
The	architectural	synthesis	of	floor	plan,	section	
and	façade	can	be	influenced	in	various	ways.	
Each	architectural	decision,	functional,	technical,	
esthetical,	sustainable,	morphological	etc,	has	an	
impact	on	these	fundamental	architectural	
drawings.	This	work	explores	the	impact	of	
natural	ventilation	options	on	the	architectural	
synthesis	of	floor	plan,	section	and	façade.	The	
natural	ventilation	options,	examined	in	this	
article,	correspond	to	various	natural	ventilation	
types	and	relate	either	with	the	position	of	the	
openings	in	a	building	volume	of	orthogonal	form	
or	with	a	configuration	of	an	organic	form.	The	
exerted	influence	refers	to	the	drawings	which	
accept	the	impact	of	each	option.	The	study	of	
such	system	can	yield	information	for	diverse	
systems,	as	it	can	function	as	a	sample	unit	of	
architectural	synthesis.	Moreover,	this	research	
supports	the	importance	of	including	natural	
ventilation	decisions	in	the	process	of	
architectural	design	and	underlines	the	nature	of	
architectural	quality	that	can	be	produced	under	
the	influence	of	such	decisions.	Accordingly,	the	
conclusions	derived	are	useful	for	the	synthetic	
and	syntactic	structure	of	an	architectural	project	
which	values	“air”	as	a	substantial	factor	of	its	
identity.		

Introduction	
The	synthesis	of	an	architectural	project	can	be	
rated,	defined	and	identified	by	various	
qualitative	and	quantitative	characteristics.	A	lot	
of	these	characteristics	can	be	related	with	
fundamental	design	principles	and	actions,	
forming	a	crucial	syntactic	architectural	context	
which	describes	the	project.	This	context	may	
regard	functional,	optical,	constructional,	
bioclimatic	or	other	aspects	providing	analogous	
qualities	on	the	produced	result.		
Fatouros	[1]	gives	substantial	guidelines	for	an	
architect	to	understand	an	architectural	synthesis.	
In	order	to	organize	this	comprehension	he	
elaborates	issues	as	intensity,	continuation,	
interruption,	boundary,	space,	geometry	etc.	
Vakalo	[2]	deals	with	optical	syntax	and	subjects	
as	visual	perception,	respective	elements,	
principles,	processes,	manipulations,	etc.	He	
conveys	foremost	regulations	that	architects	
should	be	aware	of,	in	order	to	create	a	synthesis	
which	can	reflect	the	meaning	that	they	want	to	
provide.	Chan	[3]	examines	phenomena,	factors,	
rules	and	impacts	about	a	particular	design	theme	
such	as	rhythm.	Elements	of	composition	are	
analysed	with	references	of	particular	paradigms	
that	aid	a	respective	cognitive	and	design	process.	
Arnheim	[4]	deals	with	the	dynamics	of	

architectural	form	and	topics	as	elements	of	
space,	vertical	and	horizontal,	full	and	void,	
motion,	order	and	disorder,	expression,	function	
etc	are	included	in	his	work.	Arnheim’s	analysis	
helps	architects	to	evaluate	their	projects	
considering	their	visual	configuration	and	
respective	organization.	Ching	[5]	studies	
fundamental	elements	of	the	architectural	form	
and	examines	subjects	as	point,	line,	plane,	
volume,	form,	space,	organization,	circulation,	
analogy,	layout	principles	etc.	Issues	such	as	the	
aforementioned	ones	can	constitute	significant	
criterions	that	rate	an	architectural	synthesis	
yielding	important	and	interesting	characteristics	
and	features.		
As	regards	natural	ventilation	options,	recent	
literature	presents	a	great	number	of	papers	
about	natural	ventilation	of	buildings,	such	as	[6]-
[8],	which	explore	natural	ventilation	parameters	
and	concurrently	refer	to	certain	formative	
shapes.	These	shapes	usually	correspond	to	
specific	natural	ventilation	strategies	which	are	
explored	with	simulation	methods	in	order	to	find	
improved	ventilation	parameters	that	lead	to	
advanced	ventilation	options.	
Stavridou	and	Prinos	[9]	investigate	natural	cross-
ventilation	options.	They	explore	natural	
ventilation	due	to	buoyancy	assisted	by	wind,	in	
an	orthogonal	building	form,	with	computational	
and	laboratory	simulation.	Their	findings	regard	
the	position	of	the	outlet	opening,	the	flow	field,	
the	duration	and	the	type	of	ventilation,	the	
process	of	the	investigation	etc.	Moreover,	
Stavridou	[10]	examines	the	impact	of	the	
investigation	into	the	natural	ventilation	of	
buildings	on	four	substantial	parameters	of	
architectural	design.	She	introduces	the	

“breathing	architecture”	concept	and	configures	a	
new	approach	to	the	architectural	design	process	
based	on	natural	ventilation	of	buildings.	The	
above	approach	proposes	new	options	for	
building	forms	and	shapes,	providing	new	
potentialities	of	exploiting	the	natural	ventilation	
research.	
Considering	the	existing	literature,	the	
combination	of	investigating	natural	ventilation	
options	in	conjunction	with	architectural	
synthesis	is	a	substantial	domain	for	research.	
Such	compound	provides	new	prospects	in	
architectural	design,	revitalizes	the	nature	of	the	
synthetic	qualities	and	promotes	innovation	in	
composition.		
This	research	examines	the	impact	of	specific	
natural	ventilation	options	on	the	architectural	
synthesis	of	floor	plan,	section	and	façade.	In	
particular,	the	influence	refers	to	the	optical	
configuration	and	the	architectural	organization	
of	each	drawing	in	combination	with	each	natural	
ventilation	case.	Notable	conclusions	are	derived,	
while	the	emerging	remarks	can	be	useful	for	the	
synthesis	of	diverse	architectural	systems.									

Method	
In	the	method	followed,	six	cases	of	natural	
ventilation	options	are	selected.	These	cases	
emanate	from	a	natural	ventilation	research	and	
specifically	from	the	investigation	into	the	natural	
ventilation	of	buildings	with	computational	and	
laboratory	simulation	[9],	[10],	[11].	Five	cases	
correspond	to	an	orthogonal	building	form	(Fig.
1(a))	and	were	explored	with	computational	and	
laboratory	simulation	and	one	case	corresponds	
to	an	organic	building	form	(Fig.1(b))	which	was	
explored	with	computational	
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Fig. 1 - Design of two building forms: (a) orthogonal building form, (b) organic building form. Note: In the above 
three-dimensional designs, six openings are designed in each building form. In the present paper, some of the 
openings are used in each natural ventilation case examined, as described in Section “Method” 



simulation.	The	organic	building	form	is	created	
under	the	influence	of	the	investigation	into	the	
natural	ventilation	of	buildings	and	corresponds	
to	a	form	of	the	“breathing	architecture”	concept	
[10],	[12].		
Each	natural	ventilation	option	has	specific	
geometric	characteristics	in	order	to	form	a	
distinct	natural	ventilation	strategy	as	well	as	a	
distinct	compositional	configuration	and	
architectural	synthesis.	Analytically	the	cases	
examined	are	the	following:	

a)	Orthogonal	building	form	
i)	low	windward	–	high	leeward	openings	
ii)	low	windward	–	middle	leeward	
openings	
iii)	low	windward	–	high	windward	
openings				
iv)	high	windward	–	high	leeward	openings	
v)	low	windward	–	high	and	middle	leeward		
openings	

b)	Organic	building	form	
						i)	low	windward	–	high	leeward	openings	

The	“windward”	and	“leeward”	specifications	are	
descriptions	relating	with	the	wind	direction	and	
refer	to	the	side	of	the	building	volume	which	
accepts	or	do	not	accept	the	wind	respectively.	
These	terms	are	used	in	the	investigation	of	
natural	ventilation	due	to	buoyancy	assisted	by	
wind	[9],	[11].	From	a	locational	perspective,	
these	characterizations	help	defining	opposite	
positions	e.g.	opposite	walls.	
In	the	present	method,	it	is	clarified	that	the	
option	of	the	position	of	the	openings	refers	to	
certain	zones	of	the	building	which	will	hence	
forth	be	referred	as	“impact	zones”.	It	is	
considered	that	the	option	of	the	placement	of	the	
openings,	from	a	synthetic	perspective,	initially	
affects	these	zones.	At	the	drawings	examined,	the	
aforementioned	impact	zones	appear	as	painted	
areas	that	approach	this	initial	impact	region	of	
the	openings.	It	is	clear	that	these	zones	
subsequently	influence	the	wholeness	of	a	
synthesis,	generating	various	effects	and	results.		
In	this	work,	the	impacts,	the	features	and	the	
characteristics	created,	by	the	above	natural	
ventilation	options,	in	each	architectural	
configuration	are	examined.	Design	principles	and	
elements	of	composition	are	taken	into	account	
for	a	thorough	and	comprehensive	analysis.	

