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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παξνύζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Σην ζεκείν απηό, ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ζεξκά ηνλ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Λαδαξίδε Μηράιε,
αξρηθά, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο. Η θαζνδήγεζε θαη ε ζηήξημή ηνπ, ηόζν ζε επηζηεκνληθό, όζν θαη ζε
θηιηθό επίπεδν ήηαλ αλειιηπήο, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο, θαη θαηαιπηηθή, ζηελ δηεπζέηεζε
ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
Σηε ζπλέρεηα ζέιω λα επραξηζηήζω ηνλ πξνϊζηάκελό κνπ, Πηηζηηάθε Νίθν, θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ
Σθαθίδα Γεκήηξε, Κνϊκηδή Γεκήηξε θαη Ληαθάθνπ Κωλζηαληίλα. Οη γλώζεηο θαη ε πνιπεηήο εκπεηξία ηνπο
ήηαλ θαηαιπηηθέο ζηε ζπιινγή θαη ηελ νξγάλωζε ηωλ κεηεωξνινγηθώλ δεδνκέλωλ ζε βάζνο ρξόλνπ. Με
ηελ νπζηαζηηθή θαη κεζνδηθή βνήζεηά ηνπο νινθιεξώζεθε ε ρξνλνβόξα δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο
ζπγθεθξηκέλωλ πιεξνθνξηώλ από ην αξρείν ηνπ Μεηεωξνινγηθνύ Σηαζκνύ ηεο Σνύδαο.
Δπραξηζηώ επίζεο ηνλ θαιό κνπ θίιν θαη ζπλάδειθν Γεξνγηάλλε Βαζίιε γηα ηελ ζπιινγή ηωλ
πξαγκαηηθώλ κεηεωξνινγηθώλ ραξηώλ (αλαιύζεηο επηθαλείαο θαη αλώηεξεο αηκόζθαηξαο) από ην αξρείν
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Μεηεωξνινγηθνύ Κέληξνπ ζηε Λάξηζα, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ εξεπλεηηθνύ
κέξνπο ηεο παξνύζαο κειέηεο.
Θέιω λα επραξηζηήζω θαη ηε Μαζεκαηηθό Μεηεωξνιόγν ηεο Γηεύζπλζεο Κιηκαηνινγίαο - Δθαξκνγώλ
Μαγδαιελή Τδαλάθνπ, Τκεκαηάξρε ηνπ ηκήκαηνο Διέγρνπ - Δπεμεξγαζίαο -Αξρείνπ Κιηκαηνινγηθώλ
Σηνηρείωλ, γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ παξνρή ηωλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλωλ ηα νπνία
ελζωκαηώζεθαλ ζηελ εξγαζία.
Τέινο επραξηζηώ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο, θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ κνπ θαη ηνλ θαιό κνπ θίιν Ηιία Αζαλαζόπνπιν γηα ηελ βνήζεηα ζε πιηθνηερληθή
ππνδνκή, ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί

ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ θαζώο θαη ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζε πεξηπηώζεηο
έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο.
Αξρηθά γίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηξνύ: Θεξκνθξαζία,
Αηκνζθαηξηθή πίεζε, Άλεκνο θαη Τγξαζία – Δεκηνπξγία Νεθώλ. Έπεηηα αλαθέξνληαη νη αέξηεο κάδεο πνπ
επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη αλαιύεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηέο ζπληεινύλ
ζηελ δεκηνπξγία βαξνκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ, κε ή ρσξίο κεησπηθή δξαζηεξηόηεηα. Πεξηγξάθνληαη ηα
βαζηθά βαξνκεηξηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ηξία βαζηθά είδε κεηώπσλ (Ψπρξά, Θεξκά θαη πλεζθηγκέλα)
θαζώο θαη ε θαηξηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεύεη θάζε έλα από απηά.
Έπεηηα αλαθέξνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε παξαηήξεζε θαη ε απνηύπσζε ηνπ παξόληα
θαηξνύ πάλσ ζε κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο (επηθαλείαο θαη αλώηεξεο αηκόζθαηξαο). Δεδνκέλνπ όηη ε
εμέιημε ηνπ θαηξνύ ζηεξίδεηαη άκεζα ζε παξνληηθέο θαη παξειζνληηθέο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο, δίλνληαη
κεξηθνί βαζηθνί θαλόλεο πξόγλσζεο, ζηεξηδόκελνη ζηελ ρξήζε πξαγκαηηθώλ κεηεσξνινγηθώλ ραξηώλ.
ηε ζπλέρεηα αλαιύεηαη ε αξηζκεηηθή πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ. Πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ηα αξηζκεηηθά κνληέια θαζώο θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ απηά ρξεζηκνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνζνκνηώζνπλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ κέζα ζε απηή. Αλαιύνληαη ηα
ηξία αξηζκεηηθά κνληέια, ηνπ ECMWF (παγθόζκην), ην «LM» (πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο) θαη ην «ΚΙΡΩΝ»
(πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο), θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηα από ηα πξντόληα ηνπο, ηα πην απαξαίηεηα ζηελ
δηαδηθαζία ηεο πξόγλσζεο.
Έπεηηα, αλαθέξνληαη θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ννηηνδπηηθήο Μεζνγείνπ θαη θπξίσο Δπηηθήο
Κξήηεο (ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην Μεηεσξνινγηθό ηαζκό ηεο νύδαο). Αλαθέξνληαη ηα
θπξηόηεξα ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαηξό ζηελ πεξηνρή απηή θαζώο θαη θαλόλεο γηα ηελ πξόγλσζε
ηεο γέλεζεο, εμέιημεο, θίλεζεο θαη δηάξθεηαο ησλ θαηλνκέλσλ.
Σέινο εμεηάδνληαη πέληε πεξηπηώζεηο κεηεσξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, νη νπνίεο ζπλνδεύηεθαλ κε πνιύ
έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα ζηελ πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Κξήηεο. Παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
(πξαγκαηηθνί κεηεσξνινγηθνί ράξηεο - αλαιύζεηο) θαη ε εμέιημε απηήο, κέζσ πξνγλσζηηθώλ ραξηώλ. Έηζη
κειεηώληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ αηκόζθαηξα ηηο δεδνκέλεο θαηξηθέο πεξηόδνπο θαη νη
νπνίεο ζπλνδεύηεθαλ κε κεγάια ύςε βξνρήο - έληνλεο θαηαηγίδεο, πνιύ ηζρπξνύο αλέκνπο, εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα, αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο κε ρηόληα ή θαύζσλα.
πκπεξαζκαηηθά γίλεηαη κηα εθηίκεζε, ηεο πηζηήο ή κε, πξνζνκνίσζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηα
αξηζκεηηθά κνληέια. Αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηα απνηειέζκαηα απηώλ είλαη αθξαία θαη ππεξβνιηθά,
γεληθά έρνπλ εμειηρζεί αξθεηά ώζηε λα απνηεινύλ ην βαζηθό εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ζήκεξα
ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ παγθνζκίσο. Αηζηόδνμε παξνπζηάδεηαη ε πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο, ε νπνία
ζηεξίδεηαη ζε ζπζηήκαηα πνιιώλ επεμεξγαζηώλ, κε απνηειέζκαηα πην ιεπηνκεξή ηόζν ζε ρσξηθή όζν θαη
ζε ρξνληθή θιίκαθα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γε πεξηβάιιεηαη από έλα ζηξώκα αέξα, ηελ αηκόζθαηξα. Μέζα ζηελ αηκόζθαηξα
δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα θπζηθά θαηλόκελα, ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα θαη ν θιάδνο ηεο
επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε απηά νλνκάδεηαη Μεηεσξνινγία.
Από ηα πξώηα ρξόληα ηεο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ πιαλήηε Γε ηα κεηεσξνινγηθά
θαηλόκελα πξνζέιθπαλ ηελ πξνζνρή ηνπ. Η πξώηε επηζηεκνληθή θίλεζε ζρεηηθά κε ηελ
παξαηήξεζε θαη εξκελεία ησλ κεηεσξνινγηθώλ θαηλνκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηελ Αξραία Ειιάδα,
ηνλ 4ν π.Χ αηώλα. Οη Έιιελεο θηιόζνθνη κπόξεζαλ λα εξκελεύζνπλ αξθεηά κεηεσξνινγηθά
θαηλόκελα θαη πξνρώξεζαλ σο ηε ζηαηηζηηθή πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ κε θαηαγξαθή εκεξνινγίσλ,
γλσζηώλ σο παξαπήγκαηα. ηελ αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο θάζε εκέξα αλαξηνύζαλ πάλσ ζε
καξκάξηλε ζηήιε ην δειηίν θαηξνύ ηεο εκέξαο, ην παξάπεγκα.
ηε Ρσκατθή αγνξά ηεο Αζήλαο, ππάξρεη πνιύ θαιά δηαηεξεκέλν αξραίν νηθνδόκεκα γλσζηό
ζαλ πύξγνο ησλ αλέκσλ. Σν νηθνδόκεκα απηό είλαη καξκάξηλν νθηαγσληθό, ύςνπο πεξίπνπ 12
κέηξσλ, θαη ζηε ζηέγε ηνπ ππήξρε ράιθηλνο αλεκνδείθηεο πνπ πεξηζηξέθνληαλ αλάινγα κε ηνλ
αέξα θαη έδεηρλε έλαλ από ηνπο νθηώ αλέκνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο θάζε πιεπξάο
ηνπ πύξγνπ.
Αθόκε θαη ζήκεξα, ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα εμαθνινπζνύλ λα πξνζειθύνπλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ αλζξώπσλ, γηαηί επηδξνύλ ζηελ δσή ηνπο. Η πξόγλσζε ηνπ
θαηξνύ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο όισλ θαη δελ αθνξά κόλν ηελ ηξέρνπζα
εκέξα, αιιά δίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζε βάζνο ρξόλνπ. Πνιιέο από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο
πξνγξακκαηίδνληαη λα πινπνηεζνύλ ζε ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο, ε θαηαιιειόηεηα ηνπ
θαηξνύ ην επηηξέπεη.
Αξθεηνί είλαη απηνί, όκσο, πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηα απνηπρεκέλε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ,
ε νπνία αλέηξεςε ηα ζρέδηά ηνπο. πλήζσο ν άλζξσπνο ζπκάηαη ηηο απνηπρεκέλεο πξνγλώζεηο
ηνπ θαηξνύ θαη όρη ηηο επηηπρεκέλεο πνπ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο. ύκθσλα κε αληηθεηκεληθή
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα ηηο επόκελεο 72 ώξεο (ηξεηο εκέξεο) έρεη
επηηπρία πεξίπνπ 90%. Γηα ηηο επόκελεο δύν εκέξεο,4 ε θαη 5ε, έρεη επηηπρία πεξίπνπ 80%. Γηα ηελ
6ε θαη 7ε εκέξα έρεη επηηπρία πεξίπνπ 60% κε 70%, θαη από εθεί θαη πέξα κέρξη ηε 10 ε εκέξα,
πέθηεη θάησ από ην 60% θαη δελ ζεσξείηαη αθόκε αμηόινγε γηα επηρεηξεζηαθή ρξήζε.
Η παξνύζα εξγαζία δελ απνηειεί εμνλπρηζηηθή έξεπλα ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα
ζηελ αηκόζθαηξα θαη δεκηνπξγνύλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα. ηεξίδεηαη θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο
αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ην ξεπζηό πνπ πεξηβάιιεη ηε Γε, αθνύ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε απαηηεί
πξνρσξεκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία πνιιώλ εηώλ
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1.1 Ηλιακή Θέρμανση
Ο Ήιηνο απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ελέξγεηαο ε νπνία πεδαιηνπρεί ηελ θπθινθνξία ηεο
αηκόζθαηξαο ηεο Γεο θαη ελεξγνπνηεί ηνπο αλέκνπο θαη ηηο θαηαηγίδεο. Η θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο
κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ θαηξό θαη ηελ ρξνληθή θαη ρσξηθή κεηαβιεηόηεηά ηνπ.
Η ειηαθή ελέξγεηα, κε ηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, γλσζηή σο εηζεξρόκελε
ειηαθή αθηηλνβνιία, θηάλεη ζηε Γε όπνπ θαη γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεξκόηεηα θαη θσο. Έλα κεγάιν
κέξνο απηήο δηαπεξλά ηελ αηκόζθαηξα θαη απνξξνθάηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, κε απνηέιεζκα
ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο.

Ηιηαθή τροτηά θατά το ζερηλό ειηοστάσηο
(40*Ν) 22 Ιοσλίοσ. Μεσεκβρηλή γφλία
αλύυφσες (θατά το δελίζ) 73,5*

Ηιηαθή τροτηά θατά τελ
εαρηλή Ισεκερία (40*Ν)
20 Μαρτίοσ. Μεσεκβρηλή
γφλία αλύυφσες 50*

Αρθτηθός θύθιος
(66,5*Ν)

Τροπηθός
τοσ
Αηγόθεροσ
(23,5*S)

Τροπηθός τοσ
Καρθίλοσ
(23,5*Ν)

Κύθιος
Αλταρθτηθής
(66,5*S)

Ηιηαθή τροτηά θατά τελ
υζηλοπφρηλή Ισεκερία (40*Ν)
23 Σεπτεκβρίοσ. Μεσεκβρηλή
γφλία αλύυφσες 50*

Ηιηαθή τροτηά θατά το τεηκερηλό
Ηιηοστάσηο (40*Ν) 22 Δεθεκβρίοσ.
Μεσεκβρηλή γφλία αλύυφσες 26,5*

Στήκα 1.1. Η ειηαθή ελέργεηα ποσ υτάλεη στελ επηυάλεηα τες Γες είλαη ελτολότερε το θαιοθαίρη (25).

Στήκα 1.2. Όσο πηο θάζετα προσπίπτοσλ οη αθτίλες τοσ Ήιηοσ σε έλα τόπο, τόσο κεγαιύτερε είλαη ε
ελέργεηα ποσ υτάλεη σε αστόλ (3).

Η ζέξκαλζε όκσο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο από ηνλ Ήιην δελ είλαη νκνηόκνξθε. Η ελέξγεηα πνπ
θηάλεη ζε θάζε ηόπν εμαξηάηαη από ηε θαζεηόηεηα κε ηελ νπνία νη ειηαθέο αθηίλεο πξνζπίπηνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηεο γεο. Όζν πην θάζεηα πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ ζε έλα ηόπν, ηόζν κεγαιύηεξε
είλαη ε ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζε απηόλ. Έηζη, νη πεξηνρέο πνπ θσηίδνληαη ζρεδόλ θάζεηα ζεξκαίλνληαη
έληνλα, ελώ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ειηαθέο αθηίλεο θηάλνπλ πιάγηα ζεξκαίλνληαη αζζελώο (ζρήκα
1.2).
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Η Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ Ήιην, νινθιεξώλνληαο κηα πεξηζηξνθή ζε έλα έηνο. Αλ ν
άμνλάο ηεο ήηαλ θάζεηνο ζηελ ηξνρηά ηεο, πεξηνρέο κε ην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο ζα ζεξκαίλνληαλ
νκνηόκνξθα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ν άμνλαο ηεο Γεο ζρεκαηίδεη
γσλία 23,50 κε ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ηεο (ζρήκα 1.1) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο, ζε έλα
δεδνκέλν ηόπν, αιιάδεη ε θαζεηόηεηα πξόζπησζεο ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ. Έηζη, ε ζέξκαλζε είλαη
δηαθνξεηηθή θαη παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ.

1.2 Γήινη ακτινοβολία
Η Γε, σο κέιαλ ζώκα, αλάινγα κε ηελ επηθαλεηαθή ηεο ζεξκνθξαζία εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή
αθηηλνβνιία, ζε κεγάια κήθε θύκαηνο (ππέξπζξν), ε νπνία νλνκάδεηαη ζεξκηθή αθηηλνβνιία. Η ζεξκηθή
αθηηλνβνιία καδί κε ηελ αθηηλνβνιία ηεο γήηλεο αηκόζθαηξαο πξνο ην δηάζηεκα απνηεινύλ ηελ νιηθή
γήηλε αθηηλνβνιία. Μεηξήζεηο από δνξπθόξνπο έρνπλ δείμεη όηη ην ζύζηεκα Γε – αηκόζθαηξα εθπέκπεη
πξνο ην δηάζηεκα ην 31% ηεο εηζεξρόκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο είλαη ζρεηηθά δηαπεξαηή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Έηζη θύξηνο απνδέθηεο
ηεο ειηαθήο ζεξκόηεηαο είλαη ε επηθάλεηα ηεο Γεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εθπέκπεη ζεξκόηεηα πξνο
ηελ αηκόζθαηξα θαη από εθεί πξνο ην δηάζηεκα. Επεηδή ην κήθνο θύκαηνο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο
είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από απηό ηεο ειηαθήο, ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη ζρεδόλ εμ’
νινθιήξνπ από ηελ αηκόζθαηξα, εηδηθόηεξα από ηνπο πδξαηκνύο θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζρήκα
1.3). Απηή ε απνξξόθεζε ηεο ζεξκόηεηαο, πνπ πξνέξρεηαη από ηε Γε, απνηειεί ηε βαζηθόηεξε
δηεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.

Στήκα 1.3. Η ειηαθή κηθρού κήθοσς θύκατος
αθτηλοβοιία θαη ε γήηλε κεγάιοσ κήθοσς θύκατος
(25).

Στήκα
1.4.
Έκκεσε
ζέρκαλσε
ατκόσυαηρας από τολ Ήιηο (4).

τες

Η ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πθίζηαηαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο. Όκσο ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο Γεο εθπέκπεηαη ζπλερώο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (ζρήκα 1.4). Σαλ άκεζν απνηέιεζκα, ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία
απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αγγίδνληαο ηε κέγηζηε ηηκή

πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ

απνγεύκαηνο, θαη ςύρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, θηάλνληαο ζηελ ειάρηζηε ηηκή ιίγν κεηά ηεο
αλαηνιή ηνπ Ηιίνπ.
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2.1 Η έννοια ηης αημοζθαιρικής πίεζης και μονάδες μέηρηζης ασηής
Η αηκνζθαηξηθή πίεζε παξνπζηάδεη κεγάιε ζπνπδαηόηεηα γηα ηελ Μεηεσξνινγία γηαηί ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηε ζεξκνθξαζία (αθνύ ε ζεξκνθξαζία είλαη ην θύξην αίηην ησλ κεηαβνιώλ ηεο πίεζεο), ελώ
νη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο πξνθαινύλ ηνπο αλέκνπο θαη θαζνξίδνπλ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηξνύ.
Αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ε πίεζε πνπ αζθεί ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο, δειαδή ε αηκόζθαηξα ιόγσ
ηνπ βάξνπο ηεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηεο μεξάο θαη γεληθά πάλσ ζε θάζε επηθάλεηα.
Αξηζκεηηθά είλαη ίζε κε ην βάξνο κηαο θαηαθόξπθεο ζηήιεο αέξα πνπ ζηε βάζε ηεο ε επηθάλεηα είλαη
έλα ηεηξαγσληθό εθαηνζηό θαη εθηείλεηαη κέρξη ηελ θνξπθή ηεο αηκόζθαηξαο.
Η βαξνκεηξηθή πίεζε κεηξάηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο αλά ηνλ θόζκν. Οη δύν πην γλσζηέο
κνλάδεο είλαη νη ίληζεο ζηήιεο πδξαξγύξνπ (inHg) θαη ηα millibars (mb). Οη ίληζεο δελ
αληηπξνζσπεύνπλ θαη’ επζείαλ ηνλ νξηζκό ηεο πίεζεο γηαηί είλαη νπζηαζηηθά κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο.
Η κνλάδα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα ηνλ νξηζκό είλαη 1millibar(mb)=1000dynes/cm2, αθνύ ζην
κεηξηθό ζύζηεκα CGS ε θαλνληθή αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη πεξίπνπ 1000000dyn/cm2=1bar. Σήκεξα
επεηδή είλαη απνδεθηό ην Γηεζλέο Μεηξηθό Σύζηεκα (SI) ζην νπνίν κνλάδα κέηξεζεο αηκνζθαηξηθήο
πίεζεο είλαη ην Pascal=1Newton/m2 θαη επεηδή 1millibar = 100Pascal = 1hectopascal(hPa),
ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ από ηηο Μεηεσξνινγηθέο Υπεξεζίεο ζαλ κνλάδα κέηξεζεο ην hectopascal (hPa).

2.2 Βαρομεηρική Πίεζη ζηη Μέζη ηάθμη Θάλαζζας
Δθόζνλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε εμαξηάηαη από ην βάξνο πνπ αζθεί ε αηκόζθαηξα πάλσ ζε θάζε
επηθάλεηα, κεηαβάιιεηαη κε ην πςόκεηξν, νπόηε ε πίεζε κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζή ηνπ ύςνπο. Γηα ηελ
αλάιπζε ησλ Μεηεσξνινγηθώλ ραξηώλ ρξεηάδεηαη λα ζπγθξηζνύλ νη πηέζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο
ζηαζκνύο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, κε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Τν πην θνηλό
επίπεδν ζύγθξηζεο είλαη ε Μέζε Σηάζκε ηεο Θάιαζζαο. Έηζη ε βαξνκεηξηθή πίεζε ηνπ εθάζηνηε
ζηαζκνύ αλάγεηαη ζην επίπεδν ηεο Μέζεο Σηάζκεο ηεο Θάιαζζαο γλσξίδνληαο όηη κέρξη ην ύςνο ησλ
32Km (10000ft) ε πίεζε πέθηεη κε ξπζκό θαηά κέζν όξν 34mb (1in)/1000ft ή 1hPa/8m.

2.3 Ο ρόλος ηης Θερμοκραζίας
Ο ξόινο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Αλ ν αέξαο είλαη
ζεξκόο έρεη ηελ ηάζε λα εθηνλώλεηαη ελώ αλ είλαη ςπρξόο λα ζπκπηέδεηαη. Θεσξώληαο ηξεηο ζηήιεο
αέξα κε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαη ππνζέηνληαο όηη ε βαξνκεηξηθή πίεζε ζηε βάζε θαη ηελ θνξπθή
θάζε ζηήιεο είλαη ε ίδηα, ζα παξαηεξεζεί δηαθνξεηηθό ύςνο ζε θάζε ζηήιε, ην νπνίν εμαξηάηαη από ηε
ζεξκνθξαζία. Τν ύςνο ηεο ζεξκήο ζηήιεο είλαη ην κεγαιύηεξν, ελώ ε ςπρξόηεξε ζηήιε έρεη ην
κηθξόηεξν ύςνο. Η πηώζε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο είλαη ίδηα θαη ζηηο ηξεηο ζηήιεο, δηαθέξεη όκσο ν
βαζκόο πηώζεο κε ην ύςνο. Ο βαζκόο απηόο είλαη κηθξόηεξνο ζηε ζηήιε κε ηελ πςειή ζεξκνθξαζία
θαη κεγαιύηεξνο ζηε ζηήιε κε ηε ρακειή ζεξκνθξαζία (ζρήκα 2.1).
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Σχήμα 2.1. Η πηώζη ηης πίεζης ελαηηώνεηαι με ηο ύψος και διαθέρει με ηη θερμοκραζία ηης αέριας
μάζας (25).

2.4 Ιζοβαρείς καμπύλες και βαροβαθμίδα
Η νξηδόληηα δηαλνκή ηνπ πεδίνπ ησλ πηέζεσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ξνή ηνπ αλέκνπ.
Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε άληζε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο
δεκηνπξγεί κεηαβνιέο ζηελ ππθλόηεηά ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμαλαγθαζκέλε θίλεζε αεξίσλ καδώλ
θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ αλέκνπ. Γηα λα αλαιπζεί ε ξνή ηνπ αλέκνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε αλάιπζε ηνπ
πεδίνπ πηέζεσλ. Η αλάιπζε απηή γίλεηαη ηόζν ζην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (κεδέλ
πςόκεηξν), όζν θαη ζε επίπεδα ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα πάλσ από απηή. Η αλάιπζε ηνπ πεδίνπ
πηέζεσλ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο γίλεηαη κε ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο, ελώ ζε επίπεδα πάλσ από ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο γίλεηαη κε ηηο ηζνϋςείο.
Ιζνβαξείο ραξαθηεξίδνληαη νη θακπύιεο πνπ πεξλνύλ από ζεκεία (ηόπνπο) κε ηελ ίδηα
αηκνζθαηξηθή πίεζε. Οη ηηκέο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο πξνέξρνληαη από ηηο κεηξήζεηο ησλ
βαξνκέηξσλ ησλ Μεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζηε Μέζε Σηάζκε ηεο Θάιαζζαο θαη
ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξνύληαη ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο επηθαλείαο.
Κάζε ηζνβαξήο θακπύιε έρεη νξηζκέλε ηηκή θαη δελ ηέκλεηαη από άιιε ηζνβαξή, γηαηί απηό ζα
ζήκαηλε όηη ππάξρεη ηόπνο κε δύν δηαθνξεηηθέο ζπγρξόλσο πηέζεηο. Σηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο,
γηα ιόγνπο επθξίλεηαο, νη ηζνβαξείο ραξάζζνληαη αλά δηάζηεκα 2mb ή πεξηζζόηεξν (ζπλήζσο αλά
4mb).
Σρεδόλ πάληα νη ηζνβαξείο ζρεκαηίδνπλ κνξθέο (ζρήκαηα) πάλσ ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο,
πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο κεηεσξνιόγνπο. Κάπνηεο ηζνβαξείο πεξηθιείνπλ πεξηνρέο κε
πςειέο ηηκέο πίεζεο (ζην εζσηεξηθό ηνπο), άιιεο πεξηθιείνπλ πεξηνρέο κε ρακειέο πηέζεηο, ελώ άιιεο
είλαη θακπύιεο γξακκέο. Απηέο νη πεξηνρέο νλνκάδνληαη ζπζηήκαηα πηέζεσλ θαη είλαη πέληε ηύπσλ:
α. Βαξνκεηξηθό ρακειό ή Ύθεζε (Low): Κιεηζηέο ηζνβαξείο θακπύιεο, θπθιηθέο ή ειιεηπηηθέο, κε
ηηκέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο πνπ ειαηηώλνληαη από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ρακεινύ.
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β. Βαξνκεηξηθό Υςειό ή Αληηθπθιώλαο (High): Κιεηζηέο ηζνβαξείο θακπύιεο, θπθιηθέο ή
ειιεηπηηθέο, κε ηηκέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο πνπ απμάλνπλ από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν.
γ. Βαξνκεηξηθόο Λαηκόο (Col): Πεξηνρή κεηαμύ δύν Φακειώλ θαη δύν Υςειώλ κε ζηαπξνεηδή
δηάηαμε.
δ. Απιώλαο Υθέζεσλ (Trough): Ιζνβαξείο ζε ζρήκα V ή U κεηαμύ δύν πςειώλ ή επηκήθπλζε ελόο
ρακεινύ, κε ηελ ειάρηζηε πίεζε θαηά κήθνο γξακκήο πνπ ιέγεηαη Trough Line θαη ζεκεηώλεη ηηο ζέζεηο
ηεο κέγηζηεο θπθισληθήο θακππιόηεηαο ησλ ηζνβαξώλ.
ε. Βαξνκεηξηθή Σθήλα (Ridge): Ιζνβαξείο ζε ζρήκα

κεηαμύ δύν ρακειώλ ή επηκήθπλζε ελόο

πςεινύ, κε ηελ κέγηζηε πίεζε θαηά κήθνο γξακκήο πνπ ιέγεηαη Ridge Line θαη ζεκεηώλεη ηηο ζέζεηο
ηεο κέγηζηεο αληηθπθισληθήο θακππιόηεηαο ησλ ηζνβαξώλ.
Η κεηαβνιή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, ζε δηεύζπλζε θάζεηε πάλσ ζηηο ηζνβαξείο αλά κνλάδα
κήθνπο, νλνκάδεηαη βαζκίδα πίεζεο ή βαξνβαζκίδα. Δπεηδή ππνινγίδεηαη από ην πειίθν ηεο δηαθνξάο
πίεζεο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ηζνβαξώλ πξνο ηελ απόζηαζε απηώλ, ζεκαίλεη όηη όζν κηθξόηεξε είλαη
ε απόζηαζή ηνπ, ηόζν απόηνκεο κεηαβνιέο ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ πίεζε θαη ε βαξνβαζκίδα
ραξαθηεξίδεηαη «αθξαία» ή «έληνλε». Δάλ αληίζεηα νη ηζνβαξείο παξνπζηάδνπλ κεγάιε απόζηαζε
κεηαμύ ηνπο, νη κεηαβνιέο ζηελ πίεζε είλαη πνιύ πην νκαιέο θαη έηζη ε βαξνβαζκίδα ραξαθηεξίδεηαη
ζαλ «κηθξή» ή «αζζελήο».

Σχήμα 2.2. Βαρομεηρικός χάρηης επιθανείας
(2).

Σχήμα 2.3. Σχημαηική παράζηαζη βαροβαθμίδας
(3).
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3.1 Γενικά ταρακηηριζηικά ηης κίνηζης ηοσ ανέμοσ
Ο άλεκνο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο αέξηαο κάδαο κέζα ζηελ αηκόζθαηξα πνπ καο
πεξηβάιιεη θαη αλαθέξεηαη ζηελ νξηδόληηα ή ζρεδόλ νξηδόληηα θίλεζε απηώλ. Υπάξρνπλ θαη
θαηαθόξπθεο θηλήζεηο αεξίσλ καδώλ πνπ νλνκάδνληαη ξεύκαηα θαη ηα νπνία αλ θαη θαηαιακβάλνπλ
κηθξό πνζνζηό (1%) αλαινγηθά κε ηε ζπλνιηθή ξνή ηνπ αέξα ζηελ αηκόζθαηξα είλαη πνιύ ζεκαληηθά
γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ελόο ηόπνπ. Σε γεληθέο γξακκέο πάλησο, ν όξνο άλεκνο ρξεζηκνπνηείηαη
αλαθνξηθά κε ηελ νξηδόληηα θίλεζε ηνπ αέξα.
Ζ θίλεζε κηαο αέξηαο κάδαο ζε ρακειά ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο επεξεάδεηαη αξθεηά από ηελ
ηξηβή κε ηε επηθάλεηα ηεο μεξάο θαη ηεο ζάιαζζαο (ζρήκα 3.1). Σε πςειά ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο
ε ξνή ηνπ αλέκνπ είλαη νκαιόηεξε θαη κεηαηξέπεηαη ζε ηπξβώδε ή ζηξνβηιώδε ξνή όηαλ πιεζηάδεη ην
έδαθνο. Απηή ε κε ζηξσηή ξνή ηνπ αλέκνπ γίλεηαη εληνλόηεξε πάλσ από αλώκαιν ππόβαζξν.
Δπεξεάδεηαη αθόκε θαη από ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηεο ζεξκήο επηθάλεηαο θαη ηνπ
ςπρξόηεξνπ πάλσ από απηή αέξα, γηαηί δεκηνπξγνύληαη θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ησλ κελ ζεξκώλ
αεξίσλ καδώλ πξνο ηα επάλσ, ησλ δε ςπρξώλ πξνο ηα θάησ. Έηζη ε ξνή ηνπ αλέκνπ είλαη
πεξηζζόηεξν ζηξσηή πάλσ από ηε ζάιαζζα, όπνπ ε επηθάλεηα ηεο είλαη νκαιόηεξε από εθείλε ηεο
μεξάο θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα είλαη πεξηζζόηεξν νκνηόκνξθε. Ζ επηθαλεηαθή ηξηβή
θαη νη θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ κεηώλνληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ από ην
έδαθνο, κε απνηέιεζκα ηελ πξννδεπηηθή ζηαζεξόηεηα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Κεηά από κηα
απόηνκε αύμεζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, κεξηθά κέηξα από ην έδαθνο, ν άλεκνο απμάλεη νκαιόηεξα κέρξη
ηα 500 πεξίπνπ κέηξα. Από εθεί θαη πάλσ ζεσξεηηθά δελ ππάξρνπλ ηξηβέο, εθηόο από ηηο πεξηνρέο κε
νξεηλνύο όγθνπο, όπνπ νη αλαηαξάμεηο πνπ πξνθαινύληαη από ην αλάγιπθν επεθηείλνληαη θαη ζε
κεγαιύηεξα ύςε.

