
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ EΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,  ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΑΠΑ ΜΑΛΒΙΝΑ, ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΡΗ 550. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201718ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ



1.	Κύπρος	άνωθεν	,Μίλητος,	2009

2.	Annual	report	of	the	director	of	anquites,	1953



2



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ



Soware:	Agiso	PhotoScan	/	Τρισδιάστατη	απεικόνιση 4



Soware:	Agiso	PhotoScan	/	Μετρήσεις	που	πάρθηκαν	από	την	φωτομέτρηση 5



6ΚΑΤΟΨΗ



ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ 7



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ 8



ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 9



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 10



ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 11



ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 12



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 13

Στα	πλαίσια	του	μαθήματος,	αλλά	και	για	την	ολοκληρωμένη	αποτύπωση	και	καταγραφή	του	ναού,	
προχωρήσαμε	σε	καταγραφή	της	θερμοκρασίας,		του	διοξείδιου	του	άνθρακα	Co2,	της	υγρασίας	αλλά	και	του	
φυσικού	φωτισμού	του	κτιρίου.	Οι	μετρήσεις	αυτές	μας	βοήθησαν	να	εξάγουμε	συμπεράσματα	για	την	
συμπεριφορά	του	κτιρίου	και	να	αντιληφθούμε	την	σημασία	του	κελύφους	και	του	ανθρώπινου	παράγονταα	
στην	διαμόρφωση	των	συνθηκών	βίωσης	ενός	κτιρίου.	

ΤαΤα	όργανα	που	χρησιμοποιήθηκαν	ήταν	το	standalone	θερμόμετρα	συνεχούς	καταγραφής	θερμοκρασίας	και	
υγρασίας(εικ.	3),	το	Extech	CO210	Indoor	Air	Quality	CO2	Monitor/Datalogger		(εικ.4)	για	καταμέτρηση	του	
διοξειδίου	του	άνθρακα	και	ψηφιακό	φωτόμετρο	(εικ.	5)	για	καταγραφή	του	φωτισμού.	

ΓιαΓια	την	καταγραφή	της	θερμοκρασίας	επιλέξαμε	να	τοποθετήσουμε	τα	θερμόμετρα	σε	οριζόντιο	και	κάθετο	
άξονα.	Στο	οριζόντιο	άξονα	τοποθετήθηκαν	μπροστά	σε	τοιχοποιία,	μπροστά	σε	παράθυρο	και	μπροστά	από	
θύρα.	Ενώ	στον	κάθετο	άξονα	τοποθετήθηκαν	στα	τρία	επίπεδα	του	ναού,	ισόγειο,	1ο	επίπεδο	γυναικωνίτη	και	
2ο	επίπεδο	γυναικωνίτη	και	πάντα	μπροστά	από	παράθυρο	ώστε	τα	αποτελέσματα	να	είναι	συγκρίσιμα.		Η	
τοποθέτηση	τους	έγινε	σε	επιλεγμένες	μέρες	που	θα	υπήρχαν	έντονες	εναλλαγές	ατόμων	στον	χώρο.		Τα	
θερμόμετρα	έμεναν	στον	ναό	για	χρονικό	διάστημα	5	ημερών	από	1-4-18	μέχρι	και	6-4-18.		

ΓιαΓια	την	καταγραφή	του	διοξειδίου	του	άνθρακα	επιλέξαμε	να	τοποθετήσουμε	το	όργανο	καταγραφής	σε	σημείο	
μακριά	από	το	παράθυρο	ώστε	να	επηρεάζονται	τα	αποτελέσματα	από	τον	φυσικό	αερισμό,	όσο	το	δυνατό	
λιγότερο.		Για	να	μπορέσουμε	να	συγκρίνουμε	την	μεταβολή	του	διοξειδίου	του	άνθρακα	σε	σχέση	με	την	χρήση	
του	χώρου	θα	έπρεπε	να	καταγράψουμε	τα	άτομα	που	εισέρχονται	στον	χώρο.	Έτσι	εκμεταλλευτήκαμε	το	
ιδιαίτερο	χαρακτηριστικό	του	ναού	μας,	ότι	δηλαδή	καθημερινά	δέχεται	ομάδες	από	τουρίστες	ανά	τακτά	
διαστήματα	και	επιλέξαμε	η	καταγραφή	των	ατόμων	να	γίνει	Σάββατο	που	η	αυξομείωση	θα	ήταν	αισθητή.	Οι	
ομομάδες	τουριστών	εισέρχονταν	και	εξέρχονταν	στον	ναό	ανά	5	λεπτά	από	τις	9	το	πρωί	μέχρι	τις	1	το	μεσημέρι.	
Με	τις	δύο	μετρήσεις	που	συλλέχθηκαν,	τόσο	από	τον	μετρητή	όσο	και	από	τον	αριθμό	των	ατόμων	έγινε	μια	
γραφική	που	συσχετίζει	τις	δύο	αυτές	μετρήσεις.		Ωστόσο	αφήσαμε	τον	μετρητή	να	καταγράφει	για	όλη	τη	
διάρκεια	της	εβδομάδας	ώστε	να	καταγραφούν	οι	εκκλησιαστικές	λειτουργίες.	

Για	τις	πιο	πάνω	καταγραφές,	προχωρήσαμε	στην	συλλογή	όλων	των	μετρήσεων	και	με	την	βοήθεια	του	
προγράμματος	Excel	microso	Office	δημιουργήσαμε	γραφικές	παραστάσεις	οι	οποίες	μας	βοήθησαν	στην	
εξαγωγή	συμπερασμάτων.	

Η	καταγραφή	του	φωτισμού	έγινε	σε	δύο	διαφορετικές	ώρες.	Η	ώρα	9:00	το	πρωί	(ήπιος	ηλιασμός)	και	15:00	το	
μεσημέρι		(έντονος	ηλιασμός)	και	πάντα	με	κλειστά	τα	φώτα	του	ναού.	Ο	κάνναβος	1.2x1.2m	οριστικέ	ώστε	να	
διαχωρίζει	τον	χώρο	σε	ίσα	μέρη	αλλά	και	να	δώσει	ποιοτικά	αποτελέσματα	στην	τελική	μας	καταγραφή.		Κάθε	
σημείο	του	κάνναβου	αντιπροσώπευε	μία	μέτρηση	Lux	όπου	στην	συνέχεια	μέσω	του	προγράμματος	Autocad	
δημιουργήσαμε	αντιπροσωπευτική	κάτοψη	με	χρώματα	που	αντιστοιχούσαν	σε	ορισμένη	τιμή	Lux.	

