
 

 
 

 

1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
 
 

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού 

σταθμού στο χώρο του 1ου Γυμνασίου 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Σχολικό ΄Ετος    2011 – 2012 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 3  

 

 

 

Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  
 

 
1. Αναγνωστόπουλος Χρήστος 
2. Αρατζίογλου Παναγιώτης  
3. Βασιάδης Αντώνης 
4. Βατίστα Ελένη 
5. Γαϊτάνης Νικόλαος 
6. Γιαλούρη Μαριλένα 
7. Γκουντέλας Νικόλαος 
8. Ευσταθίου Αντωνία 
9. Ισμαλάτι Μαίρη 
10. Καλογήρου Αλεξάνδρα 
11. Παπασταματάτος Γεράσιμος 
12. Πατινιώτης Βασίλειος 
13. Ριμπάϊ Γκεράρντο 
14. Σακκάς Γεώργιος 
15. Σιδηρόγλου Σταμάτης 
16. Ταμπούρογλου Φίλιππος 
17. Τόλε Γρηγόρης 
18. Χατζηανδρέου Αλέξανδρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνοι Καθηγητές 

 

Ηλίας Μαυροματίδης 

Δημήτρης Καρακώστας 

Βαγγέλης Στόϊκος 

 
 
 
 
 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 5  

 

Περιεχόμενα 
 
 

Αντί Προλόγου....................................................................................................... 7 

Χρησιμότητα του Μετεωρολογικού Σταθμού ....................................... 9 

Μετρούμενες παράμετροι .............................................................................. 10 

 Θερμοκρασία Αέρα .......................................................................................... 10 

 Το νερό στην ατμόσφαιρα (υγρασία) ................................................... 12 

 Υετός ....................................................................................................................... 13 

 Ατμοσφαιρική Πίεση ....................................................................................... 16 

 Άνεμος .................................................................................................................... 18 

Καιρός και κλίμα ................................................................................................. 20 

 Κλίμα ....................................................................................................................... 21 

 Συστήματα καιρού ........................................................................................... 23 

Κλιματολογικά στοιχεία από τις μετρήσεις του σταθμού για 

τον μήνα Απρίλιο ............................................................................................... 31 

Βιβλιογραφία........................................................................................................ 32 

Φωτογραφίες από την εγκατάσταση του Μετεωρολογικού 
Σταθμού ................................................................................................................... 33 

Ευχαριστίες ........................................................................................................... 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο 1
ο
  Γυμν. Π. Φαλήρου 

 7  

Αντί Προλόγου 
 
Στο 1ο  Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου εγκαταστάθηκε (ημερομηνία εγκατάστασης: 

04-04-2012) και λειτουργεί αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός στα πλαίσια του 

εγκεκριμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής: “Εγκατάσταση αυτόματου 

μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου”. Ο 

σταθμός αυτός από την έναρξη της λειτουργίας του αποτελεί ένα σύστημα 

αποτύπωσης καιρικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο για την ευρύτερη 

περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπήρξε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών 

Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 

με την Ομάδα Δυναμικής της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος από το Τμήμα 

Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η εγκατάσταση του σταθμού έγινε 

με την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν η ομάδα του Αστεροσκοπείου (κ.κ. Βάσω Κοτρώνη, 

Κωστής Λαγουβάρδος και Σπύρος Λυκούδης) με την ομάδα των μαθητών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τους μαθητές επέβλεπαν οι υπεύθυνοι καθηγητές 

του Προγράμματος: Ηλίας Μαυροματίδης (με την ιδιότητα του Φυσικού – 

Μετεωρολόγου), Ευάγγελος Στόϊκος (με την ιδιότητα του Τεχνολόγου) και 

Δημητρίος Καρακώστας (με την ιδιότητα του ειδικού στην Πληροφορική).  

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός (ιδιοκτησίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου) είναι 

ασύρματος τύπου DAVIS VANTAGE PRO2 (06153EU). Ο συγκεκριμένος σταθμός 

(Φωτογραφία 1) διαθέτει κλωβό προστασίας με ανεμιστήρα ανανέωσης του αέρα 

μέσα στον κλωβό για την ακριβέστερη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι 

συμπεριλαμβανόμενοι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βροχόμετρο, 

αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμόμετρο. Η αυτόνομη τροφοδοσία 

της μονάδας εξασφαλίζεται από ένα μικρό φωτοβολταϊκό που φορτίζει μία μικρή 

μπαταρία των 3Volt. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι μέσα στο 

κλωβό προστασίας. Η κονσόλα μπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντας το 

συμπεριλαμβανόμενο 220 volt τροφοδοτικό ή με τρεις C μπαταρίες. Η ασύρματη 

επικοινωνία της εξωτερικής μονάδας αισθητήρων με την κονσόλα σε οπτική επαφή 

μπορεί να φθάσει τα 300 μέτρα. Το τυπικό εύρος διαμέσου των τοίχων στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι μεταξύ 23 - 46 μέτρων. Υπάρχει η δυνατότητα να 

προστεθούν επιπλέον ασύρματοι αναμεταδότες για αποστάσεις έως και 1 km. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων μέτρησης ηλιακής 

ακτινοβολίας και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV).  
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(α) (β) 

Φωτογραφία 1: (α) Ο Μετεωρολογικός Σταθμός τύπου DAVIS VANTAGE PRO2 

(06153EU), (β) το ανεμόμετρο του Σταθμού 

Ο σταθμός παρέχει μετρητικά στοιχεία του παρόντος καιρού και συνεχή ροή 

δεδομένων σε ημερήσια και μηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

υπάρχει σύστημα καταγραφής των δεδομένων και διαδικασία αυτόματης 

μετάδοσής τους, τα δεδομένα αυτά θα είναι στη διάθεση του κοινού από την 

ιστοσελίδα του Σχολείου μας, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα: 

www.meteo.gr/stations/faliro (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Οι μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού, όπως φαίνονται στο διαδίκτυο. 

Η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων διασφαλίζεται με βάση τα 

διεθνή πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή Οργάνων και Μεθόδων των 

http://www.meteo.gr/stations/faliro
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Παρατηρήσεων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO). 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/WMO-8-

Guide-contents.html. 

Χρησιμότητα του Μετεωρολογικού Σταθμού 
 
Η χρησιμότητα του σταθμού για την ευρύτερη περιοχή είναι σημαντική για τους 

εξής λόγους: 

 Τα καθημερινά μετεωρολογικά δεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα και σε 

πραγματικό χρόνο για ενημέρωση του κοινού, από την ιστοσελίδα του 

Σχολείου. 

 Θα υπάρξουν κλιματολογικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή του 

Παλαιού Φαλήρου.  

 Η παροχή των κλιματολογικών στοιχείων για την περιοχή θα βοηθήσει 

ενδεχόμενα στη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων από τους μαθητές μας, στα οποία η συμμετοχή θα γίνεται 

με βιωματικό τρόπο. 

 Δίνεται η δυνατότητα για προσέλκυση επιστημόνων που θα ενημερώνουν 

τους μαθητές και τους πολίτες με διαλέξεις, για ζητήματα που αφορούν τις 

κλιματικές αλλαγές τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια. 

 Ενδεχόμενα, θα υπάρξει η δυνατότητα πρόβλεψης καιρικών φαινομένων σε 

τοπικό επίπεδο και πιθανής εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Γενικά, στόχος του Προγράμματος είναι να αποτελέσει ο Μετεωρολογικός 

Σταθμός ένα χρήσιμο εργαλείο στην κοινωνία παρέχοντας μετεωρολογική 

υποστήριξη σε τοπικούς και κοινωνικούς φορείς όπως και σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο 

εργαστήριο για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους νέους μας να μαθαίνουν για τα φυσικά φαινόμενα, τους 

φυσικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην εκδήλωση ακραίων καιρικών 

φαινομένων, να κατανοούν τι είναι οι κλιματικές αλλαγές και να 

αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ευθύνης που αναλογεί στον άνθρωπο.  

 

http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/WMO-8-Guide-contents.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/WMO-8-Guide-contents.html
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Μετρούμενες παράμετροι 

 Θερμοκρασία Αέρα 

Η θερμοκρασία ορίζεται με διάφορους τρόπους. Εμπειρικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι το μέτρο του πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα αντικείμενο. Επιστημονικά η 

θερμοκρασία ενός σώματος καθορίζεται από την μέση κινητική ενέργεια των 

μορίων από τα οποία αποτελείται (στην περίπτωση μας το αέριο μείγμα που 

απαρτίζει την ατμόσφαιρα). Όσο μεγαλύτερη η κινητική ενέργεια, τόσο 

μεγαλύτερη και η θερμοκρασία. 

