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Ο «πολιτισμός του άνθρακα» και οι κλιματικές προκλήσεις των πόλεων
Ραγδαία Αστικοποίηση

Το μισό του ανθρώπινου πληθυσμού στον πλανήτη κατοικεί σε πόλεις, στην
Ευρώπη το 80% (WHO, 2013).
To 2100 το Lagos στη Νιγηρία θα είναι η μεγαλύτερη παραγκούπολη στον κόσμο
με 80 έως 100εκ. κατοίκους (Vidal, 2018).

Κατανάλωση ενέργειας

Οι πόλεις καταναλώνουν περίπου τα 2/3 της παραγόμενης ενέργειας και
παράγουν πάνω από το 70% των αερίων του θερμοκηπίου (ΙΕΑ, 2008).
Η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 45% την περίοδο 2006-2030
(ΙΕΑ, 2008).
Η ενεργειακή ένδεια πλήττει έντονα χώρες σε οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα
(Boemi et al., 2017).

Σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις των πόλεων
Κλιματική αλλαγή

Έως το 2080: Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αέρα στην Ευρώπη από 2.5°C έως
4.0°C και της θνησιμότητας λόγω υπερθέρμανσης από 60,000 έως 160,000 θανάτους
ετησίως στην Ευρώπη (EEA, 2017).
Αύξηση συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων (πχ:
καταιγίδες/πλημμύρες) (EEA, 2017).
Γενική άνοδος μέσης στάθμης θάλασσας θα καταστήσει ευάλωτες τις παράκτιες
πόλεις (EEA, 2017).
Έως το 2100: Αύξηση του ψυκτικού φορτίου από 83% έως 248%. Μείωση του
θερμικού φορτίου των κτιρίων από 22.4% έως 50.1% (Τράπεζα της Ελλάδος ,2011).

Αστική Θερμική Νήσος (ΑΘΝ)

H διαφορά θερμοκρασίας αέρα στην Αθήνα μπορεί να φτάσει έως και τους 10°
τοπικά (Santamouris et al 2001).

Τι είναι αστική κλιματική ανθεκτικότητα;
Αστική ανθεκτικότητα είναι «η ικανότητα ενός αστικού συστήματος να
διατηρεί τη λειτουργικότητά του όπως και την ικανότητα αυτο-οργάνωσης και
προσαρμογής σε εξωτερικές πιέσεις και μελλοντικές αλλαγές» (IPCC, 2007; Meerow

et al, 2016).

Ενίσχυση της κλιματικής αστικής ανθεκτικότητας:
- προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και περιορισμός εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
- βελτίωση του αστικού κλίματος και περιορισμός της ΑΘΝ
- περιορισμός ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια
- ανάπτυξη βιώσιμων μέσων μετακινήσεων
- προσαρμογή στην οικολογία και τη φυσιογνωμία του τόπου
- καλλιέργεια κλιματικής ταυτότητας τόπου / αλλαγή καταναλωτικών προτύπων
- επανάχρηση ενέργειας, υλικών, βιομάζας στον αστικό μεταβολισμό

Η συμβολή του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού
Προσαρμογή της αστικής μορφής στο κλίμα
Παθητική και ενεργητική αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και των αιολικών ρευμάτων
Ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων θερμικών απωλειών/κερδών χειμώνα και καλοκαίρι
Βελτίωση του αστικού εξαερισμού και περιορισμός της Αστικής Θερμικής Νήσου

Προσαρμογή στη φυσιογνωμία του τοπίου
Αποκατάσταση του φυσικού υδρολογικού κύκλου στις πόλεις
Προσαρμογή των παραλιακών μετώπων στην άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας
Δημιουργία ενοποιημένων δικτύων πάρκων/φυτεμένων διαδρομών/πράσινων ορίων
Περιβαλλοντική αναζωογόνηση και επανάχρηση αστικών κενών