Impact	of	natural	ventilation	options	on	the	
architectural	synthesis	of	floor	plan,	section,	
façade	
Two	cross	ventilation	types	with	different	
vertical	distance	(h)	between	the	midpoints	of	
the	openings		
In	this	section,	two	cross	ventilation	types	are	
examined	for	the	building	volume	of	orthogonal	
form.	Two	respective	geometries	are	selected:	a)	
low	windward	–	high	leeward	openings,	b)	low	
windward	–	middle	leeward	openings.	
Accordingly,	the	option	of	the	openings	position	is	
elaborated.	
In	Fig.	2(a),	the	impact	zone	-	relating	with	the	
placement	of	the	openings	-	at	the	floor	plan	of	
the	orthogonal	building	form	with	low	windward	
–	high	leeward	openings	is	depicted.	Considering	
that	the	main	(central	and	principal)	axis	of	the	
drawing	is	the	horizontal	axis	which	is	parallel	to	
the	air	flow,	it	is	observed	that	the	impact	zone	is	

around	and	parallel	to	the	main	axis	of	the	
drawing.	In	this	way,	the	architectural	synthesis	is	
characterized	by	linearity	which	follows	the	
motion	of	the	phenomenon	of	natural	ventilation.	
Fig.	2(b)	refers	to	the	section	of	the	
aforementioned	building	form	and	depicts	the	
impact	zones	around	the	vertical	central	axis	of	
the	space.	In	this	case,	the	synthesis	is	
characterized	by	balance,	even	if	there	is	no	
symmetry	between	the	windward	and	the	
leeward	wall	with	regard	to	the	specified	vertical	
axis.	Nevertheless,	it	is	observed	revolving	
identification	of	the	two	walls	with	regard	to	a	
specific	point,	or	in	other	words	symmetry	with	
regard	to	the	center	of	the	section.	The	impact	
zones	at	the	facades	of	the	specific	architectural	
synthesis	are	presented	in	Fig.	2(c).	The	design	of	
the	facades	includes	elements	of	symmetry	since	
increased	impact	rate	appears	in	the	bottom	part	
of	the	windward	façade	and	equivalent	impact	
appears	to	the	top	part	of	the	leeward	façade.	The	
specific	design	option	is	discerned	by	harmony,	
while	it	is	feasible	to	be	supported	by	various	
grids.	The	grid	potential	gives	the	opportunity	for	
the	void	parts	of	the	openings	to	be	included	in	an	
overall	architectural	synthesis	of	the	façade.	This	
aspect	is	strengthened	when	these	facades	are	
repeated	and	form	a	vertical	continuity	of	copies	
as	shown	in	Fig.	2(d).	This	progression	creates	a	
kind	of	rhythmical	repetition	to	the	total	façade,	
giving	emphasis	to	the	impact	zones	related	with	
favourable	conditions	of	natural	ventilation.	In	the	
particular	geometry,	it	is	discernible	that	the	
impact	zones	reinforce	the	outline	of	each	
repeated	form,	as	they	lie	either	near	the	floor	
(low)	of	the	space,	or	near	the	ceiling	(high).		
In	case	of	the	orthogonal	building	form	with	low	
windward	–	middle	leeward	openings,	the	impact	
zone	at	the	floor	plan	is	similar	to	the	one	
produced	by	the	orthogonal	geometry	with	low	
windward	–	high	leeward	openings.	Nevertheless,	
at	the	section,	an	impact	zone	differentiation	
appears	in	the	leeward	wall,	as	shown	in	Fig.	3(a).	
It	is	clear	that	there	is	no	symmetry	with	regard	to	
the	vertical	central	axis,	neither	to	the	center	of	
the	section.	However,	the	existing	balance	is	not	
disturbed	since	the	analogy	in	full	and	voids	is	
alike	in	both,	windward	and	leeward,	walls.	In	the	
specified	section,	the	impact	zone	of	the	leeward	
wall	lies	around	the	horizontal	central	axis.	This	
fact	emphasizes,	to	a	certain	degree,	the	division	
of	the	synthesis	in	two	equivalent	parts.	This	
division	tendency	is	also	discernible	in	the	
respective	facades	(Fig.	3(b)),	where	the	leeward	
façade	impact	zone	lies	in	the	middle	of	the	
synthesis	and	underlines	the	disruption	of	the	
entirety.			

Single-sided	ventilation	
In	this	section,	the	option	of	setting	the	openings	
in	a	configuration	which	forms	single-sided	
ventilation	is	analyzed.	The	geometry	studied	
refers	to	an	orthogonal	building	volume	with	low	
windward	-	high	windward	openings.	
In	Fig.4(a),	the	impact	zone	at	the	respective	floor	
plan	is	depicted.	In	this	drawing,	the	impact	zone	
arises	just	in	one	wall.	The	placement	of	the	
openings	in	one	wall	causes	both	asymmetry	in	
the	floor	plan	and	lack	of	balance	to	the	entirety.	
Nevertheless,	emphasis	is	attached	to	the	
windward	side	of	the	floor	plan	at	the	area	around	
the	horizontal	central	axis.	In	the	section	(Fig.

4(b)),	there	is	asymmetry	and	intense	contrast	
with	regard	to	the	vertical	axis,	while	on	the	
contrary	there	is	clear	symmetry	with	regard	to	
the	horizontal	axis.	Respecting	the	facades	(Fig.
4(c)),	the	windward	façade	is	characterized	by	
absolute	symmetry	in	both	axis	(vertical	and	
horizontal),	while	the	leeward	façade	is	
characterized	by	total	lack	of	voids.	The	vertical	
continuity	of	the	facades	(Fig.4(d))	configures	an	
individual	rhythm	of	impact	zone	couples	in	the	
windward	side,	while	it	shows	intense	lack	of	void	
elements	and	accented	dominance	of	full	ones	in	
the	leeward	side.	Thus,	the	architectural	synthesis	
in	this	type	of	natural	ventilation	reveals	elements	
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Fig. 2 - Impact on the orthogonal building form with 
low windward – high leeward openings. Indication 
of impact zones on: (a) floor plan, (b) section, (c) 
facades, (d) vertical continuity of identical facades. 
(Note: The openings are not designed because the 
emphasis is given to their impact and not to the 
opening itself. Likewise for Fig.3. – Fig.7.) 



of	isolation	since	the	leeward	wall	stays	solid	in	a	
state	without	perforation.		

Mixing	ventilation	due	to	the	position	of	the	
windward	opening	
In	this	section,	a	geometrical	configuration	of	
mixing	ventilation	is	analyzed.	The	case	examined	
is	an	orthogonal	building	volume	with	high	
windward	–	high	leeward	openings.		
In	mixing	ventilation	due	to	the	position	of	the	
windward	opening,	the	floor-plan	impact	zone	is	
equivalent	to	the	one	depicted	in	Fig.2(a)	which	
refers	to	cross	ventilation	with	low	windward	–	
high	leeward	openings.	Nevertheless,	the	section	
is	clearly	differentiated,	as	the	impact	zones	are	
developed	at	the	area	near	the	roof	in	
symmetrical	regions	around	the	vertical	central	
axis	(Fig.5(a)).	At	the	facades	(Fig.5(b)	and	Fig.
5(c)),	the	outline	near	the	roof	area	is	
emphasized,	while	there	is	total	similarity	
between	the	windward	and	the	leeward	façade.	
This	similarity	is	interpreted	by	elements	of	
harmony	and	balance,	while	simultaneously	a	
sense	of	uplift	is	conveyed	to	the	observer	since	
the	impact	zones	lie	close	to	the	upper	horizontal	
boundary	of	the	orthogonal	volume.					

