Γης



Κλίση & απόκλιση



Εποχές



Ηλιοστάσια & ισημερίες



Ειδικοί παράλληλοι



Γωνία πρόσπτωσης



Ουράνιος θόλος



Ηλιακές γωνίες



Ηλιακά διαγράμματα



Μέθοδοι προβολής



Πολικά διαγράμματα



Καρτεσιανά διαγράμματα



Ηλιακή πρόσβαση



Μάσκες σκιασμού



Υπολογιστές – τότε & τώρα



Ηλιασμός & CAD



Ειδικές απαιτήσεις



Έλεγχος Ηλιασμού



Δυϊκή Ενέργεια



Ερωτήματα



Μέσα ελέγχου



Στοιχεία ηλιοπροστασίας



Παραδείγματα στοιχείων ηλιοπροστασίας



Τυπολογία



Ταξινόμηση



Τρόποι σκιασμού



Ακύρωση σκιασμού



Συνθετικοί παράγοντες



Χρήσιμες υποδείξεις 1



Χρήσιμες υποδείξεις 2



Χρήσιμες υποδείξεις 3



Χρήσιμες υποδείξεις 4



Ηλιακό στερεό



Σημασία ηλιακού στερεού



Κλίσεις ηλιακού στερεού



Πολεοδομική εφαρμογή



Θέρμανση



Θερμικό ισοζύγιο



Θερμικό φορτίο



Μεταβολή θερμικού φορτίου



Κτηριακή μάζα



Εποχιακές τακτικές



Χειμερινές συνθήκες



Συλλογή θερμότητας



Αποθήκευση θερμότητας



Διανομή θερμότητας



Συντήρηση θερμότητας



Θερμικές απαιτήσεις



Θερμική προσομοίωση



Βαθμοημέρες



Θέρμανση και βαθμοημέρες



Βαθμοημέρες: ένα παράδειγμα



Ηλιακή θέρμανση κτιρίων



Άμεση πρόσοδος



Θερμοκήπιο



Τοίχος μάζας



Τοίχος Trombe-Michel



Παραλλαγές και επινοήσεις



Σύστημα Barra-Costantini



Σύστημα Barra-Costantini



Ηλιακή στέγη 



Υπόγεια προθέρμανση αερισμού – (buried pipes)



Ηλιακή προθέρμανση αέρα 



Αποθήκευση θερμότητας στο δάπεδο επί εδάφους



Αντεστραμμένη μόνωση



Εξωτερική και αεριζόμενη μόνωση



Διπλά τζάμια



Ηλιακός συλλέκτης νερού



Ηλιακή θέρμανση νερού 



Ενδοδαπέδια θέρμανση





























Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

η σχέση με το κλίμα
η σημασία του κλίματος στις 
αποφάσεις του σχεδιασμού των 
κτηρίων

IslandWood, Seattle, Washington



Η βασική λειτουργία ενός κτηρίου είναι να 
αποτελέσει καταφύγιο από τα στοιχεία 
της φύσης, σαν κλιματικός ρυθμιστής. Η 
σφοδρότητα και ο τύπος του τοπικού 
κλίματος θα επηρεάσει το σχεδιασμό 
του κτηριακού κελύφους, όπως και τον 
προσανατολισμό του και τη μορφή του.

Για να λειτουργήσει σαν συνολικός 
περιβαλλοντικός ρυθμιστής και να 
ικανοποιήσει όλες τις παραμέτρους το 
κέλυφος ενός κτηρίου πρέπει να 
παρέχει έλεγχο:

1. Της μετάδοσης θερμότητας

2. Της κίνησης του αέρα

3. Της κίνησης του νερού σαν υγρό και σαν 
αέριο.

4. Της ηλιακής και άλλων ακτινοβολιών

Το κτήριο είναι περιβαλλοντικός ρυθμιστής

Urban Ecology Centre, Milwaukee



Τα κτηριακά κελύφη είναι σαν τα μπαλόνια

Τα κτηριακά κελύφη είναι σαν τα μπαλόνια, πολύ λεπτά, και η απόδοσή τους είναι ακόμη πιο κρίσιμη. 
Σκεφτείτε την τρωτότητα κτηρίων που ουσιαστικά αποτελούνται από γυαλί. Το εσωτερικό περιβάλλον 
τους βρίσκεται σε μεγάλη πίεση. Ξέρουμε πως η ψηλή πίεση κινείται προς τη χαμηλή και το θερμό προς 
το κρύο. Αυτό σημαίνει πως τους κρύους μήνες, ο ζεστός, υγρός εσωτερικός αέρας συνεχώς προσπαθεί 
να δραπετεύσει μέσα από το σχετικά λεπτό κέλυφος. Καθώς η υγρασία που περιέχεται στον αέρα, 

κρυώνει και συμπυκνώνεται μέσα στο κέλυφος, αρχίζει να το καταστρέφει. 