Αναβάθμιση των υποδομών βιώσιμων μεταφορών
Δημιουργία θερμικά άνετων διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες
Περιορισμός χρήσης Ι.Χ. και γενικότερα της ασφάλτου
Εξάπλωση δικτύων Μ.Μ.Μ (π.χ. Τραμ, Λεωφορείο)

Η συμβολή του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των πόλεων είναι διαδικασία:
συνθετική, εξελικτική και διεπιστημονική
Κλιματική Ανάλυση

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Παρατήρηση και χαρτογράφηση
του αστικού περιβάλλοντος
Μετρήσεις και προσομοιώσεις του
αστικού/κτιριακού ενεργειακού
ισοζυγίου
Υπολογισμός δεικτών
περιβαλλοντικών επιδόσεων (πχ:
θερμικής / οπτικής άνεσης)
Παραμετρικές μελέτες και μελέτες
βελτιστοποίησης

Ενεργή πολεοδόμηση
Πολεοδόμηση με κανονιστικούς
όρους δόμησης

Ανάδραση

Κατευθυντήριες οδηγίες
Κανονιστικά εργαλεία
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Διαμόρφωση πολεοδομικών
πολιτικών

Παρατήρηση Γης και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Παρατήρηση Γης: Η συλλογή πληροφορίας για τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα

της Γης. Εμπλέκει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβολών του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Group on Earth Observations, 2017).

Παρατήρηση Γης = Τηλεπισκόπηση + Επίγειες παρατηρήσεις + μετα-επεξεργασία,
μοντελοποίηση, γεωχωρική ανάλυση και οπτικοποίηση.

Κλιματική Ανάλυση
Παρατήρηση και χαρτογράφηση
του αστικού περιβάλλοντος
Θερμοφυσικά χαρακτηριστικά και
ενεργειακό ισοζύγιο των πόλεων
και των κτιρίων

Ανάδραση

Κλιματικός Σχεδιασμός

Κλιματικοί χάρτες / άτλαντες
UCMap: Χάρτης που περιγράφει τα χαρακτηριστικά του αστικού κλίματος.
UC Recommendation Map : Διάγραμμα που προτείνει στρατηγικές περιβαλλοντικών
αστικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του αστικού κλίματος.

Βασική χωρική μονάδα: ο Κλιματόπος (Climatope) γνωστός και ως Τοπική Κλιματική
Ζώνη (Local Climate Zone - LCZ)

Ο χαρακτηρισμός των LCZs γίνεται με γεωχωρική επεξεργασία δεδομένων που
συλλέγονται από δορυφορικές, εναέριες και επίγειες παρατηρήσεις όπως και από
προσομοιώσεις.

Αριστερά: απόσπασμα από τον κλιματικό άτλαντα της Στουτγάρδης (Klimaatlas, 1992)

Κλιματικοί χάρτες

(Ren, Ng, Katzschner, 2010)

Ο κλιματικός χάρτης του Hong Kong (2009)

(Ng et al. 2009)
https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/ucmapweb/ucmap_project/content/reports/final_report.pdf

Δεδομένα που για τη δημιουργία του κλιματικού χάρτη του Hong Kong
Δορυφορικά δεδομένα
Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM): ASTER GDEM V2 (30m)
Διαχρονική μεταβολή επιφανειακών θερμοκρασιών: ASTER (90m), Landsat 5 (120m), Landsat 7 (60m)
Ανακλαστικότητα και εκπεμψιμότητα των αστικών επιφανειών: ASTER (30m)
Συγκέντρωση βλάστησης (Δείκτης NDVI, από δεδομένα ASTER)
Επίγεια μετεωρολογικά δεδομένα από δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών
Πεδίο ταχυτήτων αέρα
Σχετική υγρασία
Θερμοκρασία αέρα
Νεφοκάλυψη
Ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος από ουράνιο θόλο
Εναέριες παρατηρήσεις LiDAR (30cm)
Ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας πόλης για προσομοιώσεις ανέμου/ακτινοβολίας
Μορφομετρικοί αστικοί δείκτες (Συντελεστής Θέασης Ουρανού, Δείκτης επιφάνειας όψεων,
Συντελεστής Δόμησης, Ποσοστό κάλυψης, Μήκος Τραχύτητας (zo))

Εφαρμογές του κλιματικού χάρτη του Hong Kong
Xάραξη πολιτικών αστικής περιβαλλοντικής αναζωογόνησης για
θερμικά επιβαρυμένες περιοχές.
Τοπική εξειδίκευση περιβαλλοντικών όρων δόμησης.