Cross	ventilation	with	multiple	openings	
In	this	section,	cross	ventilation	with	multiple	
openings	is	examined.	In	particular,	the	
geometrical	configuration	of	the	orthogonal	
building	volume	with	low	windward	–	high	and	
middle	leeward	openings	is	analyzed.		
The	floor-plan	impact	zone	is	similar	to	the	one	
presented	in	Fig.	2(a),	however	there	are	
differentiations	concerning	the	section	and	the	
facades.	Characteristic	element	in	the	section	(Fig.
6(a))	is	the	unbalanced	organization	since	the	
leeward	wall	impact	zones	are	doubled.	The	
impact	zone	doubling	gives	emphasis	to	the	upper	
half	of	the	volume	in	the	leeward	façade	(Fig.
6(b)),	while	this	emphasis	is	multiplied	in	the	
vertical	continuity	of	identical	volumes	(Fig.6(c)).	

The	vertical	continuity	of	the	multiple	identical	
facades	develops	a	singular	and	idiomorphic	
impact	rhythm	which	accents	the	bottom	
horizontal	plane	of	each	independent	volume	in	
the	windward	facades,	while	on	the	contrary	
creates	uplift	with	an	interesting	repetition	in	the	
leeward	facades.		

Ventilation	in	a	building	volume	of	organic	
form	
In	this	section,	the	options	which	form	a	
configuration	for	natural	ventilation	in	an	organic	
building	form	are	examined.	The	specific	building	
form	is	designed	with	the	“breathing	architecture”	
concept	[10].	The	position	of	the	openings	refers	
to	the	geometry	with	low	windward	–	high	
leeward	openings.		

The	floor-plan	impact	zone	does	not	diverge	from	
the	one	presented	in	Fig.2(a),	however	there	are	
important	differentiations	between	the	analogies	
of	the	two	floor	plans	as	shown	in	Fig.7(a).	Even	if	
the	volume	numerical	value	(m3)	of	the	organic	
form	is	equal	to	the	respective	value	of	the	
orthogonal	form,	the	floor	plan	of	the	first	one	is	
characterized	by	larger	horizontal	central	axis.	
This	fact	gives	emphasis	to	the	route	of	the	air	
motion.	In	the	section	(Fig.7(b)),	the	impact	zones		
appear	in	balance	into	the	synthesis.	Nevertheless	
the	shape	of	the	section	outline,	whose	design	is	
based	on	the	air	flow	[10],	is	discerned	by	
asymmetry,	singular	harmony	and	fluidity.	As	
regards	the	facades	(Fig.7(c)),	the	impact	zone	lies	
low	in	the	windward	and	high	in	the	leeward	
façade	respectively.	However	the	form	of	each	
façade	is	characterized	by	plasticity,	motion	and	
dynamism,	elements	arisen	from	the	organic	
nature	of	the	design	which	is	based	on	air.				

Conclusions	
This	paper	examines	the	impact	of	natural	
ventilation	options	on	the	architectural	synthesis	
of	floor	plan,	section	and	façade.	Six	natural	
ventilation	configurations	are	selected	and	the	
influence	of	each	option	on	the	respective	
architectural	drawings	is	elaborated.	Accordingly,	
the	following	conclusions	are	derived:	
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Fig. 3 -Impact on the orthogonal building form with 
low windward – middle leeward openings. 
Indication of impact zones on: (a) section, (b) 
facades. (See also Note of Fig.2). 

Fig. 4 -Impact on the orthogonal building form with 
low windward – high windward openings. 
Indication of impact zones on: (a) floor plan, (b) 
section, (c) facades, (d) vertical continuity of 
identical facades. (See also Note of Fig.2). 

Fig. 5 -Impact on the orthogonal building form with 
high windward – high leeward openings. 
Indication of impact zones on: (a) section, (b) 
facades, (c) vertical continuity of identical 
facades. (See also Note of Fig.2).



- Cross	ventilation	with	low	windward	and	high	
leeward	openings	in	an	orthogonal	building	
form	can	promote	linearity	-	in	the	floor	plan	-	
which	harmonizes	with	the	motion	of	the	
natural	ventilation	phenomenon.	Section	
balance	is	discernible,	while	elements	of	
revolving	identification	appear	in	a	
comparison	between	the	windward	and	the	
leeward	wall.	At	the	facades,	the	potential	of	
grid	support	enhances	the	harmony	of	the	
composition.	In	a	vertical	continuity	of	
identical	volumes,	a	rhythmical	repetition	
appears	which	reinforces	the	bottom	and	top	
outline	of	each	independent	windward	and	
leeward	facade	respectively.	

- Cross	ventilation	with	low	windward	and	
middle	leeward	openings	in	an	orthogonal	
building	form	may	not	disturb	the	
aforementioned	linearity	of	the	floor	plan	and	
the	“full	versus	void”	balance	of	the	section,	
however	it	induces	clear	division	of	the	
synthesis	at	the	leeward	façade.		

- Single-sided	ventilation,	in	an	orthogonal	
building	form,	brings	asymmetry	and	lack	of	
balance	in	the	floor	plan	while	emphasis	is	
attached	to	the	“openings”	wall.	Intense	
contrast	is	shown	in	the	section,	while	the	

solid	façade	reveals	elements	of	isolation	in	a	
sense	of	total	lack	of	voids.		

- Mixing	ventilation	due	to	the	position	of	the	
inlet	opening	reveals	distinct	symmetrical	
features	in	the	section	drawing.	Meanwhile	a	
sense	of	uplift	is	created,	both	in	section	and	in	
facades,	as	the	position	of	the	openings	
emphasizes	the	upper	horizontal	boundary	of	
the	orthogonal	volume.		

- Cross	ventilation	with	low	windward	and	high	
&	middle	leeward	openings	in	an	orthogonal	
building	form	develops	an	individual	
unbalanced	organization	in	the	section.	The	
opening	doubling	accents	the	upper	half	of	the	
volume,	which	is	multiplied	in	case	of	a	
vertical	continuity	of	identical	forms.	
Moreover	in	such	progression,	the	bottom	
boundary	at	the	windward	façade	of	each	
repeated	independent	volume	is	reinforced.		

- Ventilation	in	the	organic	building	form	
examined,	with	low	windward	and	high	
leeward	openings,	highlights	linearity	and	
accents	the	route	of	air	motion	in	the	floor	
plan.	Moreover	it	shows	a	“full	versus	void”	
balance	in	the	section,	while	the	shape	of	the	
section	outline	reveals	asymmetry,	individual	
harmony	and	fluidity.	The	positions	of	the	

openings	underline	the	borderlines	of	the	
facades	(low	in	the	windward	and	high	in	the	
leeward	façade),	while	the	form	of	each	façade	
is	characterized	by	plasticity,	motion	and	
dynamism.	Unique	characteristics	are	
discerned	in	this	synthesis	due	to	its	specific	
design	which	is	based	on	air	flow	(“breathing	
architecture”	concept	[10]).			

The	architectural	features	developed,	in	each	
composition	examined,	relate	directly	and	
strongly	with	the	natural	ventilation	option	of	
each	case.	These	options	provide	notable	
architectural	qualities	which	emanated	from	air	
movement.	Thus,	natural	ventilation	decisions	act	
dynamically	in	the	synthetic	and	syntactic	
structure	of	an	architectural	project.	Such	
decisions	can	enrich	the	architectural	result	with	
elements	as	linearity,	balance,	symmetry,	
emphasis,	division,	harmony,	uplift,	fluidity,	
isolation,	plasticity	etc	and	simultaneously	
contribute	actively	to	the	process	of	natural	
ventilation.	This	fact	can	be	feasible	and	
achievable	in	every	architectural	system.	
Accordingly,	considering	“air”	as	a	substantial	
factor	of	a	project	identity	provides	architecture	
with	attributes	which	advance	the	entirety	of	the	
architectural	outcome.				
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Fig. 6 - Impact on the orthogonal building form with 
low windward – high and middle leeward openings. 
Indication of impact zones on: (a) section, (b) 
facades, (c) vertical continuity of identical facades. 
(See also Note of Fig.2). 