Σρήκα 3.1. Απεηθόληζε ηνπ αλέκνπ πάλσ από ηελ επηθάλεηα (26).

Τα βαζηθόηεξα ζηνηρεία ηνπ αλέκνπ είλαη ε δηεύζπλζε θαη ε έληαζε απηνύ. Ζ δηεύζπλζε ηνπ
αλέκνπ είλαη ε δηεύζπλζε από ηελ νπνία πλέεη ν άλεκνο θαη κεηξηέηαη ζε κνίξεο, κε δεμηόζηξνθε αξρή
κέηξεζεο ην βνξξά. Ζ έληαζε ηνπ αλέκνπ είλαη ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο ηαρύηεηάο ηνπ, ζπλήζσλ
κεηξηέηαη ζε θόκβνπο (knots ή κε ζύληκεζε kts). Τα δύν απηά ραξαθηεξηζηηθά νξίδνπλ ην
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δηαλπζκαηηθό κέγεζνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, πνπ ζπρλά αλαγξάθεηαη κε ηε κνξθή 270/35ΘΤ
(δειαδή άλεκνο πνπ πλέεη από ηα δπηηθά κε έληαζε 35 θόκβσλ).
3.2 Αιηίες δημιοσργίας ηοσ ανέμοσ
Οη θύξηεο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλέκνπ είλαη:
 Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεη ηόζν ε αηκόζθαηξα όζν θαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
 Ζ αλνκνηνγέλεηα ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο.
 Ζ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο.
Ζ αιιαγή ηεο ηαρύηεηαο (έληαζε θαη δηεύζπλζε) νλνκάδεηαη επηηάρπλζε. Ζ επηηάρπλζε
πξνθαιείηαη από κία ή πεξηζζόηεξεο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηελ αέξηα κάδα. Δάλ όιεο νη δπλάκεηο
πνπ δξνπλ ζε κηα κάδα αέξα εμηζνξξνπνύληαη κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε ε ζπληζηακέλε δύλακε λα είλαη
κεδεληθή, ηόηε ε ζπγθεθξηκέλε κάδα αέξα δελ επηηαρύλεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα θηλείηαη ζε επζεία
γξακκή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Ζ θαηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζηαζεξή ηαρύηεηα αλέκνπ
είλαη γλσζηή ζαλ ηζνξξνπεκέλε ξνή (balanced flow).

3.3 Δύναμη βαροβαθμίδας

Σρήκα 3.2. Η δύλακε βαξνβαζκίδαο πξνθαιεί ηελ έλαξμε θίλεζεο κηαο αέξηαο κάδαο (3).

Ζ νξηδόληηα βαξνβαζκίδα δεκηνπξγεί κηα νξηδόληηα δύλακε, ηε δύλακε βαξνβαζκίδαο ε νπνία
θαζνξίδεη ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ αξρηθή δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ηεο
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κεηαμύ δύν ηόπσλ, δειαδή ε βαξνβαζκίδα, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε
δύλακε βαξνβαζκίδαο (ζρήκα 3.2), επνκέλσο ηόζν ηζρπξόηεξε ζα είλαη θαη ε πλνή ηνπ αλέκνπ.
Δπεηδή ε δηεύζπλζε ηεο δύλακεο βαξνβαζκίδαο είλαη από ηηο πςειέο πξνο ηηο ρακειέο αηκνζθαηξηθέο
πηέζεηο θαη θάζεηε πξνο ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο, ε αξρηθή ηάζε θίλεζεο ηνπ αλέκνπ ζα είλαη
παξάιιειε πξνο ηε βαξνβαζκίδα θαη θάζεηε πξνο ηηο ηζνβαξείο. Αλ απηή ήηαλ ε κνλαδηθή δξώζα
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δύλακε ζε κηα κάδα ηόηε, ε κάδα ζα παξνπζίαδε ζπλερή επηηάρπλζε πξνο πεξηνρέο κε ρακειέο πηέζεηο,
νη νπνίεο ζηαδηαθά ζα έπαπαλ λα πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ηνπ αέξα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα
όκσο, ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλάκεηο πνπ ελεξγνύλ ζηελ αέξηα κάδα θαη κεηαβάιινπλ νπζηαζηηθά ηελ
αξρηθή ηαρύηεηα θαη ηελ δηεύζπλζε πνπ απηή απέθηεζε ιόγσ ηεο δύλακεο βαξνβαζκίδαο.

3.4 Δύναμη ηριβής
Ο αέξαο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη όπσο έλα νπνηνδήπνηε ξεπζηό θνληά ζην
ζπλνξηαθό ζηξώκα κε άιιεο επηθάλεηεο. Όηαλ πλέεη πάλσ από επηθάλεηα ζάιαζζαο ή μεξάο,
αλαπηύζζνληαη νη δπλάκεηο ηξηβήο πνπ ηείλνπλ λα επηβξαδύλνπλ ηεο γεληθόηεξε θίλεζε. Οη ηξηβέο
κεηώλνληαη κε ην πςόκεηξν θαη είλαη ζεσξεηηθά αλύπαξθηεο πάλσ από ην πςόκεηξν ησλ 500 κέηξσλ
(ζρήκα 3.1). Ζ επηξξνή ηνπο είλαη κεγαιύηεξε πάλσ από ρεξζαίεο επηθάλεηεο ιόγσ ηνπ αλώκαινπ
εδάθνπο θαη κηθξόηεξε πάλσ από ζαιάζζηεο πεξηνρέο.

3.5 Δύναμη Coriolis (Δύναμη εκηροπής)
Ζ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο είλαη πεξίπνπ 1600Km/h ζηνλ
Ηζεκεξηλό θαη κεηώλεηαη ζπλερώο κε ηελ αύμεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο κέρξη ηνπο πόινπο όπνπ
κεδελίδεηαη. Θαζώο ν άλεκνο, ιόγσ δηαθνξώλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ πηέζεσλ, θηλείηαη νξηδόληηα πάλσ
ζηε Γε, ε επηθάλεηα ηεο Γεο πεξηζηξέθεηαη θάησ από απηόλ.
Ζ δύλακε Coriolis επηδξά κόλν ζε θηλνύκελε κάδα αέξα. Γελ είλαη κηα «πξαγκαηηθή» δύλακε, αιιά
κηα θαηλνκεληθή δύλακε, πνπ νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ αέξα άλσ από ηελ πεξηζηξεθόκελε Γε. Γηα λα
γίλεη θαιύηεξα αληηιεπηό ην θαηλόκελν αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα.
Θεσξείηαη κηα πεξηπνιηθή πεξηνρή ηεο Γεο ζην βόξεην εκηζθαίξην κε θέληξν ην βόξεην πόιν
(ζρήκα 3.3) θαη κε πεξηθέξεηα θάπνην γεσγξαθηθό παξάιιειν. Γηα επθνιία αληηθαζίζηαηαη ε θίλεζε ηεο
αέξηαο κάδαο κε ηελ θίλεζε θάπνηνπ βιήκαηνο ζην ρώξν. Έζησ όηη εθηνμεύεηαη απηό ην βιήκα από ην
βόξεην πόιν πξνο ην ζεκείν Φ πάλσ ζηε Γε. Ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο πεξί ηνπ άμνλά ηεο
(δεμηόζηξνθα σο πξνο ην βόξεην πόιν) ην ζεκείν Φ κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε Φ’ κέζα ζην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ην βιήκα από ηε ζέζε Β ζηε ζέζε Φ. Τν βιήκα όκσο, πνπ δελ
ζπκκεηέρεη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο, ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ΒΦ θαη γίλεηαη
αληηιεπηό ζηνλ παξαηεξεηή πνπ εθηόμεπζε ην βιήκα, όηη απηό εθηξέπεηαη ζπλερώο δεμηά. Έζησ όηη
εθηνμεύεηαη έλα βιήκα από ην ζεκείν Ε πξνο ην βόξεην πόιν. Πάιη ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο ην
ζεκείν Ε κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε Ε’ κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα θζάζεη ην βιήκα
ζηε ζέζε Β. Θαη πάιη γίλεηαη αληηιεπηό ζε παξαηεξεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο, όηη
ην βιήκα κέζα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, σο πξνο ην βόξεην πόιν, θαη
εκθαλίδεη θαη πάιη κηα εθηξνπή πξνο ηα δεμηά ηεο αξρηθήο δηεύζπλζήο ηνπ.
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Σην ζρήκα 3.4 θαίλεηαη ε εθηξνπή ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Γεο,
όπνπ ζην βόξεην εκηζθαίξην είλαη πξνο ηα δεμηά θαη ζην λόηην εκηζθαίξην είλαη πξνο ηα αξηζηεξά ηεο
αξρηθήο ηνπ δηεύζπλζεο.

Σρήκα 3.3. Απεηθόληζε ηεο δύλακεο Coriolis
ζην βόξεην εκηζθαίξην (27).

Σρήκα 3.4. Απεηθόληζε ηεο δύλακεο Coriolis ησλ
αλέκσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην Βόξεην θαη Νόηην
εκηζθαίξην θαη Ιζεκεξηλό (27).

Ζ δύλακε εθηξνπήο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ νλνκάδεηαη δύλακε Coriolis. Σύκθσλα κε ηε
ζεσξία ηεο δύλακεο εθηξνπήο ιόγσ πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, νη αέξηεο κάδεο εθηξέπνληαη πξνο ηα δεμηά
ζην βόξεην εκηζθαίξην θαη πξνο ηα αξηζηεξά ζην λόηην εκηζθαίξην. Ζ δύλακε Coriolis εθθξάδεηαη από
ηελ εμίζσζε:
Fc=2mVσsinθ
Όπνπ: m : ε κάδα ηνπ αέξα (αέξηα κάδα)
V : ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ
σ : ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο (rad/sec)
θ : ην γεσγξαθηθό πιάηνο
Δπεηδή ζηνλ ηζεκεξηλό θ=00 , sinθ=0 νπόηε Fc=0, άξα ν άλεκνο ζηνλ ηζεκεξηλό κε δηεύζπλζε
παξάιιειε πξνο απηόλ δελ εθηξέπεηαη, αθνύ ε δύλακε Coriolis κεδελίδεηαη. Δπεηδή ζηνπο πόινπο
θ=900, sinθ=1 νπόηε Fc=2mVσ, άξα ε δύλακε Coriolis παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή θαη ν άλεκνο
πθίζηαηαη ηε κεγαιύηεξε εθηξνπή.
Σπκπεξαζκαηηθά δηαπηζηώλεηαη όηη ε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ επεξεάδεηαη από ηελ πεξηζηξνθή ηεο
Γεο. Ζ ηαρύηεηά ηνπ όκσο είλαη αλεμάξηεηε ηεο θίλεζεο απηήο. Κόλν ε δύλακε βαξνβαζκίδαο θαη ε
δύλακε ηξηβήο επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ.
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3.6 Άνεμος γεωζηροθικός
Ο νξηδόληηνο άλεκνο πνπ πλέεη πάλσ από ην ζηξώκα ηξηβήο, δειαδή ζε ζηάζκεο κε πςόκεηξα
πάλσ από ηα 500 κέηξα, νλνκάδεηαη γεσζηξνθηθόο άλεκνο. Όηαλ μεθηλήζεη λα αλαπηύζζεηαη θάπνηα
δύλακε βαξνβαζκίδαο P, ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη θάζεηα πξνο ηηο ηζνβαξείο, κε
δηεύζπλζε από ηηο πςειέο πηέζεηο πξνο ηηο ρακειέο (ζρήκα 3.5). Θαζώο ν αέξαο επηηαρύλεηαη ππό ηελ
επίδξαζε αξρηθά ηεο δύλακεο βαξνβαζκίδαο, ε δύλακε Coriolis Fc, ε νπνία πξννδεπηηθά εληζρύεηαη,
ηνλ αλαγθάδεη λα ζηξαθεί βαζκηαία πξνο ηα δεμηά από ηελ αξρηθή ηνπ πνξεία (βόξεην εκηζθαίξην). Οη
δύν δπλάκεηο ηειηθά θηάλνπλ ζε ηζνξξνπία έηζη ώζηε ν άλεκνο λα πλέεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ
ζε επζύγξακκε ηξνρηά, παξάιιεια πξνο ηηο ηζνβαξείο θαη κε ηηο ρακειέο πηέζεηο πξνο ηα αξηζηεξά ηεο
θίλεζήο ηνπ. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ηζνβαξώλ (βαξνβαζκίδα) ζε κηα πεξηνρή ηνπ ράξηε επηηξέπεη
ηνλ ππνινγηζκό κε πνιύ θαιή πξνζέγγηζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ (γεσζηξνθηθνύ).

Σρήκα 3.5. Γεσζηξνθηθόο άλεκνο (Vg) κε επζύγξακκεο ηζνβαξείο ζην βόξεην εκηζθαίξην (27).

3.7 Άνεμος βαροβαθμίδας
Σε έλα θπθιηθό πεδίν αηκνζθαηξηθώλ πηέζεσλ (βαξνκεηξηθό ρακειό ή πςειό), ην νπνίν
απνηειείηαη από ηζνβαξείο θακπύιεο, ν άλεκνο πλέεη παξάιιεια κε απηέο θαη ζπλερώο επηηαρύλεηαη κε
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αιιάδεη ε δηεύζπλζή ηνπ. Γηα λα ζπκβαίλεη απηό ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζηελ
αέξηα κάδα κηα νιηθή (ζπληζηακέλε) δύλακε, ε νπνία ζα δηαηεξεί ηελ θακππιόγξακκε ξνή.
Γηα άλεκν πνπ πλέεη αξηζηεξόζηξνθα γύξσ από έλα ρακειό ζην βόξεην εκηζθαίξην, ε
ζπληζηακέλε δύλακε πξνθύπηεη πξνο ην θέληξν ηνπ ρακεινύ θαη ππνδειώλεη όηη ε δύλακε
βαξνβαζκίδαο είλαη κεγαιύηεξε από ηε δύλακε Coriolis. Γηα άλεκν πνπ πλέεη δεμηόζηξνθα γύξσ από
έλα πςειό ζην βόξεην εκηζθαίξην, ε ζπληζηακέλε δύλακε πξνθύπηεη πξνο ην θέληξν ηνπ πςεινύ θαη
ππνδειώλεη όηη ε δύλακε Coriolis είλαη κεγαιύηεξε από ηε δύλακε βαξνβαζκίδαο (ζρήκα 3.6).
Δθόζνλ ε δύλακε Coriolis απμάλεη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, ε ξνή γύξσ από έλα πςειό ζα είλαη
ηζρπξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ξνή γύξσ από έλα ρακειό, γηα ηζαπέρνπζεο ηζνβαξείο.
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Σην βόξεην εκηζθαίξην ην απνηέιεζκα όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ είλαη έλαο άλεκνο πνπ πλέεη
παξάιιεια κε ηηο ηζνβαξείο, δεμηόζηξνθα γύξσ από έλα πςειό (αληηθπθισληθή θίλεζε) θαη
αξηζηεξόζηξνθα γύξσ από έλα ρακειό (θπθισληθή θίλεζε). Ζ ηζνξξνπεκέλε ξνή ηνπ αέξα γύξσ από
ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο θαιείηαη άλεκνο βαξνβαζκίδαο.

Σρήκα 3.6. Ο άλεκνο πλέεη ζύκθσλα κε ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ γύξσ από έλα
βαξνκεηξηθό πςειό θαη αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ γύξσ από έλα ρακειό
(25).

3.8 Άνεμος επιθανείας

Σρήκα 3.7. Άλεκνο επηθαλείαο θαη νη δπλάκεηο
πνπ ηνλ επεξεάδνπλ (27).

Σρήκα 3.8. Άλεκνο επηθαλείαο
κεηαβνιή ηνπ κε ην πςόκεηξν (27).

θαη

ε

Ο γεσζηξνθηθόο άλεκνο θαη ν άλεκνο βαξνβαζκίδαο είλαη αλεμάξηεηνη ηξηβώλ θαη πλένπλ πάλσ
από ην ζηξώκα ηξηβήο. Οη κεηξήζεηο ηνπ αλέκνπ επηθαλείαο γίλνληαη ζηα 10 κέηξα πάλσ από ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, όπνπ ε επίδξαζε ηεο ηξηβήο γίλεηαη νπζηαζηηθή, κεηώλνληαο ηελ ηαρύηεηα ηνπ
αλέκνπ θαη, καδί κε ηηο άιιεο δπλάκεηο, κεηαβάιινληαο ηελ δηεύζπλζή ηνπ.
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Γηα κεγάιεο θιίκαθαο αλέκνπο επζύγξακκεο ηξνρηάο, ε δύλακε ηξηβήο FT ζπλδπάδεηαη κε ηε
δύλακε Coriolis FC γηα λα ηζνξξνπήζνπλ κε ηελ νξηδόληηα δύλακε βαξνβαζκίδαο P (ζρήκα 3.7). Δπεηδή
ε δύλακε Coriolis είλαη θάζεηε πξνο ηνλ άλεκν θαη ε δύλακε Τξηβήο είλαη αληίζεηε πξνο απηόλ, είλαη
πξνθαλέο όηη νη δύν δπλάκεηο είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο. Σπλεπώο ν νξηδόληηνο άλεκνο επηβξαδύλεηαη
θαηά ηελ θίλεζή ηνπ, από ηε ζπληζηακέλε δύλακε R, ε νπνία δελ είλαη αθξηβώο παξάιιειε πξνο ηηο
ηζνβαξείο, αιιά κε κηα γσλία πξνο ηηο ρακειέο πηέζεηο, πεξίπνπ 10 0 πάλσ από ιείεο επηθάλεηεο (ήξεκε
ζάιαζζα) θαη κέρξη 450 (αλώκαιε μεξά).

Σρήκα 3.9. Άλεκνο επηθαλείαο γύξσ από έλα βαξνκεηξηθό ρακειό (α) θαη έλα βαξνκεηξηθό
πςειό (β), ζην βόξεην εκηζθαίξην (27).

Έηζη αλ πξόθεηηαη γηα βαξνκεηξηθό ρακειό, ν άλεκνο επηθαλείαο θηλείηαη αξηζηεξόζηξνθα θαη
ζρεκαηίδεη γσλία κε ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο, από ηηο πςειέο πξνο ηηο ρακειέο πηέζεηο (ζρήκα 3.9α).
Δάλ πξόθεηηαη γηα βαξνκεηξηθό πςειό, ν άλεκνο επηθαλείαο θηλείηαη δεμηόζηξνθα θαη ζρεκαηίδεη γσλία
κε ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο, από ηηο πςειέο πξνο ηηο ρακειέο πηέζεηο (ζρήκα 3.9β).

3.9 Γενική κσκλοθορία ηης αημόζθαιρας
Τα κεγαιύηεξα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ ε γήηλε επηθάλεηα δέρεηαη ζηα ηξνπηθά πιάηε, πξνθαινύλ
ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Απηό νδεγεί
ζε δηαζηνιή ηνπ αέξα, πνπ θαζίζηαηαη ιηγόηεξν ππθλόο (ειαθξύηεξνο) θαη αξρίδεη λα αλπςώλεηαη. Ζ
αλύςσζε απηή ζηακαηάεη κόιηο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ αλέξρεηαη εμηζσζεί κε ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Σην ύςνο απηό αξρίδεη εμάπισζε ηνπ αέξα ζηα αλώηεξα ηκήκαηα ηεο
αηκόζθαηξάο. Ο ςπρξόο θαη βαξύηεξνο αέξαο θαηεβαίλεη θαη αλαπιεξώλεη ην θελό. Τν ξεύκα απηό
ζπληεξείηαη όζν ππάξρεη ην γελεζηνπξγό αίηην, πνπ είλαη ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά.
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Σρήκα 3.10. Θεσξεηηθή θίλεζε ηνπ αέξα ζε αθίλεηε Γε (25).

Αλ ζεσξεζεί ε Γε αθίλεηε, αγλνώληαο ράξηλ απινπζηεύζεσο ηελ πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ
άμνλά ηεο, παξνπζηάδεηαη ε απινπζηεπκέλε εηθόλα ηεο γεληθήο θπθινθνξίαο ηεο αηκόζθαηξαο. Ζ
ζπζζώξεπζε ησλ αεξίσλ καδώλ ζηνπο πόινπο δεκηνπξγεί πςειέο πηέζεηο θαη ε εθθπγή από ηνλ
Ηζεκεξηλό δεκηνπξγεί αληίζηνηρα ρακειέο πηέζεηο, νπόηε νη αέξηεο κάδεο ζηελ επηθάλεηα θηλνύληαη από
ηηο πςειέο πξνο ηηο ρακειέο πηέζεηο (ζρήκα 3.10).

Σρήκα 3.11. Θεσξία ησλ ηξηώλ θπςειώλ (25).
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Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο ππεηζέξρεηαη
θαη εθηξνπή ιόγσ δύλακεο Coriolis. Ο άλεκνο, αλεξρόκελνο από ηνλ Ηζεκεξηλό, ζηξέθεηαη δεμηά θαη
ηειηθά γίλεηαη δπηηθόο ζε έλα γεσγξαθηθό πιάηνο πεξίπνπ 30 0, νπόηε δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά ην
βόξεην ξεύκα. Όκνηα ην πνιηθό επηθαλεηαθό ξεύκα ζηξέθεηαη δεμηά θαη γίλεηαη αλαηνιηθό ζε
γεσγξαθηθό πιάηνο πεξίπνπ 600 νπόηε δηαθόπηεηαη ην λόηην ξεύκα. Γη’ απηό ζηα πιάηε ησλ 300 θαη 600
ππάξρνπλ κεγάιεο ζπζζσξεύζεηο αεξίσλ καδώλ θαη ζηα δύν εκηζθαίξηα. Ζ ζπζζώξεπζε απηή ησλ
αεξίσλ καδώλ νλνκάδεηαη ζύγθιηζε. Τν βάξνο απηώλ πξνζηίζεηαη ζηηο ππάξρνπζεο αέξηεο κάδεο, κε
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο ζηα πιάηε απηά θαη ηε δεκηνπξγία εκηκόληκσλ δσλώλ πςειώλ
πηέζεσλ θαη αληίζηνηρα ρακειώλ ζηα γεηηνληθά γεσγξαθηθά πιάηε. Σαλ απνηέιεζκα απηώλ έρνπκε
αέξηεο κάδεο λα εηζξένπλ ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε, απνθαζηζηώληαο πάληα ηελ αηκνζθαηξηθή
ηζνξξνπία. Κάδεο ςπρξνύ αέξα πλένπλ λόηηα πξνο ηνπο ηξνπηθνύο θαη αλαπηύζζνληαη κεγάιεο
κεησπηθέο θαηαηγίδεο από ηελ αλάκημε ςπρξνύ θαη ζεξκνύ αέξα. Τν απνηέιεζκα είλαη αξθεηά
πνιύπινθν θαη εληνπίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία δώλεο από κεηαθηλνύκελεο θαηαηγίδεο ζηα κέζα πιάηε.
Απηή ε θπθινθνξία νλνκάδεηαη Γεληθή Θπθινθνξία ηεο Αηκόζθαηξαο θαη ζπλνςίδνληαο
απνηειείηαη από ηξεηο βαζηθέο θπςέιεο (ζρήκα 3.11):
Τελ πνιηθή θπςέιε όπνπ νη άλεκνη είλαη αλαηνιηθνί.
Τελ θπςέιε ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ, όπνπ νη άλεκνη είλαη ζρεδόλ δπηηθνί.
Τελ ηξνπηθή θπςέιε, όπνπ νη άλεκνη είλαη βνξεηναλαηνιηθνί.

3.10 σνετείς άνεμοι
Από ηε δώλε ησλ πςειώλ πηέζεσλ ησλ 300, ν άλεκνο θηλείηαη θαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό θαη πξνο ηα
κεζαία γεσγξαθηθά πιάηε, εθηξεπόκελνο ιόγσ ηεο δπλάκεσο Coriolis πξνο ηα δεμηά ζην βόξεην
εκηζθαίξην. Έηζη θνληά ζηνλ Ηζεκεξηλό ζρεκαηίδνληαη νη ιεγόκελνη Αιεγείο Βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη
(Trade Winds), ζηα δε κέζα γεσγξαθηθά πιάηε νη ιεγόκελνη Αληαιεγείο Γπηηθνί άλεκνη (Prevailing
Westerlies ή Antitrades), νη νπνίνη πλένπλ όιν ην ρξόλν (ζρήκα 3.11). Οη άλεκνη απηνί ήηαλ γλσζηό
από ηελ επνρή ησλ κεγάισλ εμεξεπλήζεσλ όηη πλένπλ ζηαζεξνί όιν ην ρξόλν θαη ηα ηζηηνθόξα
θαξάβηα, πνπ δηέζρηδαλ ζε απηά ηα γεσγξαθηθά πιάηε ηηο ζάιαζζεο, ηνπο ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηα
ηαμίδηα ηνπο.

3.11 Περιοδικοί άνεμοι
Ολνκάδνληαη έηζη γηαηί πλένπλ θαηά δηαζηήκαηα θαη όρη όιν ην ρξόλν. Οθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο
ηεο βαξνκεηξηθήο πηέζεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά θαη ηνπ 24ώξνπ. Ζ βαζηθόηεξε αηηία ζηελ
νπνία νθείινληαη απηέο νη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο είλαη ε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο ηεο
Γεο (ελαιιαγή μεξάο θαη ζάιαζζαο) θαη ε αλνκνηόκνξθε ζέξκαλζή ηεο.
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3.11.1 Εηήζιοι περιοδικοί άνεμοι
Οη πην γλσζηνί εηήζηνη πεξηνδηθνί άλεκνη είλαη νη Κνπζώλεο θαη νη Δηεζίεο (Κειηέκηα).
Οη Κνπζώλεο νθείινληαη ζην ζπλδπαζκό ησλ ρακειώλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Ηλδίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ, ιόγσ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηεο μεξάο, θαη ησλ
πςειώλ πηέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ από ηα ςπρξόηεξα λεξά ηνπ Ηλδηθνύ Ωθεαλνύ. Τν αληίζεην
ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. Έηζη ην θαινθαίξη πλένπλ άλεκνη ΛΓ, πνπ
κεηαθέξνπλ πγξέο αέξηεο κάδεο πάλσ από ηε ζηεξηά, γη’ απηό θαη ζεσξείηαη ε πγξή επνρή ηνπ έηνπο κε
ηηο βξνρέο, ελώ ην ρεηκώλα πλένπλ ΒΑ άλεκνη πνπ θέξλνπλ μεξέο αέξηεο κάδεο από ηηο επεηξσηηθέο
πεξηνρέο ηεο Θεληξηθήο Ηλδίαο.

α

β

Σρήκα 3.12. Μνπζώλεο α)Θεξηλήο πεξηόδνπ, β)Χεηκεξηλήο πεξηόδνπ (3).

Οη Δηεζίεο (Κειηέκηα) είλαη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Θαινθαηξηνύ θαη εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κελώλ Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ. Δίλαη ΒΑ άλεκνη πνπ
κεηαθέξνπλ ςπρξόηεξεο μεξέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο. Τν κέγηζην ηεο έληαζήο ηνπο παξαηεξείηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο ώξεο, ελώ ην βξάδπ γεληθά εμαζζελνύλ. Ο
κεραληζκόο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη πεξίπνπ ίδηνο κε ησλ Κνπζώλσλ θαη νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκό ησλ
πςειώλ πηέζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηηο πεξηνρέο ηεο ΛΓ Δπξώπεο κε ηηο ρακειέο ηεο ΛΑ Κεζνγείνπ.

3.11.2 Ημερήζιοι περιοδικοί άνεμοι
Οη πην γλσζηνί εκεξήζηνη πεξηνδηθνί άλεκνη είλαη ε Θαιάζζηα θαη ε Απόγεηνο Αύξα.
Ζ Θαιάζζηα Αύξα είλαη θαηλόκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ηηο ειηόινπζηεο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ε
γήηλε επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη πην γξήγνξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ο αέξαο πάλσ από ην
έδαθνο ζεξκαίλεηαη, δηαζηέιιεηαη θαη αλπςώλεηαη (πην έληνλα ηηο ζεξκόηεξεο απνγεπκαηηλέο
ώξεο).Απηό δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηαθόξπθε θπθινθνξία ηνπ αέξα, κε ηνλ
ςπρξόηεξν αέξα, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, λα θηλείηαη νξηδόληηα πξνο αληηθαηάζηαζε
ηνπ αέξα ηεο ζηεξηάο, πνπ έρεη αλπςσζεί εμαηηίαο ηεο επηθαλεηαθήο ζέξκαλζεο. Ζ ζαιάζζηα αύξα
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εθηείλεηαη θαηά ηελ θαηαθόξπθε έλλνηα πεξίπνπ 1000ft κε 2000ft, ελώ κπνξεί λα θηάζεη κέζα ζηε
ζηεξηά ζε βάζνο 15Km κε κηα έληαζε κέρξη θαη 20kts.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ε ζηεξηά ςύρεηαη γξεγνξόηεξα από ηε ζάιαζζα, έηζη ν αέξαο πάλσ
από ηε ζηεξηά ςύρεηαη θαη βπζίδεηαη. Ο ζαιάζζηνο αέξαο παξακέλεη δεζηόο θαη αξρίδεη λα αλέξρεηαη.
Έηζη παξαηεξείηαη ξνή αέξα από ηελ μεξά πξνο ηε ζάιαζζα, επαλαιακβάλνληαο ηελ θπςειίδα ξνήο
ηεο ζαιάζζηαο αύξαο αιιά κε αληίζεηε θνξά. Ο επηθαλεηαθόο άλεκνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε νλνκάδεηαη Απόγεηνο Αύξα.

Σρήκα 3.13. Θαιάζζηα Αύξα (3).

Σρήκα 3.14. Απόγεηνο Αύξα (3).
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4.1 Η ςγπαζία ηηρ αημόζθαιπαρ
Ο ζρεκαηηζκόο ησλ λεθώλ είλαη απνηέιεζκα ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αηκόζθαηξα. Οη
πδξαηκνί πξνέξρνληαη από ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ από ηνπο σθεαλνύο θαη ηηο άιιεο πδάηηλεο
επηθάλεηεο ηνπ πιαλήηε. Από ηα λέθε πέθηεη ν πεηόο (νπνηαδήπνηε κνξθή πδάηηλνπ
θαηαθξεκλίζκαηνο) ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην έδαθνο θαη εκπινπηίδεη επηθαλεηαθνύο θαη ππόγεηνπο
πδξνθνξείο (πδξνινγηθόο θύθινο). Η πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αηκόζθαηξα
νλνκάδεηαη πγξαζία. Η πξαγκαηηθή πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθή, όζν ην αλ ν
αέξαο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηνπο πδξαηκνύο ζε αέξηα κνξθή ή όρη.

