
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ 



Ανοίγουμε ταυτόχρονα sketch up 7 και Google earth 

Επιλέγουμε από Google earth την περιοχή μελέτης κάνοντας zoom  πηγαίνουμε στο Sketch up 

και πατάμε get current view 



Εισάγετε η εικόνα 

Σχεδιάζουμε με το line τα κτίρια πάνω στο σχέδιο 



Από το παράθυρο Windows Model info επιλέγουμε location και ορίζουμε τη τοποθεσία. 

Και τα υψώνουμε με το pull/push αφού γνωρίζουμε το πραγματικό τους ύψος 



Πηγαίνουμε στο windows επιλέγουμε shadows 

Από το παράθυρο shadows ορίζουμε ημερομηνία ώρα και βρίσκουμε την σκίαση μας 

Για το sketch up 8 δεν χρειάζεται να ανοίξετε ταυτόχρονα το Google earth αλλά να σώσετε την 

εικόνα σε jpeg και έπειτα να κάνετε import. 



Η βελτίωση του μικροκλίματος έχει αποδειχτεί ότι οδηγεί σε ευεργετικές 

συνέπειες στην ανάπτυξη των πόλεων. Οι αστικοί χώροι προσελκύουν 

μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, κάτι το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε 

προσέλκυση επιχειρήσεων και κατοίκων με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνεται 

περισσότερο συμφέρουσα οικονομικά  

Οι παράμετροι οι οποίοι καθορίζουν το μικρόκλιμα των πόλεων είναι αφενός 

τα τοπογραφικά, γεωγραφικά και κλιματικά δεδομένα της ευρύτερης 

περιοχής και αφετέρου η ανθρώπινη δραστηριότητα και το δομημένο 

περιβάλλον. 



Η θερμική άνεση ορίζεται ως «η κατάσταση στην οποία το άτομο εκφράζει 

ικανοποίηση για το θερμικό περιβάλλον».  

 

 

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την θερμική άνεση, είναι οι εξής: 

Περιβαλλοντικές παράμετροι: 

 Θερμοκρασία 

 Σχετική υγρασία 

 Μέση ακτινοβολούμενη θερμοκρασία  

 Ταχύτητα αέρα 

Παράμετροι που αφορούν στο άτομο: 

 Δραστηριότητα 

 Ένδυση 

 Κατανάλωση τροφής 

Ψυχολογικοί παράγοντες  

 Λόγοι επίσκεψης 

 Συντροφιά αν είναι μόνος του η με παρέα 

 



 

Η μεθοδολογία είναι από την μια καταγραφή μικροκλιματικών παραγόντων 

που επηρεάζουν τη θερμική άνεση  με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

δίπλα στους ερωτηθέντες με αυτοσχέδιο κινητό μετεωρολογικό σταθμό και 

ταυτόχρονα σύγκρισης τους με τα ερωτηματολόγια. 

 Οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν οι εξής:  

 θερμοκρασία αέρα,  

 σχετική υγρασία,  

 ηλιακή ακτινοβολία,  

 ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου. 

 



 

 

 

 

 







 

 

 