Fig. 7 - Impact on the organic building form with 
low windward – high leeward openings. Indication 
of impact zones on: (a) floor plan (with extra 
graphic note of the floor plan analogies between 
the orthogonal and the organic forms), (b) section, 
(c) facades. (See also Note of Fig.2). 
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ΕΠΙΡΡΟΗ	ΕΠΙΛΟΓΩΝ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΣΤΗΝ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ.	ΚΑΤΟΨΗ,	ΤΟΜΗ,	ΟΨΗ.	
Η	αρχιτεκτονική	σύνθεση	της	κάτοψης,	τομής	και	όψης	
μπορεί	να	επηρεαστεί	ποικιλοτρόπως.	Κάθε	
αρχιτεκτονική	απόφαση,	λειτουργική,	τεχνική,	αισθητική,	
αειφόρα,	μορφολογική	κτλ,	ασκεί	επιρροή	σε	αυτά	τα	
βασικά	αρχιτεκτονικά	σχέδια.	Η	παρούσα	εργασία	ερευνά	
την	επιρροή	επιλογών	φυσικού	αερισμού	στην	
αρχιτεκτονική	σύνθεση	της	κάτοψης,	της	τομής	και	της	
όψης.	Οι	επιλογές	φυσικού	αερισμού,	που	εξετάζονται	σε	
αυτό	το	άρθρο,	αντιστοιχούν	σε	διάφορα	είδη	φυσικού	
αερισμού	και	σχετίζονται	είτε	με	την	θέση	των	
ανοιγμάτων	σε	έναν	κτιριακό	όγκο	ορθογωνικής	μορφής	
είτε	με	μία	διαμόρφωση	μιας	οργανικής	μορφής.	Η	
ασκούμενη	επίδραση	αναφέρεται	σε	σχέδια	τα	οποία	
δέχονται	την	επιρροή	κάθε	επιλογής.	Η	έρευνα	ενός	
τέτοιου	συστήματος	μπορεί	να	παρέχει	πληροφορίες	για	
ποικίλα	συστήματα,	καθώς	μπορεί	να	λειτουργήσει	ως	
μια	δειγματική	μονάδα	αρχιτεκτονικής	σύνθεσης.	
Επιπλέον	υποστηρίζει	τη	σημασία	της	ένταξης	
αποφάσεων	φυσικού	αερισμού	στην	διαδικασία	του	
αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού	και	υπογραμμίζει	τον	
χαρακτήρα	της	αρχιτεκτονικής	ποιότητας	που	μπορεί	να	
παραχθεί	κάτω	από	την	επίδραση	τέτοιων	επιλογών.	
Συνεπώς,	τα	συμπεράσματα	που	προκύπτουν	είναι	
χρήσιμα	για	την	συνθετική	και	συντακτική	δομή	ενός	
αρχιτεκτονικού	έργου	που	εκτιμά	τον	«αέρα»	ως	ένα	
ουσιαστικό	παράγοντα	της	ταυτότητάς	του.			

Εισαγωγή	
Η	σύνθεση	ενός	αρχιτεκτονικού	έργου	μπορεί	να	
αξιολογηθεί,	να	προσδιορισθεί	και	να	διακριθεί	από	
ποικίλα	ποιοτικά	και	ποσοτικά	χαρακτηριστικά.	Πολλά	
από	αυτά	τα	χαρακτηριστικά	μπορούν	να	συσχετισθούν	
με	βασικές	αρχές	και	ενέργειες	σχεδιασμού,	
διαμορφώνοντας	ένα	κρίσιμο	συντακτικό	αρχιτεκτονικό	
πλαίσιο	που	περιγράφει	το	έργο.	Το	πλαίσιο	αυτό	
ενδέχεται	να	αφορά	λειτουργικές,	οπτικές,	
κατασκευαστικές,	βιοκλιματικές	ή	άλλες	απόψεις,	
παρέχοντας	ανάλογες	ποιότητες	στο	παραγόμενο	
αποτέλεσμα.		
Ο	Φατούρος	[1]	παρέχει	ουσιαστικές	κατευθυντήριες	
γραμμές	που	βοηθούν	έναν	αρχιτέκτονα	να	κατανοήσει	
μια	αρχιτεκτονική	σύνθεση.	Για	την	οργάνωση	της	
κατανόησης	αυτής,	επεξεργάζεται	θέματα	όπως	η	ένταση,	
η	συνέχεια,	η	διακοπή,	το	όριο,	ο	χώρος,	η	γεωμετρία	κ.ά.	
Ο	Βακαλό	[2]	ασχολείται	με	την	οπτική	σύνταξη	και	με	
ζητήματα	όπως	η	οπτική	αντίληψη,	αντίστοιχα	στοιχεία,	
αρχές,	διαδικασίες,	χειρισμοί	κ.ά.	Εκφράζει	βασικούς	
κανόνες	τους	οποίους	οι	αρχιτέκτονες	θα	πρέπει	να	
γνωρίζουν,	έτσι	ώστε	να	δημιουργούν	συνθέσεις	που	να	
αντικατοπτρίζουν	τα	επιθυμητά	μηνύματα.	Ο	Τσαν	[3]	
εξετάζει	φαινόμενα,	παράγοντες,	κανόνες	και	επιδράσεις	
που	αφορούν	ένα	συγκεκριμένο	θέμα	σχεδιασμού	όπως	
είναι	ο	ρυθμός.	Στοιχεία	σύνθεσης	αναλύονται	με	
αναφορές	συγκεκριμένων	παραδειγμάτων	που	βοηθούν	
μια	αντίστοιχη	νοητική	και	σχεδιαστική	διαδικασία.	Ο	
‘Άρναϊμ	[4]	ασχολείται	με	την	δυναμική	της	
αρχιτεκτονικής	μορφής	και	στη	δουλειά	του	
συμπεριλαμβάνονται	θέματα	όπως	στοιχεία	του	χώρου,	
κατακόρυφος	και	οριζοντία,	συμπαγές	και	κενό,	
κινητικότητα,	τάξη	και	αταξία,	έκφραση,	λειτουργία	κ.ά.	
Η	ανάλυση	του	Άρναϊμ	βοηθά	τους	αρχιτέκτονες	να	
αποτιμήσουν	τα	έργα	τους	λαμβάνοντας	υπόψη	την	
οπτική	τους	διαμόρφωση	καθώς	επίσης	και	την	
αντίστοιχη	οργάνωση.	Ο	Τσινγκ	[5]	μελετά	θεμελιώδη	
στοιχεία	της	αρχιτεκτονικής	μορφής	και	εξετάζει	θέματα	
όπως	το	σημείο,	η	γραμμή,	το	επίπεδο,	ο	όγκος,	η	μορφή,	
ο	χώρος,	η	οργάνωση,	η	κυκλοφορία,	η	αναλογία,	οι	αρχές	
διάταξης	κ.ά.	Θεματικά	αντικείμενα	όπως	τα	
προαναφερόμενα	μπορούν	να	αποτελέσουν	σημαντικά	
κριτήρια	αξιολόγησης	μιας	αρχιτεκτονικής	σύνθεσης	