3.	standalone	θερμόμετρο

4.	Extech	CO210	Indoor	Air	Quality	CO2	Monitor/-
Datalogger

5.		ψηφιακό	φωτόμετρο
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Εσωτερικά του Ναού τοποθετήθηκαν έξι καταγραφικά θερμοκρασίας/υγρασίας με σκοπό να μετρηθούν οι θερμοκρασίες και 
τα ποσοστά υγρασίας σε διάφορα σημεία του Ναού. Αποφασίστηκε πως θα έπρεπε να γίνει σύγκριση των τιμών των 
αποτελεσμάτων του οριζοντίου και του κάθετου άξονα. Έτσι στον οριζόντιο άξονα τοποθετήθηκαν τέσσερα  καταγραφικά 
μηχανήματα, το C39 στο δυτικό άκρο του Ναού, το C48 λίγο πιο κεντρικά στην πλάγια είσοδο του Ναού, το C63 στο ανατολικό 
άκρο πριν το ιερό και το C56 στο μέσον της απόστασης από το σημείο τοποθέτησης του C48 και του C63. Μελετώντας τα 
αποτελέσματα των καταγραφών βλέπουμε πως το καταγραφικό C39 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22 
°C°C (στις 21.08)  και ως χαμηλότερη τους 19,5 °C (στις 06.28). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22,5 °C (στις 
20.58) και ως χαμηλότερη τους 20,5 °C (στις 09.58) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας την είχε στις 05/04/2018 
όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 23,5 °C (στις 20.48) και ως χαμηλότερη τους 19 °C (στη 01.23) την επόμενη μέρα, 
στις 06/04/2018. Το καταγραφικό C48 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22 °C (ώρα 20.08) και ως 
χαμηλότερη τους 20 °C (ώρα 02.43). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22 °C (ώρα 19.58) και ως 
χαμηλότερη τους 20,5 °C (ώρα 05.18) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας την είχε στις 05/04/2018 όπου 
κκατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 24,5 °C (ώρα 21.38) και ως χαμηλότερη τους 18,5 °C την επόμενη μέρα, το ξημέρωμα της 
06/04/2018 (ώρα 02.13). Το καταγραφικό C56 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 23,5 °C (ώρα 13.48) και ως 
χαμηλότερη τους 20 °C (ώρα 02.48). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 23 °C (ώρα 13.38) και ως 
χαμηλότερη τους 21 °C (ώρα 06.18) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας, από όλα τα καταγραφικά του οριζοντίου 
άξονα, την είχε στις 05/04/2018 όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 25 °C (ώρα 14.23) και ως χαμηλότερη τους 19 °C 
την επόμενη μέρα, στις 06/04/2018 (ώρα 01.23). Τέλος το καταγραφικό C56 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή 
ττους 23 °C (ώρα 20.13) και ως χαμηλότερη τους 20,5 °C (ώρα 02.48).  Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 23 
°C (ώρα 20.03) και ως χαμηλότερη τους 21 °C (ώρα 05.23) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας, από όλα τα 
καταγραφικά του οριζοντίου άξονα, την είχε στις 05/04/2018 όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 24 °C (στις 11.38 και 
στις 14.23) και ως χαμηλότερη τους 20 °C την επόμενη μέρα, στις 06/04/2018 (ώρα 02.18). 

Παρατηρούμε πως από καταγραφικό σε καταγραφικό, από ανατολικά προς δυτικά έχουμε σταθερή αύξηση των καταγραφών 
της θερμοκρασίας κατά μισό βαθμό Κελσίου περίπου. Οι χαμηλότερες τιμές θερμοκρασιών παρατηρούνται κυρίως τις 
πρώτες πρωινές ώρες (από τη 01.00 έως τις 6.30 περίπου).  Στο καταγραφικό C56 παρατηρούνται μεγαλύτερες αυξομειώσεις 
στις καταγραφές των θερμοκρασιών και μεγαλύτερη διακύμανση και αυτό γιατί βρίσκεται κοντά σε άνοιγμα (πόρτα). Τέλος 
το καταγραφικό C39 επειδή βρίσκεται στη δυτική γωνία που είναι και η πλέον σκιερή, παρουσιάζει τις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες συγκριτικά με  τα υπόλοιπα καταγραφικά.  
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Σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζεται με μπλε γραμμή το γράφημα των θερμοκρασιακών  μετρήσεων εξωτερικής 
θερμοκρασίας από τον μετεωρολογικό σταθμό της Αγλατζιάς ενώ με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζεται το γράφημα των 
θερμοκρασιών του ενός από τα καταγραφικά που τοποθετήθηκαν στον οριζόντιο άξονα. Το συγκεκριμένο καταγραφικό 
επιλέχθηκε λόγω των αποτελεσμάτων του, καθώς παρουσίαζε τις μέσες τιμές του οριζοντίου άξονα (από τα τέσσερα στο 
σύνολο καταγραφικά).  Οι γραμμές με κίτρινο και γκρι χρώμα παρουσιάζουν τα όρια άνεσης. Το ανώτερο όριο άνεσης είναι 
στους 27,6 °C και το κατώτερο είναι στους 21,6 °C. Μέσω του γραφήματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η μέγιστη 
διακύμανδιακύμανση εσωτερικά του Ναού, της τάξεως των 6 °C,  παρατηρείται μεταξύ των ημερών 05/04/2018 (ώρα 14.58, 
θερμοκρασία 25 °C) και 06/04/2018 (ώρα 01.38, θερμοκρασία 19 °C). Αντιθέτως, η μέγιστη διακύμανση εξωτερικά είναι της 
τάξεως των 12,8 °C και παρατηρείται μεταξύ των ημερών 05/04/2018 (ώρα 16.18, θερμοκρασία 28,5 °C) και 06/04/2018 (ώρα 
05.38, θερμοκρασία 15,7 °C).

Συγκεκριμένα, εσωτερικά του Ναού, στην 01/04/2018 η  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 23,5 °C, στις 02/04/2018 
η  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 24 °C, στις 03/04/2018 η  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε πάλι τους 
23,5 °C. Ελαφρά πτώση καταγράφηκε στις 04/04/2018 με τη  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να φτάνει τους 23 °C ενώ αύξηση 
παρατηρήθηκε στις 05/04/2018 με μέγιστη τιμή θερμοκρασίας τους 25 °C. Αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας για 
την 01/04/2018 ήταν 21,5 °C, για τις 02/04/2018 ήταν 20,5 °C, για τις 03/04/2018 ήταν 20 °C, για τις 04/04/2018 ήταν 21 °C, για 
τιςτις 05/04/2018 ήταν και πάλι 21 °C ενώ παρατηρήθηκε πτώση στις 06/04/2018 με ελάχιστη τιμή τους 19 °C. Όσον αφορά τις 
μέγιστες εξωτερικές καταγραφές, στην 01/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 25,5 °C, στις 02/04/2018 η 
μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 24,8 °C, στις 03/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 23 °C, 
στις 04/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 24 °C και τέλος στις 05/04/2018 η μέγιστη τιμή της 
θερμοκρασίας έφτασε τους 28,5 °C. Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή που καταγράφηκε στις 02/04/2018 έφτασε τους 12,5 °C, στις 
03/04/201803/04/2018 έφτασε τους 14 °C, στις 04/04/2018 έφτασε τους 12,5 °C, στις 05/04/2018 έφτασε τους 14 °C και στις 06/04/2018 
έφτασε τους 16 °C.