ςμπύκνωζη
ζε νέθη

Τδπολογικόρ κύκλορ
Απόθεμα ςδπαημών
με ηη μοπθή πάγος
και νεπού

Φωηοζύνθεζη

Τεηόρ

Εξάημιζη
Επιθανειακή
αποπποή

Επιθανειακή
ζςγκπάηηζη
Εμπλοςηιζμόρ
ςπόγειων
ςδποθοπέων

Απόθεμα νεπού
ζε ωκεανούρ
Τπόγεια αποπποή

σήμα 4.1. Τδπολογικόρ κύκλορ (27).

4.2 Εςζηάθεια – Αζηάθεια ζηην αημόζθαιπα
Η ηζνξξνπία ζηελ αηκόζθαηξα εμαξηάηαη από ηελ θαηαθόξπθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο
πγξαζίαο. Ο ζεξκόο αέξαο έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα θαη είλαη πην ειαθξύο από ηνλ ςπρξό. Όκνηα ν
πγξόο αέξαο (πνπ έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα) είλαη πην ειαθξύο από ηνλ μεξό (γηαηί ην κνξηαθό
βάξνο ηνπ λεξνύ είλαη κόιηο 18 ελώ ην κέζν κνξηαθό βάξνο ηνπ μεξνύ αέξα είλαη θαηά πνιύ
κεγαιύηεξν, δεδνκέλνπ όηη ην κνξηαθό βάξνο ηνπ νμπγόλνπ είλαη 32 θαη ηνπ αδώηνπ 28).Έηζη αλ κηα
αέξηα κάδα είλαη πην ζεξκή θαη πγξή από ηνλ πεξηβάιινληα αέξα, ηόηε απηή είλαη αζηαζήο θαη ζα
ππνζηεί αλνδηθή θίλεζε κέζα ζηελ αηκόζθαηξα. Αληίζεηα αλ κηα αέξηα κάδα είλαη πην ςπρξή θαη
μεξή από ηνλ πεξηβάιινληα αέξα, ηόηε είλαη επζηαζήο θαη θαηέξρεηαη κέζα ζηελ αηκόζθαηξα κέρξη
λα θηάζεη ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
Όηαλ ν αέξαο αλέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα δηαζηέιιεηαη ιόγσ ειάηησζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.
Αληίζηξνθα όηαλ θαηέξρεηαη ζπκπηέδεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Ταπηόρξνλα κεηαβάιιεηαη θαη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ. Δειαδή ε δηαζηνιή ηνπ αλεξρόκελνπ αέξα ζπλνδεύεηαη κε αδηαβαηηθή ςύμε, ελώ
ε ζπζηνιή ηνπ θαηεξρόκελνπ κε αδηαβαηηθή ζέξκαλζε. Οη κεηαβνιέο ησλ αεξίσλ καδώλ ζηελ
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αηκόζθαηξα ζεσξνύληαη αδηαβαηηθέο θαη πξνζεγγίδνπλ αξθεηά θαιά ηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηαηί είλαη
ηαρύηαηεο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ αεξίσλ καδώλ κεγάιεο έθηαζεο, ώζηε θακία αληαιιαγή
ζεξκόηεηαο κε ην πεξηβάιινλ δελ πξνιαβαίλεη λα πξαγκαηνπνηεζεί.

σήμα 4.2. Εςζηαθήρ και αζηαθήρ αέπαρ (4).

4.3 Σσημαηιζμόρ νεθών
Τν είδνο θαη ε έθηαζε νπνηνπδήπνηε ζρεκαηηδόκελνπ λέθνπο εμαξηώληαη από ηελ θαηάζηαζε ηεο
πεξηβάιινπζαο αηκόζθαηξαο κέζα ζηελ νπνία αλέξρεηαη κηα κάδα αέξα. Εθόζνλ ε κάδα ηνπ αέξα
παξακέλεη ζεξκόηεξε από ην πεξηβάιινλ ηεο ζα ζπλερίζεη λα αλέξρεηαη (ζρήκα 4.2). Σε κηα ηέηνηα
αζηαζή αηκόζθαηξα είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγεζνύλ ζσξεηηόκνξθα λέθε, κε ζεκαληηθή
θαηαθόξπθε αλάπηπμε. Εάλ ε πεξηβάιινπζα αηκόζθαηξα είλαη ζεξκόηεξε από ηελ αέξηα κάδα, ε
αλνδηθή θίλεζε ζα ζηακαηήζεη. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε ππθλόηεηά ηεο ζα είλαη κεγαιύηεξε (σο
ςπρξόηεξε κάδα) από ηελ ππθλόηεηα ηεο πεξηβάιινπζαο αηκόζθαηξαο. Σε κηα ηέηνηα επζηαζή
αηκόζθαηξα ην είδνο ησλ λεθώλ πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη ζπλήζσο ζηξσκαηόκνξθα.
Οη θπξηόηεξνη κεραληζκνί δεκηνπξγίαο λεθώλ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμσηεξηθέο αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα
εμαλαγθάζνπλ κηα αέξηα κάδα ζε αλνδηθή πνξεία θαη είλαη νη παξαθάησ:
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Τοπική θέπμανζη, καηακόπςθη ανάπηςξη. Όηαλ κηα αέξηα κάδα ζεξκαλζεί θαη ε ζεξκνθξαζία
ηεο μεπεξάζεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηόηε σο ειαθξόηεξε ζα αλέιζεη κε ηαπηόρξνλε
αδηαβαηηθή ςύμε. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο πέζεη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεκείνπ δξόζνπ (ε
ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ν αέξαο γίλεηαη θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο), έρεη θηάζεη ζηε ζηάζκε
ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ. Από εθεί θαη πάλσ ε θίλεζή ηεο ζπλνδεύεηαη κε αλάπηπμε λεθώλ
εθόζνλ ζπλερίδεηαη ε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρεη (ζρήκα 4.3). Σαλ παξάδεηγκα
αλαθέξνληαη νη ηνπηθέο αλαπηύμεηο λεθώλ θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο πνπ δίλνπλ πνιιέο θνξέο
ηνπηθέο θαηαηγίδεο, ηηο ιεγόκελεο ζεξκηθέο θαηαηγίδεο.

σήμα 4.3. σημαηιζμόρ νεθών καηακόπςθηρ
ανάπηςξηρ λόγω ηοπικήρ θέπμανζηρ (27).

σήμα 4.4. σημαηιζμόρ οπογπαθικών νεθών (27).

Επίδπαζη ηοπογπαθίαρ. Ο αέξαο θαζώο πλέεη, εάλ ζπλαληήζεη έλα ιόθν ή βνπλό, αλαγθάδεηαη ζε
άλνδν, κε απνηέιεζκα ηελ αδηαβαηηθή ηνπ ςύμε θαη ζπκπύθλσζε θαη ην ζρεκαηηζκό νξνγξαθηθώλ
λεθώλ (ζρήκα 4.4). Τα νξνγξαθηθά λέθε ζρεκαηίδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα θαη έρνπλ κνξθή γέθπξαο
ή θαπέινπ πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ ή ηνπ βνπλνύ. Μεξηθέο θνξέο θαίλνληαη ζαλ λα
παξακέλνπλ αθίλεηα ζηελ ίδηα ζέζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ζπλερώο αλαλεώλνληαη θαζώο ν
αέξαο πνπ εηζέξρεηαη από ηελ πξνζήλεκε πιεπξά πγξνπνηείηαη, αιιά ζπγρξόλσο εμαηκίδνληαη θαζώο
ν αέξαο απνκαθξύλεηαη από ηελ ππήλεκε πιεπξά.
Αλύςσζε ιόγσ κεησπηθήο δξαζηεξηόηεηαο (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ).
4.4 Ταξινόμηζη και ονόμαηα νεθών
Τα ζύλλεθα δηαρσξίδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο βαζηθά θξηηήξηα:
ην ύςνο ηεο βάζεο ηνπο
ηε κνξθή ηνπο
ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπο
ην πώο ζρεκαηίδνληαη
ηε δηαθάλεηά ηνπο
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Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα πνιύπινθε ηαμηλόκεζε λεθώλ κε πινύζηα νλνκαηνινγία. Μηα απινύζηεξε
ηαμηλόκεζε πεξηνξίδεηαη ζε 10 βαζηθνύο ηύπνπο λεθώλ , ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα λέθε
ρσξίδνληαη ζε Φακειά, Μεζαία θαη Υςειά, αλάινγα κε ην ύςνο ηεο βάζεο ηνπ. Σηνλ Πίλαθα 4.1
αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο θαη νη ηύπνη ησλ λεθώλ, νη απνζηάζεηο ησλ βάζεσλ θαη ησλ
θνξπθώλ ηνπο από ηελ επηθάλεηα θαη ηα θαηλόκελα θαηξνύ πνπ δίλνπλ.
Πίνακαρ 4.1. Σύποι νεθών και θαινόμενα καιπού πος δίνει ο κάθε έναρ.
Ύςνο
Ύςνο
ΤΥΠΟΙ ΝΕΦΨΝ

ΥΧΗΛΑ
ΝΕΦΗ

ΜΕΣΑΙΑ
ΝΕΦΗ

Φαηλόκελα

βάζεο

θνξπθήο

πνπ δίλνπλ

(ft*)

(ft*)

Cirrus (Ci)

18000

45000

-

Cirrostratus (Cs)

18000

45000

-

Cirrocumulus (Cc)

18000

45000

-

Altocumulus (AC)

9000

15-2000

-

Altostratus (As)

8000

15-2000

βξνρή

Nimbostratus (Ns)

6500

15-2000

Φηόλη, ραιάδη

Cumulus (Cu)

2500

18000

-

Cumulonimbus (Cb)

2000

30000

ηζρπξή βξνρή,
ρηόλη,
θαηαηγίδα,

ΚαηαθόξπΦΑΜΗΛΑ
ΝΕΦΗ

αζηξαπή-

θεο

βξνληή,

αλάπηπμεο

θεξαπλόο,
ραιάδη, άλεκνη
επηθαλείαο 2440kts (6-8B)

Οξηδόληηαο

Stratocumulus (Sc)

3000

7000

βξνρή, ρηόλη

αλάπηπμεο

Stratus (St)

επηθάλεηα

1000

νκίριε

*: 1ft ≈ 0.33m

Σην Παξάξηεκα Ι παξαηίζεληαη θσηνγξαθίεο λεθώλ γηα θάζε ηύπν, αλαιπηηθά.
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Σρήκα 4.5. Γεληθή παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ ηύπσλ λεθώλ βαζηζκέλε ζην ύςνο ηεο βάζεο ηνπο από ηελ επηθάλεηα θαη ζηελ θαηαθόξπθε αλάπηπμή ηνπο (26).
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5.1 Αέριες μάζες
Μηα αέξηα κάδα είλαη έλαο ηεξάζηηνο όγθνο αέξα πνπ θαιύπηεη εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο
ηεηξαθσληθά κίιηα, πάλσ από ζαιάζζηα ή επεηξσηηθή ή πνιηθή πεξηνρή. Δπεθηείλεηαη θαηαθόξπθα
πξνο ηα άλσ αξθεηέο ρηιηάδεο κέηξα. Δίλαη νκνηόκνξθε σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζπγθέληξσζε
πδξαηκώλ, αιιά ζε νξηδόληηα έλλνηα, γηαηί κε ηελ αύμεζε ηνπ πςόκεηξνπ ηα ζηνηρεία απηά
κεηαβάιινληαη (κεηώλνληαη).
Σα ζηνηρεία κηαο αέξηαο κάδαο παίξλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο από ην είδνο ηεο επηθάλεηαο πάλσ
από ηελ νπνία αλαπηύζζεηαη θαη ε νπνία επηθάλεηα απνηειεί ηελ πεξηνρή πεγήο ηεο. Γηα λα γίλεη ε
αέξηα κάδα νκνηνγελήο ζε ζεξκνθξαζία θαη ζπγθέληξσζε πδξαηκώλ, πξέπεη λα κείλεη πάλσ από ηελ
πεξηνρή πεγήο ηεο, πνιιέο εκέξεο ή θαη εβδνκάδεο.
Οη αέξηεο κάδεο δελ παξακέλνπλ ζηάζηκεο πάλσ από ηελ πεξηνρή πεγήο ηνπο αιιά θηλνύληαη από
ηόπν ζε ηόπν. Θαζώο ηαμηδεύνπλ, ηα ζηνηρεία ηνπο επεξεάδνληαη από εθείλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ
θαη ηξνπνπνηνύληαη. Σξνπνπνηήζεηο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζηε ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ηελ επζηάζεηα
ηνπο θαη νθείινληαη:
 ζε αληαιιαγή ζεξκόηεηαο ή πγξαζίαο ή θαη ησλ δύν καδί, κε ηελ επηθάλεηα πάλσ από ηελ νπνία
θηλνύληαη
 ζε ςύμε ιόγσ αθηηλνβνιίαο
 ζε δηεξγαζίεο ζπλδεόκελεο κε θαηαθόξπθεο θηλήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο.

5.1.1 Σύποι αερίφν μαζών
Οη αέξηεο κάδεο κπνξεί λα είλαη ςπρξέο ή ζεξκέο θαη αθόκα μεξέο ή πγξέο. Δθείλεο πνπ
αλαπηύζζνληαη πάλσ από ςπρξέο πεξηνρέο ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε, θαιπκκέλεο από ρηόλη ή
πάγν, είλαη ςπρξέο. Δθείλεο πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ από ζεξκέο επηθάλεηεο ζηα κηθξά γεσγξαθηθά
πιάηε, είλαη ζεξκέο. Οη αέξηεο κάδεο πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ από μεξά είλαη ζρεηηθά μεξέο, ελώ
εθείλεο πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ από σθεαλνύο είλαη ζρεηηθά πγξέο. Γηακνξθώλνληαη ινηπόλ νη
παξαθάησ έμη βαζηθνί ηύπνη αεξίσλ καδώλ:
 Αξθηηθέο (Α): εμαηξεηηθά ςπρξέο θαη μεξέο,
 Ζπεηξσηηθέο πνιηθέο (cΡ): Ψπρξέο θαη πγξέο
 Θαιάζζηεο πνιηθέο (mΡ): Ψπρξέο θαη πγξέο.
 Ζπεηξσηηθέο ηξνπηθέο (cΣ): Θεξκέο θαη μεξέο
 Θαιάζζηεο ηξνπηθέο (mΣ): Θεξκέο θαη πγξέο
 Ηζεκεξηλέο (Δ): Δμαηξεηηθά ζεξκέο.
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5.1.2 Σύποι αερίφν μαζών ποσ επηρεάζοσν ηην Εσρώπη
ηα ζρήκαηα 5.1 θαη 5.2 θαίλνληαη νη πεξηνρέο πεγήο θαη νη ηξνρηέο ησλ αεξίσλ καδώλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ Δπξώπε θαη ηε Μεζόγεην ζάιαζζα, ηελ ςπρξή θαη ηε ζεξκή επνρή ηνπ έηνπο.

ρήκα 5.1. Αέξηεο κάδεο ζηελ Επξώπε θαη ηε Μεζόγεην ηελ ςπρξή επνρή (27).

ρήκα 5.2. Αέξηεο κάδεο ζηελ Επξώπε θαη ηε Μεζόγεην ηελ ζεξκή επνρή (27).
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Αρκηικές (Α) αέξηεο κάδεο αλαπηύζζνληαη πάλσ από ηηο θαιπκκέλεο κε πάγν θαη ρηόληα πεξηνρέο
ηνπ Αξθηηθνύ, ηεο ηβεξίαο θαη ηεο Γξνηιαλδίαο. Δίλαη εμαηξεηηθά ςπρξέο θαη μεξέο αιιά όηαλ θηλεζνύλ
πξνο κηθξόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε θαη πάλσ από ζάιαζζα, ζεξκαίλνληαη από θάησ, απνθηνύλ
πδξαηκνύο θαη γίλνληαη αζηαζείο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύλ ζύλλεθα θαη βξνρέο.
Ηπειρφηικές πολικές (cΡ) αέξηεο κάδεο αλαπηύζζνληαη πάλσ από βνξεηόηεξεο πεξηνρέο ηεο
Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Σν ρεηκώλα είλαη πνιύ ςπρξέο θαη αξθεηά πγξέο, γηαηί ην έδαθνο ζηελ πεγή
αλάπηπμεο ηνπο θαιύπηεηαη από ρηόλη. Οη εκέξεο είλαη κηθξέο θαη ε ςύμε ηνπο ιόγσ αθηηλνβνιίαο ηεο
ρηνληζκέλεο επηθάλεηαο, είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε. Όηαλ κεηαθηλνύληαη πξνο κηθξόηεξα γεσγξαθηθά
πιάηε όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο δελ είλαη ηόζν ρακειέο, γίλνληαη αζηαζείο. Δπεηδή είλαη μεξέο,
ζρεκαηίδνπλ πάλσ από ηελ μεξά ιίγα ζύλλεθα θαη ιίγεο βξνρέο, ελώ πάλσ από ηε Μεζόγεην ζάιαζζα
θαη ην Αηγαίν, όπνπ ην ρεηκώλα ε ζάιαζζα είλαη ζεξκόηεξε από ηνλ αέξα, ζρεκαηίδνπλ αξθεηά
ζύλλεθα, βξνρέο, ρηνλνπηώζεηο θαη θαηαηγίδεο. Σν θαινθαίξη πνπ νη πεξηνρέο πεγήο ηνπο είλαη
ειεύζεξεο από ρηόλη θαη νη εκέξεο κεγαιύηεξεο, ζεξκαίλνληαη ιόγσ ειηνθάλεηαο θαη γίλνληαη δξνζεξέο
θαη επράξηζηεο.
Θαλάζζιες πολικές (mΡ) αέξηεο κάδεο αλαπηύζζνληαη πάλσ από ηα ςπρξά λεξά ησλ βόξεησλ
πεξηνρώλ ηνπ Βόξεηνπ Αηιαληηθνύ. Σν ρεηκώλα θαζώο θηλνύληαη πξνο ηελ Δπξώπε, είλαη πνιύ πγξέο
αιιά ιηγόηεξν ςπρξέο από ηηο επεηξσηηθέο πνιηθέο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κεγάιε θαηαθόξπθε
ζεξκνβαζκίδα, θαη θαηά ζπλέπεηα αζηάζεηα. ρεκαηίδνληαη ηζρπξέο βξνρέο, θαηαηγίδεο θαη
ρηνλνπηώζεηο πάλσ από ηελ Δπξώπε θαη ηε Μεζόγεην ζάιαζζα. Σν θαινθαίξη επλννύλ ηε δεκηνπξγία
νκηριώλ ζηελ παξάθηηα δώλε ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο.
Ηπειρφηικές ηροπικές (cΣ) αέξηεο κάδεο αλαπηύζζνληαη πάλσ από ηελ ππνηξνπηθή έξεκν ηεο
Βόξεηαο Αθξηθήο. Δίλαη ζεξκέο θαη μεξέο. Όηαλ θηλεζνύλ πάλσ από ηε Μεζόγεην, απμάλεηαη ε πγξαζία
ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζαιάζζηεο ηξνπηθέο. Δπλννύλ ην ζρεκαηηζκό νκηριώλ.
Θαλάζζιες ηροπικές (cΣ) αέξηεο κάδεο αλαπηύζζνληαη πάλσ από ηνλ ππνηξνπηθό Βόξεην
Αηιαληηθό. Δίλαη ζεξκέο θαη πνιύ πγξέο. Όηαλ θηλεζνύλ πξνο ηε Ννηηνδπηηθή Δπξώπε γίλνληαη
αζηαζείο, δεκηνπξγνύλ νξνγξαθηθά ζύλλεθα κε βξνρέο θαη επλννύλ ην ζρεκαηηζκό νκηριώλ.

5.1.3 ηοιτεία θερμών και υστρών αερίφν μαζών
Δάλ κηα αέξηα κάδα θηλεζεί πάλσ από πεξηνρή κε ρακειόηεξεο απ' απηήλ ζεξκνθξαζίεο,
ραξαθηεξίδεηαη ζεξκή αέξηα κάδα. Δάλ θηλεζεί πάλσ από πεξηνρή κε πςειόηεξεο απ' απηήλ
ζεξκνθξαζίεο, ραξαθηεξίδεηαη ςπρξή αέξηα κάδα.
Οη ζεξκέο αέξηεο κάδεο έρνπλ ζπλήζσο ηξνπηθή πξνέιεπζε θαη θηλνύληαη πξνο κεγαιύηεξα
γεσγξαθηθά πιάηε. Θαηά ηελ θίλεζε ηνπο πάλσ από ςπρξόηεξεο επηθάλεηεο, ςύρνληαη πξννδεπηηθά
από θάησ πξνο ηα πάλσ. Με ηελ νκνηόκνξθε απηή ςύμε ηεο αέξηαο κάδαο, ε θαηαθόξπθε
ζεξκνβαζκίδα είλαη κηθξή, δελ ππάξρνπλ θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ηνπ αέξα, νπόηε δεκηνπξγνύληαη
ζπλζήθεο επζηάζεηαο ζηελ αηκόζθαηξα. Σα ζύλλεθα πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη νξηδόληηαο αλάπηπμεο
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(ζηξσκαηόκνξθα) θαη νη βξνρέο αζζελείο. Δπλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο νκηριώλ θαη γεληθά ε πεξηνξηζκέλε
νξαηόηεηα, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ςύμεο από θάησ.
Οη ςπρξέο αέξηεο κάδεο έρνπλ ζπλήζσο πνιηθή πξνέιεπζε θαη θηλνύληαη πξνο ηα κηθξόηεξα
γεσγξαθηθά πιάηε. Θαηά ηελ θίλεζε ηνπο πάλσ από ζεξκόηεξεο επηθάλεηεο, ζαλ ππθλόηεξεο θαη
βαξύηεξεο, δεκηνπξγνύλ θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ηνπ αέξα θαη ζπλεπώο αζηάζεηα ζηελ αηκόζθαηξα. Σα
ζύλλεθα πνπ δεκηνπξγνύληαη είλαη θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο (ζσξεηηόκνξθα) θαη νη βξνρέο πνπ δίλνπλ
είλαη ηζρπξέο ή αθόκα θαη θαηαηγίδεο. Ζ νξαηόηεηα είλαη ζπλήζσο θαιή.

5.2 Λέηφπα
Θάζε αέξηα κάδα είλαη νκνγελήο θαη έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο σο πξνο ηελ
ππθλόηεηα, ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία, ζε νξηδόληηα έλλνηα. ην ζπλνξηαθό όκσο ζηξώκα κεηαμύ δύν
δηαθνξεηηθώλ αεξίσλ καδώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά παξνπζηάδνπλ
απόηνκε κεηαβνιή.Ζ ζπλνξηαθή απηή δώλε ησλ δπν αεξίσλ καδώλ κε ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δώλε αζπλέρεηαο, νλνκάδεηαη κέησπν θαηξνύ ή κεησπηθή επηθάλεηα ή επηθάλεηα
αζπλέρεηαο. ύκθσλα κε ην κεηεσξνινγηθό νξηζκό, κέησπν είλαη κηα επηθάλεηα πνπ ρσξίδεη δπν αέξηεο
κάδεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δπεηδή νη αέξηεο κάδεο έρνπλ κεγάιε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα έθηαζε, ε κεησπηθή επηθάλεηα πνπ
ρσξίδεη δπν γεηηνληθέο αέξηεο κάδεο, κπνξεί λα εθηείλεηαη από ην έδαθνο ή ηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιαζζαο, κέρξη ην ύςνο όπνπ εθηείλνληαη νη αέξηεο κάδεο. ην ζρήκα 5.3 θαίλνληαη ζε ηξεηο
δηαζηάζεηο, δπν κεησπηθέο επηθάλεηεο (κέησπα) πνπ δηαρσξίδνπλ αέξηεο κάδεο κε δηαθνξεηηθέο
ζεξκνθξαζίεο.

ρήκα 5.3. ρεκαηηθή παξάζηαζε κεησπηθώλ επηθαλεηώλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (27).

Οη κεησπηθέο επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη γύξσ από ηε Γε, ηόζν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
(Ηαλνπάξηνο) όζν θαη θαηά ηε ζεξηλή (Ηνύιηνο), θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 5.4 θαη 5.5, θαη είλαη ην
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Αξθηηθό Μέησπν, ην Πνιηθό Μέησπν, ην Μεζνγεηαθό Μέησπν θαη ε ελδνηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο
(ΗΣCΕ).

ρήκα 5.4. Μέζεο ζέζεηο κεησπηθώλ επηθαλεηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαηά ην κήλα Ιαλνπάξην (25).

ρήκα 5.5. Μέζεο ζέζεηο κεησπηθώλ επηθαλεηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαηά ην κήλα Ινύιην (25).

Αρκηικό Λέηφπο: δηαρσξίδεη ηηο πνιύ ςπρξέο αέξηεο κάδεο αξθηηθήο πξνέιεπζεο από ηηο
ιηγόηεξν ςπρξέο αέξηεο κάδεο ησλ πνιηθώλ πεξηνρώλ
Πολικό Λέηφπο: δηαρσξίδεη ηηο ζρεηηθά ςπρξέο πνιηθέο αέξηεο κάδεο από ηηο ζρεηηθά ζεξκέο
ηξνπηθέο αέξηεο κάδεο
Λεζογειακό Λέηφπο: Δίλαη κέησπν πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο κε κνξθή
θπκαηηζκνύ

θαη δηαρσξίδεη ηηο ςπρξέο αέξηεο κάδεο ηεο Θεληξηθήο Δπξώπεο από ηηο ζεξκέο πνπ
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πξνέξρνληαη από ηε Βόξεηα Αθξηθή. Πξνέξρεηαη από ην πνιηθό κέησπν ηνπ Αηιαληηθνύ, δηαζρίδεη ηε
Γπηηθή Δπξώπε θαη ηε Μεζόγεην ζάιαζζα από δπηηθά πξνο αλαηνιηθά.
Ενδοηροπική Ζώνη ύγκλιζης (ΘΣCΖ): Χσξίδεη ηνπο βνξεηναλαηνιηθνύο αιεγείο ηνπ βόξεηνπ
εκηζθαηξίνπ από ηνπο λνηηναλαηνιηθνύο αιεγείο ηνπ λόηηνπ εκηζθαηξίνπ θαη θαζνξίδεη ηα εμσηεξηθά
όξηα ησλ Μνπζώλσλ. Χαξαθηεξίδεηαη ζαλ πεξηνρή κε ζεκαληηθά θαηξηθά θαηλόκελα, όπσο νη ηξνπηθνί
θπθιώλεο.

5.2.1 Γενικά ταρακηηριζηικά ηφν μεηώπφν
Όηαλ ζπλαληεζνύλ ςπρξέο θαη ζεξκέο αέξηεο κάδεο, ν ςπρξόο αέξαο ζαλ ππθλόηεξνο θαη
βαξύηεξνο πνπ είλαη, εθηνπίδεη ην ζεξκόηεξν θαη ειαθξύηεξν θαη θηλείηαη θάησ από απηόλ, ελώ ν
ζεξκόηεξνο αλαγθαζηηθά αλαξξηράηαη πάλσ από ηνλ ςπρξό (ζρήκα 5.3).
Ζ θάζεηε δηαλνκή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζηε κεησπηθή επηθάλεηα πνηθίιεη θαη κεηαβάιιεηαη είηε
απόηνκα είηε νκαιά. Όηαλ ζπλαληεζνύλ αέξηεο κάδεο κε κεγάιεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο,
δεκηνπξγνύλ απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε κεησπηθή δώλε, κε ζπλέπεηα απόηνκεο
κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ θαηξνύ.

ρήκα 5.6. Χαξαθηεξηζηηθή θάκςε ηζνβαξώλ
εθεί όπνπ ζπλαληνύλ ην κέησπν (25).

ρήκα 5.7. Χαξαθηεξηζηηθή αιιαγή ηνπ αλέκνπ κπξνζηά
θαη πίζσ από ηα κέησπα (25).

Οη αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο είλαη επλόεην όηη δηαθέξνπλ ζηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηεο κεησπηθήο
επηθάλεηαο. αλ απνηέιεζκα, νη ηζνβαξείο εθεί πνπ θόβνπλ ην κέησπν, ζρεκαηίδνπλ πάληα κηα θάκςε
(γσλία). ην ζρήκα 5.6 ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη έλα βαξνκεηξηθό ρακειό κε ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο
θαη ην κέησπν πάλσ ζε κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθάλεηαο, θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε θάκςε ησλ
ηζνβαξώλ.
Ο άλεκνο πλέεη όρη αθξηβώο παξάιιεια κε ηηο ηζνβαξείο αιιά κε κηα κηθξή γσλία πξνο ηηο ρακειέο
πηέζεηο (ζρήκα 5.7). Δπεηδή νη ηζνβαξείο θακπύιεο θάκπηνληαη θαζώο θόβνπλ ην κέησπν, ν άλεκνο
κπξνζηά θαη πίζσ από ην κέησπν ζα αιιάδεη ζεκαληηθά ηε δηεύζπλζε ηνπ.
Σα ζύλλεθα θαη ε βξνρή είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηξνύ ησλ κεηώπσλ. Σα ζύλλεθα
δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο αδηαβαηηθήο ςύμεο ηνπ ζεξκνύ αέξα θαζώο αλέξρεηαη πάλσ από ηελ
επηθιηλή κεησπηθή επηθάλεηα, θαη εμαξηώληαη ηόζν από ηελ πγξή θαηάζηαζε ηνπ αέξα όζν θαη από ηελ
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θιίζε ηνπ κεηώπνπ σο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ζάιαζζαο. ύλλεθα κεησπηθήο πξνέιεπζεο
εθηείλνληαη κεξηθέο εθαηνληάδεο κίιηα, γηαηί ν ζεξκόο αέξαο αλέξρεηαη θαηά κήθνο κεγάιεο έθηαζεο
ηεο κεησπηθήο επηθάλεηαο.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη κέησπα δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θίλεζε θαη ζπλάληεζε αεξίσλ
καδώλ κε δηαθνξεηηθά αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη κεησπνγέλεζε.
Μεησπνδηάιπζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηαιύεηαη έλα κέησπν θαζώο νη ζπλζήθεο πνπ ην
είραλ δεκηνπξγήζεη εμαζζελνύλ.
5.2.2 Σύποι μεηώπφν
Σα κέησπα δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο βαζηθνύο ηύπνπο:
 Θεξκά κέησπα
 Ψπρξά κέησπα
 πλεζθηγκέλα κέησπα
5.2.2.1 Θερμό μέηφπο
Δάλ ζπλαληεζνύλ ζεξκόο θαη ςπρξόο αέξαο κε θίλεζε ηέηνηα ώζηε ν ζεξκόο αέξαο λα αθνινπζεί
ηνλ ςπρξό, δεκηνπξγείηαη κεησπηθή επηθάλεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ζεξκό κέησπν. ηνπο
κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο ην ζεξκό κέησπν ζρεδηάδεηαη ζαλ κηα θακπύιε γξακκή κε δηαθνπηόκελα
εκηζθαίξηα (ζρήκα 5.8 α) θαη ζηνπο έγρξσκνπο ράξηεο ρξσκαηίδεηαη κε θόθθηλν ρξώκα. Σν ζρήκα 5.9
απεηθνλίδεη ζε θάζεηε ηνκή έλα ζεξκό κέησπν κε ηα ζύλλεθα πνπ ην αθνινπζνύλ.