Rose Planetarium, NYC



Τεχνική vs. Τεχνολογία

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Οικοδομική

Τα παλιά πέτρινα κτήρια βασίζονταν στη φύση της μάζας τους για να αντιμετωπίσουν την πιθανή 
μετακίνηση του εσωτερικού αέρα προς τα έξω. Τα σημερινά κτήρια αποτελούνται από λεπτότερα 
στρώματα υλικών που μεμονωμένα είναι λιγότερο ικανά να αντέξουν τις προκλήσεις της φύσης. 



Κτήρια (υ)ψηλής απόδοσης
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Υπάρχει σήμερα μια αναπτυσσόμενη τάση για την 
κατασκευή κτηρίων υψηλής απόδοσης σαν μια 
λύση αειφορική που απαντάει στο κλίμα και τις 
ανάγκες. Αυτά τα κτήρια έχουν επίσης λεπτές 
«επιδερμίδες». 

Αλλά σήμερα οι άνθρωποι περιμένουν απίστευτα 
περισσότερα από την απόδοση των κτηρίων που 
είναι και τεχνολογικά σύμβολα και εικόνες-δείγματα 
του πολιτισμού μας. 

Το καταφύγιο δεν είναι αρκετό πλέον.  



Ο Σχεδιασμός πρέπει πρώτα να πάρει υπ’ όψη του το κλίμα της 
ευρύτερης περιοχής, το τοπικό και το μικροκλίμα

ΨΥΧΡΟ

ΕΥΚΡΑΤΟ

ΘΕΡΜΟ – ΞΗΡΟ 

ΘΕΡΜΟ – ΥΓΡΟ 

Image: 1963 “Design With Climate”, Victor Olgyay.



διάφοροι τύποι κλίματος στον Κόσμο

Image source: Design with Climate. Victor Olgyay, 1963.



Το σύστημα των αντηρίδων από 
πέτρα, επέτρεψε το μεγάλωμα των 
γυάλινων επιφανειών που παλιά 
περιορίζονταν από τους στατικούς 
περιορισμούς των τοίχων. Έτσι 
περισσότερο φως και θερμότητα 
περνούσε στο ξηρό και ψυχρό 
εσωτερικό των ναών.

Notre Dame Cathedral, Paris

καθεδρικοί ναοί σε 
ψυχρό κλίμα



Σε αντίθεση, οι Καθεδρικοί στα 
θερμότερα κλίματα δεν έχουν 
ανάγκη το περισσότερο φως και 
ζέστη. Προτιμούσαν ψυχρότερα 
εσωτερικά και υλικά που ανακλούν 
το φώς αντί της απλής πέτρας των 
πιο βόρειων Καθεδρικών.Santa Maria del Fiore, Florence

καθεδρικοί ναοί σε 
θερμό κλίμα



παραδοσιακός σχεδιασμός σε θερμά και ξηρά κλίματα

Σε θερμά και 
ξηρά κλίματα τα 
παράθυρα είναι 
μειωμένα στο 
ελάχιστο για να 
μην μπαίνει ο 
ήλιος στο 
κτήριο. Τα 
ανοιχτόχρωμα 
επιχρίσματα 
ανακλούν το 
φως και 
κρατούν το 
περιβάλλον 
φωτεινό.



κτήρια με περίκλειστες αυλές (αίθρια)

Οι περίκλειστες αυλές χρησιμοποιούνται πολύ στα θερμά 
και ξηρά κλίματα. Δουλεύουν καλά στα νότια κλίματα γιατί 
ο ήλιος ζεσταίνει τους χώρους αυτούς το χειμώνα, αλλά 
και επειδή με τη φύτευσή τους, τους σκεπαστούς 
διαδρόμους δημιουργούν ένα τοπικό μικροκλίμα που 
δροσίζει το καλοκαίρι. Δεν λειτουργούν καλά στα ψυχρά 
κλίματα, διότι γίνονται ψυχροί και άχρηστοι χώροι που 
εμποδίζουν τον χειμερινό ήλιο να περάσει στους χώρους.