Την θερμοκρασία του αέρα την μετράμε υπό σκιά (σε μετεωρολογικό κλωβό) και 

αποτελεί ένα σημαντικότατο κλιματολογικό στοιχείο ενός τόπου (Σχήμα 1). Στην 

μετεωρολογία, ως μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας έχουν επικρατήσει η 

κλίμακα Celsius (C) και η κλίμακα απόλυτης θερμοκρασίας ή Kelvin (K). Η κλίμακα 

C αντιστοιχεί το σημείο ψύξης του νερού στους 0° και το σημείο βρασμού στους 

100°. Η κλίμακα K σχετίζεται με την κλίμακα C ως εξής: 273.16K C  . 

(α) (β) 

Σχήμα 1: (α) Γραφική παράσταση των μετρήσεων (από τον μετεωρολογικό σταθμό) της 

θερμοκρασίας του αέρα, για το 24ωρο από 14:00 της 17
ης

 Απριλίου 2012 έως 14:00 της 18
ης

 

Απριλίου 2012 και (β) ο μετεωρολογικός κλωβός του σταθμού. 

Η θερμοκρασία μεταβάλλεται: Η θερμοκρασία του αέρα υφίσταται ημερήσια 

μεταβολή, εποχιακή μεταβολή, μεταβολή με το γεωγραφικό πλάτος, μεταβολή με 

το ύψος και τέλος μεταβολή λόγω της τοπογραφίας. 

1. Ημερήσια μεταβολή: Κατά την διάρκεια της ημέρας η γη προσλαμβάνει 

θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά επίσης χάνει θερμότητα συνεχώς 

(γήινη ακτινοβολία). Όμως, η ηλιακή ακτινοβολία ξεπερνάει τη γήινη και η 

επιφάνεια της γης θερμαίνεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει μόνο 

απώλεια θερμότητας λόγω της γήινης ακτινοβολίας και η επιφάνεια της γης 

ψύχεται. Έτσι, η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας εμφανίζεται 1-2 ώρες μετά 

τη μεσουράνηση του ήλιου, όταν πλέον η γη έχει λάβει το μέγιστο ποσό 

θερμότητας, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται συνήθως λίγο μετά την 

ανατολή του ήλιου.  
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2. Εποχιακή μεταβολή: Όπως είναι γνωστό, ο άξονας περιστροφής της γης δεν 

είναι κάθετος στο επίπεδο περιστροφής της, αλλά εμφανίζει μια κλίση. Εξαιτίας 

αυτού η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφέρει από εποχή σε 

εποχή σε κάθε ημισφαίριο. Έτσι το Βόρειο ημισφαίριο είναι θερμότερο τον 

Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διότι προσλαμβάνει περισσότερη ενέργεια 

από το Νότιο. Αντίθετα το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο είναι 

θερμότερο το Νότιο ημισφαίριο, διότι εκείνη την εποχή αυτό το ημισφαίριο 

είναι που λαμβάνει την περισσότερη ενέργεια. 

3. Μεταβολή με το γεωγραφικό πλάτος: Υπεύθυνο είναι το σχήμα της Γης. Ο 

ήλιος στέλνει τις ακτίνες του σχεδόν κάθετα στις περιοχές γύρω από τον 

ισημερινό. Έτσι οι περιοχές αυτές δέχονται περισσότερη ενέργεια και είναι 

θερμότερες, ενώ στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη οι ακτίνες πέφτουν πλάγια με 

αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να θερμαίνονται λιγότερο. 

4. Μεταβολή με το ύψος: Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μειώνεται από την 

επιφάνεια μέχρι το ύψος των 10km. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται 

στο ότι η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει αρχικά την επιφάνεια της Γης και η 

επιφάνεια με τη σειρά της θερμαίνει τα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Η 

μέση μείωση της θερμοκρασίας με το ύψος ονομάζεται κατακόρυφη 

θερμοβαθμίδα περιβάλλοντος και είναι περίπου 6.5°C ανά 1000m (ή 

0.65°C/100m). Αλλά, αυτή η τιμή είναι απλώς ένας μέσος όρος, ο οποίος 

σπάνια απαντάται στη φύση. Για ξηρό αέρα η τιμή της ξηρής αδιαβατικής 

θερμοβαθμίδας αντιστοιχεί σε 9.8°C ανά 1000m (ή 0.98°C/100m). Η 

πραγματική όμως θερμοβαθμίδα που μετριέται σε τυπικές ατμοσφαιρικές 

συνθήκες από μία ραδιοβόλιση εμφανίζει στην τροπόσφαιρα τιμές της τάξης 6-

7 °C/km και παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα ανά περιοχές. Στρώματα αέρα 

με αρνητική θερμοβαθμίδα (φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνει 

καθ’ ύψος) ονομάζονται αναστροφές. Συνήθως αυτό μπορεί να συμβεί  τις 

κρύες και ανέφελες νύχτες όταν υπάρχει άπνοια ή πολύ μικρής έντασης 

άνεμος. Τα συγκεκριμένα στρώματα χαρακτηρίζονται από ισχυρή στατική 

ευστάθεια και δεν επιτρέπουν την έναρξη κατακόρυφων ανοδικών κινήσεων. 

Οι αναστροφές κοντά στην επιφάνεια λειτουργούν ως “καπάκι” που παγιδεύει 

την αέρια ρύπανση μέσα σε αυτό και δεν διευκολύνει την κατακόρυφη ανάμιξη. 

5. Μεταβολή εξαιτίας της τοπογραφίας: Παράγοντες που ελαχιστοποιούν τις 

μεταβολές της θερμοκρασίας είναι η ύπαρξη νερού (θάλασσες, λίμνες), το υγρό 

χώμα, η πυκνή βλάστηση. Αντίθετα, μεγαλύτερες αλλαγές στη θερμοκρασία 

ευνοούνται από άνυδρες και άγονες επιφάνειες. Οι απότομες αλλαγές 

θερμοκρασίας που παρατηρούνται μεταξύ στεριάς και θάλασσας στις παράκτιες 
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και παραλίμνιες περιοχές, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορών 

πίεσης και τοπικών ανέμων. 

Κλιματικά μεγέθη που σχετίζονται με την θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του 

αέρα είναι ένας από τους σημαντικότερους κλιματικούς παράγοντες. Για τις 

κλιματολογικές μελέτες τα κλιματικά μεγέθη που σχετίζονται με την θερμοκρασία 

είναι: Η απολύτως μέγιστη (Τmax) και ελάχιστη (Τmin) τιμή της θερμοκρασίας, που 

σημειώθηκαν στον υπό μελέτη τόπο, για την χρονική περίοδο της μελέτης (24ωρο, 

μήνας, χρόνος), η μέση ημερήσια τιμή της θερμοκρασίας, η μέση μηνιαία, η μέση 

ετήσια θερμοκρασία, το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (διαφορά μέγιστης και 

ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας το 24ωρο) και το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος 

(διαφορά μέσης θερμοκρασίας του αέρα του ψυχρότερου μήνα από τη μέση 

θερμοκρασία του θερμότερου μήνα). 

Εμφάνιση Παγετού: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την γεωργία 

παγκοσμίως είναι η εμφάνιση παγετού (θερμοκρασίες μικρότερες από 0οC) και 

ειδικότερα όταν αυτή γίνει πρώιμα κατά την αρχή του Φθινοπώρου ή όψιμα κατά 

το τέλος της Άνοιξης. Οι παγετοί διακρίνονται σε 2 τύπους ανάλογα με το κύριο 

αίτιο που τους προκαλεί. Είναι: α) οι παγετοί ακτινοβολίας, που συμβαίνουν τις 

αίθριες νύχτες με λίγο ή καθόλου άνεμο, οπότε επικρατεί και αναστροφή 

θερμοκρασίας, και β) οι παγετοί μεταφοράς, που οφείλονται στην μεταφορά 

πάνω από ένα τόπο αερίων μαζών με θερμοκρασίες μικρότερες από 0οC.  

Ειδικότερα, κάποια ημέρα επικρατεί: μερικός παγετός όταν η τιμή της ελάχιστης 

θερμοκρασίας του αέρα είναι <0 οC και ολικός παγετός όταν η τιμή της μέγιστης 

θερμοκρασίας του αέρα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας<0 οC, ενώ 

περίοδος ελεύθερη παγετού είναι το σύνολο των διαδοχικών ημερών κατά τις 

οποίες η ελάχιστη θερμοκρασία του αέρα είναι συνεχώς μεγαλύτερη από 0 οC. 