ρήκα 5.8. (α) Θεξκό κέησπν θαη (β) Ψπρξό κέησπν όπσο απεηθνλίδνληαη ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε
επηθαλείαο) (25).

Γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζεξκνύ κεηώπνπ, πξνϋπάξρνπλ πάλσ από κηα πεξηνρή
ςπρξόηεξεο αέξηεο κάδεο θαη πιεζηάδνπλ πξνο απηέο ζεξκόηεξεο. Οη ζεξκόηεξεο απηέο αέξηεο κάδεο
δελ κπνξνύλ λα εθηνπίζνπλ ηηο ςπρξόηεξεο πνπ είλαη θαη ππθλόηεξεο θαη θαηά ζπλέπεηα βαξύηεξεο,
νπόηε θηλνύληαη νιηζζαίλνληαο πάλσ από ηηο ςπρξόηεξεο, ζαλ λα θηλνύληαη πάλσ ζε θεθιηκέλν
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επίπεδν. Ζ θιίζε ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ σο πξνο ηελ επηθάλεηα (ζάιαζζαο ή μεξάο) είλαη πεξίπνπ
1:150. Έηζη αλαγθάδνληαη ζε θίλεζε πξνο ηα πάλσ, παξάιιεια κε ηελ νξηδόληηα θίλεζή ηνπο, νπόηε
αλεξρόκελεο ςύρνληαη. Από ηε ζηάζκε ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ θαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή εθεί
πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αλεξρόκελνπ αέξα θζάλεη (ςύρεηαη) ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεκείνπ δξόζνπ,
αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη ηα ζύλλεθα θαη ζηε ζπλέρεηα νη βξνρέο ηα ππόινηπα θαηλόκελα. Σα
ζύλλεθα πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζην ζεξκό κέησπν είλαη ζύλλεθα νξηδόληηαο αλάπηπμεο
(ζηξσκαηόκνξθα) θαη απηά όπσο εκθαλίδνληαη θαηά ζεηξά όηαλ πιεζηάδεη ην κέησπν ζε έλα ηόπν,
είλαη ηα: Cirrus, Cirrostratus, Altostrarus, Nimbostratus, Stratus.
Σα ζύλλεθα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεξκό κέησπν θαιύπηνπλ έλα νξηδόληην πιάηνο πεξίπνπ 200 κε
300 ή θαη πεξηζζόηεξν κίιηα, ελώ ην κήθνο κπνξεί λα είλαη 1000 κίιηα ή πεξηζζόηεξν

ρήκα 5.9. Κάζεηε ηνκή ζεξκνύ κεηώπνπ (25).

5.2.2.2 Ψστρό μέηφπο
Δάλ ζπλαληεζνύλ ζεξκόο θαη ςπρξόο αέξαο κε θίλεζε ηέηνηα ώζηε ν ςπρξόο αέξαο λα αθνινπζεί
ηνλ ζεξκό, δεκηνπξγείηαη κεησπηθή επηθάλεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ςπρξό κέησπν. ηνπο
κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο ην ςπρξό κέησπν ζρεδηάδεηαη ζαλ κηα θακπύιε γξακκή κε δηαθνπηόκελα
ηξίγσλα (ζρήκα 5.8 β) θαη κάιηζηα ζηνπο έγρξσκνπο ράξηεο ρξσκαηίδεηαη κε κπιε ρξώκα. Σν ζρήκα
5.10 απεηθνλίδεη ζε θάζεηε ηνκή έλα ςπρξό κέησπν κε ηα ζύλλεθα πνπ ην αθνινπζνύλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςπρξνύ κεηώπνπ, πξνϋπάξρνπλ πάλσ από κηα πεξηνρή ζεξκέο
αέξηεο κάδεο θαη πιεζηάδνπλ πξνο απηέο ςπρξέο αέξηεο κάδεο. Οη ςπρξέο αέξηεο κάδεο ζαλ ππθλόηεξεο
θαη βαξύηεξεο αγγίδνπλ ηελ επηθάλεηα (ζάιαζζαο θαη μεξάο) θαη θαζώο θηλνύληαη εθηνπίδνπλ από θάησ
ηηο ζεξκόηεξεο θαη ειαθξύηεξεο νη νπνίεο αλαγθάδνληαη λα θηλεζνύλ βίαηα πξνο ηα πάλσ. Αλεξρόκελεο
ςύρνληαη, γίλεηαη ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ηνπο, δεκηνπξγνύληαη πδξνζηαγνλίδηα, ζρεκαηίδνληαη
ζύλλεθα θαη ζηε ζπλερεία βξνρέο, νη νπνίεο είλαη ηζρπξόηεξεο από ηηο βξνρέο ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ. Σα
ζύλλεθα πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζην ςπρξό κέησπν είλαη θπξίσο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο.
Σα ζύλλεθα πνπ ζπλζέηνπλ ην "ςπρξό κέησπν θαιύπηνπλ έλα νξηδόληην πιάηνο (εύξνο) πεξίπνπ
100 κίιηα ή θαη πεξηζζόηεξν ελώ ην κήθνο κπνξεί λα είλαη θαη 1000 κίιηα ή πεξηζζόηεξν. Ζ θιίζε ηνπ
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ςπρξνύ κεηώπνπ κε ηελ επηθάλεηα (ζάιαζζαο θαη μεξάο) είλαη πεξίπνπ 1:50, δειαδή πεξηζζόηεξν
απόηνκε από εθείλε ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ. Σα ςπρξά κέησπα θηλνύληαη ηαρύηεξα από ηα ζεξκά θαη
δίλνπλ βαξύηεξν θαηξό.

ρήκα 5.10. Κάζεηε ηνκή ςπρξνύ κεηώπνπ (25).

5.2.2.3 σνεζθιγμένο μέηφπο
Σα ςπρξά κέησπα θηλνύληαη ηαρύηεξα από ηα ζεξκά. Όηαλ έλα ςπρξό κέησπν ζπλαληήζεη έλα
ζεξκό, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλεζθηγκέλν κέησπν ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη απιώο ζύζθημε. Σν ζρήκα
5.11 απεηθνλίδεη κηα θάζεηε ηνκή ζύζθημεο σο πξνο ηελ επηθάλεηα (ζάιαζζαο θαη μεξάο). Ζ αληίζηνηρε
ζρεδίαζε ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθάλεηαο, θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.12.
Ζ ζύζθημε ζπκβνιίδεηαη ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθάλεηαο κε ηξίγσλα θαη εκηζθαίξηα πάλσ ζε
θακπύιε γξακκή. ηνπο έγρξσκνπο ράξηεο ρξσκαηίδνληαη κε θόθθηλν θαη κπιε ρξώκα.

ρήκα 5.11. Κάζεηε ηνκή ζύζθημεο (25).

ρήκα 5.12. ύζθημε ζην ράξηε επηθαλείαο (25).
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6.1 Γενικά
Ο θαηξόο ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε δελ ζπλδέεηαη κόλν κε ηηο αέξηεο κάδεο θαη ηελ θίλεζε ηνπο
αιιά επίζεο θαη κε ηα βαξνκεηξηθά ρακειά θαη πςειά. Τα ζπζηήκαηα απηά ηνπ θαηξνύ θηλνύληαη από
δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ζπκθσλά κε ηε γεληθή θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο
Η πεξηνρή κε ρακειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο νλνκάδεηαη βαξνκεηξηθό ρακειό ή απιώο ρακειό ή
ύθεζε ή θπθιώλαο, θαη ην θέληξν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Φ (Φακειό) ή κε ην γξάκκα L (Low).
Η πεξηνρή κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο νλνκάδεηαη βαξνκεηξηθό πςειό ή απιώο πςειό ή
αληηθπθιώλαο θαη ην θέληξν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Υ (Υςειό) ή κε ην γξάκκα Η (Hight).
Δθόζνλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο, είλαη πεξίπνπ 1013,25hPa , κπνξνύλ γεληθά
λα ραξαθηεξηζηνύλ νη πεξηνρέο κε αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο θάησ από 1013hPa. ζαλ βαξνκεηξηθά ρακειά,
θαη νη πεξηνρέο κε αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο πάλσ από 1013hPa ζαλ βαξνκεηξηθά πςειά.
Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ δεκηνπξγνύληαη βαξνκεηξηθά ρακειά ή θαη πςειά κε αηκνζθαηξηθέο
πηέζεηο ζην θέληξν ηνπο, πεξί ην 1013hPa. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη αβαζή (ξερά) ηα
βαξνκεηξηθά ρακειά θαη αζζελείο νη αληηθπθιώλεο. Τα αβαζή βαξνκεηξηθά ρακειά δίλνπλ ζπλήζσο
αζζελή θαηξό, δειαδή αζζελείο κέρξη κέηξηνπο αλέκνπο θαη ιίγα ζύλλεθα ή ζρεδόλ θαζόινπ. Αλάινγα
ζπκβαίλνπλ θαη ζηνπο αζζελείο αληηθπθιώλεο, δειαδή ζ' όιε ηνπο ηελ έθηαζε επηθξαηνύλ αζζελείο
άλεκνη.
Όηαλ πάλσ από κεγάιεο έθηαζεο πεξηνρή, γηα παξάδεηγκα, πάλσ από ηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, νη
αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο θπκαίλνληαη πεξί ην 1013hPa ή θάηη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν, ηόηε επηθξαηεί έλα
νκαιό βαξνκεηξηθό πεδίν, όπσο ραξαθηεξίδεηαη (ζρήκα 6.1).
Τα βαξνκεηξηθά ζπζηήκαηα επεθηείλνληαη πξνο ηα πάλσ θαη κέζα ζην πξώην ζηξώκα ηεο
αηκόζθαηξαο, ηελ ηξνπόζθαηξα. Μεξηθέο θνξέο ηα βαξνκεηξηθά ρακειά είλαη επηθαλεηαθά θαη δελ
επεθηείλνληαη κε ην πςόκεηξν πεξηζζόηεξν από 1-2Km. Σ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ δίλνπλ θαηξό.

τήκα 6.1. Οκαιό βαροκεηρηθό πεδίο πάλφ από
ηελ Ειιάδα (27).

τήκα 6.2. Ποιηθό Μέηφπο ηοσ Αηιαληηθού (27).
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6.2 Βαρομετρικό ταμηλό - Κσκλονογένεση
Τα βαξνκεηξηθά ρακειά αλαπηύζζνληαη θπξίσο πάλσ από ην Βόξεην Αηιαληηθό, εθεί όπνπ νη ςπρξέο
πνιηθέο αέξηεο κάδεο ζπλαληνύλ ηηο ζεξκέο ηξνπηθέο θαη θηλνύληαη καδί κε δηεύζπλζε πξνο αλαηνιάο ιόγσ
ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο. Τν ζπλνξηαθό απηό ζηξώκα κεηαμύ ησλ ζεξκώλ θαη ςπρξώλ αεξίσλ καδώλ είλαη
γλσζηό ζαλ πνιηθό κέησπν ηνπ Αηιαληηθνύ (ζρήκα 6.2).
Μηα πξώηε έλδεημε γηα ηε γέλεζε ελόο βαξνκεηξηθνύ ρακεινύ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο δηαηαξαρήο κε
κνξθή θπκαηηζκνύ, πάλσ ζην πνιηθό κέησπν. Η δηαηαξαρή απηή κπνξεί λα πξνθιεζεί από δηάθνξνπο
παξάγνληεο, όπσο κηα αλώκαιε ξνή ηνπ αλέκνπ ή ε επηβξάδπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ εμ
αηηίαο αλέκσλ ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα ή αθόκα από αλώκαιε ηνπνγξαθία όπσο ηα βνπλά. Η ζρεδόλ
νκνηόκνξθε γξακκηθή θίλεζε ηνπ αέξα θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ, δηαηαξάζζεηαη από
ηνλ θπκαηηζκό κε ζπλέπεηα ηε γέλεζε ελόο θέληξνπ κε ρακειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο ζηελ θνξπθή ηνπ
θπκαηηζκνύ (ζρήκα 6.3) θαη κηαο πεξηνρήο κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ ςπρξνύ
αέξα θαη πξνο ηα δπηηθά. Τν ρακειό πνπ ζρεκαηίδεηαη, γίλεηαη πξννδεπηηθά βαζύηεξν θαζώο απμάλεη ε
θπθινθνξία γύξσ από ηελ θνξπθή ηνπ θπκαηηζκνύ, θαη θηλείηαη αλαηνιηθά θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ
κεηώπνπ. Η δπηηθή πιεπξά ηνπ θπκαηηζκνύ, ιόγσ ηνπ ςπρξνύ αέξα θηλείηαη ηαρύηεξα από ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ. Με ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξόλνπ, 6, 12, 24 ή θαη πεξηζζνηέξσλ σξώλ, εθείλν ην ηκήκα ηνπ
ζπλνξηαθνύ ζηξώκαηνο ζεξκώλ - ςπρξώλ αεξίσλ καδώλ πνπ θηλείηαη έηζη ώζηε νη ζεξκέο αέξηεο κάδεο λα
αθνινπζνύλ ηηο ςπρξόηεξεο, γίλεηαη ζεξκό κέησπν (ζρήκα 6.4). Δθείλν ην ηκήκα πνπ θηλείηαη έηζη ώζηε νη
ςπρξέο αέξηεο κάδεο λα αθνινπζνύλ ηηο ζεξκέο, γίλεηαη ςπρξό κέησπν (ζρήκα 6.4).

τήκα 6.3. τεκαηηζκός Βαροκεηρηθού τακειού
ζηο ποιηθό κέηφπο (27).

τήκα 6.4. Αρτή ηες δεκηοσργίας ζερκού θαη
υστρού κεηώποσ (27).
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Με ηνλ παξαπάλσ κεραληζκό κέζα ζηελ αηκόζθαηξα, δεκηνπξγείηαη ην βαξνκεηξηθό ρακειό κε ην
ςπρξό θαη ην ζεξκό ηνπ κέησπν (ζρήκα 6.5). Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ έλα βαξνκεηξηθό ρακειό έρεη
κόλν έλα ςπρξό κέησπν (ζρήκα 6.6) ή κόλν έλα ζεξκό κέησπν (ζρήκα 6.7) ή αθόκα ε λέθσζε πνπ ην
ζπλνδεύεη λα είλαη αξθεηά ζπκπαγήο ώζηε λα κελ μερσξίδνπλ ην ζεξκό θαη ςπρξό κέησπν (ζρήκα 6.8,
θσηνγξαθία από κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν).
Δθηόο από ην πνιηθό κέησπν ηνπ Αηιαληηθνύ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ
βαξνκεηξηθώλ ρακειώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δπξώπε θαη ζε πξνέθηαζε ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ θαη
πεξηνρέο ζηε Μεζόγεην όπνπ επλνείηαη ε θπθινλνγέλεζε δειαδή ε αλάπηπμε πθέζεσλ. Οη πεξηνρέο απηέο
είλαη ν θόιπνο ηεο Γέλνβαο (Ιηαιία), ε Αδξηαηηθή, ην Ιόλην, ην Αηγαίν θαη ε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ.

τήκα 6.5. Βαροκεηρηθό τακειό κε ζερκό θαη
υστρό κέηφπο (27).

τήκα 6.6. Βαροκεηρηθό τακειό υστρό κέηφπο
(27).

τήκα 6.7. Βαροκεηρηθό τακειό κε ζερκό
κέηφπο (27).

τήκα 6.8. σκπαγής λέθφζε ζηο Νόηηο Ιόληο.
(METEOSAT)
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6.3 Καιρός βαρομετρικού ταμηλού
Οη άλεκνη γύξσ από έλα βαξνκεηξηθό ρακειό, ιόγσ ηεο επηξξνήο ηεο δύλακεο Coriolis, θηλνύληαη κε
θνξά αληίζεηε πξνο ηελ θίλεζε ησλ δεηθηώλ ηνπ σξνινγίνπ θαη όρη αθξηβώο παξάιιεια πξνο ηηο ηζνβαξείο
θακπύιεο αιιά κε κηθξή θιίζε 10 κε 15 κνίξεο πξνο ην θέληξν ησλ ρακειώλ πηέζεσλ (ζρήκα 6.9). Οη
αέξηεο κάδεο κέζα ζε κηα πεξηνρή ρακειώλ αηκνζθαηξηθώλ πηέζεσλ (βαξνκεηξηθό ρακειό) αλαγθάδνληαη
λα θηλεζνύλ από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ρακεινύ, ιόγσ κεγαιύηεξεο πίεζεο από ηε γύξσ
πεξηθέξεηα θαη βξίζθνπλ δηέμνδν πξνο ηα πάλσ (Σρήκα 6.10). Με απηό ηνλ ηξόπν έρνπκε αλνδηθέο
θηλήζεηο αεξίσλ καδώλ, νη νπνίεο θαηά ηόπνπο είλαη ηζρπξόηεξεο. Καζώο αλέξρνληαη ςύρνληαη θαη κεηά από
θάπνην πςόκεηξν (ζηάζκε ζπκπύθλσζεο) γίλεηαη ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρνπλ,
ζρεκαηίδνληαη πδξνζηαγνλίδηα, θαη ζαλ απνηέιεζκα είλαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ λεθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη
βξνρέο. Οη αλνδηθέο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ ζπλνδεύνληαη κε αζηάζεηα ζηελ αηκόζθαηξα θαη
ζρεκαηίδνπλ ηνλ θαηξό ησλ βαξνκεηξηθώλ ρακειώλ.

τήκα 6.9. Υάρηες επηθαλείας ζηο βόρεηο
εκηζθαίρηο. Κίλεζε αλέκοσ γύρφ από βαροκεηρηθά
ζσζηήκαηα (27).

τήκα 6.10. Αλοδηθές θηλήζεης αερίφλ καδώλ ζε
περηοτή τακειώλ αηκοζθαηρηθώλ πηέζεφλ (4).

Όηαλ έλα βαξνκεηξηθό ρακειό κε ζεξκό θαη ςπρξό κέησπν ή κόλν κε ζεξκό ή κόλν κε ςπρξό,
πεξλάεη πάλσ από έλα ηόπν, ε εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θαηξνύ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ
Πίλαθα 6.1. Σην ζρήκα 6.11 απεηθνλίδεηαη ε ζρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηξνύ ελόο
βαξνκεηξηθνύ ρακεινύ κε ζεξκό θαη ςπρξό κέησπν, πάλσ ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθαλείαο

Ο

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΑΡΟΜΕΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

τήκα 6.11. τεκαηηθή παράζηαζε ηφλ ζηοητείφλ ηοσ θαηρού ελός βαροκεηρηθού τακειού κε ζερκό
θαη υστρό κέηφπο (4).

Πίλαθας 6.1. Περηγραθή ηοσ θαηρού ζε βαροκεηρηθό τακειό θαη συειό.

1
2
3
4

ΦΑΜΗΛΟ
ΥΧΗΛΟ
Σπλήζσο
ζπλλεθηαζκέλνο Γεληθά αίζξηνο θαηξόο ζην
Καιρός
κε ηνπηθέο βξνρέο ή θαη θέληξν ηνπ. Δπλννύληαη νη
θαηαηγίδεο
νκίριεο
Νέθε κόλν ζηελ πεξηθέξεηά
Σύννευα
Σρεδόλ όινη νη ηύπνη λεθώλ.
ηνπ
Ιζρπξνί
κέρξη
θαη Αζζελείο
ζην
θέληξν,
Άνεμοι
ζπειιώδεηο ή ζύειια, εθηόο απμαλόκελνη
πξνο
ηελ
από ην θέληξν ηνπ
πεξηθέξεηα
Υςειή ή ρακειή γηα ζρεηηθά
Αξρηθά
πςειόηεξε
πνπ
Θερμοκρασία
κεγάιεο ρξνληθέο πεξόδνπο.
ζηαδηαθά κεηώλεηαη
Μηθξέο κεηαβνιέο
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6.4 Βαρομετρικό Υυηλό (Αντικσκλώνας) – Καιρός βαρομετρικού Υυηλού
Ο αληηθπθιώλαο είλαη κηα πεξηνρή κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο (βαξνκεηξηθό πςειό). Σηνπο
αληηθπθιώλεο ηνπ βόξεηνπ εκηζθαηξίνπ νη άλεκνη θηλνύληαη γύξσ από ην θέληξν ηνπο κε θνξά
δεμηόζηξνθε θαη όρη αθξηβώο παξάιιεια πξνο ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο αιιά κε κηα θιίζε 10 κε 15 κνίξεο
πξνο ηηο ρακειέο πηέζεηο (ζρήκα 6.9). Η έληαζε ησλ αλέκσλ απμάλεη από ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα.
Σην θέληξν ηνπ αλαθύθισλα νη άλεκνη επηθάλεηαο είλαη αζζελείο θαη επηθξαηεί ζπλήζσο άπλνηα. Τν
πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη νη πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηεο ιόγσ νκίριεο.

τήκα 6.12. Καζοδηθές θηλήζεης αερίφλ καδώλ ζε
περηοτή συειώλ αηκοζθαηρηθώλ πηέζεφλ (4).

τήκα 6.13. σλδσαζκός συειώλ πηέζεφλ ζηα
Βαιθάληα θαη τακειώλ ζηελ Αλαηοιηθή κεζόγεηο
(27).

Οη αέξηεο κάδεο κέζα ζε κηα πεξηνρή κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο (βαξνκεηξηθό πςειό)
αλαγθάδνληαη λα θηλεζνύλ από ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο πίεζεο ζην θέληξν,
κε ζπλέπεηα λα παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο ςπρξόηεξεο θαη ππθλόηεξεο αέξηεο κάδεο νη νπνίεο θαηέξρνληαη από
ςειά ζαλ βαξύηεξεο πνπ είλαη (ζρήκα 6.12). Έηζη, ζηελ πεξηνρή ηνπ βαξνκεηξηθνύ πςεινύ δελ έρνπκε
αλνδηθέο θηλήζεηο αεξίσλ καδώλ, νπόηε δελ επλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο λεθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
δεκηνπξγνύληαη βξνρέο.
Οη θαζνδηθέο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ ζπλδένληαη κε ηελ επζηάζεηα ζηελ αηκόζθαηξα, δελ επλννύλ
ην ζρεκαηηζκό λεθώλ, εμαζθαιίδνπλ ειηνθάλεηα, άπλνηα, γεληθά θαιό θαηξό, θαη δεκηνπξγνύλ ηνλ θαηξό
ησλ βαξνκεηξηθώλ πςειώλ. Δπλννύλ όκσο ην ζρεκαηηζκό νκηριώλ θαη γεληθά ηελ πεξηνξηζκέλε
νξαηόηεηα (Πίλαθαο 2). Η θαινθαηξία ηνπ βαξνκεηξηθνύ πςεινύ ζπκβαίλεη ζην θέληξν ηνπ θαη ζηηο
πεξηνρέο θνληά ζ' απηό. Σηελ πεξηθέξεηα ηνπ, εθεί όπνπ νη ηζνβαξείο θακπύιεο είλαη ππθλόηεξεο
(ζθίγγνπλ) θαη ζπλεπώο επηθξαηνύλ κεγάιεο δηαθνξέο αηκνζθαηξηθώλ πηέζεσλ, πλένπλ ηζρπξνί θαη
ζπειιώδεηο άλεκνη, νπόηε αλ θαη ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ αληηθπθιώλα, δελ πθίζηαηαη
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θαινθαηξία. Τν ζρήκα 6.13 πεξηέρεη έλα κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθάλεηαο ζηνλ νπνίν θαίλεηαη όηη ε
Διιάδα βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε ελόο αληηθπθιώλα ζε ζπλδπαζκό κε βαξνκεηξηθό ρακειό ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Με απηή ηε βαξνκεηξηθή θαηάζηαζε, ζηε Γπηηθή Διιάδα επηθξαηνύλ ειηνθάλεηα θαη
αζζελείο άλεκνη, ελώ ζηελ αλαηνιηθή Διιάδα θαη θπξίσο πάλσ από ην Αηγαίν επηθξαηνύλ πνιύ ηζρπξνί ή
θαη ζπειιώδεηο άλεκνη ή αθόκα θαη ζύλλεθα κε βξνρέο ή ρηόληα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.
Όηαλ ν αληηθπθιώλαο πάλσ από κηα πεξηνρή είλαη ηζρπξόο, δειαδή νη αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο ζην
θέληξν ηνπ είλαη αξθεηά πςειέο, ηα βαξνκεηξηθά ρακειά δελ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ κέζα από απηόλ θαη
αλαγθάδνληαη λα πεξάζνπλ βόξεηα ή λόηηα απ' απηόλ. Όηαλ ν αληηθπθιώλαο έρεη εμαζζελίζεη, δειαδή
απνηειείηαη από κηα ή δπν ηζνβαξείο θακπύιεο θαη νη αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο ζην θέληξν ηνπ πιεζηάδνπλ κε
εθείλεο ηνπ νκαινύ βαξνκεηξηθνύ πεδίνπ, ηόηε είλαη δπλαηόλ ηα βαξνκεηξηθά ρακειά λα πεξάζνπλ κέζα
απ' απηόλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο.

6.5 Κοιλιά ταμηλών πιέσεφν (trough)
Κνηιηά ρακειώλ πηέζεσλ (trough-ηξαθ) είλαη ν θπκαηηζκόο ζηνλ νπνίν νη ηζνβαξείο θακπύιεο έρνπλ
ηε κνξθή V ή U θαη ε θνηιόηεηά ηνπο βιέπεη ην θέληξν ηνπ ρακεινύ. Οη ρακειόηεξεο αηκνζθαηξηθέο
πηέζεηο βξίζθνληαη κέζα από ηελ ηζνβαξή κε ηε ρακειόηεξε ηηκή. Τα κέησπα, ζεξκά θαη ςπρξά,
βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνηιηά ησλ ρακειώλ πηέζεσλ θαη νη ηζνβαξείο ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο
παξνπζηάδνπλ απόηνκε θάκςε (θακππιόηεηα) εθεί όπνπ θόβνληαη ηα κέησπα.

τήκα 6.14. Κοηιία τακειού (trough) κε απόηοκε
θάκυε θαη ζτεδηαζκέλο υστρό κέηφπο (27).

τήκα 6.15. Κορσθή συειώλ πηέζεφλ (Ridge)
(27).

Σην ζρήκα 6.14 θαίλεηαη trough κε απόηνκε θάκςε ησλ ηζνβαξώλ. Γεληθά ε θαθνθαηξία ζπκβαίλεη
θαηά κήθνο ηεο θνηιηάο ρακειώλ πηέζεσλ γηαηί εθεί ππάξρνπλ κέησπα. Η θίλεζε κηαο κεησπηθήο trough
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είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηνπ κεηώπνπ. Γηα ηηο κεησπηθέο trough δελ ππάξρεη θάπνηνο απιόο θαλόλαο. Σπλήζσο
θηλνύληαη θαηά κήθνο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρακεινύ θαη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από απηό.

6.6 Κορσυή συηλών πιέσεφν(ridge)
Κνξπθή πςειώλ πηέζεσλ (ridge-ξηηο) είλαη θπκαηηζκόο ζηνλ νπνίν νη ηζνβαξείο έρνπλ ηε κνξθή

Λ

θαη ε θνηιόηεηά ηνπο βιέπεη ην θέληξν ηνπ πςεινύ. Οη πςειόηεξεο αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο βξίζθνληαη κέζα
ζηελ ηζνβαξή κε ηελ πςειόηεξε ηηκή (ζρήκα 6.15). Η θπθινθνξία θαηά κήθνο ηεο θνξπθήο πςειώλ
πηέζεσλ είλαη αληηθπθισληθή θαη νη ζπλζήθεο ηνπ θαηξνύ είλαη ζπλήζσο εθείλεο ηνπ αληηθπθιώλα, δειαδή
γεληθά θαιόο θαηξόο.

6.7 Βαρομετρικός λαιμός (col)
Βαξνκεηξηθόο ιαηκόο ραξαθηεξίδεηαη ε πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ δπν trough θαη δύν ridge
(ζρήκα 6.16). Η πεξηνρή ηνπ βαξνκεηξηθνύ ιαηκνύ είλαη ζπλήζσο κηα πεξηνρή κε απόηνκεο κεηαβνιέο ηνπ
θαηξνύ. Σην θέληξν ηνπ νη άλεκνη είλαη αζζελείο κεηαβιεηνί θαη επλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο νκηριώλ.

τήκα 6.16. Βαροκεηρηθός ιαηκός (Col) (27).

τήκα 6.17. Εσζείες ηζοβαρείς κε βόρεηο ρεύκα
πάλφ από ηο Αηγαίο (27).

6.8 Ισοβαρείς εσθείες
Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θαηξνύ ζε πεξηνρέο όπνπ νη ηζνβαξείο γξακκέο είλαη επζείεο.
Γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν μερσξίδνπλ νη παξαθάησ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο.

Ο

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΑΡΟΜΕΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

54

Δπζείεο ηζνβαξείο πάλσ από ην Αηγαίν, κε πςειό δπηηθά πάλσ από ην Ιόλην θαη ρακειό αλαηνιηθά
πάλσ από ηελ Τνπξθία (ζρήκα 6.17). Με απηέο ηηο ζπλζήθεο ν άλεκνο ζα πλέεη από βόξεηεο δηεπζύλζεηο
(ζα πξνέξρεηαη από βνξεηόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε) θαη ζα είλαη πνιύ ςπρξόηεξνο, νπόηε θηλνύκελνο πξνο
ηα λόηηα πάλσ από ην Αηγαίν ζα βπζίδεηαη πξνο ηα θάησ ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεί έηζη
ζπλζήθεο αζηάζεηαο, κε ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκό λεθώλ θαη ηνπηθέο βξνρέο.
Δπζείεο ηζνβαξείο πάλσ από ην Αηγαίν, κε ρακειό δπηηθά πάλσ από ην Ιόλην θαη πςειό αλαηνιηθά
πάλσ από ηελ Τνπξθία (ζρήκα 6.18). Με απηέο ηηο ζπλζήθεο ν άλεκνο ζα πλέεη από λόηηεο δηεπζύλζεηο (ζα
πξνέξρεηαη από λνηηόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε) θαη ζα είλαη ζεξκόο, νπόηε θηλνύκελνο πξνο ηα βόξεηα ζα
ςύρεηαη πξννδεπηηθά από θάησ θαη ζα δεκηνπξγεί έηζη ζπλζήθεο επζηάζεηαο, κε ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκό
νκηριώλ θαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηα.
Δάλ νη ηζνβαξείο είλαη επζείεο πεξίπνπ παξάιιεινη πξνο ηνπο γεσγξαθηθνύο παξάιιεινπο (ζρήκα
6.19), ην ξεύκα ηνπ αλέκνπ ζα είλαη δπηηθό, κε ζπλέπεηα ηελ θαινθαηξία.

τήκα 6.18. Εσζείες ηζοβαρείς κε λόηηο ρεύκα
πάλφ από ηο Αηγαίο (27).