(Ng et al., 2009)

Μελέτες αστικού μικροκλίματος και φυσικού φωτισμού για
μεγάλα έργα.
Εκτίμηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στη θερμική άνεση και
στην υγεία
Αξιολόγηση Αστικού Εξαερισμού (Air Ventilation Assessment –
AVA) υποχρεωτική για αδειοδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές.

(www.housingauthority.gov.hk, 2018)

H μεθοδολογία AVA χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογιστικής
ρευστοδυναμικής (CFD) για τη λεπτομερή προσομοίωση του
πεδίου ανέμων.

To έργο WUDAPT (World Urban Database)
Ένα βασικό πρόβλημα: Τα παγκόσμια δεδομένα χρήσεων γης από AVHRR, MODIS, GLCF και
ESA GlobCover είναι ακατάλληλα (ως προς διακριτική ικανότητα και κατηγοριοποίηση) για
την κλιματική χαρτογράφηση των πόλεων.

www.wudapt.org

Το WUDAPT είναι ένα διεθνές πρόγραμμα χαρτογράφησης LCZs υπό ένα ενιαίο πλαίσιο
κατηγοριοποίησης (classification) και χαρτογραφικής απεικόνισης σε τρεις κλίμακες:
L0: Πόλη
L1: Γειτονιά
L2: Κτίρια (2m διακρ. ικανότητα!)
Βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή (crowdsourcing) και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει
πάνω από 120 πόλεις στο πρώτο επίπεδο πληροφορίας (L0)
Για την κατηγοριοποίηση των LCZs χρησιμοποιούνται εικόνες από Landsat και Google Earth.
Η διαδικασία γίνεται ημιαυτόματα από εξειδικευμένο εργαλείο καθοδηγούμενης
κατηγοριοποίησης (LCZ Classification tool) στο SAGA GIS.
Τα αποτελέσματα ελέγχονται για την ποιότητά τους από τους συντελεστές του έργου.
Τα δεδομένα συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση του αστικού κλίματος με κλιματικά μοντέλα
μεσοκλίμακας (πχ: Weather Research and Forecasting - WRF)

LCZ κατηγοριοποίηση της
Θεσσαλονίκης από τον Παναγιώτη
Σισμανίδη, 2017

To έργο WUDAPT (World Urban Database)
Βασικοί συντελεστές: Chinese University of Hong Kong, University College Dublin, University of North Carolina, University
of Hamburg, International Institute for Applied Systems Analysis, Meteo France, University of Victoria, Purdue University
Συνεργασίες του WUDAPT: Human Planet Initiative, Global Carbon Project (GCP) Digital Belt and Road Initiative (DBAR),
Council of Hong Kong, World Meteorological Organization (WMO).

Παράδειγμα κατηγοριοποίησης LCZ στην περιοχή του Hong Kong: Επίπεδο L0 (αριστερά) και L1 (δεξιά).
(Ren et al., 2017)