 Το νερό στην ατμόσφαιρα (υγρασία) 

Οι υδρατμοί είναι νερό σε αέρια φάση που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα. Οι 

υδρατμοί εμφανίζουν σημαντική χωροχρονική μεταβλητότητα της συγκέντρωσης 

τους στην ατμόσφαιρα. Στις τροπικές περιοχές και κοντά στην επιφάνεια 

προσεγγίζουν το 4% των ατμοσφαιρικών αερίων, ενώ αντίστοιχα στις πολικές 

περιοχές είναι σχεδόν μη ανιχνεύσιμοι. Η περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς 

ονομάζεται υγρασία. Ειδικότερα, η σχετική υγρασία (Σχήμα 2) είναι το ποσό 

των υδρατμών που περιέχει ο αέρας σε σχέση με το μέγιστο ποσό υδρατμών που 

μπορεί να συγκρατήσει σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Οι 

υδρατμοί μπορεί να μετατραπούν μέσα στα νέφη σε υδροσταγόνες (υγρή φάση) ή 

παγοκρυστάλλους (στερεή φάση), να αυξήσουν το μέγεθός τους και να 

απομακρυνθούν από την ατμόσφαιρα μέσω της διεργασίας της βροχόπτωσης. Κατά 
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τη συγκεκριμένη αλλαγή φάσης απελευθερώνονται σημαντικά ποσά ενέργειας 

προς την ατμόσφαιρα με τη μορφή λανθάνουσας θερμότητας. 

Στην ελεύθερη επιφάνεια νερού σε υγρή φάση συμβαίνουν συνεχώς δυναμικές 

διεργασίες. Στην περίπτωση που προσφερθεί ικανοποιητικό ποσό θερμότητας, 

κάποια μόρια του νερού αποκτούν αρκετή κινητική ενέργεια, σπάνε τους δεσμούς 

με τα γειτονικά τους και απελευθερώνονται προς την ατμόσφαιρα. Τα 

συγκεκριμένα μόρια μεταβαίνουν από την υγρή κατάσταση σε αέρια κατάσταση 

μέσω της διεργασίας της εξάτμισης. Καθώς κάποια μόρια αφήνουν την επιφάνεια 

του υγρού, κάποια άλλα επιστρέφουν από την αέρια φάση στην υγρή. Η 

συγκεκριμένη διεργασία ονομάζεται συμπύκνωση και συνοδεύεται με 

απελευθέρωση θερμότητας προς το περιβάλλον. Στην περίπτωση που ο αέρας 

πάνω από το νερό φτάσει το μέγιστο ποσό υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει 

τότε ο αέρας θεωρείται κορεσμένος και για κάθε μόριο νερού που εξατμίζεται ένα 

άλλο συμπυκνώνεται και επιστρέφει από την αέρια στην υγρή φάση. Η διαδικασία 

μετάβασης του νερού από την στερεή στην αέρια φάση χωρίς να περάσει από την 

υγρή ονομάζεται εξάχνωση και λαμβάνει χώρα με απορρόφηση ενέργειας από το 

περιβάλλον. 

 Σχήμα 2: Γραφική παράσταση των 

μετρήσεων (από τον μετεωρολογικό σταθμό) της σχετικής υγρασίας, για το 24ωρο από 14:00 

της 17
ης

 Απριλίου 2012 έως 14:00 της 18
ης

 Απριλίου 2012. 

 Υετός  

Στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον επικρατεί συνεχής κυκλοφορία του νερού, η οποία 

ξεκινά από την εξάτμιση τεράστιων ποσοτήτων ύδατος από την επιφάνεια των 

ωκεανών, λόγω της προσφερόμενης ηλιακής ενέργειας. Οι υδρατμοί που 

εισέρχονται μέσω της εξάτμισης στην ατμόσφαιρα μεταφέρονται με τη βοήθεια των 

ανέμων σε άλλες περιοχές, όπου κάτω από κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες 

μπορεί να συμπυκνωθούν και να δημιουργηθούν νέφη ή υετός. Ο όρος υετός 

περιλαμβάνει όλα τα είδη των υδρομετεώρων (βροχής, χιονιού κτλ). Όταν 

αναφέρεται υετός στο έδαφος, συνήθως ο παρατηρητής υπολογίζει την έντασή του 
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ως ασθενή, μέτρια ή ισχυρή (light, moderate or heavy). Επίσης, ο υετός 

χαρακτηρίζεται ως συνεχής (continuous), αν πέφτει για κάποιο ορισμένο διάστημα 

συνεχώς, ή διαλείπων (intermittent), αν πέφτει με ενδιάμεσα «διαλείμματα». 

Συνεχής υετός πέφτει κυρίως από στρωματόμορφα νέφη (As και Ns). Στην 

απλούστερη περίπτωση, που ο υετός πέσει σε θαλάσσια περιοχή, τότε το νερό 

ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον ίδιο κύκλο. Εάν ο υετός εναποτεθεί στην ξηρά τότε 

ακολουθεί μία πολύπλοκη κυκλοφορία μέσω επίγειων και υπόγειων διαδρομών 

ώστε να καταλήξει και πάλι στη θάλασσα. Ο κύκλος μεταφοράς και μετατροπής 

του νερού από την υγρή κατάσταση (αρχική) σε αέρια (ενδιάμεση) και πάλι σε 

υγρή (τελική) κατάσταση ονομάζεται υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού. 

Ο υδρολογικός κύκλος αν και παρουσιάστηκε σχετικά απλός στην πραγματικότητα 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 3, υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη λειτουργία στο σύνολό της. 

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ένα μέρος του υετού εξατμίζεται και 

επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους. 

 

Σχήμα 3: σχηματική αναπαράσταση του υδρολογικού κύκλου. 

The source of this material is the Cooperative Program for Operational Meteorology, Education, and Training (COMET®) Website at http://meted.ucar.edu/ of the  

Ο υετός που φτάνει στο έδαφος είτε αλληλεπιδρά με τη βλάστηση, είτε εισέρχεται 

στο υπέδαφος μέσω ανοιγμάτων και σχισμών στα πετρώματα είτε απορρέει σε 

ποτάμια και λίμνες καταλήγοντας και πάλι στη θάλασσα. Εκτός από τους 

ωκεανούς, σημαντικά ποσά ύδατος εξατμίζονται πάνω από ηπειρωτικές περιοχές 

(ποτάμια, λίμνες) καταλήγοντας στην ατμόσφαιρα. Η βλάστηση επίσης μέσω της 

διαδικασίας της διαπνοής προσφέρει περίσσεια υγρασίας στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον. Συνολικά, η προσφερόμενη υγρασία λόγω εξάτμισης από τις 

ηπειρωτικές περιοχές και τη διαπνοή των φυτών αποτελεί το 15% του συνόλου 

ενώ το υπόλοιπο 85% προέρχεται από τους ωκεανούς. 

Μέτρηση του ύψους βροχόπτωσης: Ο αυστηρά επιστημονικός όρος του ύψους 

βροχόπτωσης είναι ο όγκος του νερού της βροχής ανά μονάδα επιφανείας 
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(kg/m2). Για την μέτρηση του ύψους βροχής χρησιμοποιείται το βροχόμετρο 

(Φωτογραφία 2). Το βροχόμετρο είναι ουσιαστικά ένα δοχείο συλλογής 

εξοπλισμένο με ένα βαθμομετρικό κανόνα. Επομένως, σε ένα βροχόμετρο το ύψος 

βροχόπτωσης είναι ο όγκος του νερού που έπεσε στο δοχείο συλλογής διαιρεμένος 

με το εμβαδό του δοχείου συλλογής.  

 Φωτογραφία 2: Βροχόμετρο 

Η τελική κατάληξη είναι να μετράται ένα ύψος σε χιλιοστά (Σχήμα 4). Κάθε 

χιλιοστό βροχόπτωσης ισοδυναμεί με πτώση 1 kg νερού σε επιφάνεια 1 m2.  

 (α) 

 (β) 

Σχήμα 4: Γραφική παράσταση των μετρήσεων (από τον μετεωρολογικό σταθμό) του ύψους 

βροχόπτωσης (α) και της ραγδαιότητας της βροχόπτωσης, για το 24ωρο από 14:00 της 17
ης

 

Απριλίου 2012 έως 14:00 της 18
ης

 Απριλίου 2012. 
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 Ατμοσφαιρική Πίεση 

Η ατμοσφαιρική πίεση (Σχήμα 5) στην επιφάνεια της Γης ορίζεται ως το βάρος της 

υπερκείμενης στήλης αέρα που εφαρμόζεται στη μονάδα επιφανείας και δίνεται 

από τον τύπο: 

S

B
P 

 

όπου B, αντιστοιχεί στη δύναμη της βαρύτητας της υπερκείμενης στήλης αέρα 

(Newton-Nt) και S είναι η μονάδα επιφανείας (m2). Στην μετεωρολογία 

χρησιμοποιείται ως μονάδα ατμοσφαιρικής πίεσης το bar το οποίο αντιστοιχεί σε 

δύναμη 100000Nt που επιδρούν σε επιφάνεια 1m2. Επειδή το bar είναι αρκετά 

μεγάλη μονάδα μέτρησης και οι επιφανειακές μεταβολές της πίεσης είναι μικρές 

έχει επικρατήσει το millibar, όπου 1bar=1000mb. Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων 

(SI) έχει επικρατήσει ως μονάδα μέτρησης το Pascal (Pa) το οποίο αντιστοιχεί στη 

δύναμη 1Nt που εφαρμόζεται σε επιφάνεια 1m2. Η αναλογία με το mb είναι 100Pa 

προς 1mb, δηλαδή: 

1bar=1000mb=100000Pa=1000hPa 

Η μονάδα hectopascal (hPa) είναι ίδια σε μέγεθος με το mb. Στην επιφάνεια της 

θάλασσας η μέση τυπική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι: 

1013.25mb=1013.25hPa=101325Pa 

 Σχήμα 5: Γραφική παράσταση των 

μετρήσεων (από τον μετεωρολογικό σταθμό) της ατμοσφαιρικής πίεσης, για το 24ωρο από 

14:00 της 17
ης

 Απριλίου 2012 έως 14:00 της 18
ης

 Απριλίου 2012. 