Σχεδιάζοντας για ψυχρά 
κλίματα

Ο Σχεδιασμός για ψυχρά κλίματα 
απαιτεί μια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση σε σχέση με το 
κλίμα.

Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται με 
μια πολύ αποτελεσματική 
περιβαλλοντική ασπίδα.

Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται 
κυρίως με βάση την εποχή 
θέρμανσης (χειμώνας) παρά με 
την εποχή δροσισμού τους 
(καλοκαίρι)



Παραδοσιακός σχεδιασμός στα ψυχρά κλίματα

Βασικό στοιχείο του παραδοσιακού 
σχεδιασμού ήταν η προσπάθεια να 
απομακρυνθεί το χιόνι από τις στέγες 
και η χρήση λίγων και πολύ μικρών 
ανοιγμάτων για να μειώνονται οι 
απώλειες θερμότητας. Τα κτήρια 
είχαν διπλούς τούβλινους τοίχους και 
καμία θερμομόνωση.

Τότε δεν υπήρχε το θέμα της 
παγκόσμιας υπερθέρμανσης, της 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα 
και τα φθηνά καύσιμα καίγονταν 
ωσότου να κρατούν το σπίτι λογικά 
ζεστό. Οι απαιτήσεις πάντως των 
κοινωνιών αυτών σε ανέσεις ήταν και 
πολύ μικρότερες από σήμερα. 



Η Ζώνη Άνεσης
Η Ζώνη Άνεσης αναφέρεται σε ένα εύρος θερμοκρασιακών συνθηκών, κίνησης του 
αέρα, υγρασίας και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, μέσα στα οποία ένας τυπικά 
ντυμένος άνθρωπος αισθάνεται «άνετα».

Αυτή η άνεση είναι διαφορετική για συνθήκες εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Επίσης είναι διαφορετική για τους διάφορους τύπους κλίματος.

Επίσης είναι διαφορετική  για κάθε κουλτούρα σε συνδυασμό με το κλίμα κάθε τόπου.

Ποιες ήταν οι συνήθειες των  ανθρώπων;

Σαν Αρχιτέκτονες χρειάζεται να 
σχεδιάζουμε τα κτίριά μας όχι μόνο 
με σκοπό την εσωτερική άνεση, αλλά 
και τους άνετους και ευχάριστους 
εξωτερικούς χώρους.

Υπάρχει ένα εύρος ανέσεων μέσα 
στο οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε 
τα κτήρια και τους εξωτερικούς τους 
χώρους.



Παθητικός Βιοκλιματικός 
Σχεδιασμός: Επανεκτιμώντας τη 
Ζώνη Άνεσης

Computer Science Building, York University, Toronto

Οι συνθήκες άνεσης πρέπει να 
επανεκτιμηθούν, ιδιαίτερα λόγω της 
ενεργειακής κρίσης των και της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη που είναι 
αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης  
υδρογονανθράκων. Κτίρια που δεν βασίζονται 
αποκλειστικά στα μηχανικά συστήματα 
μπορούν να διευρύνουν τη ζώνη άνεσης με 
σκοπό τη μείωση της χρήσης αυτών των 
καυσίμων.

Η χρήση ανασχετικών ζωνών δημιουργεί

Ιεραρχημένα επίπεδα άνεσης μέσα στα 
κτήρια. Τα αίθρια και οι ενδιάμεσοι χώροι 
(ημι-υπαίθριοι, διάδρομοι, βοηθητικοί χώροι)

δημιουργούν τέτοιες ζώνες μικρότερης 
θερμοκρασίας που μονώνουν τους κύριους 
χώρους. Αυτή η λογική απαιτεί περισσότερη

αυτενέργεια  από τους κατοίκους των κτιρίων 
για να ελεγχθεί η θερμοκρασία και η κίνηση 
του αέρα μέσα στα κτίρια. 



Όταν σχεδιάζουμε έχοντας στο 
μυαλό μας τα ειδικά τοπικά 
χαρακτηριστικά, σκεπτόμαστε τη 
σχέση με το κλίμα, τον τόπο και το 
κτίριο που θα κτιστεί εκεί με σκοπό 
να δημιουργήσουμε ένα τοπικό 
περιβάλλον ή μικροκλίμα γύρω από 
το κτίριο.