 Όσον αφορά την χρονική υστέρηση  ταυτίστηκε η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας στην 01/04/2018 και ώρα 16.18 με 
αυτήν της εσωτερικής στις 02/04/2018 και ώρα 13.38. Ομοίως ταυτίστηκαν η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας στην 
02/04/2018 και ώρα 14.58 με αυτήν της εσωτερικής στις 03/04/2018 και ώρα 14.58. Η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας 
στην 03/04/2018 και ώρα 16.18 με αυτήν της εσωτερικής στις 04/04/2018 και ώρα 13.38. Η κορυφή της εξωτερικής 
θερμοκρασίας στην 04/04/2018 και ώρα 14.58 με αυτήν της εσωτερικής στις 05/04/2018 και ώρα 13.38. Παρατηρείται 
χρονική υστέρηση της τάξεως των 24 με 27 ωρών.

ΑΑπό το γράφημα παρατηρούμε πως βρισκόμαστε μέσα στα όρια άνεσης, όσων αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες για την 
εποχή, ωστόσο είμαστε εκτός ορίων άνεσης, όσων αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Μετρώντας το εμβαδόν των 
βαθμοωρών θέρμανσης για τις 02/04/2018, από τις 00.18 η ώρα μέχρι τις 09.38 η ώρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι 
ώρες που πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια με σκοπό την θέρμανση του χώρου είναι εννέα. Αντίστοιχα για τις 02/04/2018, από 
τις 22.58 η ώρα μέχρι τις 03/04/2018 στις 09.38 η ώρα, οι ώρες που πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια με σκοπό την θέρμανση 
του χώρου είναι περίπου 12. Στις 04/04/2018 από τις 6.58 έως τις 8.18 την ίδια μέρα, πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια για 40 
πεπερίπου λεπτά. Στις 05/04/2018 από τις 2.58 έως τις 6.58 την ίδια μέρα, πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια για 2 περίπου ώρες. 
Τέλος στις 05/04/2018 από τις 21.38 έως τις 8.18 της επόμενης μέρας χρειάζεται να καταναλωθεί ενέργεια κοντά στις 12ώρες 
και 40 λεπτά με σκοπό τη θέρμανση του χώρου.
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Εσωτερικά του Ναού τοποθετήθηκαν έξι καταγραφικά θερμοκρασίας/υγρασίας με σκοπό να μετρηθούν οι θερμοκρασίες και 
τα ποσοστά υγρασίας σε διάφορα σημεία του Ναού. Αποφασίστηκε πως θα έπρεπε να γίνει σύγκριση των τιμών των 
αποτελεσμάτων του οριζοντίου και του κάθετου άξονα. Έτσι στον κάθετο άξονα τοποθετήθηκαν τρία καταγραφικά 
μηχανήματα, το πρώτο, C48 στο ισόγειο του Ναού, το δεύτερο, C59 στον ημιώροφο, στον γυναικωνίτη και το τρίτο, C64 στο 
δεύτερο επίπεδο του γυναικωνίτη. Βάση των αποτελεσμάτων, το καταγραφικό C48 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως 
υψηλότερη τιμή τους 22 °C (ώρα 20.08) και ως χαμηλότερη τους 20 °C (ώρα 02.43). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη 
τιμήτιμή τους 22 °C (ώρα 19.58) και ως χαμηλότερη τους 20,5 °C (ώρα 05.18) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας την 
είχε στις 05/04/2018 όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 24,5 °C (ώρα 21.38) και ως χαμηλότερη τους 18,5 °C την 
επόμενη μέρα, το ξημέρωμα της 06/04/2018 (ώρα 02.13).

Το καταγραφικό C59 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22,5 °C (ώρα 20.08) και ως χαμηλότερη τους 21 °C 
(ώρα 00.53). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 22 °C (ώρα 19.58) και ως χαμηλότερη τους 21,5 °C (ώρα 
06.13) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση θερμοκρασίας την είχε στις 05/04/2018 όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 
24,5 °C (ώρα 21.38) και ως χαμηλότερη τους 21,5 °C (ώρα 01.28). Τέλος το καταγραφικό C64 στις 03/04/2018 κατέγραψε ως 
υψηλότερη τιμή τους 22,5 °C (ώρα 21.58) και ως χαμηλότερη τους 20,5 °C (ώρα 05.28). Στις 04/04/2018 κατέγραψε ως 
υψηλότερη τιμή τους 22 °C (ώρα 15.23) και ως χαμηλότερη τους 21,5 °C (05.18) ενώ τη μεγαλύτερη διακύμανση 
θεθερμοκρασίας την είχε στις 05/04/2018 όπου κατέγραψε ως υψηλότερη τιμή τους 24,5 °C (ώρα 21.38) και ως χαμηλότερη 
τους 21,5 °C (ώρα 06.03). Μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά, 
παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται το ύψος που τοποθετούμε το καταγραφικό, έχουμε και μεγαλύτερες θερμοκρασίες (έστω 
και με ελάχιστη διαφορά). Επίσης όπως είναι λογικό, μειώνεται η διακύμανση. 

Εν συνεχεία παρατηρούμε πως στο καταγραφικό του ισογείου έχουμε και τις μεγαλύτερες αυξομειώσεις και διακυμάνσεις 
στις θερμοκρασίες, όπως και το ότι σε αυτό (το καταγραφικό) καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας, στον 
κατακόρυφο άξονα, εσωτερικά του Ναού. Τέλος λόγω αυτής της χαμηλότερης τιμής που καταγράφεται στο καταγραφικό του 
ισογείου παρατηρούμε πως οι διακυμάνσεις στα άλλα δυο καταγραφικά των ανώτερων επιπέδων είναι αισθητά μικρότερες.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ
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Σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζεται με γαλάζια γραμμή το γράφημα των θερμοκρασιακών  μετρήσεων εξωτερικής 
θερμοκρασίας από τον μετεωρολογικό σταθμό της Αγλατζιάς ενώ με μοβ χρώμα παρουσιάζεται το γράφημα των 
θερμοκρασιών του ενός από τα καταγραφικά που τοποθετήθηκαν στον κάθετο άξονα. Το συγκεκριμένο καταγραφικό 
επιλέχθηκε λόγω των αποτελεσμάτων του, καθώς παρουσίαζε τις μέσες τιμές του κάθετου άξονα (από τα τέσσερα στο 
σύνολο καταγραφικά).  Οι γραμμές με κίτρινο και γκρι χρώμα παρουσιάζουν τα όρια άνεσης. Το ανώτερο όριο άνεσης είναι 
στους 27,6 °C και το κατώτερο είναι στους 21,6 °C. Μέσω του γραφήματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η μέγιστη 
διακύμανδιακύμανση εσωτερικά του Ναού, της τάξεως των 2,5 °C,  παρατηρείται μεταξύ των ημερών 05/04/2018 (ώρα 21.08, 
θερμοκρασία 24,5 °C) και 06/04/2018 (ώρα 01.28, θερμοκρασία 22 °C).  Αντιθέτως, η μέγιστη διακύμανση εξωτερικά είναι της 
τάξεως των 12,8 °C και παρατηρείται μεταξύ των ημερών 05/04/2018 (ώρα 16.18, θερμοκρασία 28,5 °C) και 06/04/2018 (ώρα 
05.38, θερμοκρασία 15,7 °C). Συγκεκριμένα, εσωτερικά του Ναού, στην 01/04/2018 η  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε 
τους 22 °C, στις 02/04/2018 η  μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 22,5 °C, στις 03/04/2018 η  μέγιστη τιμή της 
θερμοκρασίας έφτασε πάλι τους 22,5 °C.  Ελαφρά πτώση καταγράφηκε στις 04/04/2018 με τη  μέγιστη τιμή της 
θθερμοκρασίας να φτάνει τους 22 °C ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στις 05/04/2018 με μέγιστη τιμή θερμοκρασίας τους 24,5 °C.  
Αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας για την 01/04/2018 ήταν 21 °C, για τις 02/04/2018 ήταν και πάλι 21 °C, για τις 
03/04/2018 ήταν 20,5 °C, για τις 04/04/2018 ήταν 20 °C, για τις 05/04/2018 ήταν και πάλι 20 °C ενώ παρατηρήθηκε αύξηση 
στις 06/04/2018 με ελάχιστη τιμή τους 22 °C. 