Η πίεση σε μεγαλύτερα ύψη εξαρτάται από το βάρος της ατμοσφαιρικής στήλης 

από το συγκεκριμένο ύψος και πάνω. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6 η 

ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με το ύψος, όπως συμβαίνει και με την 

πυκνότητα του αέρα. Στην επιφάνεια της θάλασσας η ατμοσφαιρική πίεση είναι 

περίπου 1000mb, ενώ μειώνεται με ρυθμό περίπου 10mb ανά 100m ύψους. Σε 

ύψη πάνω από 15km ο ρυθμός μείωσης της πίεσης ελαττώνεται. Για παράδειγμα, η 

ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται περίπου 900mb στα πρώτα 16km από την 
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επιφάνεια, ενώ μόνο κατά 90mb στα επόμενα 16km. Σε υψόμετρο 9km, που 

αντιστοιχεί στην κορυφή Έβερεστ, η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου 300mb και 

μέχρι αυτό το ύψος συγκεντρώνεται το 70% της μάζας της ατμόσφαιρας. 

 
Σχήμα 6: Κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης (mb) με το ύψος (km). 

 
Στους χάρτες καιρού το πεδίο της πίεσης παρίσταται από ένα σύνολο ισοπληθών 

καμπύλων χαραγμένων ανά ίσα διαστήματα. Οι καμπύλες που χρησιμοποιούνται 

για την παράσταση της κατανομής της πίεσης σε σταθερές επιφάνειες 

γεωδυναμικού ύψους καλούνται ισοβαρείς καμπύλες (Σχήμα 7) ενώ οι καμπύλες 

που απεικονίζουν την κατανομή του γεωδυναμικού ύψους σε σταθερές ισοβαρικές 

επιφάνειες καλούνται ισοϋψείς καμπύλες.  

 
Σχήμα 7: Χάρτης επιφανείας όπου είναι χαραγμένες ισοβαρείς καμπύλες 

Οι ισοβαρείς καμπύλες χαράσσονται σε γεωδυναμικό ύψος μηδέν δηλαδή στο ύψος 

της μέσης στάθμης θάλασσας και οι αντίστοιχοι χάρτες που προκύπτουν 

ονομάζονται χάρτες επιφανείας ενώ οι ισοϋψείς καμπύλες χαράσσονται σε 

σταθερές ισοβαρικές επιφάνειες (1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200, 100, 50 

hPa) δημιουργώντας του χάρτες καθ’ ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα. 
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 Άνεμος 

Άνεμος ονομάζεται κάθε οριζόντια μετακίνηση μάζας ατμοσφαιρικού αέρα. Ο 

άνεμος είναι  αποτέλεσμα των διαφορετικών πιέσεων που επικρατούν από τόπο σε 

τόπο. Οι δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση μιας αέριας μάζας είναι οι 

παρακάτω: 

Δύναμη βαροβαθμίδας: ονομάζεται η δύναμη που ασκείται σε μια αέρια μάζα 

εξαιτίας των διαφορετικών πιέσεων που υπάρχουν σ’ αυτήν και η οποία ωθεί την 

αέρια μάζα από τις ψηλές πιέσεις προς τις χαμηλές. Η δύναμη βαροβαθμίδας 

μπορεί να εκτιμηθεί από τους χάρτες ισοβαρών καμπυλών όταν είναι γνωστές οι 

αποστάσεις μεταξύ των ισοβαρών με βάση την παρακάτω προσεγγιστική σχέση: 

n

p
p






 

όπου Δp είναι η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ισοβαρών και Δn είναι η οριζόντια 

απόστασή τους. 

Δύναμη Coriolis: ασκείται σε κάθε σώμα που κινείται πάνω στη γη. Η δύναμη 

Coriolis επιδρά μόνο στη διεύθυνση της κίνησης και οφείλεται στην περιστροφή 

της Γης. Ονομάστηκε προς τιμής του Gustav-Gaspard Coriolis ενός Γάλλου 

επιστήμονα που το 1835 την περιέγραψε μαθηματικά. 

Όταν οι δυνάμεις και οι κινήσεις αναπαρίστανται σε σφαιρικό σύστημα 

συντεταγμένων, η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης Coriolis προερχόμενη από 

οριζόντια κίνηση V δίνεται σε διανυσματική μορφή: 

CF fk V    

όπου 2 ( )f     και αποτελεί την παράμετρο Coriolis, ενώ k είναι το μοναδιαίο 

διάνυσμα κάθετο στην οριζόντια επιφάνεια της κίνησης με θετικό πρόσημο προς τα 

πάνω. Το φ αντιστοιχεί στο γεωγραφικό πλάτος ενώ το μοναδιαίο διάνυσμα k είναι 

παράλληλο στον άξονα περιστροφής μόνο κοντά στους πόλους. Η δύναμη Coriolis 

αυξάνει από τον Ισημερινό, όπου έχει τιμή μηδέν, προς τους πόλους όπου και 

λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 2ΩV (Σχήμα 8). Η Coriolis τείνει να εκτρέψει τα σώματα 

προς τα δεξιά της κίνησής τους στο Βόρειο Ημισφαίριο και προς τα αριστερά στο 

Νότιο Ημισφαίριο.  

Δύναμη τριβής: αναπτύσσεται εξαιτίας της τραχύτητας που παρουσιάζει η 

επιφάνεια του εδάφους και της θάλασσας, πάνω στην οποία υποχρεώνεται να 

κινηθεί η αέρια μάζα. Επομένως έχει νόημα και ενδιαφέρον όταν η μελέτη της 

κίνησης περιορίζεται στα χαμηλά τμήματα της Τροπόσφαιρας.  
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Σχήμα 8: Μεταβολή της δύναμης Coriolis (ms

-2
) με το γεωγραφικό πλάτος. 

Ο άνεμος προσδιορίζεται από δύο στοιχεία, την κατεύθυνση (direction), που 

μετριέται σε μοίρες, και την ένταση (speed), δηλαδή την ταχύτητα με την οποία 

κινείται η αέρια μάζα, που μετριέται σε m/s ή km/h (Σχήμα 9). Ως διεύθυνση 

ορίζεται το σημείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεμος.  

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Σχήμα 9: Γραφική παράσταση των μετρήσεων (από τον μετεωρολογικό σταθμό) της έντασης 

(α) και της διεύθυνσης του ανέμου (γ), για το 24ωρο από 14:00 της 17
ης

 Απριλίου 2012 έως 

14:00 της 18
ης

 Απριλίου 2012. Στο σχήμα 9β φαίνεται η μέτρηση της έντασης του ανέμου 

στις 14:09, ενώ στο σχήμα 9δ φαίνεται η κατεύθυνση του ανέμου για την ίδια χρονική 

στιγμή. 

Η Kλίμακα Μποφόρ (Πίνακας 1) είναι ένας εμπειρικός τρόπος μέτρησης της 

έντασης των ανέμων, που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Το πλήρες επίσημο όνομά της είναι Beaufort 

Wind Force Scale = Kλίμακα (Έντασης Ανέμου) Μποφόρ. Η κλίμακα μποφόρ δεν 

αποτελεί αντικειμενική μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου αλλά είναι περισσότερο 

η εκτίμηση για την επίδραση του ανέμου στο περιβάλλον.  

 

Ψηφίο  

κλίμακας 

Beaufort 

Ονομασία 

Ελληνικά 

Αγγλικά 

Ταχύτητα 

σε 

km/h 

Ταχύτητα 

σε 

κόμβους 

Περιγραφή  

αποτελεσμάτων 

στη ξηρά  

Ψηφίοκλίμακας  

θάλασσας 

Πιθανό 

ύψος 

κύματοςσε 

m 

Ονομασία  κατάστασηςθάλασσας 

Ελληνικά 

Αγγλικά 

Περιγραφή  αποτελεσμάτων στη θάλασσα 

0 
Νηνεμία 

 CALM   
1 1 

 Άπνοια. Ο καπνόςανυψώνεται 

κατακόρυφα. 
0 0 

Γαλήνια κατοπτρική. 

CALM GLASSY 
Θάλασσα κατοπτρική. 