αποδίδοντας	ενδιαφέροντα	και	αξιόλογα	χαρακτηριστικά	
και	γνωρίσματα.		
Όσον	αφορά	τις	επιλογές	φυσικού	αερισμού,	η	πρόσφατη	
βιβλιογραφία	παρουσιάζει	έναν	μεγάλο	αριθμό	
δημοσιεύσεων	σχετικά	με	τον	φυσικό	αερισμό	κτιρίων,	
όπως	οι	[6]-[8],	που	διερευνούν	παραμέτρους	φυσικού	
αερισμού	και	ταυτόχρονα	αναφέρονται	σε	ορισμένους	
διαμορφωτικούς	σχηματισμούς.	Οι	μορφές	αυτές	
συνήθως	αντιστοιχούν	σε	συγκεκριμένες	στρατηγικές	
φυσικού	αερισμού	οι	οποίες	εξετάζονται	με	μεθόδους	
προσομοίωσης	έτσι	ώστε	να	βρεθούν	βελτιωμένες	
παράμετροι	αερισμού	που	οδηγούν	σε	προηγμένες	
επιλογές	αερισμού.		
Η	Σταυρίδου	και	ο	Πρίνος	[9]	διερευνούν	επιλογές	
φυσικού	αερισμού	διαμπερούς	μορφής.	Εξετάζουν	τον	
φυσικό	αερισμό	λόγω	συνεργατικής	δράσης	ανωστικών	
δυνάμεων	και	ανέμου,	σε	έναν	κτιριακό	όγκο	
ορθογωνικής	μορφής,	με	υπολογιστική	και	εργαστηριακή	
προσομοίωση.	Τα	πορίσματά	τους	αφορούν	τη	θέση	του	
ανοίγματος	εξόδου,	το	ροϊκό	πεδίο,	την	χρονική	διάρκεια	
και	τον	τύπο	αερισμού,	την	διαδικασία	της	διερεύνησης	
κ.ά.	Επιπλέον,	η	Σταυρίδου	[10]	εξετάζει	την	επιρροή	της	
διερεύνησης	του	φυσικού	αερισμού	κτιρίων	σε	τέσσερις	
σημαντικές	παραμέτρους	του	αρχιτεκτονικού	
σχεδιασμού.	Εισάγει	τo	concept	του	“breathing	
architecture”	(«αρχιτεκτονική	που	αναπνέει»)	και	
διαμορφώνει	μια	νέα	προσέγγιση	στην	διαδικασία	του	
αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού	που	βασίζεται	στον	φυσικό	
αερισμό	κτιρίων.	Η	προαναφερόμενη	προσέγγιση	
προτείνει	νέες	επιλογές	όσον	αφορά	τις	κτιριακές	μορφές	
και	τους	σχηματισμούς,	παρέχοντας	νέες	δυνατότητες	
αξιοποίησης	της	έρευνας	του	φυσικού	αερισμού.			
Λαμβάνοντας	υπόψη	την	υπάρχουσα	βιβλιογραφία,	ο	
συνδυασμός	της	διερεύνησης	επιλογών	φυσικού	
αερισμού	σε	σύνδεση	με	την	αρχιτεκτονική	σύνθεση	
αποτελεί	ένα	σημαντικό	και	αξιόλογο	πεδίο	έρευνας.	
Ένας	τέτοιος	συνδυασμός	παρέχει	νέες	προοπτικές	στον	
αρχιτεκτονικό	σχεδιασμό,	αναζωογονεί	την	ιδιοσυστασία	
των	συνθετικών	ποιοτήτων	και	προάγει	την	καινοτομία	
στη	σύνθεση.		
Η	παρούσα	έρευνα	εξετάζει	την	επιρροή	συγκεκριμένων	
επιλογών	φυσικού	αερισμού	στην	αρχιτεκτονική	
σύνθεση	κάτοψης,	τομής	και	όψης.	Συγκεκριμένα,	η	
επίδραση	αναφέρεται	στην	οπτική	διαμόρφωση	και	στην	
αρχιτεκτονική	οργάνωση	κάθε	σχεδίου	σε	συνδυασμό	με	
την	κάθε	περίπτωση	φυσικού	αερισμού.	Εξάγονται	
αξιόλογα	συμπεράσματα,	ενώ	οι	προκύπτουσες	
διαπιστώσεις	μπορεί	να	είναι	χρήσιμες	για	την	σύνθεση	
ποικίλων	αρχιτεκτονικών	συστημάτων.		

Μέθοδος	
Στην	μέθοδο	που	ακολουθείται,	εξετάζονται	έξι	επιλογές	
φυσικού	αερισμού.	Οι	περιπτώσεις	αυτές	προέρχονται	
από	μια	έρευνα	φυσικού	αερισμού	και	συγκεκριμένα	από	
τη	διερεύνηση	του	φυσικού	αερισμού	κτιρίων	με	
υπολογιστική	και	εργαστηριακή	προσομοίωση	[9],	[10],	
[11].	Πέντε	περιπτώσεις	αντιστοιχούν	σε	έναν	κτιριακό	
όγκο	ορθογωνικής	μορφής	(Εικ.1(α))	και	εξετάστηκαν	με	
υπολογιστική	και	εργαστηριακή	προσομοίωση	και	μια	
περίπτωση	αντιστοιχεί	σε	έναν	κτιριακό	όγκο	οργανικής	
μορφής	(Εικ1.(β))	ο	οποίος	εξετάστηκε	με	υπολογιστική	
προσομοίωση.	Ο	κτιριακός	όγκος	οργανικής	μορφής	έχει	
δημιουργηθεί	υπό	την	επιρροή	της	διερεύνησης	του	
φυσικού	αερισμού	κτιρίων	και	αντιστοιχεί	σε	μια	μορφή	
του	“breathing	architecture”	concept	[10],	[12].		Κάθε	
επιλογή	φυσικού	αερισμού	έχει	συγκεκριμένα	
γεωμετρικά	χαρακτηριστικά	έτσι	ώστε	να	δημιουργεί	μια	
ξεχωριστή	στρατηγική	φυσικού	αερισμού	καθώς	επίσης	
και	μια	ξεχωριστή	διάταξη	και	αρχιτεκτονική	σύνθεση.	
Αναλυτικά,	οι	περιπτώσεις	που	εξετάζονται	είναι	οι	
ακόλουθες:	

α)	Κτιριακός	όγκος	ορθογωνικής	μορφής	
				i)				χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα	
			ii)			χαμηλό	προσήνεμο	–	μεσαίο	υπήνεμο	άνοιγμα	
		iii)		χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	προσήνεμο	άνοιγμα	
		iv)		υψηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα	
			v)			χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	και	μεσαίο	υπήνεμο	
άνοιγμα	
β)	Κτιριακός	όγκος	οργανικής	μορφής	

			i)			χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα	

Οι	προσδιορισμοί	«προσήνεμο»	και	«υπήνεμο»	είναι	
χαρακτηρισμοί	που	σχετίζονται	με	την	κατεύθυνση	του	
ανέμου	και	αναφέρονται	στην	πλευρά	του	κτιριακού	
όγκου	που	είναι	εκτεθειμένη	ή	όχι	στον	άνεμο	αντίστοιχα.	
Οι	όροι	αυτοί	χρησιμοποιούνται	στην	διερεύνηση	του	
φυσικού	αερισμού	λόγω	ανωστικών	δυνάμεων	και	
ανέμου	[9],	[11].	Από	μια	χωροθετική	οπτική,	οι	
χαρακτηρισμοί	αυτοί	βοηθούν	στον	προσδιορισμό	
αντικρινών	θέσεων	π.χ.	αντικρινοί	τοίχοι.		
Στην	παρούσα	μέθοδο,	διευκρινίζεται	πως	η	επιλογή	της	
θέσης	των	ανοιγμάτων	αναφέρεται	σε	ορισμένες	ζώνες	
του	κτιρίου	που	στο	εξής	θα	αναφέρονται	ως	«ζώνες	
επίδρασης».	Θεωρείται	πως	η	επιλογή	της	τοποθέτησης	
των	ανοιγμάτων,	από	συνθετικής	απόψεως,	επηρεάζει	
αρχικά	τις	εν	λόγω	ζώνες.	Στα	εξεταζόμενα	σχέδια,	οι	
προαναφερόμενες	ζώνες	επίδρασης	εμφανίζονται	ως	
χρωματισμένα	τμήματα	που	προσεγγίζουν	αυτή	την	
αρχική	περιοχή	επίδρασης	των	ανοιγμάτων.	Είναι	σαφές	
πως	οι	ζώνες	αυτές	ακολούθως	επηρεάζουν	την	ολότητα	
μιας	σύνθεσης,	παράγοντας	ποικίλες	επενέργειες	και	
επιπτώσεις.	
Σε	αυτήν	την	εργασία,	ερευνώνται	οι	επιρροές,	τα	
γνωρίσματα	και	τα	χαρακτηριστικά	που	δημιουργούνται,	
από	τις	παραπάνω	επιλογές	φυσικού	αερισμού,	σε	κάθε	
εξεταζόμενη	αρχιτεκτονική	διαμόρφωση.	Αρχές	
σχεδιασμού	και	στοιχεία	σύνθεσης	λαμβάνονται	υπόψη	
για	μια	εκτενή	και	ουσιαστική	ανάλυση.			