To έργο URBANFLUXES (2015-2017)
To URBANFLUXES είναι ένα διεθνές χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο Horizon 2020
με συντονιστή το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ / FORTH).
Σκοπός: η καταγραφή του αστικού θερμικού ισοζυγίου και της ανθρωπογενούς
θερμότητας σε τρεις Ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο, Μπάσελ, Ηράκλειο).
Το έργο συνδυάζει δορυφορικές (πχ: δορυφόροι Sentinel, Pleiades, SPOT), εναέριες
(LiDAR) και επίγειες τεχνικές (μετεωρολογικοί σταθμοί) παρατήρησης γης
Παράγωγα από δορυφόρους Sentinel. Pleiades και SPOT:
Ανακλαστικότητα και επιφανειακή θερμοκρασία αστικών υλικών
Παρουσία και πυκνότητα βλάστησης (NDVI, LAI)
Υδατοδιαπερατότητα εδάφους
Νυχτερινός τεχνητός φωτισμός
Ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας και αστικοί μορφομετρικοί δείκτες
Χάρτες κάλυψης γης
Αριστερά: Ροή αισθητής θερμότητας για το Μπάσελ, 30 Αυγ. (FORTH et. al., 2017)

Πολυφασματική χαρτογράφηση υψηλής διακριτότητας θερμοφυσικών ιδιοτήτων
αστικών υλικών με UAV στην Αθήνα
Μελέτη των Gaitani et al. (2017) DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.05.027
Χρησιμοποιήθηκαν πολυφασματικοί αισθητήρες προσαρμοσμένοι σε μηεπανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) σε συνδυασμό με επίγειες μετρήσεις
μετεωρολογικών δεδομένων και ανακλαστικότητας υλικών.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2016 σε περιοχή του Υμηττού όπου
έγινε βιοκλιματική παρέμβαση με χρήση βλάστησης, ψυχρών υλικών και Φ/Β
πλαισίων δαπέδου.
Καταγράφηκαν δεδομένα στο ορατό, το κοντινό υπέρυθρο (VIS/NIR) και στο υπέρυθρο
(IR) φάσμα της ακτινοβολίας.
Υπολογίστηκαν δείκτες NDVI και ATI (Apparent Thermal Inertia) και Albedo των υλικών
σε διαφορετικά φάσματα της ακτινοβολίας
Με σχετικά χαμηλό κόστος μπορεί να ερμηνευθεί ο ρόλος των βιοκλιματικών
παρεμβάσεων (υλικά/βλάστηση) στη διαμόρφωση του μικροκλίματος.

Το έργο ΗΕΑΤ (Home Energy Assessment Technologies)
Στόχος: η δημιουργία μας δωρεάν πλατφόρμας οπτικοποίησης της θέσης και του μεγέθους των
θερμικών απωλειών κτιρίων στο Κάλγκαρυ του Καναδά .
Χρησιμοποιεί την τεχνολογία εναέριας θερμογραφίας TABI (Thermal Airborne Broadband
Imager) που προσφέρει ακρίβεια 1m² και 0.1°C.
Προτείνει τη μέθοδο Thermal Urban Road Normalisation (TURN) για τη διόρθωση τοπικών
επιδράσεων του μικροκλίματος στην καταγραφή των επιφανειακών θερμοκρασιών.
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες και πολύγωνα κτιρίων του Καναδικού
κτηματολογίου
Η γεωχωρική πλατφόρμα εντοπίζει hotspots θερμικών απωλειών συσχετίζοντας πολύγωνα
κτιρίων και θερμική εικόνα με τεχνικές pattern recognition.
Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει τοπικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως και να
εκτιμήσει το κόστος των παρεμβάσεων με ένα στατικό μοντέλο θερμικού κτιριακού ισοζυγίου.
(Hay et al. 2011)

Το έργο ΗΕΑΤ (Home Energy Assessment Technologies)

(Hay et al. 2011)

Αξιολόγηση και χαρτογράφηση της θερμομόνωσης στεγών στο Genk (Βέλγιο)
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου του Genk με την εταιρία
Eurosense με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Genk σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας.
Συνδυασμός εναέριων θερμικών νυχτερινών παρατηρήσεων του Genk με επιτόπιες
μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων (εθελοντικά με ερωτηματολόγια).
Οι μετρήσεις δίνουν παράλληλα και τις νυχτερινές επιφανειακές θερμοκρασίες της
πόλης (συσχετισμός με ΑΘΝ).
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε διαδραστικό χάρτη.
(https://klimaat.stad.gent/nl/themas/wonen/warmtefoto)
Ο χάρτης χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των ενεργειακών παρεμβάσεων στα
κτίρια και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε υπαίθριους χώρους.