1 
Υποπνέων 

LIGHT AIR 
1-5 1-3 

 Ο άνεμος επηρεάζει το καπνό αλλά 

όχι τους ανεμοδείκτες. 
1 0-0,1 

Γαλήνια-ρυτιδούμενη. 

CALM  RIPPLED 

Σχηματίζονται   ρυτίδες σαν λέπια 

ψαριού, χωρίς αφρό. 

2 
Ασθενής 

LIGHTBREEZE 
6-11 4-6 

 Αισθητός στο 

πρόσωπο. Κινείσυνήθη ανεμοδείκτη. 
2 0,1-0,5 

Ήρεμη. 

SMOOTHWAVELETS 

Μικρά κυματάκια, οι κορυφές τους έχουν 

εμφάνιση υαλώδη χωρίς να σπάνε. 

3 
Λεπτός 

GENTLEBREEZE 
12-19 7-10 

 Τα φύλλα και τα λεπτά κλαδιά 

βρίσκονται σε  συνεχήκίνηση. 

Τεντώνει μικρή σημαία. 

3 0,5-1,25 
Λίγο ταραγμένη. 

SLIGHT 

Πολύ μικρά κύματα. Οι κορυφές 

αρχίζουν να σπάνε, μερικά 

αφρώδη κύματα σαν διασπαρμένα 

πρόβατα. 

4 
Μέτριος 

MODERATEBREEZE 
20-28 11-16 

 Σηκώνει σκόνη  καιφύλλα 

χαρτιού. Κινεί μικρά κλαδιά 

δένδρων. 

3-4 1-1,5 
Λίγο ταραγμένη έως ταραγμένη. 

SMOOTH TOMODERATE 

Μικρά μακριά κύματα. Λευκοί αφροί 

σαν αρκετά πρόβατα. 

5 
Λαμπρός 

FRESHBREEZE 
29-38 17-21 

 Μικρά δένδρα με φύλλωμα 

αρχίζουν να κινούνται.  
4 1,25-2,5 

Ταραγμένη. 

MODERATE 

Μέτρια  κύματα 

σαφώςεπιμήκη. Σχηματισμόςπολυάριθμων 

αφρωδών κορυφών. 

6 
Ισχυρός 

STRONGBREEZE 
39-49 22-27 

 Κινεί μεγάλα κλαδιά δένδρων. 

Ακούγεται σφύριγμα από τα  

 ηλεκτρικά σύρματα. 

5 2,5-4 
Κυματώδης. 

ROUGH 

Μεγάλα κύματα αρχίζουν 

να σχηματίζονται. Οι κορυφές λευκού 

αφρού είναι 

παντού  περισσότερες  (ψεκασμοί-πίτυλοι) 

7 
Σφοδρός 

NEARGALE 
50-61 28-33 

 Τα δένδρα ταράσσονται. Το 

βάδισμα αντίθετα προς τον άνεμο 

είναι δύσκολο. 

5-6 3,5-5,5 

Κυματώδης έως 

λίαν  κυματώδης. 

ROUGH TO VERYROUGH. 

 Η θάλασσα ογκώνεται. Ο λευκός 

αφρός αρχίζει  να παρασύρεται  

σε  λωρίδες κατά την διεύθυνση του 

ανέμου. 

8 
θυελλώδης 

GALE 
62-74 34-40 

 Σπάει κλαδιά δένδρων.Το βάδισμα 

αντίθετα προς τον άνεμο έως 

αδύνατο. 

6-7 5,5-7,5 

Λίαν 

κυματώδηςέως τρικυμιώδης. 

VERY ROUGH TOHIGH 

Μετρίως ψηλά κύματα μάλλον επιμήκη. 

Από τις κορυφές αρχίζουν να 

αποσπώνται στρόβιλοι πιτύλου. 

9 
θύελλα 

STRONGGALE 
75-88 41-47 

 Προκαλεί ζημιές σε στέγες 

καπνοδόχους και οικοδομές 

γενικότερα. 

7 6-9 
Τρικυμιώδης. 

HIGH 

Ογκώδη κύματα.  Πυκνές ραβδώσεις 

αφρού   κατά  την   διεύθυνση   του  ανέμου. 

10 
Ισχυρήθύελλα 

STORM 
89-102 48-55 

 Ξεριζώνει δένδρα και προκαλεί 

σημαντικές ζημιές. Σπάνια 

παρατηρείται στο εσωτερικό της 

ξηράς. 

7-8 6-9 Λίαν  τρικυμιώδης 

Πολύ 

ογκώδη  κύματα  με μακριές  λοφώδεις 

ράχες. Η  επιφάνεια  της θάλασσας 

στο σύνολο της γίνεται λευκή, Η 

ορατότητα μειώνεται. 

11 
Σφοδρήθύελλα 

VIOLENTSTORM 
103-117 56-63 

 Παρατηρείται σπανιότατα στο 

εσωτερικό της ξηράς. Ζημιές σε 

μεγάλη κλίμακα. 

8 9-14 
Μαινόμενη 

VERY   HIGH 

Εξαιρετικά ψηλά κύματα. Ηθάλασσα 

επικαλύπτεται από μεγάλες εκτάσεις 

αφρού. Η ορατότητα μειώνεται.  

>12 
 Τυφώνας 

HURRICANE 
>118 >64 

 Προκαλεί εξαιρετικά σοβαρές 

καταστροφές. 
9 >14 

Παράφορη (αγρία) 

PHENOMENAL 

Ο αέρας είναι πλήρης αφρού και 

πιτύλου. Η θάλασσα  είναι  εξ 

ολοκλήρου  λευκή. Η ορατότητα 

μειώνεται σημαντικά.  

  

Καιρός και κλίμα 

Καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε κάθε χρονική στιγμή και για κάθε 

σημείο του χώρου. Ο καιρός προσδιορίζεται από βασικές παραμέτρους όπως η 

θερμοκρασία του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση, η υγρασία, τα νέφη, η βροχόπτωση, 

ο άνεμος και η ορατότητα. Η ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων για μεγάλη 

χρονική περίοδο, 16 έτη τουλάχιστον, φανερώνει τον μέσο καιρό ή το κλίμα μιας 

περιοχής. Συνεπώς το κλίμα αντιπροσωπεύει την στατιστική έκφραση των 

ημερήσιων, μηνιαίων ή εποχιακών καιρικών φαινόμενων για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Η έννοια του κλίματος περιέχει και τις ακραίες εκφράσεις του καιρού 

όπως οι καύσωνες το καλοκαίρι ή ο παγετός το χειμώνα που μπορεί να συμβούν σε 

μία συγκεκριμένη περιοχή. 
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 Κλίμα  

Ονομάζεται η μέση καιρική κατάσταση ή καλύτερα ο μέσος καιρός μιας περιοχής, 

που προκύπτει από τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις των διάφορων 

μετεωρολογικών στοιχείων. Το κλίμα επομένως είναι κάτι διαφορετικό από τον 

καιρό, που χαρακτηρίζεται σαν μια φυσική κατάσταση της ατμόσφαιρας κατά τη 

διάρκεια μιας μικρής χρονικής περιόδου. Το κλίμα παίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στο 

φυτικό όσο και στο ζωικό βασίλειο. Από το κλίμα ορίζονται οι ζώνες της βλάστησης 

καθώς και η κατανομή των ζώων και των ανθρώπων πάνω στη γη. Υπάρχουν πάρα 

πολλές κλιματικές ταξινομήσεις. Μια πολύ διαδεδομένη κλιματική ταξινόμηση είναι 

η ταξινόμηση κατά Köppen, που υιοθετεί διαφορετικές κλιματικές ζώνες με βάση 

τη βλάστηση κάθε περιοχής. 

Οι παράγοντες που συντελούν στη μεταβολή του κλίματος από τόπο σε τόπο είναι: 

 Το Γεωγραφικό Πλάτος και το υψόμετρο 

 Η διανομή ξηράς και θάλασσας 

 Το ανάγλυφο και η κάλυψη του εδάφους 

 Οι άνεμοι 

 Τα κέντρα υψηλών και χαμηλών πιέσεων κ.ά. 

Η πρώτη διάκριση των διάφορων ποικιλιών κλιμάτων έγινε γύρω στον 5ο π.Χ. 

αιώνα από τους αρχαίους Έλληνες. Γενικά, η γη διαιρείται σε πέντε κλιματικές 

ζώνες: 

 Ισημερινή ή διακεκαυμένη 

 δύο εύκρατες και 

 δύο πολικές. 

Η πρώτη αυτή διαίρεση της γης σε ζώνες βελτιώθηκε κι έγινε νέα διαίρεση σε 

ζώνες θερμοκρασίας, ανέμου και βροχής. Επειδή όμως οι διάφορες ζώνες είναι 

φυσικό να μην έχουν το ίδιο κλίμα, έγινε μια ταξινόμηση κατά την οποία 

συμπλέκονται τα διάφορα κλιματικά στοιχεία που συνιστούν τους κλιματικούς 

τύπους. Οι βασικότεροι κλιματικοί τύποι είναι: 

 Ηπειρωτικός ή χερσαίος 

 θαλάσσιος ή ωκεάνιος και 

 τύπος ορέων και ύψους. 