Επιρροή	επιλογών	φυσικού	αερισμού	στην	
αρχιτεκτονική	σύνθεση	κάτοψης,	τομής	και	όψης	

Διαμπερής	αερισμός	δύο	τύπων	με	διαφορετική	
κατακόρυφη	απόσταση	(h)	μεταξύ	των	κέντρων	
των	ανοιγμάτων	
Σε	αυτήν	την	ενότητα,	εξετάζονται	δύο	τύποι	διαμπερούς	
αερισμού	στον	κτιριακό	όγκο	ορθογωνικής	μορφής.	
Επιλέγονται	δύο	αντίστοιχες	γεωμετρίες:	α)	χαμηλό	
προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα,	β)	χαμηλό	
προσήνεμο	–	μεσαίο	υπήνεμο	άνοιγμα.	Συνεπώς,	
αναλύεται	η	επιλογή	της	θέσης	των	ανοιγμάτων.	
Στην	Εικ.2(a)	απεικονίζεται	η	ζώνη	επίδρασης	–	που	
σχετίζεται	με	την	τοποθέτηση	των	ανοιγμάτων	–	στην	
κάτοψη	του	κτιριακού	όγκου	ορθογωνικής	μορφής	για	
την	γεωμετρία	με	χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	
άνοιγμα.	Αν	θεωρηθεί	ότι	κύριος	(κεντρικός	και	βασικός)	
άξονας	του	σχεδίου	είναι	ο	οριζόντιος	άξονας	που	είναι	
παράλληλος	στην	ροή	του	ανέμου,	τότε	παρατηρείται	
πως	η	ζώνη	επίδρασης	βρίσκεται	γύρω	από	τον	κύριο	
άξονα	του	σχεδίου	και	είναι	παράλληλη	με	αυτόν.	Με	τον	
τρόπο	αυτό,	η	αρχιτεκτονική	σύνθεση	χαρακτηρίζεται	
από	γραμμικότητα	η	οποία	ακολουθεί	την	κίνηση	του	
φαινομένου	του	φυσικού	αερισμού.	Η	Εικ.2(b)	
αναφέρεται	στην	τομή	της	προαναφερόμενης	κτιριακής	
μορφής	και	απεικονίζει	τις	ζώνες	επίδρασης	γύρω	από	
τον	κατακόρυφο	κεντρικό	άξονα	του	χώρου.	Στην	
περίπτωση	αυτή,	η	σύνθεση	χαρακτηρίζεται	από	
ισορροπία	αν	και	δεν	υπάρχει	συμμετρία	μεταξύ	
υπήνεμου	και	προσήνεμου	τοιχώματος	ως	προς	τον	εν	
λόγω	κατακόρυφο	άξονα.	Παρόλα	αυτά,	παρατηρείται	
περιστροφική	ταύτιση	των	δύο	τοιχωμάτων	ως	προς	
σημείο	ή	αλλιώς	συμμετρία	ως	προς	το	κέντρο	της	τομής.	
Οι	ζώνες	επίδρασης	στις	όψεις	της	συγκεκριμένης	
αρχιτεκτονικής	σύνθεσης	παρουσιάζονται	στην	Εικ.2(c).	
Ο	σχεδιασμός	των	όψεων	εμπεριέχει	στοιχεία	συμμετρίας	
καθώς	αυξημένος	βαθμός	επίδρασης	υπάρχει	στο	κάτω	
τμήμα	της	προσήνεμης	όψης	και	αντίστοιχη	επίδραση	
υπάρχει	στο	πάνω	τμήμα	της	υπήνεμης	όψης.	Η	
συγκεκριμένη	σχεδιαστική	επιλογή	διακρίνεται	από	
αρμονία,	ενώ	είναι	εφικτό	να	υποστηριχθεί	από	διάφορα	
είδη	κανάβου	και	με	τον	τρόπο	αυτό	τα	κενά	των	
ανοιγμάτων	να	ενταχθούν	σε	μια	συνολική	αρχιτεκτονική	
σύνθεση	της	όψης.	Η	άποψη	αυτή	ενισχύεται	όταν	οι	
όψεις	αυτές	επαναλαμβάνονται	και	διαμορφώνουν	μια	
κατακόρυφη	συνέχεια	αντιγράφων	όπως	φαίνεται	στην	
Εικ.2(d).	Η	ακολουθία	αυτή	δημιουργεί	ένα	είδος	
ρυθμικής	επανάληψης	στο	σύνολο	της	όψης,	δίνοντας	
έμφαση	στις	ζώνες	επίδρασης	που	σχετίζονται	με	
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ευνοϊκές	συνθήκες	αερισμού.	Στην	συγκεκριμένη	
γεωμετρία,	είναι	φανερό	πως	οι	ζώνες	επίδρασης	
ενισχύουν	το	περίγραμμα	κάθε	επαναλαμβανόμενου	
όγκου	καθώς	βρίσκονται	είτε	κοντά	στο	δάπεδο	του	
χώρου	(χαμηλά),	είτε	κοντά	στην	οροφή	(ψηλά).		
Στην	περίπτωση	της	ορθογωνικής	κτιριακής	μορφής	με	
χαμηλό	προσήνεμο	–	μεσαίο	υπήνεμο	άνοιγμα,	η	ζώνη	
επίδρασης	στην	κάτοψη	είναι	όμοια	με	αυτήν	που	
προκύπτει	από	την	ορθογωνική	γεωμετρία	με	χαμηλό	
προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα.	Παρόλα	αυτά,	
στην	τομή,	παρουσιάζεται	διαφοροποίηση	της	ζώνης	
επίδρασης	στο	υπήνεμο	τοίχωμα	όπως	φαίνεται	στην	
Εικ.3(a).	Είναι	φανερό	πως	δεν	υπάρχει	συμμετρία	ως	
προς	τον	κατακόρυφο	κεντρικό	άξονα,	αλλά	ούτε	ως	προς	
το	κέντρο	της	τομής.	Παρόλα	αυτά,	η	υπάρχουσα	
ισορροπία	δεν	διαταράσσεται	καθώς	η	αναλογία	σε	
πλήρη	και	κενά	είναι	όμοια	τόσο	στο	προσήνεμο	όσο	και	
στο	υπήνεμο	τοίχωμα.	Στην	συγκεκριμένη	τομή,	η	ζώνη	
επίδρασης	του	υπήνεμου	τοιχώματος	βρίσκεται	γύρω	
από	τον	οριζόντιο	κεντρικό	άξονα	και	έως	ένα	βαθμό	
δίνει	έμφαση	στη	διάσπαση	της	σύνθεσης	σε	δύο	όμοια	
τμήματα.	Αυτή	η	τάση	διάσπασης	είναι	φανερή	και	στις	
αντίστοιχες	όψεις	(Εικ.3(b)),	όπου	η	ζώνη	επίδρασης	της	
υπήνεμης	πλευράς	βρίσκεται	στο	μέσον	της	σύνθεσης	και	
υπογραμμίζει	τη	διαίρεση	του	συνόλου.				

Μονόπλευρος	αερισμός	
Σε	αυτήν	την	ενότητα,	εξετάζεται	η	επιλογή	της	
τοποθέτησης	των	ανοιγμάτων	σε	μια	διάταξη	που	
διαμορφώνει	μονόπλευρο	αερισμό.	Η	γεωμετρία	που	
μελετάται	αναφέρεται	σε	έναν	ορθογωνικό	κτιριακό	όγκο	
με	χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	προσήνεμο	άνοιγμα.		
Στην	Εικ.4(a),	απεικονίζεται	η	ζώνη	επίδρασης	στην	
αντίστοιχη	κάτοψη.	Σε	αυτό	το	σχέδιο,	η	ζώνη	επίδρασης	
εμφανίζεται	μόνο	σε	ένα	τοίχωμα.	Η	τοποθέτηση	των	
ανοιγμάτων	σε	ένα	τοίχωμα	προκαλεί	τόσο	ασυμμετρία	
στην	κάτοψη	όσο	και	έλλειψη	ισορροπίας	στο	σύνολο.	
Παρόλα	αυτά	δίνεται	έμφαση	στην	προσήνεμη	πλευρά	
της	κάτοψης	στην	περιοχή	γύρω	από	τον	οριζόντιο	
κεντρικό	άξονα.	Στην	τομή	(Εικ.4(b)),	παρουσιάζεται	
ασυμμετρία	και	έντονη	αντίθεση	ως	προς	τον	
κατακόρυφο	άξονα,	ενώ	αντίθετα	υπάρχει	σαφής	
συμμετρία	ως	προς	τον	οριζόντιο	άξονα.	Όσον	αφορά	τις	
όψεις	(Εικ.4(c)),	η	προσήνεμη	όψη	χαρακτηρίζεται	από	
απόλυτη	συμμετρία	και	στους	δύο	άξονες	(κατακόρυφο	
και	οριζόντιο),	ενώ	η	υπήνεμη	όψη	χαρακτηρίζεται	από	
απουσία	κενών.	Η	κατακόρυφη	συνέχεια	των	όψεων	(Εικ.
4(d))	διαμορφώνει	έναν	ιδιαίτερο	ρυθμό	από	ζεύγη	
ζωνών	επίδρασης	στην	προσήνεμη	πλευρά,	ενώ	
παρουσιάζει	έντονη	απουσία	κενών	στοιχείων	και	σαφή	
κυριαρχία	των	πλήρων	στην	υπήνεμη	πλευρά.	Συνεπώς,	η	
αρχιτεκτονική	σύνθεση	σε	αυτόν	τον	τύπο	φυσικού	
αερισμού	εκφράζει	στοιχεία	απομόνωσης	καθώς	το	
υπήνεμο	τοίχωμα	παραμένει	σε	συμπαγή	και	αδιάτρητη	
μορφή.				