Όσον αφορά τις μέγιστες εξωτερικές καταγραφές, στην 01/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 25,5 °C, 
στις 02/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 24,8 °C, στις 03/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας 
έφτασε τους 23 °C, στις 04/04/2018 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 24 °C και τέλος στις 05/04/2018 η μέγιστη 
τιμή της θερμοκρασίας έφτασε τους 28,5 °C. Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή που καταγράφηκε στις 02/04/2018 έφτασε τους 12,5 
°C, στις 03/04/2018 έφτασε τους 14 °C, στις 04/04/2018 έφτασε τους 12,5 °C, στις 05/04/2018 έφτασε τους 14 °C και στις 
06/04/2018 έφτασε τους 16 °C.

ΌσΌσον αφορά την χρονική υστέρηση  ταυτίστηκε η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας στην 01/04/2018 και ώρα 16.18 με 
αυτήν της εσωτερικής στις 02/04/2018 και ώρα 21.38. Ομοίως ταυτίστηκαν η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας στην 
02/04/2018 και ώρα 14.58 με αυτήν της εσωτερικής στις 03/04/2018 και ώρα 21.28. Η κορυφή της εξωτερικής θερμοκρασίας 
στην 03/04/2018 και ώρα 16.18 με αυτήν της εσωτερικής στις 04/04/2018 και ώρα 21.18. Η κορυφή της εξωτερικής 
θερμοκρασίας στην 04/04/2018 και ώρα 14.58 με αυτήν της εσωτερικής στις 05/04/2018 και ώρα 21.08. Παρατηρείται 
χρονική υστέρηση της τάξεως των 27 με 30 ωρών.

ΑΑπό το γράφημα παρατηρούμε πως βρισκόμαστε μέσα στα όρια άνεσης, όσων αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες για την 
εποχή, ωστόσο είμαστε εκτός ορίων άνεσης, όσων αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Μετρώντας το εμβαδόν των 
βαθμοωρών θέρμανσης για τις 01/04/2018, από τις 13.08 η ώρα μέχρι τις 19.38 η ώρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι 
ώρες που πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια με σκοπό την θέρμανση του χώρου είναι κοντά στις τρεις ώρες και 25 λεπτά. 
Αντίστοιχα για τις 02/04/2018, από τις 04.18 η ώρα μέχρι τις 10.48 την ίδια μέρα, οι ώρες που πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια 
με σκοπό την θέρμανση του χώρου είναι περίπου και πάλι τρεις ώρες και 25 λεπτά. Στις 03/04/2018 από τις 01.58 έως τις 12.48 
τητην ίδια μέρα, πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια για 7 ώρες και 40 περίπου λεπτά.
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Στο γράφημα παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες για τα ανοίγματα, Πόρτα και Παράθυρο, καθώς και για σημείο κοντά σε τοίχο. 
Όπως παρατηρείται μακροσκοπικά, ο τοίχος έχει μια πιο σταθερή με λιγότερες αυξομειώσεις στη καταγραφή του. Αντίθετα οι 
καταγραφές της θερμοκρασία για το παράθυρο και την πόρτα παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερες αυξομειώσεις και 
διακυμάνσεις. 

ΑΑρχικά με μπλε χρώμα είναι η καταγραφή της θερμοκρασίας για το σημείο στο παράθυρο. Οι τιμές για της θερμοκρασίας 
κυμαίνονται από 18,5 μέχρι και 24 βαθμούς κελσίου. Στις 3/4  τις πρωινές ώρες το καταγραφικό πήρε τιμές για θερμοκρασία 
στους 20 βαθμούς κελσίου και μέχρι τις 20:00 σημειώνει θερμοκρασία 22 βαθμούς κελσίου, διαμορφώνοντας έτσι 
διακύμανση 2 βαθμούς κελσίου για τις 3/4. Στη συνέχεια η θερμοκρασία πέφτει σημειώνοντας 20,5 βαθμούς κελσίου στις 
7:00 το πρωί στις 4/4. Παρουσιάζεται άνοδος και πάλι μέχρι τους 22,5 βαθμούς κελσίου διατηρώντας σταθερή την 
διακύμανση στους 2 βαθμούς κελσίου. Οι κύκλοι θέρμανσης και ψύξης συνεχίζονται με πτώση το πρωινό στις 5/5 με 
θεθερμοκρασία ίση με 20,5 βαθμούς κελσίου γύρο στις 8:00, και έπειτα αυξάνεται μέχρι τους 24 βαθμούς η ώρα 21:00. Η 
καταγραφή συνεχίζει με μείωση της θερμοκρασίας στις 6/4 η ώρα 2:00 και αυξάνεται μέχρι την τελευταία καταγραφή στους 
23,5 βαθμούς κελσίου. 

Επιπρόσθετα με κόκκινο χρώμα είναι η καταγραφή της θερμοκρασίας για το σημείο στο τοίχο. Οι τιμές για της θερμοκρασίας 
κυμαίνονται από 20 μέχρι και 24 βαθμούς κελσίου. Στις 3/4  τις πρωινές ώρες το καταγραφικό πήρε τιμές για θερμοκρασία 
στους 20,5 βαθμούς κελσίου και μέχρι τις 13:00 σημειώνει θερμοκρασία 22,5 βαθμούς κελσίου, διαμορφώνοντας έτσι 
διακύμανση 2 βαθμούς κελσίου για τις 3/4. Στη συνέχεια η θερμοκρασία πέφτει σημειώνοντας 21,5 βαθμούς κελσίου στις 
18:00 στις 3/4. Παρουσιάζεται άνοδος και πάλι μέχρι τους 23 βαθμούς κελσίου με την διακύμανση στους 1,5 βαθμούς 
κελσίου. Οι κύκλοι θέρμανσης και ψύξης συνεχίζονται με πτώση το πρωινό στις 4/5 με θερμοκρασία ίση με 21 βαθμούς 
κεκελσίου γύρο στις 8:00, και έπειτα αυξάνεται μέχρι τους 23 βαθμούς η ώρα 21:00. Η καταγραφή συνεχίζει με μείωση της 
θερμοκρασίας στις 5/4 η ώρα 8:00 και αυξάνεται μέχρι τους 24 βαθμούς κελσίου η ώρα 15:00.