Οι ιδιότητες του κλίματος επιδρούν όχι μόνο στο υλικό, αλλά και στο ηθικό και 

πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, αυτές επιβάλλουν τον τρόπο της ζωής, 

αναπτύσσουν το φρόνημα και γενικά παρέχουν τα σπουδαιότερα στοιχεία της 

ηθικής και υλικής κατάστασης των λαών. Οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν 

στα εύκρατα κλίματα, ενώ στα θερμά ή τροπικά και τα ψυχρά ο άνθρωπος άργησε 

να αναπτυχθεί πολιτισμικά. Η τοπική επίδραση της βλάστησης στο κλίμα δεν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
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επιτρέπει να φθάσει η θερμοκρασία σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, γιατί τα φυτά 

από τη μία μεριά απορροφούν μέρος απ' την ηλιακή ενέργεια που μετατρέπουν σε 

δυναμική ενέργεια, από την άλλη εκθέτουν στον αέρα εκτεταμένες επιφάνειες, που 

εξατμίζουν την υγρασία που αντλούν από τη γη. Επίσης, σε θαλάσσια κλίματα 

παρατηρούνται περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα ηπειρωτικά. 

Είδη κλιμάτων: 

 Αλπικό: Παρατηρείται κυρίως στις Άλπεις 

 Αμαζόνιο: Παρατηρείται στην περιοχή του Αμαζονίου 

 Ανδεωνικό: Παρατηρείται στην περιοχή των Άνδεων 

 Αννάμιο: Παρατηρείται στο Αννάμ της Ινδοκίνας 

 Αράλιο: Παρατηρείται στη λίμνη Αράλη της Ασίας 

 Αρμορικανικό: Παρατηρείται στη Βρετάνη της Γαλλίας 

 Βεγγάλιο: Τροπικός τύπος της κατηγορίας των κλιμάτων των μουσώνων. 

Παρατηρείται στη Βεγγάλη και στο Βεγγαλικό κόλπο 

 Βοσγιακό: Παρατηρείται στη Λορένη, σε μέρος της Καμπανίας και στη 

Βουργουνδία 

 Βρετανικό: Παρατηρείται σ' όλες τις ακτές που διαβρέχονται από τον 

ωκεανό, από την Ιρλανδία μέχρι την Ισπανία και τις βόρειες ακτές της 

Πορτογαλίας 

 Γουινέϊο: Παρατηρείται στη δυτική Αφρική, κυρίως, σε μεγάλο τμήμα των 

ακτών του κόλπου της Γουινέας 

 Δουναβικό: Παρατηρείται έξω από την κοιλάδα του Δούναβη, στην 

πεδιάδα του Πάδου, καθώς και στις νότιες περιοχές της Ρωσίας 

 Ελληνικό-Μεσογειακό: Παρατηρείται κυρίως στην Ελλάδα 

 Ερημικό: Λέγεται το κλίμα που ο σχηματισμός του εξαρτάται μόνο απ' την 

ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Επικρατεί στις ερημικές περιοχές 

(δηλαδή της περιοχές στις οποίες οι βροχές είναι λιγότερες από 13 

εκατοστά τον χρόνο) Την ημέρα η θερμοκρασία είναι υψηλή (40-45), ενώ 

τη νύχτα πέφτει απότομα στους -5. 

 Εύκρατο:Χαρακτηρίζεται από μέτριες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις  

o Ωκεάνιο: επικρατεί σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα 

και χαρακτηρίζεται από αρκετές βροχές και μέτριες θερμοκρασίες 

o Ηπειρωτικό: Επικρατεί κυρίως στο εσωτερικών των ηπείρων και 

χαρακτηρίζεται από πολύ ψυχρούς χειμώνες και από πολύ θερμά 

καλοκαίρια 

o Μεσογειακό: Επικρατεί στη Μεσόγειο και σε λίγες άλλες περιοχές 

του κόσμου όπως είναι η Χιλή. Χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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ξερά καλοκαίρια και από λίγες βροχές που πέφτουν κυρίως το 

χειμώνα και το φθινόπωρο. 

 Πολικό: Επικρατεί στις πολικές ζώνες της γης και χαρακτηρίζεται από πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι είναι σύντομο και ο χειμώνας διαρκεί 

περίπου 11 μήνες τον χρόνο. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα είναι 

σχεδόν ελάχιστα (όσα και στην έρημο καθώς το νερό παγώνει αμέσως 

πάνω στο έδαφος. 

 Ύψους: Επικρατεί σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και διαφέρει από τόπο σε 

τόπο. 

 Συστήματα καιρού  

Αέριες μάζες και μέτωπα: Μία αέρια μάζα είναι μια μεγάλη έκταση 

ατμοσφαιρικού αέρα που η διάμετρός της μπορεί να ξεπεράσει και τα 1500 km, 

ενώ το πάχος της μπορεί να φθάσει μέχρι και την Τροπόπαυση. Οι αέριες μάζες 

παρουσιάζουν ομοιογενή χαρακτηριστικά σε ότι αφορά κυρίως την υγρασία και την 

θερμοκρασία σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση και σε οποιοδήποτε ύψος από 

την επιφάνεια του εδάφους. Καθώς οι αέριες μάζες μπορούν να καλύψουν 

εκτάσεις πολλών χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, μια τέτοια ομοιομορφία δεν 

μπορεί να είναι απόλυτη και επομένως αναμένονται μικρές τουλάχιστον 

διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία και στην ποσότητα των υδρατμών στο ίδιο 

ύψος πάνω από την επιφάνεια. 

Μέτωπο είναι μια μεταβατική ζώνη ανάμιξης μεταξύ δύο αερίων μαζών που έχουν 

διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές στην πυκνότητα των αερίων μαζών 

συνήθως προκαλούνται από διαφορές στην θερμοκρασία, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

τα μέτωπα χωρίζουν συνήθως αέριες μάζες με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας και 

αρκετά συχνά με διαφορετικές υγρασίες. Δύο αέριες μάζες με διαφορετικές 

φυσικές ιδιότητες (κυρίως στη θερμοκρασία και στην υγρασία) αναμειγνύονται 

πάρα πολύ αργά, όταν έρθουν σε επαφή, και τείνουν να διατηρήσουν την 

αυτοτέλειά τους. Όπως προαναφέρθηκε, οι αέριες μάζες εκτείνονται οριζόντια και 

κατακόρυφα. Η επέκταση του μετώπου προς τα επάνω είναι μια διακριτή κεκλιμένη 

επιφάνεια και αναφέρεται συνήθως ως μετωπική επιφάνεια ή μετωπική ζώνη. 

Συνεπώς, μέτωπο θεωρείται η τομή της μετωπικής επιφάνειας με την επιφάνεια 

του εδάφους. Οι μετωπικές επιφάνειες δεν είναι 2-διάστατες μαθηματικές 

επιφάνειες. Όμως, έχουν πολύ μικρό πάχος σε σχέση με τις διαστάσεις των αερίων 

μαζών, τέτοιο που να μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Αυτό έχει σαν συνέπεια στους 

χάρτες καιρού τα μέτωπα να παριστάνονται με γραμμές, ενώ στην πραγματικότητα 

δεν ισχύει. 
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Ψυχρά Μέτωπα: Ψυχρά μέτωπα (Σχήμα 10) είναι οι τομές ψυχρών μετωπικών 

επιφανειών με την επιφάνεια του εδάφους. Οι ψυχρές μετωπικές επιφάνειες 

σχηματίζονται όταν δύο αέριες μάζες (ψυχρή και θερμή) βρίσκονται σε επαφή και 

κινούνται έτσι, ώστε η θερμή αέρια μάζα να προηγείται της ψυχρής. Το κινούμενο 

μέτωπο στο οποίο η ψυχρή αέρια μάζα ακολουθεί (και αντικαθιστά) την θερμή 

αέρια μάζα που προηγείται ονομάζεται ψυχρό. Σε χάρτες καιρού τα ψυχρά μέτωπα 

σχεδιάζονται σαν συνεχείς μπλε γραμμές, ενώ τα τρίγωνα κατά μήκος του 

μετώπου δείχνουν με την κορυφή τους την κατεύθυνση της κίνησης. Μπροστά από 

το ψυχρό μέτωπο ή πίεση ελαττώνεται και παίρνει την ελάχιστη τιμή της, 

συνήθως, μόλις το μέτωπο περάσει από τον σταθμό μέτρησης, ενώ παρουσιάζει 

απότομη αύξηση κατά τη διάβαση του μετώπου. 