Αερισμός	ανάμιξης	λόγω	της	θέσης	του	προσήνεμου	
ανοίγματος	
Σε	αυτήν	την	ενότητα,	εξετάζεται	μια	γεωμετρική	
διάταξη	του	αερισμού	ανάμιξης.	Η	περίπτωση	που	
επιλέγεται	είναι	ένας	ορθογωνικός	κτιριακός	όγκος	με	
υψηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα.		
Στον	αερισμό	ανάμιξης	λόγω	της	θέσης	του	προσήνεμου	
ανοίγματος,	η	ζώνη	επίδρασης	στην	κάτοψη	είναι	
αντίστοιχη	με	αυτή	που	απεικονίζεται	στην	Εικ.2(a)	η	
οποία	αναφέρεται	στον	διαμπερή	αερισμό	με	χαμηλό	
προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα.	Παρόλα	αυτά,	
στην	τομή,	υπάρχει	σαφής	διαφοροποίηση	καθώς	οι	
ζώνες	επίδρασης	αναπτύσσονται	στην	περιοχή	κοντά	
στην	οροφή	σε	συμμετρικά	σημεία	γύρω	από	τον	
κατακόρυφο	κεντρικό	άξονα	(Εικ.5(a)).	Στις	όψεις	(Εικ.
5(b)	και	Εικ.5(c)),	τονίζεται	το	περίγραμμα	κοντά	στην	
περιοχή	της	οροφής,	ενώ	υπάρχει	απόλυτη	ομοιότητα	
μεταξύ	της	προσήνεμης	και	της	υπήνεμης	όψης.	Η	
ομοιότητα	αυτή	μεταφράζεται	από	στοιχεία	αρμονίας	και	
ισορροπίας,	ενώ	ταυτόχρονα	δίνεται	μια	αίσθηση	
ανάτασης	στον	παρατηρητή	καθώς	οι	ζώνες	επίδρασης	
βρίσκονται	κοντά	στο	άνω	οριζόντιο	όριο	του	
ορθογωνικού	όγκου.		

Διαμπερής	αερισμός	με	πολλαπλά	ανοίγματα	
Σε	αυτήν	την	ενότητα,	εξετάζεται	ο	διαμπερής	αερισμός	
με	πολλαπλά	ανοίγματα.	Συγκεκριμένα,	αναλύεται	η	
γεωμετρική	διάταξη	του	ορθογωνικού	κτιριακού	όγκου	
με	χαμηλό	προσήνεμο	–	υψηλό	και	μεσαίο	υπήνεμο	
άνοιγμα.		
Η	ζώνη	επίδρασης	στην	κάτοψη	είναι	όμοια	με	αυτήν	που	
παρουσιάζεται	στην	Εικ.2(a),	όμως	υπάρχουν	
διαφοροποιήσεις	που	αφορούν	την	τομή	και	τις	όψεις.	
Χαρακτηριστικό	στοιχείο	στην	τομή	(Εικ.6(a))	είναι	η	μη	
ισόρροπη	οργάνωση	καθώς	διπλασιάζονται	οι	ζώνες	
επίδρασης	στο	υπήνεμο	τοίχωμα.	Ο	διπλασιασμός	των	
ζωνών	αυτών	δίνει	έμφαση	στο	άνω	μισό	του	όγκου	στην	
υπήνεμη	όψη	(Εικ.6(b)),	ενώ	η	έμφαση	αυτή	
πολλαπλασιάζεται	στην	κατακόρυφη	συνέχεια	όμοιων	
όγκων	(Εικ.6(c)).	Η	κατακόρυφη	συνέχεια	των	
περισσότερων	όμοιων	όψεων	δημιουργεί	έναν	ιδιότυπο	
ρυθμό	επίδρασης	που	τονίζει	το	κάτω	οριζόντιο	επίπεδο	
κάθε	αυτόνομου	όγκου	στις	προσήνεμες	όψεις,	ενώ	
αντίθετα	δημιουργεί	μια	ανάταση	με	μια	ενδιαφέρουσα	
επανάληψη	στις	υπήνεμες	όψεις.		

Αερισμός	σε	έναν	κτιριακό	όγκο	οργανικής	μορφής	
Στην	ενότητα	αυτή,	εξετάζονται	οι	επιλογές	που	
διαμορφώνουν	μια	διάταξη	για	επίτευξη	φυσικού	
αερισμού	σε	μια	οργανική	κτιριακή	μορφή.	Η	
συγκεκριμένη	οργανική	κτιριακή	μορφή	έχει	σχεδιαστεί	
με	το	“breathing	architecture”	concept	[10].	Η	θέση	των	
ανοιγμάτων	αναφέρεται	στη	γεωμετρία	με	χαμηλό	
προσήνεμο	–	υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα.	
Η	ζώνη	επίδρασης	στην	κάτοψη	δεν	διαφέρει	από	αυτή	
που	παρουσιάζεται	στην	Εικ.2(a),	όμως	παρουσιάζονται	
σημαντικές	διαφοροποιήσεις	στις	αναλογίες	μεταξύ	των	
δύο	κατόψεων	όπως	φαίνεται	στην	Εικ.7(a).	Αν	και	η	
αριθμητική	τιμή	(m3)	του	όγκου	της	οργανικής	μορφής	
είναι	ίδια	με	αυτήν	του	όγκου	ορθογωνικής	μορφής,	η	
κάτοψη	του	πρώτου	χαρακτηρίζεται	από	μεγαλύτερο	
οριζόντιο	κεντρικό	άξονα	δίνοντας	έτσι	έμφαση	στην	
πορεία	της	κίνησης	του	αέρα.	Στην	τομή	(Εικ.7(b)),	οι	
ζώνες	επίδρασης	εμφανίζονται	ισόρροπα	στη	σύνθεση.	
Παρόλα	αυτά	το	σχήμα	του	περιγράμματος	της	τομής,	του	
οποίου	ο	σχεδιασμός	βασίζεται	στη	ροή	του	αέρα	[10],		
χαρακτηρίζεται	από	ασυμμετρία,	ιδιότυπη	αρμονία	και	
ροϊκότητα.	Όσον	αφορά	τις	όψεις	(Εικ.7(c)),	η	ζώνη	
επίδρασης	βρίσκεται	χαμηλά	στην	προσήνεμη	και	υψηλά	
στην	υπήνεμη	όψη	αντίστοιχα.	Ωστόσο	η	μορφή	κάθε	
όψης	χαρακτηρίζεται	από	πλαστικότητα,	κινητικότητα	
και	δυναμισμό,	στοιχεία	που	προκύπτουν	από	την	
οργανική	φύση	του	σχεδιασμού	που	έχει	ως	βάση	τον	
αέρα.		