Αυτό το «μίνι-κλίμα» που 
δημιουργείται γύρω από το κτίριο 
μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
αγριότητα του κλίματος και έτσι 
φυσικά και τη δουλειά που πρέπει 
να κάνει το κτίριο για να 
δημιουργήσει ένα άνετο εσωτερικό 
και εξωτερικό περιβάλλον. Αν όμως 
το χειριστούμε λάθος θα αυξήσει την 
αγριότητα του τοπικού κλίματος 

Μικροκλίμα

St. Thomas University, Houston



Η βασική κατανόηση των τεσσάρων κλιματικών τύπων (θερμό-ξηρό, θερμό-υγρό, 
εύκρατο και ψυχρό) μας δείχνει πως συγκεκριμένοι κτιριακοί τύποι προφανώς δεν 
ανήκουν σε συγκεκριμένους τόπους.

…αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που πρέπει να υπολογίσουμε…

…αυτό δεν ανήκει εδώ…



Η πολυ-παραμετρική συνθήκη
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Αυτός ο πίνακας δείχνει τις παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό 
της άνεσης. Οι βασικές παράμετροι περιλαμβάνουν τους ανθρώπους, τα κτίρια, τον τόπο και το κλίμα. 



Όποιες και αν είναι οι υφιστάμενες 
συνθήκες σε ένα τόπο, τις οποίες 
παίρνουμε υπ’ όψη μας στο 
σχεδιασμό των κτιρίων φαίνεται πως 
δεν αρκεί να εξεταστεί το γενικό κλίμα 
της περιοχής, αλλά επίσης το ειδικό 
κλίμα του οικοπέδου που επηρεάζεται 
από τα παρακάτω:

•την επιφάνεια και την επιφάνεια 
του γύρω περιβάλλοντος

•τη διαθέσιμη βλάστηση, την 
πυκνότητα, το ύψος, τη 
βιοποικιλότητα

•την εγγύτητα στο νερό

•τις γύρω δαπεδοστρώσεις

•το ύψος των γύρω κτιρίων

Βιοκλιματικός 
Σχεδιασμός για τον 
τόπο κατασκευής.

Institute of Contemporary Art, Boston



Το κτίριο μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά οι διαφορές του κλίματος και των στοιχείων του τόπου στον οποίο 
έχει κτιστεί, έχουν εντελώς διαφορετική επίδραση στην άνεση των κατοίκων του.

Original condition Hot Arid Site Hot Humid Site

Temperate Site Cold Site



Βιοκλιματικός σχεδιασμός: ΨΥΧΡΟ

Εκεί όπου ο χειμώνας είναι η κυρίαρχη εποχή και κυριαρχεί 
η ανάγκη για εξοικονόμηση θέρμανσης. Οι βαθμοημέρες
θέρμανσης είναι πολύ περισσότερες από τις βαθμοημέρες
ψύξης.

Οι κανόνες:

1. Πρώτα θερμομονώνουμε. Προσπαθούμε να 
αποτρέψουμε την έξοδο της θερμότητας από το κτίριο. 
Θερμομονώνουμε ακόμη και διπλάσια από αυτό που 
απαιτούν οι κανονισμοί.

2. Ελαχιστοποιούμε τη διαφυγή του θερμού αέρα.

3. Θερμαίνουμε το κτίριο φυσικά με τον ηλιασμό.

4. Προσανατολίζουμε το κτίριο στο νότο.

5. Μεγιστοποιούμε τα νότια υαλοστάσιά του.

6. Χρησιμοποιούμε θερμική μάζα για την αποθήκευση της 
επιπλέον θερμικής ενέργειας στο κτίριο. (Δηλαδή υλικά εντός 
και στο περίβλημα που μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια.)

7. Δημιουργούμε ένα προφυλαγμένο μικροκλίμα στο 
περιβάλλον του κτιρίου ώστε να είναι λιγότερο κρύο, 
έτσι ώστε να αντιδράσει ευκολότερα το κτίριο.

YMCA Environmental Learning Centre, Paradise 
Lake, Ontario



Βιοκλιματικός σχεδιασμός: ΘΕΡΜΟ-ΞΗΡΟ

Εκεί όπου οι πολύ ψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες με 
μεγάλες εναλλαγές κυριαρχούν μαζί με συνθήκες 
ξηρότητας σε όλο το χρόνο. Οι βαθμοημέρες ψύξης είναι 
πολύ περισσότερες από τις βαθμοημέρες θέρμανσης.