τήκα 6.19. Εσζείες ηζοβαρείς κε δσηηθό ρεύκα
πάλφ από ηο Αηγαίο (27).
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7.1 Μετεωρολογικοί σταθμοί
Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί είλαη ρώξνη ή όξγαλα εθνδηαζκέλα κε ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο ώζηε
λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο. Επεηδή ε αηκόζθαηξα είλαη έλα ζπλερέο ξεπζηό πνπ
πεξηβάιιεη ηε γε, ε παξαηήξεζε ηνπ θαηξνύ ζε δηαθξηηά ζεκεία γίλεηαη ηόζν πην ρξεζηηθή, όζν ππθλόηεξν
είλαη ην δίθηπν ησλ ζηαζκώλ απηώλ.
Σήκεξα ε θαηάζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο παγθνζκίσο παξαθνινπζείηαη θαζεκεξηλά από:
 Πεξίπνπ 4000 κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο μεξάο.
 Πεξίπνπ 7000 κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο πινίσλ.
 Πεξίπνπ

2000

πισηνύο

απηόκαηνπο

κεηεσξνινγηθνύο

ζηαζκνύο,

αγθπξνβνιεκέλνπο

θαη

παξαζπξόκελνπο.
 Πεξίπνπ 1000 κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο μεξάο πνπ εθηεινύλ κεηξήζεηο ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα,
(ξαδηνβνιίζεηο).
 Πεξίπνπ 25 κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο πινίσλ πνπ εθηεινύλ κεηξήζεηο ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα
(ξαδηνβνιίζεηο).

Σρήκα 7.1. ΜΣ επηθαλείαο &
αλώηεξεο
αηκόζθαηξαο
Ειιεληθνύ (Αζήλα) (23).

Σρήκα 7.2. Απηόκαηνο ΜΣ
μεξάο (24).

Σρήκα 7.3. Πισηόο
αγθπξνβνιεκέλνο
απηόκαηνο ΜΣ (24).

Σρήκα 7.4. Πισηόο
παξαζπξόκελνο
απηόκαηνο ΜΣ (24).

7.2 Μετεωρολογικά στοιτεία παρόντα καιρού
Από ην 17ν αηώλα, όηαλ αλαθαιύθζεθαλ ην πξώηα κεηεσξνινγηθά όξγαλα (ζεξκόκεηξν βαξόκεηξν), μεθίλεζε ζπζηεκαηηθά ε θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηνπ θαηξνύ. Σήκεξα νη κεηεσξνινγηθέο
παξαηεξήζεηο ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο παξαηεξήζεηο επηθαλείαο θαη ηηο παξαηεξήζεηο
αλώηεξεο αηκόζθαηξαο.
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Παξαηεξήζεηο επηθαλείαο: Πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο (ΜΣ) πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ επηθάλεηα (μεξάο θαη ζάιαζζαο). Ο παξαηεξεηήο κεηεσξνιόγνο έρεη ζην ζηαζκό ηνπ
κηα ζεηξά από κεηεσξνινγηθά όξγαλα από ηα νπνία παίξλεη κεηξήζεηο όπσο: δηεύζπλζε - ηαρύηεηα ηνπ
αλέκνπ, αηκνζθαηξηθή πίεζε, ζεξκνθξαζία αέξα θιπ. Έμσ ζην ύπαηζξν εθηηκά ηελ νξαηόηεηα, παξαηεξεί
ηα είδε ησλ λεθώλ, ηε βξνρή ή θαηαηγίδα θαη ηα ππόινηπα θαηλόκελα ηνπ θαηξνύ. Αλ πξόθεηηαη γηα ΜΣ
πινίνπ, γίλεηαη θαη εθηίκεζε ησλ θπκάησλ ζάιαζζαο - απνζαιαζζίαο θαη κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
επηθάλεηαο ζάιαζζαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία ν παξαηεξεηήο ηα θσδηθνπνηεί ζε πεληαςήθηεο νκάδεο
αξηζκώλ, ζπκπηύζζνληαο έηζη ηνλ όγθν ηεο κεηεσξνινγηθήο παξαηήξεζεο θαη ηα δηαβηβάδεη πξνο ηε
Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία κε όπνην κέζν δηαζέηεη ν ΜΣ, ηειέθσλν, ηέιεμ, θαμ ή ζύλδεζε κε δίθηπν
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
Παξαηεξήζεηο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο: Πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο
αλώηεξεο αηκόζθαηξαο κε ηηο ξαδηνβνιίζεηο. Οη ξαδηνβνιίδεο είλαη κηθξέο ζπζθεπέο εθνδηαζκέλεο κε ξάδην
κεηαδόηε. Σπλδένληαη κε αλζεθηηθό κπαιόλη ην νπνίν πιεξνύηαη κε αέξην (πδξνγόλν ή ήιην) ώζηε λα έρεη
ηθαλή αλπςσηηθή δύλακε γηα λα ζεθώζεη ηε ξαδηνβνιίδα. Η ξαδηνβνιίδα είλαη εθνδηαζκέλε κε αηζζεηήξα
ζεξκνθξαζίαο, αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη πγξαζίαο ώζηε λα κεηξά ηηο ηξεηο απηέο κεηεσξνινγηθέο
παξακέηξνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε αξρίδεη λα αλέξρεηαη θαη ζπγρξόλσο κεηαδίδεη
ζπλερώο πξνο ηνλ επίγεην ΜΣ ελδείμεηο πςνκέηξνπ, ζεξκνθξαζίαο αέξα, πίεζεο θαη πγξαζίαο, ελώ κε ηε
βνήζεηα θαηεπζπλόκελεο θεξαίαο εληνπίδεηαη ζπλέρεηα από ηνλ επίγεην ΜΣ, κε ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο
δηεύζπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηα δηάθνξα πςόκεηξα.

7.3 Δορσυορικές υωτογραυίες και Radar καιρού.

Σρήκα 7.5. Γεσζηάζηκνο κεηεσξνινγηθόο δνξπθόξνο
(7).

Σρήκα 7.6. Μεηεσξνινγηθόο δνξπθόξνο πνιηθήο ηξνρηάο
(7).

Οη κεηεσξνινγηθνί δνξπθόξνη απνηεινύλ αλεθηίκεην εξγαιείν γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηξνύ.
Καιύπηνπλ κεγάιε έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαη πιενλεθηνύλ ηνπ δηθηύνπ ησλ επίγεησλ ΜΣ ζην όηη
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δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ζε πεξηνρέο όπνπ ην δίθηπν ησλ ΜΣ είλαη πνιύ αξαηό, θπξίσο ζηνπο
σθεαλνύο. Υπάξρνπλ δύν ηύπνη κεηεσξνινγηθώλ δνξπθόξσλ νη γεσζηάζηκνη (ζε ύςνο πεξίπνπ 36000Km
πάλσ από ηνλ Ιζεκεξηλό) (ζρήκα 7.5), νη νπνίνη θσηνγξαθίδνπλ αλά ώξα ή εκίσξν ηελ ίδηα επηθάλεηα ηεο
Γεο θαη νη δνξπθόξνη πνιηθήο ηξνρηάο (ζε ύςνο πεξίπνπ 850Km), νη νπνίνη εθηεινύλ θαζεκεξηλά 14
πεξίπνπ πιήξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηζηξνθέο γύξσ από ηε Γε, θσηνγξαθίδνληαο ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δύν
θνξέο ην 24σξν (ζρήκα 7.6).
Τα Μεηεσξνινγηθά Radar είλαη έλα άιιν εμίζνπ βαζηθό βνήζεκα γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ησλ
πξαγκαηηθώλ θαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα κεγάιε πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα
Μεηεσξνινγηθά Radar κπνξνύλ λα ζθηαγξαθήζνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ έθηαζε, ην ύςνο θαη ηε κνξθή
ησλ λεθηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ γύξσ από ηελ πεξηνρή εγθαηαζηάζεώο ηνπ θαη ζε κηα αθηίλα πνπ
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα 400Km.Έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (όπσο θαηαηγίδεο) αιιά θαη απιέο κνξθέο
πεηνύ, αθόκε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άλεκν κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε
ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ηεο θίλεζήο ηνπο, απνηειώληαο έλα βαζηθό εξγαιείν ζηε βξαρπρξόληα
πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ.

7.4 Απεικόνιση παρόντα καιρού
Απ' όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ΜΣ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο, πάληνηε ζε
θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, δηαβηβάδνληαη πξνο ηε Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία ηεο ρώξαο ζηελ νπνία αλήθνπλ,
ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπο. Κάζε Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία ζπιιέγεη ηηο παξαηεξήζεηο, θαη εθείλεο
πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ζηαζκνύο ηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί Δηεζλείο ΜΣ, κπαίλνπλ ζην Παγθόζκην
Σύζηεκα Τειεπηθνηλσληώλ (GTS), ώζηε νπνηαδήπνηε Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία θξάηνπο κέινπο ηνπ WMO
(World Meteorology Organization) λα κπνξεί λα ηηο πάξεη εθ' όζνλ ηηο ρξεηάδεηαη.
Οη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο επηθάλεηαο θαη αλώηεξεο αηκόζθαηξαο από ηνπο ΜΣ θζάλνπλ ζηελ
ΕΜΥ κέζσ ηνπ δηθηύνπ GTS θαη ζπγθεληξώλνληαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 1-2 σξώλ από ηελ ώξα πνπ έγηλε ε
παξαηήξεζε ή ε ξαδηνβόιηζε αληίζηνηρα.
Η απεηθόληζε, ή ζύληαμε, πάλσ ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο εθείλσλ ησλ κεηεσξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο ησλ ΜΣ, γίλεηαη ζήκεξα κε ηε βνήζεηα
ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (Η/Υ). Οη Η/Ύ δηα κέζνπ ηνπ δηθηύνπ GTS ζπγθεληξώλνπλ ηηο
κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο από ηνπο ΜΣ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ώξα UTC θαη ηηο
θαηαγξάθνπλ πάλσ ζε ράξηε πνπ πεξηέρεη ηελ επηζπκεηή γεσγξαθηθή πεξηνρή. Κάζε κηα κεηεσξνινγηθή
παξαηήξεζε θαηαγξάθεηαη κε εηδηθό δηεζλή θώδηθα (κνληέιν ζηαζκνύ) ζην ζεκείν κε ηηο γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάζε ΜΣ.
Τν ζρήκα 7.7 απεηθνλίδεη κηα κεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε θαηαγξακκέλε κε θώδηθα ζην
κεηεσξνινγηθό ράξηε επηθάλεηαο. Η απεηθόληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηεσξνινγηθώλ παξαηεξήζεσλ από
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ηνπο ΜΣ αλώηεξεο αηκόζθαηξαο, πάλσ ζηνπο αληίζηνηρνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο αλώηεξεο
αηκόζθαηξαο, είλαη απινύζηεξε γηαηί πεξηέρεη ιηγόηεξα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία. Τν ζρήκα 7.8 απεηθνλίδεη
κηα κεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε αλώηεξεο αηκόζθαηξαο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνπο θώδηθεο αλαθέξνληαη ζε
εηδηθέο ηερληθέο νδεγίεο ησλ Μεηεσξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ.

Σρήκα 7.7. Μεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε από ΜΣ επηθαλείαο (12).

(από ηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο)
Σρήκα 7.8. Μεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε από ΜΣ αλώηεξεο αηκόζθαηξαο (12).

7.5 Πραγματικοί μετεωρολογικοί τάρτες
Οη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο ρσξίδνληαη ζ' εθείλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ θαηξό πνπ επηθξαηεί ή
πξόθεηηαη λα επηθξαηήζεη πάλσ από ηελ μεξά ή ηε ζάιαζζα θαη νλνκάδνληαη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο
επηθάλεηαο, θαη ζ' εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηξό πνπ επηθξαηεί ή πξόθεηηαη λα επηθξαηήζεη ζε
δηάθνξα πςόκεηξα κέζα ζηελ αηκόζθαηξα θαη νλνκάδνληαη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο αλώηεξεο
αηκόζθαηξαο. Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο νη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο δηαθξίλνληαη ζηνπο πξαγκαηηθνύο θαη
ζηνπο πξνγλσζηηθνύο.
Πξαγκαηηθνί ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο πνπ πεξηέρνπλ ηα κεηεσξνινγηθά
ζηνηρεία ηα νπνία κεηξήζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ πξηλ ιίγε ώξα ζηνπο ΜΣ, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ
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πάλσ ζηνπο ράξηεο. Οη πξαγκαηηθνί κεηεσξνινγηθνί ράξηεο νλνκάδνληαη θαη αλαιύζεηο. Πξνγλσζηηθνί
ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηξνύ πνπ πξνβιέπεηαη
λα επηθξαηήζνπλ κεηά από 12 ή 24 ή 48 ή θαη πεξηζζόηεξεο ώξεο
7.5.1 Επιυανείας
Οη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη πάλσ ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε κε ηε βνήζεηα ηνπ
εθηππσηή ηνπ Η/Υ. Αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή ησλ κεηεσξνινγηθώλ παξαηεξήζεσλ (ζρήκα 7.9)
ηεο ηειεπηαίαο ζπλνπηηθήο ώξαο, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ ράξηε από ην κεηεσξνιόγν. Τνπνζεηεί αξρηθά
ηα ζεξκά θαη ςπρξά κέησπα, όπνπ ππάξρνπλ, αθνύ εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη ΜΣ,
ζπγθξίλνληαο απηά κε εθείλα πνπ έδσζαλ νη ΜΣ ηελ πξνεγνπκέλε ζπλνπηηθή ώξα, θαη αθνύ πάξεη ππόςε
ηνπ ζαλ βαζηθά θξηηήξηα ηηο κεηαβνιέο ησλ πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηώλ, αλέκσλ, πγξαζίαο, ηα ζύλλεθα, ηηο
βξνρέο θαη ηηο θαηαηγίδεο.
Σηε ζπλέρεηα ν κεηεσξνιόγνο ραξάζζεη ηηο ηζνβαξείο θακπύιεο θάζε 4hPa έηζη ώζηε λα πεξλνύλ από
ηνπο ΜΣ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηκνζθαηξηθή πίεζε. Γηα παξάδεηγκα, μεθηλάεη ραξάζζνληαο ηελ θακπύιε κε
ηηκή 1016hPa, αθήλνληαο ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο 1016 από ηε κηα πιεπξά ηεο θακπύιεο θαη ηηο
κηθξόηεξεο από ηελ άιιε πιεπξά ηεο θακπύιεο. Σπλερίδεη πξνο ηηο κηθξόηεξεο πηέζεηο ραξάζζνληαο ηηο
ηζνβαξείο θακπύιεο 1012, 1008, 1004 θιπ, θαη πξνο ηηο κεγαιύηεξεο πηέζεηο 1020, 1024, 1028 θιπ, εληνπίδνληαο έηζη πάλσ ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε ηα βαξνκεηξηθά ρακειά θαη πςειά.

Σρήκα 7.9. Πξαγκαηηθόο κεηεσξνινγηθόο ράξηεο
επηθαλείαο πξηλ ηελ αλάιπζή ηνπ από ην
κεηεσξνιόγν (ΕΜΥ/ΕΜΚ).

Σρήκα 7.10 Πξαγκαηηθόο κεηεσξνινγηθόο ράξηεο
επηθαλείαο κεηά ηελ αλάιπζή ηνπ από ην κεηεσξνιόγν
(ΕΜΥ/ΕΜΚ).

Με ηε ράξαμε ησλ ηζνβαξώλ θακπύισλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκώλ θαη ςπρξώλ κεηώπσλ,
νινθιεξώλεηαη ε αλάιπζε ηνπ πξαγκαηηθνύ κεηεσξνινγηθνύ ράξηε επηθάλεηαο (ζρήκα 7.10).
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7.5.2.Ανώτερης ατμόσυαιρας
Οη πξαγκαηηθνί κεηεσξνινγηθνί ράξηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηνλ πξαγκαηηθό θαηξό
πνπ επηθξαηεί ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα, ζε πςόκεηξα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο.
Είλαη ράξηεο, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαιύνληαη θαη κειεηώληαη από ηνπο κεηεσξνιόγνπο. Οη βαζηθέο
ζηάζκεο (πςόκεηξα) γηα ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη νη κεηεσξνινγηθνί ράξηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο,
είλαη νη ζηάζκεο ησλ 5000ft, 10000ft, 18000ft 30000ft θαη 39000ft, θαη νη αληίζηνηρνη ράξηεο
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ράξηεο 850hPa, 700hPa, 500hPa , 300hPa θαη 200hPa. Οη βαζηθόηεξνη απ' απηνύο
είλαη νη ράξηεο 850hPa θαη 500hPa.

Σρήκα 7.11. Απεηθόληζε ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο
500hPa ζην ρώξν (27).

Σρήκα 7.12. Τνκέο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο
500hPa κε νξηδόληηα επίπεδα ηζαπέρνληα αλά 60
κέηξα (27).

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ησλ πξαγκαηηθώλ κεηεσξνινγηθώλ ραξηώλ αλώηεξεο
αηκόζθαηξαο, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί επεμήγεζε ηεο έλλνηαο ησλ ηζνβαξηθώλ επηθαλεηώλ.
Η αηκόζθαηξα όκσο είλαη ηξηώλ δηαζηάζεσλ θαη νη κεηαβνιέο ηεο εθηείλνληαη θαη θαζ' ύςνο κέζα
ζηελ ηξνπόζθαηξα. Οη κεηξήζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζε δηάθνξα πςόκεηξα, καδί κε εθείλεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη αλέκνπ γίλνληαη κε ηηο ξαδηνβνιίδεο. Η αηκνζθαηξηθή πίεζε πάλσ από θάζε
ΜΣ δελ κεηαβάιιεηαη νκνηόκνξθα κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ. Δειαδή, αλ ζεσξήζνπκε ηηο κεηξήζεηο
ηεο ίδηαο ώξαο από όινπο ηνπο ΜΣ αλώηεξεο αηκόζθαηξαο ηεο Επξώπεο, νη ξαδηνβνιίδεο ζα δώζνπλ ηηο
ίδηεο ηηκέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Απηό νθείιεηαη ζην όηη νη κεηαβνιέο ησλ
ζεξκνθξαζηώλ ηνπ αέξα κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ δηαθέξνπλ από ηόπν ζε ηόπν. Εάλ επηιεγεί θάπνηα
αηκνζθαηξηθή πίεζε, έζησ ε ραξαθηεξηζηηθή πίεζε 500hPa, θαη πάλσ από θάζε ΜΣ, ζηα πςόκεηξα όπνπ ε
ξαδηνβνιίδα έδσζε απηήλ ηελ ηηκή ηεο πίεζεο, ελσζνύλ όια ηα ζεκεία, ζρεκαηίδεηαη κηα επηθάλεηα. Η
επηθάλεηα απηή δελ είλαη επίπεδε νύηε νξηδόληηα, αιιά έρεη αλνκνηόκνξθν ζρήκα θαη νλνκάδεηαη ηζνβαξηθή
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επηθάλεηα ησλ 500hPa (ζρήκα 7.11). Η ηζνβαξηθή απηή επηθάλεηα 500hPa, όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
ηζνβαξηθή επηθάλεηα, παίξλεη θαζεκεξηλά δηαθνξεηηθό ζρήκα θαη ζέζε, γηαηί κεηαβάιινληαη νη
αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο.
Η ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa βξίζθεηαη ζ' έλα κέζν πςόκεηξν πεξίπνπ 5490 κέηξα (18000 ft) πάλσ
από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (ζηάζκε ζάιαζζαο) πνπ είλαη πεξίπνπ ζην κέζν ηεο ηξνπόπαπζεο (35000ft45000ft). Αλ ζεσξεζνύλ νξηδόληηα επίπεδα ηα νπνία λα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 60 κέηξα θαη βξίζθνληαη ζηα
πςόκεηξα 5400κέηξα, 5460κ, 5520κ, 5580κ, 5640κ, 5700κ, 5760κ, 5820κ θιπ, ηα επίπεδα απηά ηέκλνπλ
(ζρήκα 7.12) ηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa, θαη νη ηνκέο ηνπο κε απηή είλαη θακπύιεο γξακκέο. Τα
ζεκεία θάζε θακπύιεο έρνπλ ην ίδην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (ζρήκαηα 7.13 θαη 7.14). Οη
θακπύιεο απηέο νλνκάδνληαη ηζνϋςείο θακπύιεο.
Η ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa βξίζθεηαη ζε ρακειόηεξν πςόκεηξν εθεί όπνπ νη αέξηεο κάδεο είλαη
ζρεηηθά ςπρξέο, θαη αληίζηνηρα βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξν πςόκεηξν εθεί όπνπ νη αέξηεο κάδεο είλαη ζρεηηθά
ζεξκέο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν ζεξκόηεξνο αέξαο είλαη αξαηόηεξνο, δειαδή έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα,
νπόηε ζα έρεη θαη κηθξόηεξε αηκνζθαηξηθή πίεζε, άξα ε ηζνβαξηθή επηθάλεηα ζα είλαη πςειόηεξα. Τν
αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ν αέξαο θάησ από ηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα είλαη ςπρξόο.

Σρήκα 7.13. Τνκείο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο
500hPa κε νξηδόληηα ηζαπέρνληα επίπεδα
(πεξίπησζε ζεξκώλ αεξίσλ καδώλ από θάησ)
θαη πξνβνιή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (27).

Σρήκα 7.14. Τνκείο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο
500hPa κε νξηδόληηα ηζαπέρνληα επίπεδα
(πεξίπησζε ςπρξώλ αεξίσλ καδώλ από θάησ)
θαη πξνβνιή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (27).

Σην ζρήκα 7.13 απεηθνλίδνληαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο ηεο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο 500hPa, ζηελ
πεξίπησζε ζεξκνύ αέξα θάησ απ' απηή, θαη ζην ζρήκα 7.14 απεηθνλίδνληαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο ζηελ
πεξίπησζε ςπρξνύ αέξα θάησ απ απηή. Σηα ίδηα ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη πξνβνιέο ησλ ηζνϋςώλ
θακπύισλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (κεδέλ πςόκεηξν). Εάλ ην επίπεδν απηό κε κεδέλ πςόκεηξν
ζεσξεζεί όηη βξίζθεηαη ζε ύςνο 18000 πόδηα (5490 κέηξα) ηόηε νη πξνβνιέο ησλ ηζνϋςώλ θακππιώλ, ηεο
ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο 500hPa, πάλσ ζ' απηό, είλαη αθξηβώο νη ίδηεο. Οη θακπύιεο ινηπόλ πνπ πξνέξρνληαη
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από ηηο ηνκέο ηεο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο 500hPa κε παξάιιεια επίπεδα ηζαπέρνληα θαηά 60 κέηξα,
πξνβάιινληαη πάλσ ζ' έλα νξηδόληην επίπεδν ζηαζεξνύ πςνκέηξνπ 18000 πόδηα (5490 κέηξα) θαη
απεηθνλίδνπλ ηζνϋςείο θακπύιεο. Οη ηζνϋςείο θακπύιεο κηαο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο, πεξηβάιινπλ πεξηνρέο
κε κεγάια ύςε θαη νλνκάδνληαη Υςειά θαη πεξηνρέο κε κηθξά ύςε θαη νλνκάδνληαη Φακειά. Απηά ηα
Υςειά θαη Φακειά ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα, αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε αληίζηνηρα
βαξνκεηξηθά πςειά θαη ρακειά.
Εάλ ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ζην πςόκεηξν ησλ 18000 πνδώλ, απνηππσζεί ε αθηνγξακκή κηαο
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Γεο, γηα παξάδεηγκα, ε Επξώπε, ε Μεζόγεηνο θιπ, θαη έρεη θαηαγξαθεί δίπια ζε
θάζε ΜΣ ην ύςνο ζε κέηξα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 500hPa (ζρήκα 7.15) ηόηε νη
θακπύιεο πνπ πεξλνύλ από ηα ζεκεία κε ην ίδην πςόκεηξν, είλαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο νη νπνίεο
ραξάζζνληαη αλά 60 κέηξα θαη απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθό κεηεσξνινγηθό ράξηε 500hPa (ζρήκα 7.16).
Η ηζνϋςήο θακπύιε κε ηηκή 5640 βξίζθεηαη ζην πςόκεηξν 5640 κέηξσλ. Σηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο
αλώηεξεο αηκόζθαηξαο δελ ππάξρνπλ ινηπόλ ηζνβαξείο θακπύιεο αιιά κόλν ηζνϋςείο.

Σρήκα 7.15. Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500hPa πξηλ
ηελ αλάιπζε (ΕΜΥ/ΕΜΚ).

Σρήκα 7.16. Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500hPa κεηά
ηελ αλάιπζε (ΕΜΥ/ΕΜΚ).

Επίζεο, πάλσ ζηνλ πξαγκαηηθό κεηεσξνινγηθό ράξηε 500hPa ραξάζζνληαη από ην κεηεσξνιόγν θαη
νη ηζόζεξκεο θακπύιεο αλά 5 βαζκνύο Κειζίνπ. Οη ηζόζεξκεο θακπύιεο γηα λα μερσξίδνπλ από ηηο ηζνϋςείο
πάλσ ζην ράξηε, ραξάζζνληαη ζπλήζσο δηαθεθνκκέλεο ή κε δηαθνξεηηθό ρξώκα.
Ιζνϋςείο θακπύιεο ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε αλώηεξεο αηκόζθαηξαο, είλαη εθείλεο πνπ πεξλνύλ από
ζεκεία ζηα νπνία νη αηκνζθαηξηθέο πηέζεηο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη απέρνπλ ίζεο απνζηάζεηο (ύςε) από ηε
κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο.
Ιζόζεξκεο θακπύιεο ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε είλαη εθείλεο πνπ πεξλνύλ από ζεκεία κε ηελ ίδηα
ζεξκνθξαζία.
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7.5.2.1 500hPa

Η θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο ζην ύςνο ησλ 500hPa είλαη πνιύ βαζηθή γηαηί ε ζηάζκε απηή
βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο ηξνπόζθαηξαο. Οη άλεκνη εθεί πεδαιηνπρνύλ ηνπο αλέκνπο θάησ ζηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο, θαη νη θνηιηέο (trough) θαη θνξπθέο (ridge) εθεί ξπζκίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη θίλεζε ησλ
ζπζηεκάησλ θαηξνύ θάησ ζηε Γε.
Επεηδή ε ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa βξίζθεηαη πνιύ πςειόηεξα από ην ζηξώκα ηξηβήο (0 - 500
κεηξά), ν άλεκνο πιαλεηηθήο θαη ζπλνπηηθήο θιίκαθαο, ραξαθηεξίδεηαη γεσζηξνθηθόο ζηελ πεξίπησζε πνπ
νη ηζνϋςείο είλαη επζείεο γξακκέο, θαη άλεκνο βαξνβαζκίδαο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηζνϋςείο είλαη
θακπύιεο. Εθεί όπνπ νη ηζνϋςείο είλαη ππθλέο, δειαδή εθεί όπνπ ε βαζκίδα ύςνπο είλαη απόηνκε, ν άλεκνο
είλαη ηζρπξόο. Αληίζεηα εθεί όπνπ νη ηζνϋςείο είλαη αξαηέο, ν άλεκνο είλαη αζζελέζηεξνο. Η βαζκίδα ύςνπο
εμαξηάηαη από ηελ νξηδόληηα ζεξκνβαζκίδα (νξηδόληηα κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα) θαη όπνπ
ππάξρεη κεγάιε νξηδόληηα ζεξκνβαζκίδα, ππάξρεη επίζεο θαη κεγάιε νξηδόληηα βαζκίδα ππθλόηεηαο ηνπ
αέξα θαη πίεζεο απηνύ. Η νξηδόληηα βαζκίδα πίεζεο ηνπ αέξα (βαξνβαζκίδα) δεκηνπξγεί ηνλ άλεκν.

Σρήκα 7.17. Αλάπηπμε αηκνζθαηξηθώλ θπκάησλ κεγάινπ κήθνπο (27).

Σην βόξεην εκηζθαίξην ε θπθινθνξία θαηά κήθνο ησλ ηζνϋςώλ θακπύισλ είλαη θπθισληθή (αληίζεηα
κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ σξνινγίνπ) θαη αληηθπθισληθή (όπσο ε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ σξνινγίνπ).
Έηζη, δεκηνπξγνύληαη θνξπθέο (ridges) θαη θνηιίεο (troughts) (ζρήκα 7.17). Σην θέληξν ηεο θνξπθήο
(ridge) ν αέξαο είλαη ζρεηηθά ζεξκόηεξνο θαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο έρνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο. Τν θέληξν
ηεο θνξπθήο νλνκάδεηαη Υςειό (Hight) θαη ζπκβνιίδεηαη ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε κε Υ ή Η. Σην θέληξν
ηεο θνηιηάο (trought) ν αέξαο είλαη ζρεηηθά ςπρξόηεξνο θαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο έρνπλ κηθξόηεξεο ηηκέο.
Τν θέληξν ηεο θνηιηάο νλνκάδεηαη Φακειό (Low) θαη ζπκβνιίδεηαη ζην κεηεσξνινγηθό ράξηε κε Φ ή L.
Τόζν ηα ρακειά όζν θαη ηα πςειά ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα, αληηζηνηρνύλ ζπλήζσο κε βαξνκεηξηθά
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ρακειά θαη πςειά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Από ηα αλαθεξόκελα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη ζηνπο ράξηεο
500hPa δελ εκθαλίδνληαη ζεξκά ρακειά θαη ςπρξνί αληηθπθιώλεο, αιιά κόλν ςπρξά ρακειά θαη ζεξκνί
αληηθπθιώλεο.
Η ξνή ηνπ αλέκνπ θάζεηα πξνο ηηο ηζόζεξκεο δεκηνπξγεί ςπρξή ή ζεξκή νξηδόληηα θίλεζε ηνπ
αλέκνπ, αλάινγα εάλ ν άλεκνο πλέεη από ςπρξόηεξεο πξνο ζεξκόηεξεο πεξηνρέο ή αληίζεηα. Η ςπρξή
νξηδόληηα θίλεζε ηνπ αέξα ρακειώλεη ηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa, νπόηε βαζαίλεη θαη εληζρύεη ηα
θέληξα ησλ ρακειώλ θαη ηηο trought, ελώ εμαζζελεί ηα θέληξα ησλ πςειώλ θαη ηα ridge. Αληίζεηα, ε
ζεξκή νξηδόληηα θίλεζε ηνπ αέξα αλπςώλεη ηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα 500hPa, νπόηε ξεραίλεη θαη εμαζζελεί
ηα θέληξα ησλ ρακειώλ θαη ηηο trought, ελώ εληζρύεη ηα θέληξα ησλ πςειώλ θαη ηα ridge.