Τέλος με πράσινο χρώμα είναι η καταγραφή της θερμοκρασίας για το σημείο στη πόρτα. Οι τιμές για της θερμοκρασίας 
κυμαίνονται από 19 μέχρι και 25 βαθμούς κελσίου. Στις 3/4  τις πρωινές ώρες το καταγραφικό πήρε τιμές για θερμοκρασία 
στους 20 βαθμούς κελσίου και μέχρι τις 20:00 σημειώνει θερμοκρασία 23,5 βαθμούς κελσίου, διαμορφώνοντας έτσι 
διακύμανση 3,5 βαθμούς κελσίου για τις 3/4. Στη συνέχεια η θερμοκρασία πέφτει σημειώνοντας 21 βαθμούς κελσίου στις 
7:00 το πρωί στις 4/4. Παρουσιάζεται άνοδος και πάλι μέχρι τους 22,5 βαθμούς κελσίου με την διακύμανση στους 1,5 βαθμούς 
κελσίου. Οι κύκλοι θέρμανσης και ψύξης συνεχίζονται με πτώση το πρωινό στις 5/5 με θερμοκρασία ίση με 21 βαθμούς 
κεκελσίου γύρο στις 8:00, και έπειτα αυξάνεται μέχρι τους 25 βαθμούς η ώρα 21:00. Η διακύμανση είναι ίση με 4 βαθμούς 
κελσίου. Η καταγραφή συνεχίζει με μείωση της θερμοκρασίας 19 βαθμούς κελσίου στις 6/4 η ώρα 2:00 και αυξάνεται μέχρι 
την τελευταία καταγραφή στους 24,5 βαθμούς κελσίου. 

Καταληκτικά οι κύκλοι της θερμοκρασία επηρεάζονται κοντά στα ανοίγματα. Η πόρτα και το παράθυρο έχουν πιο ακραίες 
τιμές για μέγιστα και ελάχιστα όπως και για την διακύμανση, οπού σημειώνει διακύμανση 4 βαθμούς κελσίου για την πόρτα. 
Ο επηρεασμός είναι μεγαλύτερος αναλόγως του μεγέθους και της χρήσης του ανοίγματος.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ



19ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ



19α

Για τις καταγραφές τοποθετήθηκαν καταγραφικά μηχανήματα σε τέσσερα σημεία κατά μήκος του βόρειου τοίχου του ναού από 
δυτικά προς ανατολικά, ένα στη δυτική γωνιά δίπλα από τη τοιχοποιία (κόκκινο χρώμα), ένα κάτω από το παράθυρο λίγο πιο 
ανατολικά(γαλάζιο), ένα κοντά σε στη βόρια πόρτα του ναού(πράσινο χρώμα) και ένα στο ανατολικό τμήμα του ναού μπροστά 
από το ιερό (κίτρινο χρώμα). Στο γράφημα με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζεται το πιο χαμηλό σημείο που μελετάται και για το 
κάθετο άξονα. Γενικά από το γράφημα που συνοδεύεται, παρουσιάζονται τιμές από 30% μέχρι 60% ποσοστό υγρασίας στο ναό.

ΑΑρχικά η καταγραφή του δυτικότερου τμήματος του ναού (κόκκινο χρώμα) έχει τιμές από 31% μέχρι 60%. Το σημείο αυτό κατά 
κύριο λόγο έχει τις ψηλότερες τιμές υγρασίας σε σχέση με τα άλλα τρία σημεία. Η καταγραφή ξεκινά στις 3/4/2018 με μέγιστη τιμή 
60% και μειώνεται μέχρι τις 18:30 με τιμές κοντά στο 45%. Η διακύμανση της υγρασίας για τις 3/4 είναι 15%. Στη συνέχει η υγρασία 
ανεβαίνει μέχρι τις 1:00 στις 4/4 με τιμή 50% μειώνεται ελαφρός και αυξάνεται ξανά μέχρις τις 9:30 με τιμή 53%. Μέχρι τις 17:00 η 
υγρασία για το σημείο αυτό μειώνεται στο 35% με την διακύμανση για τις 4/4 να παραμένει 15%. Στις 5/4 παρατηρούνται μικρές 
αυξομαυξομειώσεις στην υγρασία κοντά στο 46% από τα ξημερώματα μέχρι και τις 7:00 το πρωί. Στη συνέχεια η υγρασία μειώνεται στο 
40% κατά τις 8:00 και αυξάνεται ξανά κατά τις 9:00 στο 46%. Μειώνεται και πάλι φτάνοντας στη χαμηλότερη τιμή, 37% , η ώρα 
12:30 και έχει ανοδική πορεία μέχρι το ποσοστό 54% στις 21:00 στις 5/4 σημειώνοντας το μέγιστο για την μέρα αυτή. Η 
διακύμανση στις 5/4 είναι στο 14%. Για την συνέχεια της μέρας αυξάνεται ελαφρός μέχρι τις 1:00 στις 6:00 και μειώνεται μέχρι το 
30% στις 6:00 το πρωί. Η καταγραφή τελειώνει στις 10:30 περίπου με τιμές αυξημένες κοντά στο 44%.

Αρχικά το δεύτερο σημείο του ναού για αυτό τον άξονα παρουσιάζει κατά κύριο λόγο τις ψηλότερες και χαμηλότερες τιμές 
υγρασίας, καθώς και τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Για τις 3/4/2018 παρατηρούμε ένα περίπου ολοκληρωμένο κύκλο με μέγιστη 
τιμή 58.5% η ώρα 1 το πρωί και ελάχιστη τιμή 45% η ώρα έξι το απόγευμα. Η διακύμανση για τις 3/4/2018 είναι από 45% μέχρι 
58.5%, με συνολική διαφορά 13,5%. Ο κύκλος της υγρασία κλείνει στην τιμή 51,5%  η ώρα 12 το βράδυ, όπου είναι και το μέγιστο 
για την επόμενη μέρα. Στις 4/4/2018 παρουσιάζεται μέγιστο 51,5% και ελάχιστο 38%. Η διακύμανση για αυτή την μέρα παραμένει 
ίδιαίδια στη διαφορά ποσοστού υγρασίας με διακύμανση ίση με 13.5%, πάραυτα η οι τιμές τις υγρασίας για αυτή την ημέρα είναι 
αρκετά μειωμένες σε σχέση με την προηγουμένη. Στις 5/4/2018 η μέρα ξεκινά με μέγιστη τιμή στις καταγραφές του κατώτερου 
σημείου του ναού ίση με 47.5%, στη συνέχεια της μέρας οι τιμές μειώνονται μέχρι και 36% ποσοστό υγρασία στην ατμόσφαιρα, 
ενώ στη συνέχεια παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό υγρασίας σημειώνοντας νέα μέγιστη τιμή 48,5% για τις 5/4/2018 η ώρα 
19:30. Τέλος για την συνέχεια της μέρας και τις πρωινές ώρες της επόμενης μέρας μειώνονται οι τιμές με ελάχιστες τιμές 33,5% και 
30% για τις 5/4 30% για τις 5/4 και 6/4 αντίστοιχα.  Η διακύμανση για τις 5/4 είναι 15% ως διαφορά των μέγιστων και ελάχιστων υγρασιών. 