Καταγραφή του Albedo των στεγών σε επτά πόλεις της Καλιφόρνια
Μελέτη των Ban-Weiss et al. (2015) DOI: 10.1016/j.solener.2014.10.022
Χρησιμοποίησε δεδομένα εναέριων λήψεων από το National Agriculture Imagery
Program (NAIP) του US Department of Agriculture (USDA).
Από τα δεδομένα υπολογίστηκε η ανακλαστικότητα των πόλεων (Albedo) σε τέσσερις
μπάντες (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κοντινό υπέρυθρο) με ακρίβεια 1m.
Τα τηλεπισκοπικά δεδομένα συγκρίθηκαν με επίγειες μετρήσεις της
ανακλαστικότητας και υπολογίστηκε μια μέση τιμή Albedo για κάθε δώμα/στέγη.
Οι χάρτες του Albedo των στεγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν
μια στρατηγική αύξησης της ανακλαστικότητας της πόλης (ψυχρές στέγες) με
αποτέλεσμα το δροσισμό των κτιρίων και την καταπολέμηση της ΑΘΝ.

To ηλιακό κτηματολόγιο του Cambridge (MA)
Το Ηλιακό Κτηματολόγιο (Solar Cadastre) έχει σκοπό την καταγραφή της ηλιακής
ακτινοβολίας που προσπίπτει στις επιφάνειες των κτιρίων με σκοπό την ενεργειακή της
αξιοποίηση.
Συνήθως αφορά τη βέλτιστη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις σκεπές και τα
δώματα κτιρίων, την εκτίμηση της απόδοσης, του κόστους και της απόσβεσής τους.
Θεωρητικά μπορούν να επεκταθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (παθητική ή
ενεργητική) εκμετάλλευσης του ήλιου (πχ: τοίχοι trombe, ηλιόθερμα, ηλιακές
καμινάδες)
Ο υπολογισμός της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας απαιτεί τρισδιάστατα
μοντέλα πόλεων.
Αυτά τα μοντέλα μπορούν να προκύψουν από δορυφορικές ή εναέριες παρατηρήσεις
LiDAR.
Αριστερά: απόσπασμα από το ηλιακό κτηματολόγιο του Cambridge (MA) (και άλλων 8
πόλεων) https://www.mapdwell.com/en/solar/cambridge

To ηλιακό κτηματολόγιο του Cambridge (MA)
Η επιτυχία του ηλιακού κτηματολογίου του Cambridge (Jacubiec και Reinhart, 2012) οδήγησε στην ίδρυση
της Mapdwell, ερευνητικής εταιρίας στελεχωμένης από μέλη του MIT η οποία έχει συντάξει ηλιακά
κτηματολόγια για άλλες επτά πόλεις, κυρίως στη Β. Αμερική.

https://www.mapdwell.com/en/solar/cambridge

Παρακολούθηση του αστικού κλίματος σε πραγματικό χρόνο μεσω IoT
Οι μικροϋπολογιστές Arduino και
Raspberry Pi ανοίγουν το δρόμο για
ανάπτυξη δικτύων μικροσταθμών
μετεωρολογικών παρατηρήσεων
χαμηλού κόστους σε πραγματικό
χρόνο.
Τα Smartphones μπορούν να
συμβάλλουν στο crowdsourcing
μετεωρολογικών δεδομένων
(Overeem et al., 2013).
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https://baltimoreopenair.github.io/

Ποιο είναι τo μέλλον για τον σχεδιασμό των πόλεων;
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των πόλεων ΔΕΝ είναι προς το παρόν μια διαδικασία:
συνθετική, εξελικτική και διεπιστημονική
Επικοινωνία
Ανοικτά δεδομένα
Εκπαίδευση
Τυποποίηση

Κλιματική Ανάλυση

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