Οι κανόνες:
1. Αποφεύγουμε τον ήλιο και τον άμεσο ηλιασμό όσο 

περισσότερο γίνεται. (Μικρά παράθυρα, σκιασμός, κλπ.)

2. Αποφεύγουμε τον αερισμό κατά τη διάρκεια της μέρας, 
που ο αέρας είναι πολύ ζεστός έξω.

3. Προσπαθούμε να αερίσουμε το κτίριο τη νύχτα, με 
σκοπό να αποβάλλουμε τα θερμικά φορτία (Νυχτερινός 
Δροσισμός)

4. Χρησιμοποιούμε απαλά χρώματα που ανακλούν το φώς 
του ήλιου. Φωτίζουμε με ανάκλαση, όχι άμεσα.

5. Δημιουργούμε δροσερό μικροκλίμα με τη χρήση 
ελαφρών υλικών σκίασης που δεν κρατούν θερμότητα 
(πανιά, ξύλινα στοιχεία, ράταν, κλπ.) και νερού.

6. Χρησιμοποιούμε τοίχους με βαριά μάζα (π.χ. πέτρα) και  
θερμομονώνουμε μόνο την οροφή για να μην εκπέμπει 
θερμική ενέργεια στον εσωτερικό χώρο.

7. Σεβόμαστε τον κύκλο της μέρας και της νύχτας.

Traditional House in Egypt



Βιοκλιματικός σχεδιασμός: ΖΕΣΤΟ-ΥΓΡΟ
Εκεί όπου οι θερμές έως πολύ θερμές σταθερές 
συνθήκες κυριαρχούν σε συνδυασμό πολύ υψηλής 
υγρασίας σε όλο το χρόνο. Οι βαθμοημέρες ψύξης είναι 
πολύ περισσότερες από τις βαθμοημέρες θέρμανσης.

Οι κανόνες:

1. Αποφεύγουμε τον άμεσο ηλιασμό όσο περισσότερο 
γίνεται. Σχεδιάζουμε μεγάλους προβόλους για σκίαση 
και προστασία από τη βροχή, με σκοπό να έχουμε τα 
παράθυρα ανοιχτά συνεχώς.

2. Προσπαθούμε να έχουμε συνεχή αερισμό μέρα και 
νύχτα ώστε να νιώθουμε την κίνηση του αέρα. 
Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες οροφής για ενίσχυση.

3. Χρησιμοποιούμε ελαφρά υλικά που δεν συγκρατούν τη 
ζέστη και δεν δημιουργούν συμπυκνώσεις και μούχλα.

4. Περιορίζουμε τη χρήση υπογείων και μπετόν και την 
επαφή με το υγρό έδαφος.

5. Χρησιμοποιούμε το φαινόμενο της καμινάδας για να 
αερίσουμε και να διώξουμε τον ανερχόμενο ζεστό 
αέρα.

6. Χρησιμοποιούμε αίθρια και ημι-υπαίθριους χώρους με 
νερό, που είναι πιο δροσεροί χώροι από το εσωτερικό. 

House in Seaside, Florida



Βιοκλιματικός σχεδιασμός: ΕΥΚΡΑΤΟ
Εκεί όπου τα καλοκαίρια είναι ζεστά ή και ζεστά-υγρά 
και οι χειμώνες μέτρια κρύοι ως κρύοι. Η γενική 
τοπογραφία του εδάφους είναι ομαλή και επιτρέπει 
στους ανέμους να επηρεάζουν πολύ το κλίμα. Υπάρχει 
σχετική ισορροπία βαθμοημέρων ψύξης και 
θέρμανσης. Οι τέσσερις εποχές είναι περίπου ίσης 
διάρκειας.

Οι κανόνες:

1. Ισορροπούμε τις στρατηγικές μεταξύ του ψυχρού 
και του ζεστού –υγρού που αναφέρθηκαν.

2. Χρησιμοποιούμε μεγάλα ανοίγματα για ηλιακή 
πρόσοδο το χειμώνα, αλλά και σκιάδια για την 
προστασία το καλοκαίρι.

3. Η Θερμομόνωση βοηθάει πολύ την ενεργειακή 
απόδοση. 

4. Για αυτό το κλίμα είναι σημαντικό να έχουμε 
μεγάλη ευελιξία στη χρήση των στοιχείων, ώστε να 
«διορθώνουμε» το κέλυφος ανάλογα με τις 
εποχές. 

5. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις 
ηλιακές γωνίες για κάθε εποχή και τη χρήση τους.

IslandWood Residence, Seattle, WA