 
Σχήμα 10: Κατακόρυφη τομή κατά μήκος της γραμμής Χ – Χ΄ενός ψυχρού μετώπου και τα 

καιρικά φαινόμενα (νέφη, υετός, άνεμος) που το συνοδεύουν (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu). 

 

Τα καιρικά φαινόμενα (κυρίως η ανάπτυξη των νεφών και ο υετός) αποτυπώνονται 

καλύτερα σε τρισδιάστατη αναπαράσταση, όπως στο Σχήμα 10. Καθώς ο θερμός 

αέρας στα κατώτερα στρώματα κινείται βραδύτερα από το ψυχρό μέτωπο, ο 

ψυχρός αέρας εισχωρεί κάτω από τον θερμό (επειδή είναι βαρύτερος) και τον 

αναγκάζει σε κατακόρυφη ανοδική κίνηση. Ανεβαίνοντας ο υγρός και ασταθής 

αέρας, παρατηρείται συμπύκνωση και δημιουργούνται μια σειρά από 

σωρειτόμορφα (cumuliform) νέφη Altocummulus και Altostratus (Ac και As), και, 

κατά κύριο λόγο, από Cummulus και Cummulonimbus (Cu και Cb), που 

προκαλούν ραγδαίες βροχοπτώσεις. Στα ανώτερα στρώματα, ισχυροί δυτικοί 

άνεμοι μεταφέρουν μικρούς παγοκρυστάλλους (που σχηματίζονται στις κορυφές 

νεφών τύπου cumulonimbus – Cb) και σχηματίζονται ψυχρά στρωματόμορφα 

νέφη cirrostratus (Cs) και cirrus (Ci), τα οποία εμφανίζονται αρκετά μακριά από το 

μέτωπο. Πίσω από το μέτωπο, η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται με σημαντικό 

ρυθμό, οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς, η πίεση αυξάνεται και παύουν τα 
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φαινόμενα. Καθώς ο αέρας γίνεται ξηρός, ο ουρανός καθαρίζει εκτός από την 

ανάπτυξη λίγων σωρειτόμορφων νεφών (Cu). 

Θερμά Μέτωπα: Σε αναλογία με τα ψυχρά μέτωπα, όταν δύο αέριες μάζες (που 

βρίσκονται σε επαφή) κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η θερμή μάζα να ακολουθεί 

την ψυχρή, τότε η επιφάνεια που τις χωρίζει ονομάζεται θερμή μετωπική επιφάνεια 

και η τομή της με το έδαφος είναι το θερμό μέτωπο. Τα θερμά μέτωπα 

αποτυπώνονται στους χάρτες καιρού με συνεχείς κόκκινες γραμμές, ενώ η 

διεύθυνση της κίνησης του μετώπου δίνεται από ημικύκλια τα οποία σχεδιάζονται 

προς την περιοχή της ψυχρής αέριας μάζας (Σχήμα 11). 

Σε ένα θερμό μέτωπο ο ελαφρύτερος θερμός αέρας, καθώς κινείται γρηγορότερα 

από τον ψυχρό, ανέρχεται πάνω από αυτόν κατά μήκος της μετωπικής επιφάνειας 

(Σχήμα 12). Παράλληλα, καθώς ο ψυχρός αέρας υποχωρεί, το θερμό μέτωπο 

προωθείται με αργούς ρυθμούς. Η μέση ταχύτητα ενός θερμού μετώπου είναι 

περίπου 10 κόμβοι (η μισή από ένα ψυχρό μέτωπο). Η αναρρίχηση του θερμού 

αέρα πάνω από τον ψυχρό, δημιουργεί νέφη και βροχοπτώσεις μπροστά από το 

θερμό μέτωπο. Η κλίση της μετωπικής επιφάνειας, που χωρίζει τις δύο αέριες 

μάζες, σε σχέση με το έδαφος είναι περίπου ίση με 1:300. 

 

 
 

Σχήμα 11: Καιρική κατάσταση στην επιφάνεια εδάφους που προκαλείται από ένα θερμό 

μέτωπο. Η περιοχή με πράσινο χρώμα υποδηλώνει την ζώνη του υετού (πηγή: 

http://apollo.lsc.vsc.edu). 
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Σχήμα 12: Κατακόρυφη τομή κατά μήκος της γραμμής Ρ – Ρ΄ενός θερμού μετώπου και τα 

καιρικά φαινόμενα (νέφη, βροχή, άνεμος)  που το συνοδεύουν (πηγή: 

http://apollo.lsc.vsc.edu). 

 
Παρατηρώντας το Σχήμα 12. μπορούμε να δούμε ότι σε μεγάλη απόσταση από το 

θερμό μέτωπο (από 1000 έως 1500 km), η μόνη ένδειξη της ανάπτυξής του είναι η 

ύπαρξη σε μεγάλο ύψος νεφών cirrus (Ci). Οι άνεμοι είναι ασθενείς μεταβλητοί και 

ο αέρας ψυχρός. Προχωρώντας με κατεύθυνση προς το μέτωπο τα cirrus (Ci) 

δίνουν την θέση τους σε λεπτά νέφη cirrostratus (Cs). Αυτά τα νέφη αποτελούνται 

κυρίως από παγοκρυστάλλους που δημιουργούν ένα είδος φωτοστέφανου (halo) 

γύρω από τον Ήλιο. Προχωρώντας, τα νέφη πυκνώνουν και εμφανίζονται σε πιο 

χαμηλά ύψη (altocumulus – Ac και altostratus – As). Βρισκόμαστε στα μισά 

περίπου της απόστασης, από όπου ξεκινήσαμε (~600 km από το μέτωπο) και 

προχωρώντας προς το μέτωπο τα νέφη γίνονται ακόμη πιο πυκνά (nimbostratus – 

Ns). Στην περιοχή των Ns (απόσταση 300 - 400 km από το μέτωπο) παρατηρείται 

και η ζώνη του υετού που έχει μέτρια ένταση αλλά, συνήθως, μεγάλη διάρκεια. 

Γενικά, οι υετοί θερμού μετώπου καλύπτουν μεγάλη έκταση, είναι συνεχείς, και 

χωρίς πολλές διακυμάνσεις στην έντασή τους, με μια εξαίρεση κατά την διάρκεια 

του καλοκαιριού, όπου ο ανερχόμενος αέρας είναι δυνητικά ασταθής. Κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα ο υετός εκδηλώνεται κυρίως υπό μορφή χιονόπτωσης. 

Βαρομετρικό χαμηλό: Βαρομετρικό χαμηλό ή ύφεση καλείται το σύστημα το 

οποίο στην επιφάνεια του εδάφους εμφανίζει τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης 

μικρότερες από αυτές που παρουσιάζει η γύρω περιοχή. Στους χάρτες καιρού η 

ύφεση απεικονίζεται με κλειστές, κυκλικές ή ελλειψοειδείς ισοβαρείς καμπύλες, 

ενώ η πίεση ελαττώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

Ο άνεμος κινείται παράλληλα προς τις ισοβαρείς και στο βόρειο ημισφαίριο 

ακολουθεί την κυκλωνική κυκλοφορία (η ροή του είναι αντίστροφη από την 

κίνηση των δεικτών του ρολογιού αν κοιτάμε από ψηλά προς την επιφάνεια της 

Γης). Το αντίθετο συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο. Κοντά στο έδαφος (επειδή 

υπάρχει ανάπτυξη της δύναμης τριβής) ό άνεμος τέμνει τις ισοβαρείς με μικρή 

γωνία, συγκλίνοντας προς το κέντρο (Σχήματα 13,17α). Αποτέλεσμα της 
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σύγκλισης των ανέμων, είναι η δημιουργία ανοδικών κινήσεων στην περιοχή του 

κέντρου του συστήματος, γεγονός που έχει σαν συνέπειες τον σχηματισμό νεφών, 

υετού κ.λ.π. (Σχήμα 14). Συνεπώς μια ύφεση είναι ένα σύστημα που έχει σαν 

κύριο χαρακτηριστικό την κακοκαιρία. Σε μέσα γεωγραφικά πλάτη οι υφέσεις 

συνήθως κινούνται από δυτικά προς ανατολικά με ταχύτητες (των κέντρων τους) 

από 30-50 km/h. 

 

 
Σχήμα 13: Χάρτης καιρού, όπου φαίνεται μια περιοχή όπου αναπτύσσεται σύστημα χαμηλών 

βαρομετρικών πιέσεων (ύφεση). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς σχεδιασμένες ανά 4 

hPa (πηγή: C. Donald Ahrens). 

 
Σχήμα 14: Άνεμοι και κινήσεις του αέρα που οφείλονται στην ύπαρξη συστήματος χαμηλών 

βαρομετρικών πιέσεων στην επιφάνεια του εδάφους (πηγή: C. Donald Ahrens). 