7.5.2.2 850hPa

Σρήκα 7.18. Πξαγκαηηθόο ράξηεο 850hPa πξηλ ηελ
αλάιπζε. (ΕΜΥ/ΕΜΚ)

Σρήκα 7.19. Πξαγκαηηθόο κεηεσξνινγηθόο ράξηεο
850hPa, κεηά ηελ αλάιπζε. (ΕΜΥ/ΕΜΚ)

Σηνλ ράξηε 850hPa δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή από ηνπο κεηεσξνιόγνπο ηόζν ζηηο ηζόζεξκεο θακπύιεο
όζν θαη ζηνπο αλέκνπο. Επεηδή ε ηζνβαξηθή επηθάλεηα 850hPa βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην πςόκεηξν ησλ
5000ft (1500 κέηξσλ), νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη άλεκνη ζ' απηό ην πςόκεηξν επεξεάδνπλ άκεζα ηηο
ζεξκνθξαζίεο θαη ηνπο αλέκνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.
Οη ηζόζεξκεο θακπύιεο ραξάζζνληαη αλά 2 °C θαη νη ηζνϋςείο αλά 60 κέηξα (ζρήκα 7.19).
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8.1 Χρήζη τάρηη επιθανείας
Τα ζπζηήκαηα θαηξνύ θηλνύληαη γεληθά από δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε, κε
λνηηναλαηνιηθέο ή βνξεηναλαηνιηθέο απνθιίζεηο. Μεξηθέο θνξέο θαη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί
λα αθνινπζνύλ ηξνρηά πξνο βνξξά ή πξνο λόην. Επίζεο νη ζπλζήθεο κέζα ζην ζύζηεκα θαηξνύ κπνξνύλ
λα αιιάμνπλ θαζώο απηό θηλείηαη. Σε κηα γεληθή κέζνδν πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε:
 Η θίλεζε ησλ βαξνκεηξηθώλ ρακειώλ θαη πςειώλ, θαη νη κεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.
 Η θίλεζε ησλ ζεξκώλ θαη ςπρξώλ κεηώπσλ θαη νη ζπλδεόκελεο κε απηά ζπλζήθεο θαηξνύ.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξίσλ καδώλ θαη νη κεηαβνιέο ηνπο.
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία κειεηώληαη εμεηάδνληαο ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο επηθάλεηαο ησλ
ηειεπηαίσλ 2-3 εκεξώλ, καδί κε ηνλ πξόζθαην ράξηε. Από ηε κειέηε ησλ δηαδνρηθώλ απηώλ ραξηώλ,
κπνξεί λα γίλεη πξόγλσζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ θαηξνύ νη νπνίεο ζα είλαη πηζαλόηεξν λα επηθξαηήζνπλ ηηο
επόκελεο 12, 24 ή θαη 48 ώξεο. Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ,
δειαδή ν ππνινγηζκόο ησλ κειινληηθώλ ζπλζεθώλ θαηξνύ, πξνέξρεηαη από ηε κειέηε ησλ ζπλζεθώλ
παξόληα θαη παξειζόληα θαηξνύ.
Μεηά από πνιπεηή εκπεηξία βαζηζκέλε ζηε κειέηε ησλ κεηεσξνινγηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ
βαξνκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ θαηξνύ, πξνθύπηεη κηα ζεηξά από ρξήζηκνπο γεληθνύο θαλόλεο πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί από ηε ρξήζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ραξηώλ επηθάλεηαο

8.1.1 Βαρομεηρικά ταμηλά
1. Τα ρακειά ηείλνπλ γεληθά λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο.
2. Τα ρακειά ηείλνπλ λα θηλεζνύλ πξνο πεξηνρή κε κεγαιύηεξε πηώζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.
3. Τα ρακειά κεηά ηε γέλεζε ηνπο, βαζαίλνπλ πξννδεπηηθά κέρξηο όηνπ δεκηνπξγεζεί ζύζθημε.
4. Φακειό κε ζύζθημε ζα θηλεζεί αξγά ή ζα παξακείλεη ζρεδόλ ζηάζηκν.
5. Τα ρακειά βαζαίλνπλ όηαλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε γύξσ από ην θέληξν ηνπο κεηώλεηαη, θαη
πιεξνύληαη (γίλνληαη ξερά) όηαλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζην θέληξν ηνπο απμάλεηαη.
6. Όηαλ έλα λέν ρακειό πιεζηάδεη γηα λα θηλεζεί κέζα ζηελ θπθινθνξία ελόο παιαηόηεξνπ, ην
παιαηόηεξν απνξξνθάηαη από ην λεώηεξν ή ζπκβαίλεη ηα δύν θέληξα λα πεξηζηξέθνληαη κεηαμύ ηνπο
θπθισληθά.
7. Τα ρακειά κε θίλεζε πξνο λνηηναλαηνιηθά ζπλήζσο εληζρύνληαη (βαζαίλνπλ) ή θακππιώλνπλ πξνο
βνξεηναλαηνιηθά
8. Τα ρακειά κε ηζνβαξείο ππθλόηεξεο ζην δπηηθό - βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπο, γεληθά θηλνύληαη αξγά
πξνο αλαηνιηθά λνηηναλαηνιηθά.
9. Σην δπηηθό θαη βόξεην ηκήκα ησλ ρακειώλ επηθξαηνύλ ηζρπξνί άλεκνη θαη βξνρνπηώζεηο.
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10. Όηαλ έλα εμαζζελεκέλν ρακειό ηξνθνδνηεζεί κε ςπρξό αέξα (ςπρξή αέξηα κάδα) βαζαίλεη πάιη θαη
εληζρύεηαη.
11. Τν ρεηκώλα ηα ρακειά ζπλήζσο βαζαίλνπλ όηαλ θηλνύληαη πάλσ από ζαιάζζηεο πεξηνρέο, γηαηί ε
ζάιαζζα είλαη ζεξκόηεξε. Τν θαινθαίξη βαζαίλνπλ όηαλ θηλνύληαη πάλσ από μεξά, γηαηί ε μεξά ηόηε
είλαη ζεξκόηεξε.
12. Τα ρακειά ηείλνπλ λα θηλεζνύλ γύξσ από κεγάιεο έθηαζεο πςειά, αθνινπζώληαο βόξεηα ή λόηηα
πνξεία.
13. Τα ςπρξά κέησπα ζπλήζσο θηλνύληαη ηαρύηεξα από ηα ζεξκά.

8.1.2 Βαρομεηρικά συηλά
1. Τα πςειά γεληθά θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα θαη δηεύζπλζε όπσο θαη ηα ρακειά.
2. Τα πςειά κηθξήο έθηαζεο ζπλήζσο θηλνύληαη ηαρύηεξα από εθείλα κεγαιύηεξεο έθηαζεο.
3. Τα ζεξκά πςειά ηείλνπλ λα θηλεζνύλ αξγά ή γίλνληαη ζηάζηκα.
4. Τν πςειό εληζρύεηαη, εθόζνλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε απμάλεη γύξσ από ην θέληξν ηνπ θαη εμαζζελεί,
εθόζνλ ε πίεζε κεηώλεηαη.

8.2 Χρήζη τάρηη 500hPa
Ο ράξηεο 500hPa αληηζηνηρεί ζηε ραξαθηεξηζηηθή ζηάζκε (πςόκεηξν) ησλ 18000ft, πεξίπνπ ζην
κέζνλ ηεο ηξνπόζθαηξαο, θαη έρεη απνδεηρζεί όηη νη ζπλζήθεο ηεο αηκόζθαηξαο ζηε ζηάζκε απηή, δειαδή
ε θπθινθνξία ή δηαθνξεηηθά ε ξνή ηνπ αλέκνπ, ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ
βαξνκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Με απιά ιόγηα, ν θαηξόο εθεί ςειά πεδαιηνπρεί ηνλ
θαηξό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Έηζη:
 κηα trough ζηα 500hPa ζπλδπάδεηαη κε έλα βαξνκεηξηθό ρακειό ζηελ επηθάλεηα. Τν ρακειό ηεο
επηθάλεηαο ζπλήζσο ζπλνδεύεηαη κε ςπρξό κέησπν, ην νπνίν εληνπίδεηαη πεξίπνπ 5 0 αλαηνιηθόηεξα
ηεο trough (ζηελ επηθάλεηα).
 έλα ridge ζηα 500hPa ζπλήζσο αληηζηνηρεί ζε έλα πςειό ζην ράξηε επηθαλείαο.
Υπάξρνπλ βέβαηα αξθεηέο θαηαζηάζεηο (αβαζή ρακειά θιπ) όπνπ δελ είλαη ππαξθηόο ν αλσηέξσ
ζπζρεηηζκόο.
Αλ

εμεηαζηνύλ

ζπλδπαζηηθά

νη

ράξηεο

επηθαλείαο

θαη

αλώηεξεο

αηκόζθαηξαο

εμάγνληαη

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαζ’ ύςνο κεηαηόπηζε ησλ ζπζηεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ή εμαζζέληζή ηνπο, θαζώο
θαη γηα ηελ ηαρύηεηα θαη πνξεία ηεο θίλεζεο ηνπο. Έηζη αλ έλα ρακειό βαξνκεηξηθό ζύζηεκα πνπ ππάξρεη
ζηα 500hPa, έρεη αληαπόθξηζε ζηελ επηθάλεηα (θηάλεη κέρξη ηελ επηθάλεηα) (ζρήκα 8.1), ε εμέιημή ηνπ
εμαξηάηαη από ηελ ζρεηηθή ζέζε πνπ έρεη ην θέληξν ηνπ ζηηο δύν ζηάζκεο:
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 αλ ην θέληξν ηνπ ρακεινύ ζηα 500hPa βξίζθεηαη δπηηθόηεξα από ην θέληξν ηνπ αληίζηνηρνπ ρακεινύ
ζηελ επηθάλεηα (Ιηαιία θαη Ειιάδα αληίζηνηρα), ηόηε ην ρακειό έρεη κεγάιε θιίζε, θηλείηαη ζρεηηθά
αξγά θαη εληζρύεηαη.
 αλ ην θέληξν ηνπ ρακεινύ ζηα 500hPa βξίζθεηαη αλαηνιηθόηεξα από ην θέληξν ηνπ αληίζηνηρνπ
ρακεινύ ζηελ επηθάλεηα (Τνπξθία θαη Ειιάδα αληίζηνηρα), ηόηε ην ρακειό έρεη αξλεηηθή θιίζε θαη έρεη
αξρίζεη λα δηαιύεηαη.
 αλ ην θέληξν ηνπ ρακεινύ ζηα 500hPa βξίζθεηαη πάλσ από ην θέληξν ηνπ αληίζηνηρνπ ρακεινύ ζηελ
επηθάλεηα (ίδην γεσγξαθηθά ηόπν), ηόηε είλαη ζε νπδέηεξε θαηάζηαζε.

Στήμα 8.1. Κατακόρσυη σσνέπεια της ατμόσυαιρας (26).

8.3 Χρήζη τάρηη 850hPa
8.3.1 Εκηίμηζη επιθανειακής θερμοκραζίας
Γεληθά από ηε κειέηε ηνπ ράξηε 850hPa κπνξεί λα γίλεη κηα εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα * θαη θάπνηεο
παξαδνρέο νη νπνίεο, ζηαηηζηηθά έρεη απνδεηρζεί όηη, ηζρύνπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ.

*

Καηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα: είλαη γεληθά ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ύςνο (ζηελ ηξνπόζθαηξα).
Αγλνώληαο ηελ πγξαζία θαη ζεσξώληαο επζηαζή αηκόζθαηξα, ε κέζε ηηκή ηεο θαηαθόξπθεο ζεξκνβαζκίδαο ζηελ
ηξνπόζθαηξα είλαη 0,6νC αλά 100 κέηξα
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 Αλ ε αηκόζθαηξα είλαη μεξή, δειαδή αλ ν θαηξόο είλαη αίζξηνο ή ζρεδόλ αίζξηνο, νη ππνινγηζκνί
γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ μεξή ζεξκνβαζκίδα (0,65νC/100m), πξνζζέηνληαο 9,5νC ζηελ ηηκή ηεο
ηζόζεξκεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από έλαλ ηόπν, ζηα 850hPa.
 Αλ ε αηκόζθαηξα είλαη πγξή, δειαδή αλ ν θαηξόο είλαη λεθειώδεο ή βξνρεξόο νη ππνινγηζκνί γίλνληαη
ζύκθσλα κε ηελ πγξή ζεξκνβαζκίδα (0,5νC/100m), πξνζζέηνληαο 7,5νC ζηελ ηηκή ηεο ηζόζεξκεο
πνπ βξίζθεηαη πάλσ από έλαλ ηόπν, ζηα 850hPa.
Γηα ηνλ πξαθηηθό ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 24σξνπ ζε έλα ηόπν ζηα
αλσηέξσ απνηειέζκαηα:
 πξνζηίζεληαη 5νC γηα ηελ κέγηζηε θαη
 αθαηξνύληαη 5νC γηα ηελ ειάρηζηε.
Παξάδεηγκα: Πάλσ από ηα Φαληά ζηα 850hPa πεξλά ε ηζόζεξκνο ησλ 10νC θαη ν θαηξόο είλαη αίζξηνο.
Η δηαθύκαλζε εθείλε ηε κέξα ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ πόιε ζα είλαη: από 14νC έσο 25νC πεξίπνπ.
(10+9,5=19,5 19,5-5=14,5

19,5+5=24,5).

8.3.2 Θερμικές ειζβολές
Μηα αέξηα κάδα κπνξεί λα θηλείηαη αξγά ή γξήγνξα, νκνηνγελώο ή κε, αλάινγα κε ηε γεληθόηεξε
θπθινθνξία ζηελ αηκόζθαηξα. Σηελ πεξίπησζε ηεο κε νκνηνγελνύο θίλεζεο, ηκήκαηα ηεο αέξηαο κάδαο
θηλνύληαη κε ηαρύηεηα δηαθνξεηηθή ηνπ ζπλόινπ απηήο. Έηζη δεκηνπξγνύληαη «γιώζζεο», νη νπνίεο
εηζέξρνληαη ζε πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζρήκα 8.2). Οη «γιώζζεο απηέο
νλνκάδνληαη ζεξκηθέο εηζβνιέο θαη κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρώξα ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο κάδαο (θαζ’ ύςνο),
αιιά θαη ζε κεκνλσκέλα επίπεδα απηήο.

Στήμα 8.2. Θερμή και υστρή εισβολή στα 850HPA (SKIRON).
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Από ην ράξηε ησλ 850hPa απνξξένπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζεξκηθέο εηζβνιέο. Αλ ζηελ επηθάλεηα θαη
ζηε ζηάζκε ησλ 500hPa ππάξρεη πεδίν ρακειώλ πηέζεσλ, ηόηε:
 κηα ζεξκή εηζβνιή ζηα 850hPa ζα εληζρύζεη ην ζύζηεκα θαη ζα δώζεη πην έληνλν θαηξό
 κηα ςπρξή εηζβνιή ζηα 850hPa ζα θάλεη ην ρακειό είηε αζζελέζηεξν, είηε ζα κεηώζεη ην ρξόλν
πιήξσζεο ηνπ
Γεληθά ε ςπρξή εηζβνιή ζπλνδεύεηαη κε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ελώ ε ζεξκή
εηζβνιή, εηδηθά θαινθαίξη πνπ πηζαλόλ λα ζπλδπαζηεί κε αληηθπθιώλα, ζπλνδεύεηαη κε αύμεζε, ε νπνία
κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα όξηα ηνπ θαύζσλα.

8.3.3 Προζδιοριζμός μεηώπφν ζηο τάρηη επιθανείας
Ο ράξηεο 850hPa ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ελόο κεηώπνπ ζην ράξηε
επηθαλείαο. Η πεξηνρή πάλσ από ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζύζθημε ησλ ηζνζέξκσλ (πιεζίαζκα ηζνζέξκσλ)
ζηα 850hPa, ζπλήζσο αληηζηνηρεί ζε θάπνην κέησπν ζηελ επηθάλεηα (ζρήκα 8.3).

Στήμα 8.3. Θερμή και υστρή εισβολή στα 850HPA (ECMWF).

8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΝΟΝΕ ΠΡΟΓΝΩΗ

72

Όια όζα αλαθέξζεθαλ γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο ράξηεο θαη ηε ρξήζε ηνπο, απνηεινύλ ην βαζηθό
βνήζεκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη κεηεσξνιόγνη γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ. Όκσο, νη
Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο έθεξαλ ηελ επαλάζηαζε θαη ζηελ επηζηήκε ηεο Μεηεσξνινγίαο, δίλνληαο ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο κεηεσξνιόγνπο λα θαηαζθεπάζνπλ πξνγλσζηηθνύο κεηεσξνινγηθνύο ράξηεο, έλα πνιύ
βαζηθό εξγαιείν ζήκεξα γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ.
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9.1 Ιζηορική αναδρομή
Σν 1922 πξψηνο ν καζεκαηηθφο Ληνχηο θξάη Ρίηζαξληζνλ ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηεο πεξηγξαθήο ησλ
θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αηκφζθαηξα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο ηεο
πδξνδπλακηθήο θαη ησλ ξεπζηψλ. ην έξγν ηνπ «Η πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο»
πεξηέγξαθε ηηο καζεκαηηθέο κεζφδνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ
εμέιημε ηνπ θαηξνχ κε ηα ηερληθά κέζα ηεο επνρήο εθείλεο. Η ηδέα ηνπ απαηηνχζε ηελ χπαξμε ελφο
κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο ραξηί, κνιχβη θαη αξηζκνκεραλέο γξαθείνπ,
ζα επέιπλαλ ηηο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζα
πξνέβιεπαλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ. Τπνιφγηζε φηη ζα ρξεηάδνληαλ 64000 άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απηφο εμειίζζεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Δίρε κάιηζηα δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ίζσο ζην καθξηλφ κέιινλ ην αλζξψπηλν
γέλνο ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξάεη ζηνπο ππνινγηζκνχο γξεγνξφηεξα απφ φηη πξνρσξάεη ν
θαηξφο. Πξνθεηηθά ιφγηα, κφλν πνπ ην καθξηλφ κέιινλ ήηαλ κφιηο 40 ρξφληα κεηά.
ηα επφκελα ρξφληα κέρξη θαη ην 1960 ν επηζηεκνληθφο θφζκνο πεξηθξνλνχζε ηελ πξφγλσζε θαη
δελ εκπηζηεπφηαλ ηνπο ππνινγηζηέο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε πξφγλσζε ήηαλ θάηη ιηγφηεξν απφ
επηζηήκε. Ήηαλ κηα εκπεηξηθή δνπιεηά πνπ γηλφηαλ απφ πξαθηηθνχο κεηεσξνιφγνπο, νη νπνίνη κέζσ
εκπεηξίαο αληηιακβάλνληαλ ηνλ θαηξφ ηεο επφκελεο εκέξαο. Δθείλε ηελ επνρή ν Λφξεληδ εξγαδφηαλ
ζην Μ.Ι.Σ. (Σερλνινγηθφ Ιλζηηηνχην ηεο Μαζαρνπζέηεο) θαη είρε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή άπνςε:
«Οη εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αηκφζθαηξα, είλαη
γλσζηέο εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Αθνχ ε ληεηεξκηληζηηθή αξηζκεηηθή ζεσξία ζρεδηάδεη αθξηβείο δηαδξνκέο
γηα δηαζηεκφπινηα θαη ππξαχινπο θαη πξνβιέπεη ηηο αθξηβείο ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ, γηαηί λα κελ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ;»
Μεηά απφ ζπλερείο πξνζπάζεηεο θαη κε ηα πεληρξά ηερλνινγηθά κέζα ηεο επνρήο θαηάθεξε, κε ηνλ
πξσηφγνλν ππνινγηζηή ηνπ, λα δεκηνπξγήζεη έλα απιφ κνληέιν ηεο αηκφζθαηξαο πνπ έκειιε λα
απνηειέζεη ηνλ πξφγνλν ησλ ζεκεξηλψλ αηκνζθαηξηθψλ κνληέισλ.
ηα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο, έσο φηνπ ην 1980 ε αξηζκεηηθή
πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ γίλεη πιένλ κηα αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Οη θαιχηεξεο νινθιεξψζεηο
αξηζκεηηθψλ κνληέισλ θαηξνχ εθείλε ηελ πεξίνδν γίλνληαλ ζην Ρέληηλγθ ηεο Αγγιίαο φπνπ
ζηεγαδφηαλ, θαη ζπλερίδεη λα ζηεγάδεηαη, ην Δπξσπατθφ Κέληξν Μεζνπξφζεζκσλ Πξνγλψζεσλ
(E.C.M.W.F.). Οη Δπξσπαίνη έδεημαλ ηελ πξσηνπνξία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εγθαζηζηψληαο ηνλ
ππεξππνινγηζηή CRAY θαη πξνζιακβάλνληαο ην θαιχηεξν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ
ηνπ ECMWF.
Αλάινγεο πξνζπάζεηεο θαηέβαιαλ θαη νη Ακεξηθάλνη. Ο ππεξππνινγηζηήο πνπ δηέζεηαλ - έλαο
Cyber 205 ηεο Control Data - εθηεινχζε εθαηνκκχξηα πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην θαη επέιπε ηα
ζπζηήκαηα ησλ 500.000 εμηζψζεσλ ηνπ κνληέινπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα απνηειέζκαηα
ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα κελχκαηα ζπλερψο πην αηζηφδνμα.
Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ 20 ρξφληα ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ θαη ε πξφνδνο
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πνπ έρεη ζεκεησζεί ζεσξείηαη αικαηψδεο. ε απηφ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ε εμέιημε ησλ
ππεξππνινγηζηψλ νη νπνίνη, ζήκεξα πιένλ, δηαζέηνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ επεμεξγαζηψλ ηεξαζηίσλ
δπλαηνηήησλ. Η ηαρχηεηα ελφο κφλν επεμεξγαζηή κεηξηέηαη ζήκεξα ζε Megaflop (έλα Megaflop είλαη
έλα εθαηνκκχξην πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην). Η αηκφζθαηξα πξνζνκνηψλεηαη ζπλερψο κε πην ξεαιηζηηθφ
ηξφπν αθνχ νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη δηαξθψο βειηηψλνληαη, ην πιέγκα ησλ ζεκείσλ γίλεηαη νινέλα θαη
πην ππθλφ, ηα ππφ κειέηε ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο απμάλνληαη, εηζάγνληαη ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο νξνγξαθίαο, βιάζηεζεο θαη ηχπνπ εδάθνπο θηι. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα απνηειέζκαηα
πνπ εμάγνληαη είλαη ζπλερψο πην αμηφπηζηα θαη πην αλαιπηηθά. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη κε ηα
κνληέια θαηξνχ ε επηζηήκε απιά πξνζπαζεί λα πξνζνκνηάζεη ηελ αηκφζθαηξα θαη ηα δηάθνξα
θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηή, δελ κπνξεί φκσο λα ηελ αληηγξάςεη.

9.2 Βαζικές αρτές και αδσναμίες ηης αριθμηηικής πρόγνφζης
Η ζπκπεξηθνξά ηεο αηκφζθαηξαο θαζνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν θπζηθψλ λφκσλ πνπ κπνξνχλ λα
εθθξαζηνχλ απφ καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. Έλα αηκνζθαηξηθφ ληεηεξκηληζκφ κνληέιν πξφγλσζεο είλαη
ζηελ νπζία έλα ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ
αηκφζθαηξα. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξνζεγγίδνληαη απφ κε γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πνπ δελ
επηδέρνληαη αλαιπηηθήο επίιπζεο θαη κπνξνχλ λα ιπζνχλ κφλν κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο.
Η αηκφζθαηξα είλαη έλα ζπλερέο κέζν. Ωζηφζν νη εμηζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο ηελ αληηκεησπίδνπλ ζαλ έλα κέζν πνπ απνηειείηαη απφ δηαθξηηά ζεκεία (grid points)
(ζρήκα 9.2). Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα ηξηζδηάζηαην πιέγκα ζεκείσλ (ζρήκα 9.1) πάλσ
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη φινη νη απαηηνχκελνη ππνινγηζκνί. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
ηειηθά αθνξνχλ κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Γηα ηα ππφινηπα ν ππνινγηζηήο έρεη άγλνηα. Ωζηφζν
ζηηο εμηζψζεηο θίλεζεο πξνζηίζεληαη φξνη πνπ πξνζνκνηψλνπλ θαηλφκελα θιίκαθαο ηα νπνία δε
κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ απφ ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ.

Στήκα 9.1. Τρηζδηάζηαηο πιέγκα δηαθρηηώλ
ζεκείωλ αηκοζθαηρηθού κοληέιοσ (6).

Στήκα 9.2. Πιέγκα αηκοζθαηρηθού κοληέιοσ (6).
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Δπίζεο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν ρξφλνο δελ είλαη ζπλερήο αιιά φηη ηα πάληα ζπκβαίλνπλ ζε
δηαθξηηέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Θεσξείηαη ινηπφλ φηη ν ρξφλνο θπιά κε πνιχ κηθξά ρξνληθά βήκαηα ηεο
ηάμεο ησλ ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ. Βέβαηα ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ γηα έλα ηφζν κηθξφ ρξνληθφ βήκα
ίζσο λα κελ είλαη ζεκαληηθή. Η ζπλερήο φκσο επαλάιεςε ησλ ππνινγηζκψλ νδεγεί ζηελ πξφγλσζε
ηνπ θαηξνχ γηα ηελ επφκελε εκέξα ή γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα. ηελ νπζία απηφ πνπ γίλεηαη είλαη
εθαηνκκχξηα ζπλερψο επαλαιακβαλφκελνη ππνινγηζκνί βαζηζκέλνη πάλσ ζε ζαθείο θαλφλεο θαη
θξηηήξηα επζηάζεηαο ησλ ιχζεσλ ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ.
Δθηφο φκσο ησλ παξαδνρψλ, φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ην ρψξν, αλάινγεο παξαδνρέο
πηνζεηνχληαη θαη θαηά ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηηο αηκνζθαηξηθέο
δηαδηθαζίεο. Κάζε αξηζκφο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή, απεηθνλίδεηαη κε έλα
πεπεξαζκέλν πιήζνο δεθαδηθψλ ςεθίσλ π.ρ. 8, 16 ή 64 θηι. Γηα παξάδεηγκα έλαο ππνινγηζηήο κε
δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο αξηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο έσο θαη 8 δεθαδηθά ςεθία δε κπνξεί λα
απνδψζεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην 0.000000001 θαη ζην 0. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ζηελ εμαξρήο
αξηζκεηηθή αθξίβεηα, κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζε
κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαηξφ. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο θνξέο εηζάγνληαη θίιηξα ζηα
κνληέια ψζηε λα απαιείθνληαη ηα ζπζζσξεπηηθά κηθξά ιάζε.
ε ζχλζεηα θπζηθά ζπζηήκαηα, φπσο ν θαηξφο, ε επαίζζεηε εμάξηεζε απφ έλα κηθξφ θαη
θαηλνκεληθά αζήκαλην γεγνλφο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. ηελ αηκφζθαηξα ε κεγάιε εμάξηεζε απφ
αζήκαληεο θαηλνκεληθά δηεξγαζίεο είλαη κηα αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη κηθξέο
θιίκαθεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο κεγάιεο. Σν θηεξνχγηζκα κηαο πεηαινχδαο ζήκεξα πξνθαιεί κηα
αλεπαίζζεηε κεηαβνιή ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ
απηή ε αξρηθά κηθξή κεηαβνιή - πνπ πξαθηηθά είλαη αδχλαηνλ λα εηζαρζεί ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηνπ
κνληέινπ - κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ θαηαιπηηθά θαη λα νδεγήζεη ηνλ ππνινγηζηή
ζε ηειείσο ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα βέβαηα ίζσο λα απνηειεί κηα
ππεξβνιή, φκσο άιινη θαηλνκεληθά αζήκαληνη παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε ελφο πνιχ
κηθξνχ νξεηλνχ φγθνπ, νη ξχπνη κηαο αζηηθήο πεξηνρήο, ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο θηι είλαη δπλαηφλ λα
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν.
Η αηκφζθαηξα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα κέζν πνπ απνηειείηαη απφ δηαθξηηά ζεκεία (ζρήκα 9.2).
ηα θελά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ην κνληέιν ζηεξείηαη πιεξνθνξηψλ πνπ νξηζκέλεο θνξέο
θξίλνληαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο πξφγλσζεο. ηα δηαζηήκαηα απηά γηα παξάδεηγκα
ελδέρεηαη λα θξχβνληαη απμνκεηψζεηο κηαο παξακέηξνπ πνπ αξρηθά ζα δεκηνπξγήζεη νξηζκέλα
αζήκαληα

ζθάικαηα

κηθξήο

θιίκαθαο.

Γξήγνξα

φκσο

ηα

ζθάικαηα

απηά

ελδέρεηαη

λα

πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα θαηαζηνχλ ζθάικαηα κεγάιεο θιίκαθαο κε απνηέιεζκα ν ππνινγηζηήο λα
δψζεη κηα ηειείσο εζθαικέλε πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ.
Οη παξαπάλσ παξαδνρέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο αηκφζθαηξαο είλαη νη θχξηα
ππεχζπλεο γηα ηελ πξνζεγγηζηηθή θαη φρη ηδαληθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα
ηελ απφθιηζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ κνληέισλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ήκεξα γίλνληαη ηεξάζηηεο
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πξνζπάζεηεο δηεζλψο θαη δαπαλψληαη κεγάια πνζά ζηελ έξεπλα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπάλσ
αδπλακηψλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε βειηίσζε ησλ αξηζκεηηθψλ κνληέισλ. Πάξαπηα, νη παξαδνρέο
παξακέλνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα, φηαλ ηίζεηαη ην πξφβιεκα ηνπ θαηξνχ ζηνλ ππνινγηζηή δελ ηίζεηαη
ηδαληθά, αιιά απιά γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν.

Στήκα 9.3. Δηάγρακκα ροής ηωλ δηαδηθαζηώλ ιεηηοσργίας ελός ληεηερκηληζηηθού αηκοζθαηρηθού κοληέιοσ
(6).

9.3 Αριθμηηικά μονηέλα καιρού

9.3.1 Παγκόζμιο μονηέλο (Global Model)

ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ζηα θξάηε κέιε ηνπ ECMWF θαζψο θαη ζηα πεξηθεξεηαθά
θέληξα θαη ηα γξαθεία θαηξνχ ε πξφγλσζε βαζίδεηαη ζην παγθφζκην Μνληέιν ηνπ Δπξσπατθνχ
Κέληξνπ Μεζνπξφζεζκσλ Μεηεσξνινγηθψλ Πξνγλψζεσλ (European Center for Mesoscale Weather
Forecasts – ECMWF). Απνηειεί έλα ηξηζδηάζηαην πδξνζηαηηθφ παγθφζκην πξνγλσζηηθφ κνληέιν πνπ
ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξνή θαη ρξεζηκνπνηεί ην
πβξηδηθφ ζίγκα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ζρήκα 9.4), κε 91 επίπεδα ζηελ θαηαθφξπθε δηάζηαζε.
Τπάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηπέδσλ ζην νξηαθφ ζηξψκα θαη ζε άιια θξίζηκα χςε ηεο ηξνπφζθαηξαο
φπνπ ζπλαληψληαη ζεκαληηθά κεηεσξνινγηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηνπο αεξνρεηκάξνπο (~200-300 hPa),
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θαζψο θαη ζην µέζν χςνο ηεο ηξνπφπαπζεο. ηηο νξηδφληηεο δηαζηάζεηο ηα πξντφληα ηνπ κνληέινπ
είλαη δηαζέζηκα ζε έλα, αξαηφ ζρεηηθά, πιέγκα ζεκείσλ, µε κέγηζηε νξηδφληηα αλάιπζε ίζε µε
(0.250)x(0.250) ή (50Km)x(50Km) (γεσγξ. πιάηνο - γεσγξ. µήθνο). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη
πνιχ θαιή πξνζνκνίσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ δηαηαξαρψλ κεγάιεο θιίκαθαο. Οη ρξφλνη αλάιπζήο ηνπ
είλαη νη 00, 06, 12 θαη 18 UTC. Οη πξνγλψζεηο ηνπ κνληέινπ απφ ηελ 3ε έσο ηελ 72ε πξνγλσζηηθή ψξα
δηαηίζεληαη ζε 3-σξα δηαζηήκαηα θαη βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ησλ 00 θαη 12 UTC. Απφ ηελ 72ε έσο ηελ
240ε πξνγλσζηηθή ψξα νη πξνγλψζεηο δηαηίζεληαη ζε 6-σξα δηαζηήκαηα θαη βαζίδνληαη επίζεο ζε
δεδνκέλα ησλ 00 θαη 12 UTC.