Ακολουθεί η καταγραφή του σημείου κοντά στη βόρια πόρτα του ναού. Οι τιμές για αυτό το σημείο έχουν τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις με τιμές υγρασίας από 33,5% μέχρι 57%. Για την πρώτη μέρα των καταγραφών, 3/4, σημειώθηκαν τιμές 57% τις 
πρωινές ώρες και μειώνονται μέχρι τις 19:00 με υγρασία του χώρου στο 33,5%. Η διακύμανση είναι 23,5% για τις 3/4. Η υγρασία 
αυξάνεται μερικός και μειώνεται μέχρι το πρωινό της επόμενης μέρας. Στις 7:00 το πρωί στις 4/4 η υγρασία έφτασε το 48,5% και 
στη συνέχεια μειώθηκε μέχρι το 35% κατά τις 21:00. Η διακύμανση για τις 4/4 είναι 13,5%. Πριν το τέλος της ημέρας αυξάνεται το 
ποσοποσοστό της υγρασίας και τις πρωινές ώρες στις 5/4 μειώνεται μέχρι τις 12:30 με τιμή υγρασίας 31,5%. Η υγρασία αυξάνεται ξανά 
και παίρνει τιμές στις 21:00 ίσες με 45%. Η διακύμανση για τις 5/4 είναι 13,5%. Μέχρι το τέλος της ημέρας μειώνεται και τα 
ξημερώματα της επόμενης μέρας φτάνει την τιμή 30,5% και αυξάνεται μέχρι τις 10:00 με υγρασία 44%.

Τέλος με κίτρινο χρώμα παρουσιάζεται η καταγραφή στο ανατολικότερο σημείο του οριζόντιου άξονα.  Οι τιμές αυτού του 
σημείου είναι σχεδόν ενδιάμεσες σε σχέση με τα άλλα τρία. Οι τιμές για αυτό το σημείο έχουν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις με 
τιμές υγρασίας από 33,5% μέχρι 57%. Για την πρώτη μέρα των καταγραφών, 3/4, σημειώθηκαν τιμές 57% τις πρωινές ώρες και 
μειώνονται μέχρι τις 19:00 με υγρασία του χώρου στο 42%. Η διακύμανση είναι 15% για τις 3/4. Η υγρασία αυξάνεται μερικός και 
μειώνεται μέχρι το πρωινό της επόμενης μέρας. Στις 7:00 το πρωί στις 4/4 η υγρασία έφτασε το 49,5% και στη συνέχεια μειώθηκε 
μέμέχρι το 46.5% κατά τις 21:00. Η διακύμανση για τις 4/4 είναι 3%. Πριν το τέλος της ημέρας αυξάνεται το ποσοστό της υγρασίας 
και τις πρωινές ώρες στις 5/4 μειώνεται μέχρι τις 12:30 με τιμή υγρασίας 35%. Η υγρασία αυξάνεται ξανά και παίρνει τιμές στις 
21:00 ίσες με 47,5%. Η διακύμανση για τις 5/4 είναι 12,5%. Μέχρι το τέλος της ημέρας μειώνεται και τα ξημερώματα της επόμενης 
μέρας φτάνει την τιμή 31% και αυξάνεται μέχρι τις 10:00 με υγρασία 38%.
Καταληκτικά παρατηρείται ότι έχουμε ψηλότερες υγρασίες στο δυτικό τμήμα του ναού και αυτές μειώνονται στα ανατολικά. Στο 
σημείο της πόρτας λίγο διαφορετική συμπεριφορά και χαμηλότερες τιμές. Τέλος στο ανατολικότερο σημείο του ναού, 
αναμένονταν ψηλότερες τιμές υγρασίας σε σχέση με τα άλλα τρία λόγω των αναφορών του ιερέα για σημείο με εμφανή σημάδια 
υγρασίας, πάραυτα οι τιμές δεν είναι ψηλές. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υγρασία του χώρου επηρεάζει αλλά δεν 
είναι καθοριστική για την υγρασία της τοιχοποιίας αφού παράγοντες όπως η ανερχόμενη υγρασία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ



20ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



20α

Στο γράφημα φαίνονται οι κύκλοι υγρασίας στο εξωτερικό του ναού με μπλε χρώμα και η μέση υγρασία του οριζόντιου 
άξονα με πορτοκάλι χρώμα. Είναι ευδιάκριτο ότι στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις και 
διακυμάνσεις στη υγρασία. Αντίθετα στο εσωτερικό του ναού δεν υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις και διακυμάνσεις είναι 
μεταξύ 35% και 60%.

ΤοΤο γράφημα μας δίνει την κατανομή της υγρασίας στο εξωτερικό και την κατανομή της υγρασίας στο εσωτερικό, όπου 
φαίνεται να ακολουθεί την κατανομή του περιβάλλοντος με καθυστέρηση 20 ώρες περίπου. Στις  1/4  δεν είναι εμφανής η 
χρονική υστέρηση, για τις επόμενες μέρες φαίνεται καθαρά. Στις 2/4 το εσωτερικό του ναού χρειάζεται 20 ώρες για να 
φτάσει σε μέγιστη υγρασία όπως έχει το εξωτερικό , στις 2:00 το πρωί και 22:00 το βράδι αντίστοιχα. Το ίδιο παρατηρείτε με 
τα αντίστοιχα μέγιστα εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού του ναού για τις επόμενες μέρες με χρονική υστέρηση 19 
ώρες στις 3/4, 17ώρες στις 4/4 και 18 ώρες στις 5/4. Αυτή η συσχέτιση δεν είναι ξεκάθαρη παρόλα αυτά φαίνεται ισχύει.

ΤΤέλος σίγουρα η εξωτερική υγρασία επηρεάζει τον οριζόντιο άξονα, αλλά σε μικρό βαθμό. Η εσωτερική υγρασία ακολουθεί 
την ανοδική ή καθοδική πορεία του εξωτερικού περιβάλλοντος με τουλάχιστον 17 ώρες χρονική υστέρηση.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
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Για τις καταγραφές τοποθετήθηκαν καταγραφικά μηχανήματα σε τρία σημεία καθ’ ύψος του ναού, ένα στο ισόγειο κάτω από 
το παράθυρο, ένα στο πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη κοντά σε παράθυρο και ένα το ανώτερο επίπεδο του γυναικωνίτη 
κάτω από παράθυρο. Στο γράφημα με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζεται το πιο χαμηλό σημείο του κάθετου άξονα, δηλαδή η 
διακύμανση της υγρασίας στο ισόγειο. Το μέσο σημείο του άξονα φαίνεται με κίτρινο και το ψηλότερο σημείο φαίνεται με 
μωβ χρώμα. Από τις καταγραφές της υγρασίας για τον κάθετο άξονα προκύπτουν τιμές μεταξύ 30% και 60% για το χρονικό 
διάστημα 3/4/2018 με 6/4/2018, και για το χρονικό διάστημα που μελετάται παρατηρείται σταδιακή πτώση της υγρασίας ανά 
μέρα.

