
                go green                                                                                       Τροίας 43, Αθήνα                                                                                                                            
Μελέτη & Κατασκευή Έργων Πρασίνου                                             www.gogreenathens.gr                                                                 

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 

Σηηο εκέξεο µαο, ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ζην 

αζηηθό πεξηβάιινλ, θαζώο έρεη γίλεη θαηαλνεηό όηη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηόηεηα 

δσήο ησλ πόιεσλ, ή αληηζέησο αλ δελ είλαη ζσζηά δηακνξθσκέλνη δύλαηαη λα 

εληείλνπλ ηελ απνκόλσζε θαη ηελ θνηλσληθή απνμέλσζε. Δπζηπρώο, ε έιιεηςε 

ζπληνληζκνύ δηαθόξσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ πνπ ειέγρνπλ ηνλ ζρεδηαζκό 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δεκόζησλ ππαίζξησλ ρώξσλ δεκηνπξγνύλ ηνπία από πιαηείεο, 

δηαδξόκνπο θίλεζεο πεδώλ, ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θ.α. θελά θαη ρσξίο λα 

πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε λα ηα αμηνπνηήζεη.  

Οη κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο έρνπλ επνκέλσο, κεγίζηε ζεκαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πόιεσλ. Ειέγρνληαο ηηο πεγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο άλεζεο 

πξνάγνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο θαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ζπγθνηλσλίαο (µε θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ ζηάζεσλ), ε πνδειαζία αθόκα θαη ην 

πεξπάηεκα. Οη επηηπρεκέλεο δηακνξθώζεηο πεξηνρώλ πξνζειθύνπλ αλζξώπνπο, πνπ 

µε ηε ζεηξά ηνπο πξνζειθύνπλ επηρεηξήζεηο, εξγαδόκελνπο, θαηνίθνπο, µε 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η βειηίσζε ησλ 

κηθξνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ γύξσ 

θηηξίσλ, ελώ κεζνδηθά βειηηώλνληαο ην κηθξνθιίκα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κπνξεί 

λα βειηησζεί ην θιίκα ηεο ίδηαο ηεο πόιεο, όπσο κεηξίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αζηηθήο λεζίδαο, θηι. Τέινο επηηπρείο εμσηεξηθνί ρώξνη όπσο πιαηείεο θαη πάξθα 

σθεινύλ ηελ εηθόλα ηεο πόιεο.  

 

Θερμική άνεση στοσς αστικούς σπαίθριοσς τώροσς 

 

Ωο ζεξκηθή άλεζε νξίδνληαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο επξηζθόκελν έλα άηνκν 

δελ επηζπκεί θακία ζεξκηθή αιιαγή, δειαδή νύηε πην θξύν νύηε πην δεζηό 

πεξηβάιινλ. Είλαη έλα ππνθεηκεληθό ζπλαίζζεκα, ην νπνίν εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη 

από νξηζκέλεο  παξακέηξνπο. Οη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο, αλ θαη παξόκνηεο µε απηέο 

ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγαιύηεξν εύξνο θαη 
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κεηαβιεηόηεηα. Οη παξάκεηξνη απηνί είλαη ε ζεξκνθξαζία αέξνο, ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ε πγξαζία θαη ε θίλεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ απόθξηζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα δηάθνξα ζεξκηθά πεξηβάιινληα.  

Λόγσ απηήο ηεο πνιππινθόηεηαο από πιεπξάο ρξνληθήο θαη ηνπηθήο 

κεηαβιεηόηεηαο θαζώο θαη ιόγσ ηνπ κεγάινπ εύξνπο δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

αλζξώπσλ, έρνπλ γίλεη πνιύ ιίγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλζεθώλ 

ζεξκηθήο άλεζεο ζε αλνηρηνύο ρώξνπο. 

 

 
 

 

Εικόνα 1: Διαθορεηική τρήζη ηοσ τώροσ ζε διαθορεηικές μικροκλιμαηικές ζσνθήκες θερμικής 

άνεζης, επάνω – καλοκαίρι ημέρα, κάηω – καλοκαίρι βράδσ. 

 

Δείκηης Humidex 

 

Ο δείθηεο Humidex αξρηθά εθαξκόζηεθε ζηνλ Καλαδά αιιά πιένλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ Επξώπε θαη εηδηθά ζε κειέηεο ηεο επίδξαζεο ηνπ θαύζσλα 

ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. Αξρηθά είρε πξνηαζεί από ηνπο Lally θαη Watson (1960) 

έλαο δείθηεο πνπ λα εκπιέθεη ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα γηα 

λα ραξαθηεξίζεη ζεξκά θαη πγξά πεξηβάιινληα.  

Η εμίζσζε ηνπ Humidex πνπ δηακνξθώζεθε από ηνπο Masterion and 

Rischardsνn (1979) είλαη ε αθόινπζε: Η = Τ + 5/9 (e -10), όπνπ Τ είλαη ε 
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ζεξκνθξαζία αέξα (
0
C) θαη e ε ηάζε αηκώλ ζε hΡα. Γηα λα εθηηκεζεί ε ηάζε αηκώλ 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο ώζηε λα ππνινγηζζεί ν δείθηεο απηόο εθαξκόζηεθε ε ζρέζε 

e=0.254F(0.00739Τ+0.807)8 όπνπ F ε ζρεηηθή πγξαζία (%). Η ζρέζε απηή είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Αζήλαο. Η ζρέζε ησλ ηηκώλ πνπ 

παίξλεη ν Humidex θαη ε αληίζηνηρε ζεξκηθή άλεζε πνπ επηθέξνπλ νη 

ζεξκνϋγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο ζηνλ άλζξσπν πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίνακας 1: Στέζη θερμικής αίζθηζης και δείκηη Humidex (Πηγή: Bloutsos, 1976). 

 

Θερμική Αίζθηζη Τιμές Humidex (
0
C) 

Άλεζε Η < 27 

Μεξηθή Δπζθνξία 27 ≤ Η < 30 

Μεγάιε Δπζθνξία 30 ≤ Η < 40 

Κίλδπλνο 40 ≤ Η < 55 

Υςειόο θίλδπλνο Η ≥ 55 (επηθείκελε ζεξκνπιεμία) 

 

Ο δείθηεο απηόο ζεσξείηαη θαιύηεξνο θαη πην πεξηεθηηθόο γηα πιεξνθόξεζε 

ηνπ θνηλνύ από άιινπο δείθηεο πνπ ππάξρνπλ δηόηη ν Ηπmίdex είλαη πην 

«επαίζζεηνο» ζηηο αιιαγέο ηηο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο, ππνδειώλνληαο ηελ 

ζπκβνιή ηεο ζηελ δηακόξθσζε ησλ επηπέδσλ δπζθνξίαο. 
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