Στήκα 9.4. Απεηθόληζε ηοσ σβρηδηθού

Σν

αξηζκεηηθφ

κνληέιν

ζ ζσζηήκαηος ζσληεηαγκέλωλ ηοσ ECMWF κοληέιοσ (28).

ηνπ

Δπξσπατθνχ

θέληξνπ

πεξηιακβάλεηη

έλα

κεγάιν

πιήζνο

παξακεηξνπνηήζεσλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ νξηαθνχ ζηξψκαηνο, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο
ηπξβψδνπο ξνήο, ηεο δηάρπζεο, ησλ ελαιιαγψλ ελέξγεηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηνπ λεξνχ,
κεηαηξνπή ησλ θάζεσλ ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηεο πγξαζίαο ζην
έδαθνο έηζη ψζηε λα αλαπαξηζηά ηηο δηάθνξεο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θιίκαθεο
κηθξφηεξεο απφ ηε ρσξηθή ηνπ αλάιπζε (ζρήκα 9.5). Οη ππνινγηζκνί ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ γίλνληαη
µφλν ζηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο, σο πξνο ηηο νξηδφληηεο ζπληζηψζεο,
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζκαηηθή κέζνδνο. Με ηε κέζνδν απηή ε θάζε παξάκεηξνο αλαιχεηαη ζε ζεηξά
Fourier ηεο κνξθήο:
F(x)=α0+α1cosπx+b1sinπx+………. αncosπx+bnsinπx
Σειηθά ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ιίγνη απφ ηνπο παξαπάλσ άπεηξνπο φξνπο. ηελ ηειεπηαία
έθδνζε ηνπ κνληέινπ ν αξηζκφο ησλ φξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ίζνο κε 213 θαη ππάξρεη ε
πξννπηηθή αχμεζεο απηψλ αλάινγα κε ηελ δηαηηζέκελε ππνινγηζηηθή ηζρχ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο εδάθνπο θαη
αλψηεξεο αηκφζθαηξαο πνπ κεηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ κεηεσξνινγηθνχ δηθηχνπ (GTS) ηνπ
Παγθφζκηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Οξγαληζκνχ (WMO). Οη παξαηεξήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο
απφ κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο εδάθνπο, ζηαζκνχο ξαδηνβνιήζεσλ, κεηεσξνινγηθνχο δνξπθφξνπο,
RADRAs,

αεξνπιάλα,

πινία

θηι.

Δπίζεο

ρξεζηκνπνηνχληαη

δεδνκέλα

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πδξνγείνπ φπσο νξνγξαθία, βιάζηεζε, ηχπνο εδάθνπο θηι.

θπζηνγξαθηθψλ
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Στήκα 9.5. Στεκαηηθή αλαπαράζηαζε ηωλ θσζηθώλ δηεργαζηώλ ποσ παρακεηροποηούληαη ζηο
ληεηερκηληζηηθό αρηζκεηηθό κοληέιο ηοσ Εσρωπαϊθού θέληροσ (ECMWF 2004b) (28).

Πεξηιεπηηθά, νη παξαµεηξνπνηήζεηο ηνπ κνληέινπ είλαη νη:


Αθηηλνβνιία: ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θιηκαηνινγηθέο ηηκέο ησλ
αεξνιπκάησλ, CO2 θαη Ο3. Ο ππνινγηζκφο ησλ ξνψλ αθηηλνβνιίαο δελ γίλεηαη ζε θάζε ζεκείν
πιέγκαηνο, αιιά ζε επηιεγκέλα ζεκεία ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν πνπ εμαξηάηαη απφ ην
γεσγξαθηθφ πιάηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα παξεκβάιινληαη ζην πιέγκα ηνπ
κνληέινπ. Οη ξνέο αθηηλνβνιίαο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο αλαλεψλνληαη ζε θάζε ρξνληθφ βήκα
ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο ηεο δελίζηαο γσλίαο. Σν ζρήκα ιακβάλεη ππφςε ηελ
χπαξμε λεθψλ, µέζσ ησλ ηηκψλ ηεο λεθνθάιπςεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε
λεξφ / πάγν, ζε θάζε επίπεδν.



Σπξβψδεο δηάρπζε: Ο ππνινγηζκφο ησλ ηπξβσδψλ ξνψλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο ηπξβψδνπο
δηάρπζεο. Δθηφο ησλ άιισλ, ζε απηφ ην ζρήκα ππνινγίδνληαη ηα πεδία ηεο επηθαλεηαθήο
ζεξκνθξαζίαο (skin temperature) θαη πγξαζίαο (apparent surface humidity).



Οξνγξαθηθφο Δκπνδηζκφο: Απηφ ην ζρήκα αλαπαξηζηά ηνλ εκπνδηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξνήο
ζε ρακειά επίπεδα εμαηηίαο ηεο νξνγξαθίαο, θαζψο θαη ηηο κεηαθνξέο ιφγσ ησλ βαξπηηθψλ
θπκάησλ (ζε θιίκαθεο µηθξφηεξεο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
επίδξαζε ησλ βνπλψλ ζε επζηαζψο ζηξσκαηνπνηεκέλε ξνή.



Αλνδηθέο Κηλήζεηο (Αλσκεηαθνξά): Σν ζρήκα βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνήο ηεο κάδαο
(mass-flux) πνπ αλνιηζζαίλεη, θαη δηαηξείηαη ζε αβαζή αλσµεηαθνξά θαζψο θαη ζε αλσµεηαθνξά
πνπ θηάλεη ζε κεζαία θαη κεγάια χςε.



Νέθε θαη Μεγάιεο Κιίµαθαο Τεηφο: Σν ζρήµα επηιχεη δχν πξνγλσζηηθέο εμηζψζεηο γηα λα
ππνινγίζεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηµφζθαηξαο ζε λεξφ/πάγν θαζψο θαη ηε λεθνθάιπςε. Σν
ζρήµα λεθψλ αλαπαξηζηά ην ζρεµαηηζµφ ζσξξεηηφµνξθσλ θαη ζηξσµαηφµνξθσλ λεθψλ.
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Δπίζεο ιαµβάλεη ππφςε αξθεηέο ζεµαληηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπµβαίλνπλ ζηα λέθε, φπσο εηζξνή
ζηελ θνξπθή ηνπο, ζρεµαηηζµφ πεηνχ (ζε πγξή θαη ζηεξεή µνξθή) θαη εμάηµηζε ηνπ πεηνχ.


Δπηθαλεηαθέο θαη Τπεδάθηεο Γηεξγαζίεο: Σν ζρήκα πεξηθιείεη πξνγλσζηηθέο εμηζψζεηο γηα ηε
ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζε ηέζζεξα επίπεδα κέζα ζην έδαθνο, θαζψο θαη γηα ην ρηφλη. Έλα
ζηξψκα θαηαθξάηεζεο ζηελ επηθάλεηα ζπιιέγεη ηνλ πεηφ θαη ηε δξφζν. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εμάηκηζεο ην γπκλφ ρψκα, ε βιάζηεζε θαη νη επηθάλεηεο µε ρηφλη ζπλεηζθέξνπλ ρσξηζηά.



Ομείδσζε ηνπ Μεζαλίνπ: Απηφ είλαη έλα απιφ ζρήκα πνπ παξακεηξνπνηεί ηηο πεγέο πγξαζίαο
ζηελ αλψηεξε ζηξαηφζθαηξα ιφγσ ηεο νμείδσζεο ηνπ κεζαλίνπ. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα ζρήκα
πνπ αλαπαξηζηά ηελ θσηφιπζε ησλ πδξαηκψλ ζηε κεζφζθαηξα.



Υεκείαο Όδνληνο: Σν ζρήκα πεξηθιείεη µία πξνγλσζηηθή εμίζσζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαινγίαο κίγκαηνο ηνπ φδνληνο. Απηή ε εμίζσζε ρξεζηκνπνηεί παξακεηξνπνηεκέλεο ηηκέο γηα
πεγέο θαη θαηαβφζξεο ηνπ φδνληνο

9.3.2 Μονηέλα περιοριζμένης περιοτής (Limited Area Model – LAM)

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ δηαηαξαρψλ κηθξήο ή πνιχ κηθξήο θιίκαθαο ε πξνζνκνίσζε θαη
ε δπλαηφηεηα πξφγλσζεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηε θαηεγνξία ησλ παγθφζκησλ κνληέισλ θαη
απαηηείηαη κνληέιν πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο. Σα κνληέια πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο ζηεξίδνληαη ζηηο ίδηεο
πεξίπνπ εμηζψζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη εθηεινχληαη ζε κία πεξηνξηζκέλε πεξηνρή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ππθλφηεξν πιέγκα ζεκείσλ θαη κπνξνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ κε αθξηβέζηεξν ηξφπν δηαηαξαρέο θαη
θαηλφκελα κηθξήο θιίκαθαο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη αλαιπηηθφηεξα θαη πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα.
Αληί λα επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηνπ θαηξνχ ζε νιφθιεξε ηε γε, πάλσ ζε έλα αξαηφ πιέγκα ζεκείσλ,
επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ζε κηα κηθξή ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. Δπξψπε ή Διιάδα) θαη
επηιχεηαη ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνιχ πην ππθλφ πιέγκα ζεκείσλ (< 25km).
Δίλαη πξνθαλέο φηη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε καζεκαηηθή ζπλέπεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζηα άθξα ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρήο, απαηηείηαη πιεξνθνξία γηα ηα
γεηηληάδνληα ζ' απηήλ εμσηεξηθά ζεκεία. Θα πξέπεη δειαδή λα θαζνξηζηνχλ νη πξνζαξκνζκέλεο ζην
κνληέιν ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. ε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ,
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο εηζαγσγήο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ απφ έλα global κνληέιν πνπ έρεη
εθηειεζηεί λσξίηεξα. Σα κνληέια πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα
πδξνζηαηηθά θαη κε πδξνζηαηηθά κνληέια. Η νπζηαζηηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ηα πδξνζηαηηθά
κνληέια ζεσξνχλ φηη ζηελ πεξηνρή νινθιήξσζεο ηζρχεη ε πδξνζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ (dp=ξgdz) ελψ ηα κε πδξνζηαηηθά φρη.

9.3.2.1 Τδροζηαηικά – «ΚΙΡΩΝ»

Σν κνληέιν πξφγλσζεο πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο «ΚΙΡΩΝ» ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ΔΣΑ πνπ
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αλαπηχρζεθε αξρηθά ζην παλεπηζηήκην Βειηγξαδίνπ γηα εθαξκνγή ζε πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ ε αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ζπλερίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ΚΙΡΩΝ» απφ ην παλεπηζηήκην Αζελψλ (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μεηεσξνινγίαο),
ηελ ΔΜΤ θαη ηηο εηαηξείεο Brainware θαη ITC. Σν ΔΣΑ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξνζηαηηθψλ
κνληέισλ πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπ
ECMWF. πγθεθξηκέλα εηζάγνληαη αλά ηξεηο ψξεο ηα πεδία ζεξκνθξαζίαο, πςψλ, εηδηθήο πγξαζίαο, θαη
αλέκνπ ζηα ηζνβαξηθά επίπεδα 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150 θαη 100 hΡa

Στήκα 9.6.
Ηκη-ελαιιαζζόκελο
Arakawa E πιέγκα (6).

ορηδόληηο

Στήκα 9.7. Καηαθόρσθε δοκή ηοσ ΕΤΑ κοληέιοσ
(6).

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ΔΣΑ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:


Υξεζηκνπνηεί εκη-ελαιιαζζφκελν νξηδφληην Arakawa E πιέγκα (ρήκα 9.6).



Η δνκή ησλ δηαθνξηθψλ ζρεκάησλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηξνθνξκήο θαη ηεο
κάδαο.



Έγηλε ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ step-mountains (ζρήκα 9.7) γηα ηελ απεηθφληζε ησλ νξεηλψλ
φγθσλ. Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ΔΣΑ θαη είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθή γηα πεξηνρέο φπνπ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη έληνλεο
δηαθπκάλζεηο. Γηα ηελ θαηαθφξπθε απεηθφληζε ηεο αηκφζθαηξαο έρεη πηνζεηεζεί ην ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ «ε» (απ' φπνπ πξνέξρεηαη θαη ην φλνκα ηνπ κνληέινπ) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί
επί ηνπ παξφληνο 32 επίπεδα ηα νπνία είλαη ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο,
(δειαδή είλαη ζρεδφλ ηζνυςή).



Γηα ηε ξεαιηζηηθφηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αηκφζθαηξαο ην κνληέιν
ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο:
 ηνηρεία νξνγξαθίαο εδάθνπο απφ ην US Geological Survey (USGS) αλά 30
δεχηεξα ηεο κνίξαο.
 ηνηρεία βιάζηεζεο εδάθνπο αλά 10 ιεπηά ηεο κνίξαο.
 ηνηρεία ηχπνπ εδάθνπο αλά 10 ιεπηά ηεο κνίξαο.
Σν κνληέιν ΔΣΑ εθηειείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Η πξψηε πεξηνρή θαιχπηεη ζρεδφλ φιε

ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη κεγάια ηκήκαηα ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο θαη ε αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
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(δειαδή ε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο) είλαη 24km. Η δεχηεξε πεξηνρή θαιχπηεη κφλν ηε ΝΑ
Μεζφγεην κε αλάιπζε πεξίπνπ 12.5km. Καηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ην «ΚΙΡΩΝ» γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηξνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, είλαη πνιχ
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζεκείσλ (κε απφζηαζε 50km) πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα global
κνληέιν. Γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο παξαηίζεληαη ηα ζρήκαηα 9.8, 9.9, 9.10, φπνπ αλαπαξίζηαηαη ην
πιέγκα ηνπ κνληέινπ κε αλάιπζε 50km, 24km θαη 12.5km αληίζηνηρα.
Μειινληηθφο ζηφρνο ηεο ΔΜΤ είλαη ε πεξαηηέξσ πχθλσζε ηνπ πιέγκαηνο ζηηο 0.080. Η ρξήζε ελφο
ηφζν ππθλνχ πιέγκαηνο αθελφο ζα εμαζθαιίδεη ηελ εηζαγσγή πνιχ πην ιεπηνκεξψλ θαη πνηνηηθψλ
αξρηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ηνπνγξαθηθψλ παξακέηξσλ. Αθεηέξνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
επίιπζε ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ηνπ κνληέινπ ζε έλα πνιχ πην ππθλφ πιέγκα ζεκείσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο πνιχ κηθξφ ρξνληθφ βήκα (20sec), κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε
ζπζηεκάησλ ξνήο κηθξήο ρσξηθά θαη ρξνληθά θιίκαθαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξντφληα πνπ ηειηθά ζα
πξνθχπηνπλ ζα εμαζθαιίδνπλ πνιχ πην ιεπηνκεξή θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη νη ηνπηθέο πξνγλψζεηο ζα
ζηεξίδνληαη πιένλ ζε έλα αμηφπηζην εξγαιείν θαη φρη κφλν ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ
κεηεσξνιφγνπ.

Στήκα 9.8. Το πιέγκα ποσ
τρεζηκοποηεί ηο κοληέιο ηοσ
ECMWF κε απόζηαζε ζεκείωλ
50Km (6).

Στήκα 9.9. Το πιέγκα ηοσ
κοληέιοσ ΕΤΑ κε απόζηαζε
ζεκείωλ 24Km (6).

Στήκα 9.10. Το πιέγκα ηοσ
κοληέιοσ ΕΤΑ κε απόζηαζε
ζεκείωλ 12.5Km (6).

9.3.2.2 Μη σδροζηαηικά – «LM»

ηα πδξνζηαηηθά κνληέια, απφ ηηο πιήξεηο εμηζψζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε ηεο αηκφζθαηξαο,
ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ νη θπξίαξρνη φξνη (φξνη ησλ νπνίσλ ε ηάμε κεγέζνπο είλαη κεγαιχηεξε). Η
παξαπάλσ παξαδνρή έρεη ζαλ απνηέιεζκα έληνλα αηκνζθαηξηθά θαηλφκελα θαη ζεκαληηθά ζπζηήκαηα
ξνήο, κηθξήο ρσξηθά θιίκαθαο θαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε πδξνζηαηηθέο
θιίκαθεο θίλεζεο λα κελ πξνζνκνηψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ απηά. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη
πξφγλσζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ πνιχ κηθξήο θιίκαθαο ε ΔΜΤ ζπκκεηέρεη καδί κε ηηο
κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεξκαλίαο, Διβεηίαο θαη Ιηαιίαο ζην πξφγξακκα C.O.S.M.O.(COORDINATED SMALL – SCALE MODELLING CONSORTIUM). θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project είλαη ε
απφ θνηλνχ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ελφο κε πδξνζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξφγλσζεο πνπ ζα
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο απφ ηα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν
ζχζηεκα βαζίζηεθε αξρηθά ζην ηνπηθφ κε πδξνζηαηηθφ κνληέιν LM.
Σν κνληέιν LM απνηειεί έλα κε πδξνζηαηηθφ αξηζκεηηθφ ηνπηθφ κνληέιν πξφγλσζεο πνπ
βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο πδξν-ζεξκνδπλακηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ζπκπηεζηή κε πδξνζηαηηθή
ξνή ζε πγξή αηκφζθαηξα.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο είλαη ε αξηζκεηηθή πξφγλσζε θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θνληά ζην έδαθνο δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πεδία ηεο λεθνθάιπςεο,
ηεο νκίριεο, ηνπ πεηνχ, ζηα ηνπηθά ζπζηήκαηα αλέκσλ νξνγξαθηθψλ θαη ζεξκηθψλ αηηίσλ, ζηνπο
ππξήλεο θαηαηγίδσλ θαη ηηο πξνκεησπηθέο γξακκέο ιαηιάπσλ.
Η ρσξηθή δηαθξηηφηεηα είλαη 12.5km θαη ην ρξνληθφ βήκα 30sec, ελψ θαηά ηελ θαηαθφξπθε
δηάζηαζε πξνζνκνηψλεη ηελ αηκφζθαηξα κε 32 επίπεδα. Οη αξρηθέο θαη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο
εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηνπ Γεξκαληθνχ παγθφζκηνπ κνληέινπ GM (Global Model) πνπ εθηειείηαη ζηε
Γεξκαληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (DWD). Η πεξηνρή εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο
ΝΑ Μεζνγείνπ.
Σα πξντφληα ηνπ κνληέινπ είλαη ηα παξαθάησ:


Πεδία επηθαλείαο (ζεξκνθξαζία εδάθνπο, άλεκνο ζηα 10m, πίεζε, πεηφο, λεθνθάιπςε, απνξξνή
πδάησλ θηι)



Πεδία ηζνβαξηθψλ ζηαζκψλ (γεσδπλακηθά χςε, άλεκνο, πγξαζία, ζπλάξηεζε σκέγα θηι)



Πεδία ζε ηζνυςείο ζηάζκεο ηεο αηκφζθαηξαο (πίεζε, πγξαζία, άλεκνο θηι).

9.4 Βαζικά προχόνηα μονηέλφν
Σα δηαζέζηκα πξντφληα ηνπ ληεηεξκηληζηηθνχ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην
Παξάξηεκα ΙΙ. Σα βαζηθφηεξα απφ απηά, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ
πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, παξνπζηάδνληαη ζην ζεκείν απηφ, ηφζν γηα ην παγθφζκην αξηζκεηηθφ κνληέιν
ηνπ ECMWF, φζν θαη γηα ηα αξηζκεηηθά κνληέια πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο «ΚΙΡΩΝ» θαη «LM». Δθ
πξψηεο φςεσο είλαη εκθαλείο νη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νπηηθνπνηνχληαη φκνηα
απνηειέζκαηα ζηα ηξία αξηζκεηηθά κνληέια. Η νπζηαζηηθή ηνπο δηαθνξά, ε νπνία εληνπίδεηαη θπξίσο
ζηελ δηαθξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, θαίλεηαη ζηνπο πξνγλσζηηθνχο ράξηεο ησλ αλέκσλ επηθαλείαο. Σν
πιέγκα ησλ κνληέισλ πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο (12.5Km) είλαη πνιχ ππθλφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ
παγθφζκηνπ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ (50Km). Σέινο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα, κηθξέο ή νπζηαζηηθέο,
παξαηεξνχληαη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρηθψλ κνληέισλ «ΚΙΡΩΝ» θαη «LM». Οη δηαθνξέο απηέο
είλαη αλακελφκελεο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαδνρψλ πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ
εμηζψζεσλ θίλεζεο ζηελ αηκφζθαηξα.
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9.4.1 Προγνφζηικοί τάρηες ηης ζηάθμης ηφν 500hPa

Στήκα
9.11.
ECMWF
Ιζτύς:24/02/07 00UTC

500HPA.

Στήκα 9.12. SKIRON 500HPA. Ιζτύς: 28/02/07 12UTC

Στήκα 9.13. LM 500HPA. Ιζτύς 28/02/07 12UTC
ηα ζρήκαηα 9.11, 9.14, 9.17 νη ηζνυςείο θακπχιεο είλαη ραξαγκέλεο κε κπιε ρξψκα θαη νη
ηζφζεξκεο κε θφθθηλν. Με ηνπο αληίζηνηρνπο ρξσκαηηζκνχο αλαγξάθνληαη θαη νη ηηκέο χςνπο θαη
ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ θάζε θακπχιε.
ηα ζρήκαηα 9.12, 9.15, 9.18 νη ηζνυςείο θακπχιεο έρνπλ ιεπθφ ρξψκα, ελψ γηα ηηο ηζφζεξκεο νη
ρξσκαηηζκνί πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα ζην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε. Πεξηνρέο κε ηνλ ίδην
ρξσκαηηζκφ αλήθνπλ ζην ίδην εχξνο ζεξκνθξαζηαθψλ ηηκψλ.
ηα ζρήκαηα 9.13, 9.16, νκνίσο, νη ηζφζεξκεο θακπχιεο εκθαλίδνληαη κε δηάθνξνπο
ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα, ελψ νη ηζνυςείο είλαη θφθθηλεο. Πεξηνρέο κε ηνλ ίδην
ρξσκαηηζκφ αλήθνπλ ζην ίδην εχξνο ζεξκνθξαζηαθψλ ηηκψλ.

9Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΗ
9.4.2 Προγνφζηικοί τάρηες ηης ζηάθμης ηφν 850hPa

Στήκα
9.14.
ECMWF
Ιζτύς:24/02/07 00UTC

850HPA.

Στήκα 9.15. SKIRON 850HPA. Ιζτύς: 28/02/07 12UTC

Στήκα 9.16. LM 850HPA. Ιζτύς 28/02/07 12UTC

9.4.3 Προγνφζηικοί τάρηες επιθανείας - SFC

Στήκα 9.17. ECMWF MSL. 24/02/07 00UTC

Στήκα 9.18. SKIRON MSL Ιζτύς: 28/02/07 12UTC
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9.4.4 Προγνφζηικοί τάρηες Ανέμοσ Επιθανείας

Στήκα 9.19. ECMWF
Ιζτύς:24/02/07 00UTC

WIND

at

10m.

Στήκα 9.20. SKIRON WIND at 10m. Ιζτύς: 28/02/07 12UTC

Στήκα 9.21. LM WIND at 10m. Ιζτύς 28/02/07 12UTC

ην ζρήκα 9.19 ε δηεχζπλζε θαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ αθνινπζεί ηα βέιε ζε θάζε ζεκείν ηνπ
πιέγκαηνο. ε πεξηνρέο κε ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ πλένπλ άλεκνη ίδηαο έληαζεο (φρη δηεχζπλζεο).
ην ζρήκα 9.20 ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ δίλεηαη απφ ηα βέιε ελψ ε έληαζή ηνπ αθνινπζεί ηνλ
ρξσκαηηθφ θψδηθα πνπ ππάξρεη ζην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε.
ην ζρήκα 9.21 ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ δίλεηαη απφ ηα βέιε ελψ ε έληαζή ηνπ αθνινπζεί ηνλ
ρξσκαηηθφ θψδηθα πνπ ππάξρεη ζην δεμί κέξνο ηνπ ράξηε. Η θάζε απφρξσζε αληηζηνηρεί θαη ζε κία
βαζκίδα ηεο θιίκαθαο Beaufort.
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9.4.5 Προγνφζηικοί τάρηες Νεθοκάλσυης

ηα ζρήκαηα 9.22, 9.23, 9.24 παξνπζηάδεηαη ε πνζφηεηα ησλ λεθψλ ζε ηξεηο ζηάζκεο. Η θάζε κία
απφ απηέο αληηζηνηρεί ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο λεθψλ, αλάινγα κε ην χςνο ηεο βάζεο
ηνπο, ηα ρακειά, ηα κεζαία θαη ηα πςειά λέθε. Οη απνρξψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δειψλνπλ
πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή πνζφηεηα λέθσζεο. Όζν πην απαιή είλαη ε απφρξσζε ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε
λεθνθάιπςε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή.
Απφ ηα ζρήκαηα 9.22 θαη 9.23, θαίλεηαη φηη ν θαηξφο ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο ζα είλαη
λεθνζθεπήο, ελψ θεληξηθά θαη αλαηνιηθά ζα έρεη ιίγεο αξαηέο λεθψζεηο.

Στήκα 9.22. ECMWF Low Clouds
Cover. Ιζτύς:24/02/07 00UTC

Στήκα 9.23. ECMWF Middle
Clouds Cover. Ιζτύς:24/02/07
00UTC

Στήκα 9.25. SKIRON Clouds Cover. Ιζτύς: 28/02/07
12UTC

Στήκα
Clouds
00UTC

9.24. ECMWF Hight
Cover. Ιζτύς:24/02/07

Στήκα 9.26. LM Clouds Cover. Ιζτύς 28/02/07 12UTC

ην ζρήκα 9.25 παξνπζηάδεηαη ε λεθνθάιπςε κε απνρξψζεηο ηνπ γθξη πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
χςνο ηεο βάζεο ησλ λεθψλ. Όζν ε απφρξσζε πιεζηάδεη ζην καχξν ηφζν πην ρακειέο είλαη νη βάζεηο
ησλ λεθψλ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή.
ην ζρήκα 9.26 παξνπζηάδεηαη ε λεθνθάιπςε ζε ηξεηο ζηάζκεο, γηα ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο
λεθψλ. Η λέθσζε ηεο θάζε ζηάζκεο έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα ελψ ε πνζφηεηα ηεο λέθσζεο
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δηαθνξεηηθή απφρξσζε, ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα ζην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε. Όζν πην ζθνπξφρξσκε
είλαη ε απφρξσζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηεο λέθσζεο ζηελ πεξηνρή.
Απφ ηα ζρήκαηα 9.25 θαη 9.26 θαίλεηαη φηη ν θαηξφο ζα είλαη λεθνζθεπήο ζην βφξεην ηκήκα ηεο
Κξήηεο, ελψ νη λφηηεο πεξηνρέο ζα έρνπλ ιίγεο αξαηέο λεθψζεηο. (Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν
πεξηνρηθψλ κνληέισλ ζηελ πεξίπησζε απηή, ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ λέθσζε ζηελ πεξηνρή ηεο
Κξήηεο).

9.4.6 Προγνφζηικοί τάρηες Βροτόπηφζης

Στήκα 9.27. ECMWF Rain. Ιζτύς:24/02/07 00UTC

Στήκα 9.28. SKIRON Rain. Ιζτύς: 28/02/07 12UTC

Στήκα 9.29. LM Rain. Ιζτύς 28/02/07 12UTC

ην ζρήκα 9.27 νη πεξηνρέο φπνπ αλακέλεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή πεηνχ, εζσθιείνληαη ζηηο
ηζνυεηεο θακπχιεο. Όζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη θακπχιεο πνπ πεξηθιείνπλ κηα πεξηνρή, ηφζν
κεγαιχηεξν αλακέλεηαη ην χςνο πεηνχ ζηελ πεξηνρή απηή.
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ηα ζρήκαηα 9.28 θαη 9.29 νη πεξηνρέο φπνπ αλακέλεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή πεηνχ είλαη
ρξσκαηηζκέλεο. Η θάζε απφρξσζε αληηζηνηρεί ζε δεδνκέλν χςνο πεηνχ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε.
Απφ ην ζρήκα 9.28 θαίλεηαη φηη ν θαηξφο ζα είλαη βξνρεξφο ζην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο
Κξήηεο, ελψ απφ ην ζρήκα 9.29 θαίλεηαη φηη βξνρεξφο θαηξφο ζα επεξεάζεη φιν ην βφξεην ηκήκα ηνπ
λεζηνχ, θαη ην δπηηθφ. (Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν πεξηνρηθψλ κνληέισλ ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ
ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε βξνρφπησζε ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο).
9.5 Πρακηική Πρόγνφζη ηοσ Καιρού
Όζνη έρνπλ δήζεη θαη εξγαζηεί αξθεηά ρξφληα ζηε ζάιαζζα, φπσο νη ςαξάδεο θαη νη παιαηνί
λαπηηθνί, κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνηα πξαθηηθή πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ, παξαηεξψληαο
δηάθνξα ζεκάδηα ζηνλ νπξαλφ ή ηε ζάιαζζα, ή εθηηκψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνπιηψλ ηεο
ζάιαζζαο. Αλαθέξνληαη κεξηθέο πξαθηηθέο παξαηεξήζεηο λαπηηθψλ, ζηηο νπνίεο ε κεηεσξνινγία ζαλ
επηζηήκε δελ κπνξεί λα βαζηζηεί θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο γηα ηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ:


Όηαλ ν ήιηνο είλαη ζακπφο ή ιεπθφο, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ν ήιηνο δχεη πίζσ απφ ππθλά ζχλλεθα, θαη ν νξίδνληαο πξνο ηελ Αλαηνιή είλαη
ραιθφρξσκνο, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ν ήιηνο θαηά ηε δχζε ηνπ αθηηλνβνιεί κέζα απφ ηα ζχλλεθα, πξνβιέπεηαη άλεκνο θαη
θαθνθαηξία.



Όηαλ είλαη ν ήιηνο πνιχ δεζηφο θαη ε αηκφζθαηξα απνπληθηηθή, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ν ήιην είλαη ρισκφο ή θνθθηλφρξσκνο θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ θαη πίζσ απφ ζχλλεθα,
πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ε ζειήλε θαίλεηαη ακπδξά, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ε ζειήλε δχν εκέξεο πξηλ απφ ηελ παλζέιελν ή θαη θαηά ηελ παλζέιελν θαζψο αλαηέιιεη
έρεη θφθθηλν ρξψκα, πξνβιέπεηαη ελίζρπζε ηνπ αλέκνπ.



Όηαλ ε ζειήλε είλαη θσηεηλή, ηφζν φηαλ είλαη παλζέιελνο φζν θαη φηαλ είλαη θαηά ην έλα
ηέηαξην, πξνβιέπεηαη θαιφο θαηξφο.