Συμπεράσματα	
Το	άρθρο	αυτό	διερευνά	την	επιρροή	επιλογών	φυσικού	
αερισμού	στην	αρχιτεκτονική	σύνθεση	της	κάτοψης,	
τομής	και	όψης.	Επιλέγονται	έξι	διατάξεις	φυσικού	
αερισμού	και	εξετάζεται	η	επίδραση	κάθε	επιλογής	στα	
αντίστοιχα	αρχιτεκτονικά	σχέδια.	Συνεπώς,	προκύπτουν	
τα	ακόλουθα	συμπεράσματα:		
- Ο	διαμπερής	αερισμός	με	χαμηλό	προσήνεμο	και	

υψηλό	υπήνεμο	άνοιγμα	σε	έναν	ορθογωνικό	
κτιριακό	όγκο	μπορεί	να	προάγει	την	γραμμικότητα	-	
στην	κάτοψη	-	η	οποία	εναρμονίζεται	με	την	κίνηση	
του	φαινομένου	του	φυσικού	αερισμού.	Η	ισορροπία	
στην	τομή	είναι	ευδιάκριτη,	ενώ	στοιχεία	
περιστροφικής	ταύτισης	εμφανίζονται	σε	μια	
σύγκριση	μεταξύ	προσήνεμου	και	υπήνεμου	
τοιχώματος.	Στις	όψεις,	η	ενδεχόμενη	υποστήριξη	από	
κάναβο	τονίζει	την	αρμονία	της	σύνθεσης,	ενώ	σε	μια	
κατακόρυφη	συνέχεια	όμοιων	όγκων	εμφανίζεται	
ρυθμική	επανάληψη	η	οποία	ενισχύει	το	κάτω	και	
άνω	περίγραμμα	κάθε	αυτόνομης	προσήνεμης	και	
υπήνεμης	όψης	αντίστοιχα.	

- Ο	διαμπερής	αερισμός	με	χαμηλό	προσήνεμο	και	
μεσαίο	υπήνεμο	άνοιγμα	σε	έναν	ορθογωνικό	
κτιριακό	όγκο	μπορεί	να	μην	διαταράσσει	την	
προαναφερόμενη	γραμμικότητα	της	κάτοψης	και	την	
ισορροπία	«πλήρων	έναντι	κενών»	της	τομής,	όμως	

προκαλεί	σαφή	διάσπαση	της	σύνθεσης	στην	
υπήνεμη	όψη.		

- Ο	μονόπλευρος	αερισμός,	σε	έναν	ορθογωνικό	
κτιριακό	όγκο,	επιφέρει	ασυμμετρία	και	έλλειψη	
ισορροπίας	στην	κάτοψη	ενώ	προσδίδει	έμφαση	στο	
τοίχωμα	των	ανοιγμάτων.	Έντονη	αντίθεση	
εμφανίζεται	στην	τομή,	ενώ	η	συμπαγής	όψη	
χαρακτηρίζεται	από	στοιχεία	απομόνωσης	σε	μια	
αίσθηση	πλήρους	απουσίας	κενών.		

- Ο	αερισμός	ανάμιξης	εξαιτίας	της	θέσης	του	
ανοίγματος	εισόδου	εμφανίζει	ευδιάκριτα	
χαρακτηριστικά	συμμετρίας	στο	σχέδιο	της	τομής.	
Ταυτοχρόνως	δημιουργείται	μια	αίσθηση	ανάτασης,	
τόσο	στην	τομή	όσο	και	στις	όψεις,	καθώς	η	θέση	των	
ανοιγμάτων	δίνει	έμφαση	στο	πάνω	οριζόντιο	όριο	
του	ορθογωνικού	όγκου.			

- Ο	διαμπερής	αερισμός	με	χαμηλό	προσήνεμο	και	
υψηλό	&	μεσαίο	υπήνεμο	άνοιγμα	σε	έναν	
ορθογωνικό	κτιριακό	όγκο	αναπτύσσει	μια	ξεχωριστή	
και	μη	ισόρροπη	οργάνωση	στην	τομή.	Ο	
διπλασιασμός	των	ανοιγμάτων	τονίζει	το	πάνω	μισό	
του	όγκου,	κάτι	που	πολλαπλασιάζεται	στην	
περίπτωση	της	κατακόρυφης	συνέχειας	όμοιων	
μορφών.	Επιπλέον	στην	εν	λόγω	ακολουθία,	
ενισχύεται	το	κάτω	όριο	της	προσήνεμης	όψης	κάθε	
επαναλαμβανόμενου	αυτόνομου	όγκου.		

- Ο	αερισμός	στην	εξεταζόμενη	οργανική	κτιριακή	
μορφή,	με	χαμηλό	προσήνεμο	και	υψηλό	υπήνεμο	
άνοιγμα,	αναδεικνύει	την	γραμμικότητα	και	τονίζει	
την	πορεία	της	κίνησης	του	αέρα	στην	κάτοψη.	
Επιπλέον	εμφανίζει	μια	ισορροπία	«πλήρων	έναντι	
κενών»	στην	τομή,	ενώ	το	σχήμα	του	περιγράμματος	
της	τομής	φανερώνει	ασυμμετρία,	ιδιότυπη	αρμονία	
και	ροϊκότητα.	Οι	θέσεις	των	ανοιγμάτων	
υπογραμμίζουν	τις	γραμμές	ορίων	των	όψεων	
(χαμηλά	στην	προσήνεμη	και	υψηλά	στην	υπήνεμη	
όψη),	ενώ	η	μορφή	κάθε	όψης	χαρακτηρίζεται	από	
πλαστικότητα,	κινητικότητα	και	δυναμισμό.	
Ξεχωριστά	χαρακτηριστικά	διακρίνονται	στη	
σύνθεση	αυτή	εξαιτίας	του	ειδικού	σχεδιασμού	της	
που	βασίζεται	στην	ροή	του	αέρα	(“breathing	
architecture”	concept	[10]).		

Τα	αρχιτεκτονικά	χαρακτηριστικά	που	αναπτύσσονται,	
σε	κάθε	εξεταζόμενη	σύνθεση,	σχετίζονται	άμεσα	και	
ισχυρά	με	την	επιλογή	φυσικού	αερισμού	κάθε	
περίπτωσης.	Οι	επιλογές	αυτές	παρέχουν	αξιόλογες	
αρχιτεκτονικές	ποιότητες	που	πηγάζουν	από	την	κίνηση	
του	αέρα.	Έτσι,	οι	αποφάσεις	φυσικού	αερισμού	δρουν	
δυναμικά	στην	συνθετική	και	συντακτική	δομή	ενός	
αρχιτεκτονικού	έργου.	Τέτοιες	αποφάσεις	μπορούν	να	
εμπλουτίσουν	το	αρχιτεκτονικό	αποτέλεσμα	με	στοιχεία	
όπως	γραμμικότητα,	ισορροπία,	συμμετρία,	έμφαση,	
διάσπαση,	αρμονία,	ανάταση,	ροϊκότητα,	απομόνωση,	
πλαστικότητα	κ.ά.	και	ταυτοχρόνως	να	συνεισφέρουν	
ενεργά	στην	διαδικασία	του	φυσικού	αερισμού.	Το	
γεγονός	αυτό	είναι	εφικτό	και	επιτεύξιμο	σε	κάθε	
αρχιτεκτονικό	σύστημα.	Συνεπώς,	η	θεώρηση	του	«αέρα»	
ως	ενός	σημαντικού	παράγοντα	της	ταυτότητας	ενός	
έργου	εφοδιάζει	την	αρχιτεκτονική	με	ιδιότητες	που	
προάγουν	την	ολότητα	του	αρχιτεκτονικού	
αποτελέσματος.	

Ευχαριστίες	
Η έρευνα αυτή υποστηρίχθηκε από υποτροφία	που 
χορηγήθηκε από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – 
Ελλάδα) στη συγγραφέα.	Ακόμη, αναγνωρίζεται πως η 
έρευνα αυτή διεξήχθη	σε συνεργασία με τον Τομέα 
Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.	

1. Σημείωση εικόνας 1: Στα παραπάνω τρισδιάστατα 
σχέδια, σχεδιάζονται έξι ανοίγματα σε κάθε κτιριακή 
μορφή. Στο παρόν άρθρο, κάποια από τα ανοίγματα αυτά 
χρησιμοποιούνται σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση 
φυσικού αερισμού, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 
«Μέθοδος».	
2. Σημείωση εικόνας 2: Τα ανοίγματα δεν σχεδιάζονται 
διότι δίνεται έμφαση στην επιρροή τους και όχι στο ίδιο 
το άνοιγμα. Ομοίως για τις Εικ.3 – Εικ.7	
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