Αντικυκλώνες: Αντικυκλώνας ή κέντρο υψηλών πιέσεων ή βαρομετρικό υψηλό 

καλείται το σύστημα, το οποίο στο κέντρο του και στην επιφάνεια του εδάφους 

παρουσιάζει τιμές ατμοσφαιρικής πίεσης μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που 

επικρατούν στην γύρω περιοχή. Στους χάρτες καιρού ένας αντικυκλώνας 

απεικονίζεται με κλειστές ισοβαρείς (περίπου κυκλικές ή ελλειπτικές), όπου η πίεση 

αυξάνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο (Σχήματα 15,17α). Οι άνεμοι 

κινούνται παράλληλα προς τις ισοβαρείς με ένταση που αυξάνεται από το κέντρο 

προς την περιφέρεια και στο βόρειο ημισφαίριο ακολουθούν την αντικυκλωνική 

κυκλοφορία (η ροή του αέρα είναι σύμφωνη με την κίνηση των δεικτών του 

ρολογιού αν κοιτάμε από ψηλά προς το έδαφος).  
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Σχήμα 15: Χάρτης καιρού, όπου φαίνεται μια περιοχή όπου αναπτύσσεται σύστημα υψηλών 

βαρομετρικών πιέσεων (αντικυκλώνας). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς σχεδιασμένες 

ανά 4 hPa (πηγή: C. Donald Ahrens). 

¨ 

Κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, λόγω της τριβής, οι άνεμοι εμφανίζουν μια 

απόκλιση από το κέντρο προς την περιφέρεια του συστήματος. Η συγκεκριμένη 

ροή έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται καθοδική κίνηση του αέρα στο κέντρο 

του συστήματος για να αντισταθμίζεται η απώλεια μάζας του, λόγω της οριζόντιας 

απόκλισης (Σχήμα 16). 

 
Σχήμα 16: Άνεμοι και κινήσεις του αέρα που οφείλονται στην ύπαρξη συστήματος υψηλών 

βαρομετρικών πιέσεων στην επιφάνεια του εδάφους (πηγή: C. Donald Ahrens). 

 
Στην περιοχή του κέντρου του αντικυκλώνα, επικρατεί νηνεμία ή οι άνεμοι είναι 

ασθενείς. Ο αέρας εξαιτίας της καθοδικής του κίνησης θερμαίνεται αδιαβατικά και 

έτσι στην περιοχή επικρατεί συνήθως καλοκαιρία. Η θέρμανση του αέρα ευθύνεται 

για την εμφάνιση στρώματος θερμοκρασιακής αναστροφής καθώς δημιουργείται 

(από την αδιαβατική θέρμανση) αέρια μάζα θερμότερη από αυτήν που βρίσκεται 

κοντά στο έδαφος. 

Γενικά: 

1. Οι αντικυκλώνες χαρακτηρίζονται από καλό καιρό, με μέτριους ανέμους. Οι 

άνεμοι μπορεί να είναι ισχυροί στην περιφέρεια του αντικυκλώνα κυρίως 

όταν σε περιπτώσεις γειτνίασης με βαρομετρικό χαμηλό. 
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2. Στην περίπτωση που ο αντικυκλώνας είναι εξασθενημένος, μπορεί να 

διέλθουν μέσα από αυτόν μετωπικές επιφάνειες, μεταφέροντας τα 

αντίστοιχα πρότυπα καιρού (κακοκαιρία, βροχοπτώσεις κτλ). 

3. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας της υπερθέρμανσης του 

εδάφους, μπορεί να δημιουργηθούν συστήματα κατακορύφου ανάπτυξης, 

μικρής διάρκειας και τοπικού χαρακτήρα με ραγδαίες βροχοπτώσεις. 

4. Στις κεντρικές περιοχές των αντικυκλώνων, ιδίως κατά την διάρκεια της 

ψυχρής περιόδου, σχηματίζεται ομίχλη από ακτινοβολία. 

Σφήνες εξάρσεων και σφήνες υφέσεων: Στην ανώτερη ατμόσφαιρα 

εμφανίζονται διαταραχές κατά τις οποίες οι ισοβαρείς καμπύλες εμφανίζουν 

μορφές πέρα από τις κλασικές, όπως είναι οι κυκλώνες και οι αντικυκλώνες. 

Τέτοιες χαρακτηριστικές διαταραχές είναι οι σφήνες εξάρσεων (ridges) και οι 

σφήνες υφέσεων (troughs) (Σχήμα 17β). Η σφήνα εξάρσεως είναι μια 

αντικυκλωνική προεξοχή σε σχήμα Λ που εισχωρεί συνήθως ανάμεσα σε δύο 

υφέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η βαρομετρική πίεση αυξάνεται, όπως και 

στον αντικυκλώνα, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Σε αντιδιαστολή η σφήνα 

υφέσεως είναι μια κυκλωνική προεξοχή σε σχήμα V που εισχωρεί συνήθως 

ανάμεσα σε δύο περιοχές υψηλών πιέσεων. Στην περίπτωση αυτή η βαρομετρική 

πίεση μειώνεται, όπως και στον κυκλώνα, από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 17: (α) Χάρτης επιφανείας όπου φαίνονται περιοχές με συστήματα χαμηλών (L) και 

υψηλών πιέσεων (H). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς. (β) Χάρτης ανώτερης 

ατμόσφαιρας (500 hPa) για την ίδια ημέρα. Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοϋψείς, ενώ οι 

διακεκομμένες είναι ισόθερμες. (πηγή: C. Donald Ahrens). 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 17α στις Δυτικές Η.Π.Α. έχει αναπτυχθεί στην επιφάνεια 

ένα βαρομετρικό χαμηλό που γειτονεύει με έναν αντικυκλώνα στα ανατολικά. 

Ταυτόχρονα στα 500 hPa έχει αναπτυχθεί μια σφήνα υφέσεως πάνω από το 

χαμηλό επιφάνειας, ενώ πάνω από τον αντικυκλώνα της επιφάνειας εντοπίζεται μία 

σφήνα εξάρσεως (Σχήμα 17β). Οι ισόθερμες (διακεκομμένες γραμμές) κλίνουν 
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προς τα βόρεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι χαμηλές πιέσεις στα κατώτερα 

στρώματα της ατμόσφαιρας συνοδεύονται από ψυχρό αέρα στα ανώτερα 

στρώματα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν στα χαμηλά στρώματα της 

ατμόσφαιρας επικρατούν υψηλές πιέσεις. Τα βέλη στο χάρτη των 500 hPa 

δείχνουν ότι οι άνεμοι πνέουν παράλληλα στις ισοϋψείς από τα Δυτικά προς τα 

Ανατολικά. 
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Κλιματολογικά στοιχεία από τις μετρήσεις του σταθμού για τον μήνα Απρίλιο 
 

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012 

 

NAME: faliro   CITY:    STATE:   

ELEV:    25 m  LAT:  37° 55' 46" N  LONG:  23° 41' 34" E 

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr) 

 

                                      HEAT  COOL        AVG 

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6  19.9  22.5   17:40  17.0    9:50   0.1   0.9   0.0   3.1  24.1   17:40   SSE 

 7  19.1  22.0   14:20  16.7    7:40   0.3   1.0   0.0   1.8  19.3   16:00   SSE 

 8  18.6  22.1   13:40  14.5   00:00   0.7   0.9   0.0   4.8  43.5   19:50     W 

 9  13.8  17.4   11:40   9.8   21:30   4.6   0.0   5.0   3.9  43.5   16:30     W 

10  11.3  13.2   16:20  10.2    2:20   7.1   0.0   0.0   6.3  37.0   16:30    NW 

11  13.1  16.4   14:40   9.3    7:10   5.2   0.0   0.0   2.9  19.3   19:00   SSE 

12  16.0  18.6   16:10  13.3    6:40   2.3   0.0   0.0   2.9  25.7   15:50   SSE 

13  16.7  19.3   15:40  13.9    6:20   1.6   0.1   0.0   3.1  22.5   22:00   SSE 

14  17.9  19.6   13:20  16.5    2:30   0.7   0.3   1.0   6.8  40.2   13:40   SSE 

15  17.9  21.9   16:10  14.9    6:50   1.1   0.7   0.0   3.7  27.4    1:20     W 

16  18.1  20.9   14:30  16.2    4:50   0.7   0.4   0.0   4.8  35.4   16:30   SSE 

17  19.2  22.3   14:30  17.2    2:30   0.2   1.1   0.0   4.7  29.0   11:40   SSE 

18  15.6  18.4    2:30  12.0    7:40   1.7   0.0  32.8   8.9  59.5   13:50     W 

19 
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Φωτογραφίες από την εγκατάσταση του 

Μετεωρολογικού Σταθμού 
 

 
Προετοιμασία για την εγκατάσταση του Η/Υ που χρησιμοποιείται ως 

server του Μετεωρολογικού Σταθμού 
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Η κονσόλα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

 
Προετοιμασία για την εγκατάσταση του ιστού 
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Η Περιβαλλοντική Ομάδα 
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Οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος 
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