ΑΑρχικά το χαμηλότερο σημείο του ναού για αυτό τον κατακόρυφο άξονα παρουσιάζει κατά κύριο λόγο τις ψηλότερες και 
χαμηλότερες τιμές υγρασίας, καθώς και τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Για τις 3/4/2018 παρατηρούμε ένα περίπου 
ολοκληρωμένο κύκλο με μέγιστη τιμή 58.5% η ώρα 1 το πρωί και ελάχιστη τιμή 45% η ώρα έξι το απόγευμα. Η διακύμανση 
για τις 3/4/2018 είναι από 45% μέχρι 58.5%, με συνολική διαφορά 13,5%. Ο κύκλος της υγρασία κλείνει στην τιμή 51,5%  η 
ώρα 12 το βράδυ, όπου είναι και το μέγιστο για την επόμενη μέρα. Στις 4/4/2018 παρουσιάζεται μέγιστο 51,5% και ελάχιστο 
38%. Η διακύμανση για αυτή την μέρα παραμένει ίδια στη διαφορά ποσοστού υγρασίας με διακύμανση ίση με 13.5%, 
πάπάραυτα η οι τιμές τις υγρασίας για αυτή την ημέρα είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με την προηγουμένη. Στις 5/4/2018 η 
μέρα ξεκινά με μέγιστη τιμή στις καταγραφές του κατώτερου σημείου του ναού ίση με 47.5%, στη συνέχεια της μέρας οι τιμές 
μειώνονται μέχρι και 36% ποσοστό υγρασία στην ατμόσφαιρα, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό 
υγρασίας σημειώνοντας νέα μέγιστη τιμή 48,5% για τις 5/4/2018 η ώρα 19:30. Τέλος για την συνέχεια της μέρας και τις 
πρωινές ώρες της επόμενης μέρας μειώνονται οι τιμές με ελάχιστες τιμές 33,5% και 30% για τις 5/4 και 6/4 αντίστοιχα.  Η 
διακύμανση για τις 5/4 είναι 15% ως διαφορά των μέγιστων και ελάχιστων υγρασιών. 
Η τιμές της υγρασίας για το ανώτερο σημείο (μωβ χρώμα) και ενδιάμεσο σημείο (κίτρινο χρώμα) του ναού, κατά κύριο λόγο 
ακολουθούν την κατανομή του χαμηλότερου σημείου με μικρότερες διακυμάνσεις. Στο ενδιάμεσο σημείο του άξονα (κίτρινο 
χρώμα) ξενικού οι καταγραφές με τις 3/4 με μέγιστη τιμή 58% τα ξημερώματα και ελάχιστη 43% στις 18:00. Για αυτή την μέρα 
η διακύμανση του ποσοστού της υγρασίας είναι 15%. Στη συνέχεια της μέρας το ποσοστό της υγρασίας αυξάνεται μέχρι την 
τιμή του 50% και παραμένει περίπου σταθερό μέχρι το πρωινό της επόμενης μέρας, όπου και είναι η μέγιστη τιμή για τις 4/4 
στστο 50,5% ποσοστό υγρασίας η ώρα 7:30 το πρωί. Η υγρασία μειώνεται μέχρι τις 18:00 το απόγευμα στο 40% και αυξάνεται 
μέχρι τις 5:00 της επόμενης μέρας στα 47,5%. Η διακύμανση για τις 4/4 είναι 10%. Στις 5/5 από 47,5% το πρωί, μειώνεται στο 
34% η ώρα 12:00 και αυξάνεται ξανά μέχρι τις 19:30 στο ποσοστό 49.5%. Τέλος για την συνέχεια της μέρας και τις πρωινές 
ώρες της επόμενης μέρας μειώνονται οι τιμές αλλά δεν ξεπερνούν τις ελάχιστες.
Για το ανώτερο σημείο του ναού (μωβ χρώμα) οι καταγραφές είναι παρόμοιες με το ενδιάμεσο σημείο του άξονα αλλά με 
χαμηλότερες τιμές. Η καταγραφή ξεκινά στις 3/4 με 56,5 % ποσοστό υγρασίας και μειώνεται στα 39,5% μέχρι τις 19:30 την ίδια 
μέρα, με την διακύμανση στο ποσοστό του 17%. Στις 4/4 το πρωί καταγράφονται τιμές υγρασίας στο 50%  και μειώνονται 
μέχρι το 40% στις 18:00. Η διακύμανση μειώνεται για τις 4/4 στο 10%. Στη συνέχεια τα ποσοστά της υγρασίας αυξάνονται 
μέχρι το 47,5% στις 6:00 το πρωί στις 5/4 μειώνονται μέχρι το 37,5% στις 12:00. Όπως και στο ενδιάμεσο σημείο στις 5/4 
ανανεβαίνουν ξανά οι τιμές της υγρασίας στο 48,5% κατά τις 19:30 και μειώνονται στο 38,5% μέχρι στις 22:30, καθώς και οι τιμές 
αυξάνονται με αργό ρυθμό μέχρι το πρωινό της επόμενης μέρας.
Στη σύγκριση των τριών παρατηρούνται πιο σταθεροί και διακριτοί κύκλοι στην υγρασία για το ανώτερο τμήμα του ναού 
αλλά με ελάχιστες διαφορές με τα άλλα δύο σημεία. Είναι εμφανές ότι τα κατώτερα επίπεδα επηρεάζονται περισσότερο όσο 
αφορά τις αυξομειώσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Τέλος είναι ευδιάκριτη η κατανομή των χαμηλότερων υγρασιών στο 
πιο ψηλό σημείο, μετά στο ενδιάμεσο και τέλος στο χαμηλότερο.
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Στο γράφημα φαίνονται οι κύκλοι υγρασίας στο εξωτερικό του ναού με μπλε χρώμα και η μέση υγρασία του κάθετου άξονα 
με μωβ χρώμα. Είναι ευδιάκριτο ότι στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις και διακυμάνσεις στη 
υγρασία. Αντίθετα στο εσωτερικό του ναού δεν υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις και διακυμάνσεις είναι μεταξύ 37% και 
58,5%.
ΤοΤο γράφημα μας δίνει την κατανομή της υγρασίας στο εξωτερικό και την κατανομή της υγρασίας στο εσωτερικό, όπου 
φαίνεται να ακολουθεί την κατανομή του περιβάλλοντος με καθυστέρηση 20 ώρες περίπου. Στις  1/4  δεν είναι εμφανής η 
χρονική υστέρηση, για τις επόμενες μέρες φαίνεται καθαρά. Στις 2/4 το εσωτερικό του ναού χρειάζεται 20 ώρες για να φτάσει 
σε μέγιστη υγρασία όπως έχει το εξωτερικό , στις 2:00 το πρωί και 22:00 το βράδι αντίστοιχα. Το ίδιο παρατηρείτε με τα 
αντίστοιχα μέγιστα εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού του ναού για τις επόμενες μέρες με χρονική υστέρηση 19 
ώρες στις 3/4, 17ώρες στις 4/4 και 18 ώρες στις 5/4. Αυτή η συσχέτιση δεν είναι ξεκάθαρη παρόλα αυτά φαίνεται ισχύει.
ΤΤέλος σίγουρα η εξωτερική υγρασία επηρεάζει τον οριζόντιο άξονα, αλλά σε μικρό βαθμό. Η εσωτερική υγρασία ακολουθεί 
την ανοδική ή καθοδική πορεία του εξωτερικού περιβάλλοντος με τουλάχιστον 17 ώρες χρονική υστέρηση.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



23ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΥΓΡΑΣΙΑΣ



23α

Το γράφημα παρουσιάζει την υγρασία και θερμοκρασία στο εσωτερικό του ναού από ένα συγκεκριμένο σημείο του ναού. Η 
θερμοκρασία και η υγρασία έχουν μια αντιστρόφως ανάλογη συμπεριφορά. Όπως φαίνεται και στο γράφημα σε κάθε μέγιστο 
της θερμοκρασίας αντιστοιχεί ελάχιστο της υγρασίας και αντίθετα. Παραδείγματος χάρη στις 4/4 η θερμοκρασία στις 16:30 
είναι περίπου 23 βαθμοί κελσίου ενώ η υγρασία σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία της 35,5%.
ΠροΠροστρέχοντας στην βιβλιογραφία αυτό δικαιολογείται εφόσον για την υπολογισμό της σχετική υγρασία, χεριάζετε ο 
υπολογισμός της απόλυτης υγρασίας. Η απόλυτη υγρασία υπολογίζεται βάση και της θερμοκρασίας, η οποία είναι στο 
παρονομαστή, καθιερώνοντας έτσι μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση των μεταβλητών υγρασίας και θερμοκρασίας. 

Απόλυτη υγρασία 
 

Και σχετική υγρασία:

Πηγή: Μαθήματα Δασικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, https://repository.kallipos.gr/ 
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Στο γράφημα αυτό απομονώθηκε, μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η μια από τις πέντε ημέρες που τοποθετήθηκε το 
καταγραφικό του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο του Ναού. Οι καταγραφές του γραφήματος καλύπτουν το φάσμα τριών 
ωρών και συγκεκριμένα από τις 11.00 έως τις 14.00. Σε αυτές τις ώρες βρεθήκαμε στο Ναό και καταγράψαμε ταυτόχρονα τον 
κόσμο που εισέρχεται και εξέρχεται από τον Ναό. Σε αυτή την διπλή γραφική παράσταση παρουσιάζονται με πράσινη 
γραμμή τα ποσοστά του διοξειδίου του άνθρακα όπως καταγράφηκαν από το μηχάνημα ενώ με μπλε στήλες παρουσιάζεται 
ο αριθμός των ατόμων εντός του Ναού. 

ΌπΌπως φαίνεται και στο γράφημα, ανά πέντε με δέκα λεπτά, εισέρχονται ομάδες τουριστών στον Ναό με σκοπό να 
επισκεφθούν τον χώρο. Την ίδια μέρα, στις 12.45 η ώρα, ήταν προγραμματισμένη βάπτιση στον Ναό. Αρχικά μέσω της 
οπτικής παρατήρησης του διπλού αυτού γραφήματος συμπεραίνουμε πως υπάρχει χρονική υστέρηση από τη στιγμή που 
εισέρχονται οι τουρίστες στον Ναό μέχρι να ανέβουν οι δείκτες διοξειδίου του άνθρακα, πράγμα λογικό καθώς πρέπει να 
περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να παράγουν οι άνθρωποι μέσω της εκπνοής τους το διοξείδιο του άνθρακα.  Έτσι πριν από 
κάθε κορυφή του διοξειδίου υπάρχει και μια στήλη εισόδου τουριστών στον Ναό. Η χρονική αυτή υστέρηση υπολογίσθηκε 
πεπερίπου στα δεκατέσσερα λεπτά. Επίσης από το γράφημα βλέπουμε πως, κατά τη διάρκεια των ωρών που εισέρχονταν 
τουρίστες στον Ναό, οι υψηλότερες τιμές του διοξειδίου του άνθρακα καταγράφηκαν στις 11.05 με την κορυφή να είναι 
στους 1040 ppm, στις 11.37 με την κορυφή να είναι στους 1100 ppm και με ογδόντα τουρίστες να έχουν ήδη εισέλθει στον 
Ναό και στις 12.13 με την κορυφή να είναι στους 1000 περίπου ppm με τον αριθμό των τουριστών να ανέρχεται στους 
πενήντα. Στον υπόλοιπο χρόνο που είχαμε την είσοδο των τουριστών στον Ναό οι κορυφές κυμαίνονταν μεταξύ 800 και 950 
ppm. Κατά τη διάρκεια της, είχαμε μόνο δεκαεπτά άτομα στον χώρο του Ναού. 

Για τον λόγο αυτό, οι τιμές του καταγραφικού ήταν, αισθητά, χαμηλότερες. Έχουμε παρόμοια χρονική υστέρηση από την ώρα 
της εισόδου των ανθρώπων για την τελετή της βαπτίσεως, μέχρι τις πρώτες ενδείξεις αύξησης των καταγραφών. Τέλος οι 
ανώτερες καταγραφές που είχαμε ήταν στη 13.17 και στη 13.53 με κορυφές στους 750 περίπου ppm, ενώ την υπόλοιπη ώρα 
ήταν αισθητά χαμηλότερες, κάτω από τους 680 ppm.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ CO2 - ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ)
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Στο γράφημα αυτό παρουσιάζονται οι μετρήσεις του καταγραφικού του διοξειδίου του άνθρακα συνολικά, για τις πέντε 
μέρες που τοποθετήθηκε στον Ναό. Το καταγραφικό τοποθετήθηκε στις 21/04/2018, ημέρα Σάββατο και κατέγραφε τα 
ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα εσωτερικά του Ναού έως και την Τετάρτη, στις 25/04/2018. Το Σάββατο στις 21/04/2018 
τελέσθηκε στον Ναό γάμος και βάπτιση. Παρατηρούμε πως οι ώρες του γάμου και της βαπτίσεως ταυτίζονται και με τις δυο 
υψηλότερες κορυφές της ημέρας, η μια στις 16.45 (ώρα βαπτίσεως) με καταγραφή που άγγιξε τους 1720 ppm και η δεύτερη 
στις 17.45 (ώρα γάμου) με καταγραφή που έφτασε τους 1700 ppm. Την Κυριακή, στις 22/04/2018, παρατηρούμε πάλι δυο 
υψηυψηλές κορυφές, μια το πρωί, στις 9.30, κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης λειτουργίας, με ανώτερη καταγραφή στους 1550 
ppm και μία στις 12.30 το μεσημέρι, κατά την ώρα τελετής γάμου, που έφτασε την ανώτερη καταγραφή σε όλες τις ημέρες, 
δηλαδή τους 1750 ppm. Μάλιστα το ποσοστό αυτό έκανε περίπου δεκαέξι ώρες να πέσει στην τιμή των 484 ppm. Στις 
επόμενες ημέρες οι δείκτες διοξειδίου του άνθρακα είχαν αισθητά χαμηλότερα αποτελέσματα καθώς ο χώρος επισκέφθηκε 
μόνον από τουρίστες. Έτσι στις 23/04/2018 είχαμε ανώτερη καταγραφή στις 12.30, με τον δείκτη να μην ξεπερνά τους 1420 
ppm, στις 24/04/2018 στις 11.45 είχαμε ανώτερη καταγραφή στους 1350 ppm και τέλος στις 25/04/2018 στις 08.30, με 
κκαταγραφή της τάξεως των 1150 ppm.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ CO2
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