Όηαλ ε ζειήλε ηνπ ελφο ηεηάξηνπ είλαη φξζηα, πξνβιέπεηαη θαιφο θαηξφο.



Όηαλ ε ζειήλε ηνπ ελφο ηεηάξηνπ είλαη πιάγηα, πξνβιέπεηαη θαθνθαηξία.



Όηαλ ε ζειήλε ή ν ήιηνο πεξηβάιινληαη απφ κηθξφ θχθιν (ζηέκκα), πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ πεξηβάιινληαη απφ κεγάιν θχθιν (ζηέκκα), πξνβιέπεηαη θαιφο θαηξφο.



Όηαλ ηα αζηέξηα είλαη ζακπά, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ έρνπκε παλζέιελν δχν θνξέο ζηνλ ίδην κήλα, πξνβιέπεηαη βξνρή.



Όηαλ ηα ςάξηα αλαδχνληαη ή θηλνχληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα, πξνβιέπεηαη βξνρή.
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10.1 Γεληθά ταραθηερηζηηθά.
10.1.1 Σοπογραθία θαη ζερκοθραζία ζαιάζζηας επηθάλεηας
Σα βνπλά ηεο Κξήηεο θαη ε γχξσ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα ηνπ λεζηνχ. Σν
ζαιάζζην ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ βνεζά ψζηε λα κεηξηαζηνχλ νη εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο γχξσ απφ κηα κέζε
εηήζηα ζεξκνθξαζία πνπ θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 280C. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ε ζεξκνθξαζία
είλαη ρακειφηεξε ζηα βνξεηνδπηηθά, αθνχ ζηηο αθηέο απηέο πλένπλ νη Δηεζίεο (Μειηέκηα).Καηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο, ηα ζεξκφηεξα πδάηηλα ηκήκαηα ηξηγχξσ, ζπλδπαδφκελα κε ην ρακειφ πςφκεηξν
ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, εμαζθαιίδνπλ φηη ε εκθάληζε παγεηνχ ή παγσκέλνπ πεηνχ είλαη ζπάληα.
Υηφλη εκθαλίδεηαη ζηα βφξεηα ηκήκαηα ησλ πςειφηεξσλ βνπλψλ. Σα ζρήκαηα 10.1 θαη 10.2
παξνπζηάδνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο γηα ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Αχγνπζην.
10.1.2 Αέρηες κάδες
Πνιηθέο Ηπεηξσηηθέο
Σν ρεηκψλα πνιηθέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο ζπρλά εθηείλνληαη, απφ ηελ πεξηνρή φπνπ πεγάδνπλ
ζηελ Ρσζία/Φηιαλδία, πξνο ηα θάησ κέρξη ηελ θεληξηθή Μεζφγεην ζρεκαηίδνληαο λέθε θαηαθφξπθεο
αλάπηπμεο κε πεηφ. Δλίνηε απηέο νη αέξηεο κάδεο μεθηλνχλ ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ
θπθισληθνχ ζπζηήκαηνο πάλσ απφ ηελ θεληξηθή Μεζφγεην θαη πξνθαινχλ ηελ πηψζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο. Αλ νη παξαπάλσ ςπρξέο αέξηεο κάδεο, αθνινπζνχλ πίζσ απφ έλα βαζχ βαξνκεηξηθφ
ρακειφ κπνξεί λα εκθαληζηεί ρηφλη, ζπάληα φκσο απηφ εθηείλεηαη θαη ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα. Σν
θαινθαίξη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηξσκαηφκνξθα λέθε θαη αζζελείο βξνρνπηψζεηο φηαλ απηνχ ηνπ
είδνπο αέξηα κάδα εθηείλεηαη αξθεηά λφηηα.
Θαιάζζηεο Σξνπηθέο
Δμαηηίαο ηεο ηξνρηάο ηνπο πάλσ απφ ηα ζρεηηθά ςπρξά λεξά ηνπ Αηιαληηθνχ, νη ζαιάζζηεο
ηξνπηθέο αέξηεο κάδεο κεηαηξέπνληαη ζε ζρεηηθά ςπρξέο θαζψο θηλνχληαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν
ρεηκψλα απηέο νη αέξηεο κάδεο πξνθαινχλ βξνρή ή ςεθάδεο ελψ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ
ζσξεηηφκνξθα λέθε αιιά ζπάληα πξνθαινχλ πεηφ.
Σξνπηθέο Ηπεηξσηηθέο
Οη ηξνπηθέο Ηπεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή ηξνπνπνηνχληαη θαζψο θηλνχληαη
πάλσ απφ ηελ θεληξηθή Μεζφγεην. Η ζθφλε πνπ κπνξεί λα κεηαθέξνπλ απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή
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Σρήκα 10.1. Μέζε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ζαιάζζεο γηα ην κήλα Φεβξνπάξην (βαζκνύο Κειζίνπ).Η
πηώζε ηεο πίεζεο ειαηηώλεηαη κε ην ύςνο θαη δηαθέξεη κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο αέξηαο κάδαο (29).

Σρήκα 10.2. Μέζε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ζαιάζζεο γηα ην κήλα Αύγνπζην (βαζκνύο Κειζίνπ).Η πηώζε
ηεο πίεζεο ειαηηώλεηαη κε ην ύςνο θαη δηαθέξεη κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο αέξηαο κάδαο (29).
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πεξηνξίδεη ηελ νξαηφηεηα θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε πνιιά επίπεδα ηεο αηκφζθαηξαο. Απηή ε αέξηα
κάδα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ζεξκφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζνγεηαθψλ θπθισληθψλ
θαηαηγίδσλ, πνπ πην ζπρλά εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηεο άλνημεο. Ο ηξνπηθφο
επεηξσηηθφο αέξαο απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή είλαη ε ζεξκφηεξε αέξηα κάδα πνπ επεξεάδεη ηελ πεξηνρή
ηεο Κξήηεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα πνιιά απφ ηα «ζεξκά θχκαηα» πνπ πξνθαινχλ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Σν θαινθαίξη είλαη πηζαλφ απηέο νη αέξηεο κάδεο λα επεθηαζνχλ πάλσ απφ ηελ Αζία θαη
κέζα ζηα Βαιθάληα.

10.2 Μέζες Δηήζηες ηηκές
10.2.1 Θερκοθραζία
Σα ζρήκαηα 10.3 θαη 10.4 παξνπζηάδνπλ ηηο κέζεο ηηκέο 44 εηψλ (1958 – 2001):
18.20C



Μέζε Δηήζηα:



Μέζε Μέγηζηε Δηήζηα: 22.180C



Μέζε Διάρηζηε Δηήζηα: 13.90C



Αθξαία Μέγηζηε:



Αθξαία Διάρηζηε:

44.50C (Ινχιην 1988)
-2,20C (Φεβξνπάξην 1983)

10.2.2. Άλεκος.
Παξαθάησ θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο 44 εηψλ (1958 – 2001):


Δπηθξαηνχζα δηεχζπλζε αλέκνπ: Γπηηθφο - Βνξεηνδπηηθφο



Δπηθξαηνχζα έληαζε αλέκνπ:



Μέγηζηε ξηπή αλέκνπ:

08Kts

50Kts (Φεβξνπάξηνο 2001)

10.2.3. Τεηός.
Παξαθάησ ζην ζρήκα 10.5 θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο 44 εηψλ (1958 – 2001)ζην Μ νχδαο:


Δηήζηνο πεηφο:

45,15cm



Μέγηζηνο εηήζηνο πεηφο:

99.06cm



Διάρηζηνο εηήζηνο πεηφο:

27.18cm



Μέγηζηνο πεηφο εηθνζηηεηξαψξνπ:

53 cm



Δηήζηα ρηνλφπησζε:



Μέγηζηε εηήζηα ρηνλφπησζε:



Μέγηζηε ρηνλφπησζε εηθνζηηεηξαψξνπ: 2.54 cm

ίρλε
2.54 cm

ην Παξάξηεκα ΙΙΙ δίλνληαη, πην αλαιπηηθά, νη κέζεο θαη νη αθξαίεο κεληαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο,
αλέκνπ θαη θαηλνκέλσλ, γηα ηελ Γπηηθή Κξήηε, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ
επηθαλείαο ζηε νχδα.

10Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΝΓ ΜΔΟΓΔΙΟΤ – Γ ΚΡΗΣΗ

94

Σρήκα 10.3. Μέζε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο (29).

Σρήκα 10.4. Απόιπηε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο (βαζκνύο Κειζίνπ) (29).

Σρήκα 10.5. Μέζν θαη απόιπην κέγηζην ύςνο πεηνύ γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο (29).
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10.3 Δποτηαθές Μεηαβοιές
Σα κνηίβα ησλ επνρηαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Κξήηε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ
ξπζκίδνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ην Μνπζσληθφ ραξαθηήξα ησλ Δπξαζηαηηθψλ αεξίσλ καδψλ.
10.3.1 Υεηκώλας
Ο ρεηκψλαο αξρίδεη απφηνκα κε ηε δηαθνπή ηεο επέθηαζεο ησλ πςειψλ βαξνκεηξηθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ Αδνξψλ πάλσ απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ
(Ννέκβξηνο κέρξη ην Φεβξνπάξην),ε Δπξαζηαηηθή αέξηα κάδα ζηα Βφξηα ηκήκαηα γίλεηαη πνιχ ςπρξή
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο επηθάλεηαο ζάιαζζαο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ε ζπλνπηηθή
θιίκαθα, πάλσ απφ ηε Μεζφγεην ην ρεηκψλα επηθξαηνχλ γεληθά ρακειέο πηέζεηο, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ
πεξηνξίδεηαη απφ ην ηβεξηθφ πςειφ ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ην πςειφ ησλ Αδφξσλ ζηε δχζε (ζρήκα
10.6). Σν πνιηθφ Jet Stream* βξίζθεηαη γεληθά ην ρεηκψλα πάλσ απφ ηε λφηηα Μεζφγεην ζπλνδεπφκελν
απφ θπθινγέλεζε, αζηαζή θαηξφ, θαη ηζρπξνχο αλέκνπο θαηά θαλφλα. Οη ρεηκψλεο ζην λεζί είλαη ήπηνη
θαη βξνρεξνί κε ηε ζεξκνθξαζία λα παξακέλεη γεληθά κεξηθνχο βαζκνχο γχξσ απφ ηελ κέζε
ζεξκνθξαζία ζάιαζζαο.

Σρήκα 10.6. Τξνρηέο ζπζηεκάησλ θαθνθαηξίαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (ηππηθή ζπλνπηηθή θαηάζηαζε)
(23).

*

: ή αιιηψο Αεξνρείκαξξνο. Δπίπεδν ζσιελνεηδέο θαη ζρεδφλ νξηδφληην ξεχκα αέξα θνληά ζηε ηξνπφπαπζε. Καηά κήθνο ηνπ
άμνλά ηνπ έρεη ηηο κέγηζηεο ηαρχηεηεο (80 – 100Kts θαη πεξηζζφηεξν).Δθηφο απφ ηελ νξηδφληηα θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα
πνιχ ηζρπξά θαη απφηνκα αλνδηθά ξεχκαηα.
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10.3.2 Καιοθαίρη
Η κνπζσληθή επίδξαζε ηεο ζεξηλήο επνρήο (Ινχληνο κέρξη επηέκβξην) νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο
έληνλνπ ζεξκηθνχ ρακεινχ πάλσ απφ ηε λφηηα Μηθξά Αζία πνπ επεθηείλεηαη ζηα δπηηθά κέρξη πάλσ
απφ ηελ Σνπξθία. Ο ζπλδπαζκφο απηνχ ηνπ ρακεινχ κε ηελ πςειφηεξε πίεζε πάλσ απφ ηε ζρεηηθά
ςπρξφηεξε ζαιάζζηα επηθάλεηα ζηε Μεζφγεην, νδεγεί ζηελ επηθξάηεζε μεξψλ βνξείσλ έσο
βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ ζηελ Κξήηε θαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ (ζρήκα 10.7).

Σρήκα 10.7. Τππηθή ζπλνπηηθή θαηάζηαζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (23).

10.3.3 Μεηαβαηηθές Δποτές
Οη δχν κεηαβαηηθέο πεξίνδνη είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηελ δηάξθεηά ηνπο. Η επνρή ηεο
άλνημεο δηαξθεί απφ ην Μάξηην κέρξη ην Μάην θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηφδνπο κε ρεηκεξηλνχ ηχπνπ
θαηξνχ. Απηφο ν ηχπνο θαηξνχ ζπλδέεηαη κε ηελ απμαλφκελε δξαζηεξηφηεηα ησλ βφξεησλ αθξηθαληθψλ
θπθιψλσλ (ζρήκα 10.8). Η πεξίνδνο ηνπ θζηλνπψξνπ αληίζεηα δηαξθεί ραξαθηεξηζηηθά κφλν έλαλ
κήλα (ζρήκα 10.9). Ο Οθηψβξηνο είλαη ην θαλνληθφ ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην
θζηλφπσξν ζην ρεηκψλα, αιιά απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη θάπνηεο θνξέο κέρξη θαη ην Ννέκβξην. Η
κεηάβαζε απηή είλαη κηα απφηνκε αιιαγή ζε θαηξφ ρεηκεξηλνχ ηχπνπ.
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Σρήκα 10.9. Τππηθή ζπλνπηηθή θαηάζηαζε θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν (23).
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10.4 Δπηθραηούζες Καηεγορίες Αλέκωλ
Οη ηξεηο επηθξαηνχζεο θαηεγνξίεο αλέκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Κξήηε είλαη νη Δηεζίεο, ν ηξφθνο,
θαη ςπρξνί άλεκνη ηχπνπ Bora (ζρήκα 10.10).

Σρήκα 10.10. Επηθξαηνύζεο θαηεγνξίεο αλέκσλ ζηε Μεζόγεην (29).

10.4.1 Δηεζίες
Πεξηγξαθή:
Οη Δηεζίεο είλαη βφξεηνη άλεκνη πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζην Αηγαίν θαη
ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Η επηθξαηνχζα πεξίνδνο εκθάληζήο ηνπο είλαη απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ
Οθηψβξην θαη εκθαλίδνληαη κε ηδηαίηεξα ηζρπξέο εληάζεηο ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. Οη Δηεζίεο
δεκηνπξγνχληαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ εμήο θαηλνκέλσλ:
 Σεο κνπζσληθήο επίδξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία
ζπλδπαζκνχ ρακειψλ πηέζεσλ πάλσ απφ ηελ Σνπξθία θαη πςειψλ πηέζεσλ πάλσ απφ ηελ
παξαθείκελε πδάηηλε πεξηνρή.
 Σσλ ζπλνπηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία αληηθπθιψλα πάλσ απφ ηα Βαιθάληα. Ο
ςπρξφο αέξαο ηνπ αληηθπθιψλα κεηά ηελ δηέιεπζε κεηψπνπ είλαη ε βαζηθή αηηία ησλ ηζρπξψλ
Δηεζίσλ ζπειιψλ.
Η έληαζε ησλ αλέκσλ εληζρχεηαη ιφγσ θαλαιηζκνχ κεηαμχ ησλ λεζηψλ. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη
ηδηαίηεξα εκθαλέο ζην ηελφ ηνπ Καθεξέα (Κάβν Νηφξν), κεηαμχ ηεο Δχβνηαο θαη ηεο Άλδξνπ, ζην
θαλάιη κεηαμχ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ηεο Σνπξθίαο θαη ηα Γσδεθάλεζα, θαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ
Πάξνπ θαη Νάμνπ θαη λφηηα έσο ηα Θεξά.
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Η δηεχζπλζε ησλ Δηεζίσλ αλέκσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θάζεηα πξνο ηα βνπλά, θάησ απφ
ζπλζήθεο έληνλεο αλαζηξνθήο. Σα βνπλά εκπνδίδνπλ ηε ξνή ηνπ αλέκνπ θαη έηζη ε ζάιαζζα ζηηο
ππήλεκεο παξάθηηεο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη ήξεκε. Οη ηζρπξνί άλεκνη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κφλν ζηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ ζπλνξεχνπλ κε θνηιάδεο, έλα θαηλφκελν ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ ζηε
λφηηα πιεπξά ηεο Κξήηεο.
Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Οη Δηεζίεο εθηείλνληαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο κέρξη λνηηνδπηηθά ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ο
άμνλαο κέγηζηεο έληαζεο αλέκνπ (ζρήκα 10.11) μεθηλάεη απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ Αηγαίν, πεξλά ιίγν
αλαηνιηθφηεξα απφ ηελ Λήκλν θαη ηελ θχξν, κέζα απφ ηηο Κπθιάδεο, έπεηηα πεξλά κέζα απφ ην
άλνηγκα κεηαμχ ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κξήηεο, θαη ηειεηψλεη εμαζζελνχκελνο ζηελ λνηηναλαηνιηθή
Μεζφγεην. Έλαο δεπηεξεχνλ άμνλαο κέγηζηεο έληαζεο αλέκνπ βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή αθηή ηεο
Πεινπνλλήζνπ.

Σρήκα 10.11. Άμνλεο κέγηζηεο έληαζεο αλέκνπ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο Εηεζίεο (23).

Η θαηεχζπλζε ησλ Δηεζίσλ αλέκσλ ζπκπίπηεη γεληθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα κέγηζηεο
έληαζεο, έηζη νη βφξεηνη άλεκνη ζην Αηγαίν γίλνληαη δπηηθνί ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην.
Καηά κήθνο ηνπ αξρηθνχ άμνλα κεγίζηεο έληαζεο, πάλσ απφ ην Νφηηα Αηγαίν, εκθαλίδνληαη
πεξίπνπ θαηά ην 10% ηνπ έηνπο, εληάζεηο αλέκνπ κεγαιχηεξεο απφ 33ΚΣ. Οη Δηεζίεο εκθαλίδνληαη κε
ηδηαίηεξα ηζρπξέο εληάζεηο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο αχξεο κε επεξγεηηθά
απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο ζεξκνθξαζίεο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ην θαηλφκελν απηφ, ηεο πεξαηηέξσ
ελίζρπζεο, είλαη ζπάλην.
Η ζπρλφηεηα ησλ εκεξψλ, θαηά ηηο νπνίεο νη Δηεζίεο εκθαλίδνληαη πνιχ ηζρπξνί έσο θαη
ζπειιψδεηο (κέρξη θαη 8 κπνθφξ) πάλσ απφ ηελ ζάιαζζα, είλαη κεηαβιεηή. Καηά κέζνλ φξν ππάξρνπλ
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πεξίπνπ 4 ηέηνηεο εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, έλα κέγηζην 13 εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Ινπιίνπ θαη ηνπ Απγνχζηνπ, θαη 6 εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ. Η κέζε δηάξθεηα ζπλερνχο
εκθάληζεο ηζρπξψλ Δηεζίσλ πνηθίιιεη απφ πεξίπνπ 2 εκέξεο ην Μάην θαη ηνλ Ινχλην κέρξη έλα κέγηζην
πεξίπνπ 4 εκεξψλ ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην, θαη ζε 2 εκέξεο ηνλ Οθηψβξην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Ινπιίνπ θαη ηνπ Απγνχζηνπ είλαη αξθεηά πηζαλφ νη Δηεζίεο λα δηαξθέζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 ζπλερείο
εκέξεο θαη λα εκθαληζηνχλ, θαηά κέζν φξν κία θνξά ην κήλα. Δηεζίεο πνπ δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 10
εκέξεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πεξίπνπ κία θνξά ζηα έμη ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ελφο απφ ηνπο
κήλεο Ινχιην κέρξη επηέκβξην.
Ο θαηξφο πνπ ζπλνδεχεη ηηο Δηεζίεο είλαη γεληθά μεξφο κε αλέθειν νπξαλφ θαη θαιέο νξαηφηεηεο.
Όηαλ κηα δηαηαξαρή ζπλνπηηθήο θιίκαθαο θαη έλα αληίζηνηρν ςπρξφ κέησπν εκθαληζηνχλ ζηελ
πεξηνρή πνπ πλένπλ νη Δηεζίεο, θαηαηγίδεο εκθαλίδνληαη ζπρλά πάλσ απφ ην Βφξεην Αηγαίν θαη
κπξνζηά απφ ην κέησπν θαη ζηνλ ςπρξφ αζηαζή αέξα ακέζσο πίζσ απφ ην κέησπν. Απηφ ηζρχεη
ηδηαίηεξα γηα ηνπο κήλεο Μάην κέρξη θαη ηνλ Ινχλην θαη απφ ηνλ επηέκβξε κέρξη ηνλ Οθηψβξην, θαη
ιηγφηεξν γηα ηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. Οξνγξαθηθά λέθε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κεξηθά απφ
ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα Δηεζίσλ ηζρπξήο έληαζεο.

10.4.2 ηρόθος
Πεξηγξαθή:
Ο ηξφθνο είλαη έλαο λνηηναλαηνιηθφο

έσο λνηηνδπηηθφο άλεκνο πνπ πλέεη ζηε Μεζφγεην θαη

πξνέξρεηαη απφ ηελ Βφξεηα Αθξηθή. Χο πεξηνρέο γέλεζήο ηνπ νξίδνληαη νη έξεκνη θαη γηα ην ιφγν απηφ
ν ηξφθνο είλαη πνιχ μεξφο άλεκνο. Δίλαη ζεξκφο ην ρεηκψλα θαη πνιχ δεζηφο ηφζν ηελ Άλνημε φζν θαη
ην θαινθαίξη. Η επηξξνή ηνπ πνιιέο θνξέο εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αιιά
είλαη πην έληνλε ζηνλ θφιπν ηνπ Gabes αλαηνιηθά ηεο νξνζεηξάο ηνπ Άηιαληα.
ηελ Κξήηε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, ν ηξφθνο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ησλ θπθισληθψλ
θηλήζεσλ θαη κεηαθέξεη αέξηεο κάδεο αλαηνιηθά ή βνξεηναλαηνιηθά πξνο ηελ Σνπξθία θαη ηε Μαχξε
ζάιαζζα. Δκθαλίδεηαη θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςπρξήο πεξηφδνπ, απφ ην Ννέκβξην κέρξη ηνλ
Απξίιην, θαη είλαη πην ζπρλφο ζηελ πεξηνρή ηνπ λφηηνπ θαη δπηηθνχ Αηγαίνπ, Κξεηηθνχ πειάγνπο θαη ηνπ
Μπξηψνπ πειάγνπο.
Η έληαζε ησλ αλέκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξφθν είλαη γεληθψο κηθξφηεξε απφ απηή ησλ
ζπειισδψλ αλέκσλ. ηα πεξάζκαηα φκσο κεηαμχ ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηεο Σνπξθηθήο επεηξσηηθήο
ρψξαο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ εληάζεηο ίζεο κε απηέο ησλ ζπειισδψλ άλεκψλ.
Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο πνπ δηαλχεη ν ηξφθνο πάλσ απφ ζαιάζζηα επηθάλεηα, νη αέξηεο
κάδεο πεξηέρνπλ κεγάια πνζά πγξαζίαο ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. Ιζρπξέο βξνρνπηψζεηο είλαη πηζαλέο
θνληά ζηα φξηα ελφο κεηψπνπ ή ζηα πξνζήλεκα γεσθπζηθψλ εκπνδίσλ.
Ο ηξφθνο είλαη αλακελφκελνο θάησ απφ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο:
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 Δληφο ηνπ ζεξκνχ ηνκέα ησλ βνξεηναθξηθαληθψλ θπθιψλσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα ζε θάπνην
ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο κεηαθηλνχλ ηνλ απαξαίηεην μεξφ αέξα ησλ εξήκσλ πάλσ απφ ηελ
Μεζφγεην.
 ηα αλαηνιηθά κηαο αληεζηξακκέλεο trough πνπ εθηείλεηαη βφξεηα ελφο θπθιψλα, ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζην λφην, πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ βνξεηναθξηθαληθψλ εξήκσλ. Απηή ε θαηάζηαζε
πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηνρέο θνληά ζηα παξάιηα ηεο βφξεηαο Αθξηθήο.
 ην ζεξκφ ηνκέα κπξνζηά απφ έλα ςπρξφ κέησπν πνπ εθηείλεηαη λνηηφηεξα απφ ηελ Μεζφγεην θαη
εληφο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο.
Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Οη ζπειιψδεηο άλεκνη πνπ νθείινληαη ζην ηξφθν, πάλσ απφ πδάηηλεο πεξηνρέο είλαη ζπρλέο, εηδηθά
ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηνπ Gabes, κπξνζηά απφ αλαπηπζζφκελν βνξεηναθξηθαληθφ θπθιψλα.
Θπειιψδεηο άλεκνη ζαλ θαηαβάηεο είλαη πηζαλνί ζηηο πεξηνρέο φπνπ ηπξβψδεο κίμε πξνθαιεί ηζρπξά
αλνδηθά ξεχκαηα. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα εκθαληζηεί ηφζν θνληά ζηηο αθηέο ηεο Βφξεηαο
Αθξηθήο (πξνηνχ ν ηξφθνο ςπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ςπρξή επηθάλεηα ηνπ λεξνχ), φζν θαη
ζηελ ππήλεκε πιεπξά ησλ νξεηλψλ λεζηψλ φπσο είλαη ε ηθειία θαη ε Κξήηε.
Γεληθά ε δηεχζπλζε ηνπ ηξφθν είλαη λνηηναλαηνιηθή έσο λνηηνδπηηθή. Καηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ
άθξνπ ηεο Μεζνγείνπ, παξ’ φι’ απηά, κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ αλέκνπ ζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ
αλαηνιηθφηεξα θαη θάλεη ηελ Αξαβηθή έξεκν πεγή ηνπ αλέκνπ. Ο ηξφθνο εκθαλίδεηαη ζπρλά λφηηνο
έσο λνηηναλαηνιηθφο ζηνλ θφιπν ηεο Γέλνβαο θαη ζηελ Αδξηαηηθή.
Ο ηξφθνο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε επνρήο, αλ θαη είλαη πην ζπρλφο
απφ ηνλ Μάξηε κέρξη ηνλ Ινχλην. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, λφηηνη άλεκνη απφ ην
εζσηεξηθφ ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο ζπρλά ελψλνληαη κε ηνπο βνξεηναθξηθαληθνχο θπθιψλεο. Αξγά ην
θζηλφπσξν θαη λσξίο ην ρεηκψλα, φηαλ πςειέο πηέζεηο θαιχπηνπλ ηελ Βφξεηα Αθξηθή, νη θπθιψλεο
απηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ηξφθνπ εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Άλνημεο. Σν θαινθαίξη, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ηξφθνπ
κεηψλεηαη, φζν ν κέζνο άλεκνο ηείλεη λα παξνπζηάδεηαη κε θαηεχζπλζε απφ ηελ ζρεηηθά ςπρξή
ζάιαζζα πξνο ηα λεζηά.
Σα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ην ηξφθν εμαξηψληαη αξρηθά απφ ηελ έληαζε ηνπ
αλέκνπ θαη έπεηηα απφ ην κήθνο ηεο ηξνρηάο ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ απφ πδάηηλε επηθάλεηα. Η έληαζε
ηνπ αλέκνπ θαη νη επεηξσηηθέο επηθάλεηεο θαζνξίδνπλ ηελ κέζε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζθφλεο ζηελ
αηκφζθαηξα. Ππθλά λέθε ζθφλεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ νξαηφηεηα ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα
θαηά ηελ δηάξθεηα πλνήο ηξφθνπ κε ζπειιψδεηο εληάζεηο, ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Βφξεηαο
Αθξηθήο (ζρήκα 10.12). ηηο αθηέο ηεο Ληβχεο, ην θαηλφκελν ηεο ζθφλεο κπνξεί λα είλαη έληνλν. ηε
Μάιηα, ε ζθφλε απμάλεη πάλσ απφ ηηο έξεκνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κεηαθέξεηαη
βνξεηφηεξα απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, κεηψλνληαο ηελ νξαηφηεηα ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα
(ζρήκα 10.13). Αθφκε θαη κε αζζελείο αλέκνπο, πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα απφ ζθφλε είλαη πνιχ ζπρλφ
θαηλφκελν θαηά ηελ δηάξθεηα επηθξάηεζεο ηνπ ηξφθνπ. Αλ θαη ν ηξφθνο μεθηλά σο έλαο ζεξκφο θαη
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μεξφο άλεκνο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αεξίσλ καδψλ θαη
ζάιαζζαο κπνξεί λα αιιάμεη ηαρχηαηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο αέξα. Αλ ε αέξηα
κάδα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζθφλε θαη ρακειήο πγξαζίαο έξζεη ζε επαθή θάζεηα κε ςπρξφ
κέησπν, ην νπνίν θηλείηαη αλαηνιηθά, πέξα απφ ηελ βφξεηα Μεζφγεην, κπνξεί λα εκθαληζηεί έλα
θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη «Λαζπνβξνρή» (ζρήκα 10.14). Πξηλ ηελ Λαζπνβξνρή ν νπξαλφο
εκθαλίδεηαη κε θφθθηλεο ή πνξηνθαιί απνρξψζεηο. Μηα «Μεκβξαλψδεο» θνθθηλφρξσκε ιάζπε κπνξεί
λα θαιχςεη ηελ πεξηνρή απηψλ ησλ ζπλζεθψλ κεηψλνληαο ηελ νξαηφηεηα ζε φιε ηελ πεξηνρή.

Σρήκα 10.12. Ππθλό λέθνο ζθόλεο ην νπνίν κεηώλεη ηελ νξαηόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα πλνήο Σηξόθνπ κε
ζπειιώδεηο εληάζεηο, ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο (MODIS ηεο NASA Aqua
satellite).
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Σρήκα 10.13. Σηε Μάιηα ηα λέθε ηεο ζθόλεο κεηώλνπλ ηελ νξαηόηεηα αθόκε θαη ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο
κέηξα (MODIS ηεο NASA Aqua satellite).

Σρήκα 10.14. Τν θαηλόκελν ηεο «Λαζπνβξνρήο» (MODIS ηεο NASA Aqua satellite).
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10.4.3 Φστρά Κύκαηα θαη Άλεκοη Σύποσ Μπόρα (Φστρές Δηζβοιές)

Σρήκα 10.15. Αληηθπθισληθή εηζβνιή κε κνξθή ςπρξνύ κεηώπνπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Βαιθαληθό κέησπν
(23).

Σρήκα 10.16. Αληηθπθισληθή εηζβνιή κε κνξθή ζθήλαο (23).

10Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΝΓ ΜΔΟΓΔΙΟΤ – Γ ΚΡΗΣΗ

105

Πεξηγξαθή:
Ο Μπφξα είλαη έλαο θζηλνπσξηλφο άλεκνο ηνπ νπνίνπ ε πεγή είλαη ηφζν ςπρξή πνπ φηαλ ε αέξηα
κάδα θηάλεη ζηηο αθηέο, ε ζεξκηθή αζηάζεηα δελ είλαη ηθαλή λα απμήζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ζε έλα
θπζηνινγηθφ γηα ηελ πεξηνρή επίπεδν. Αλ θαη απηφ είλαη πνιχ ζπρλφ θαηά κήθνο ησλ Γηνπγθνζιάβηθσλ
αθηψλ, ν Μπφξα ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη ζην Αηγαίν, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Υεηκψλα. Θπειιψδεηο
βφξεηνη άλεκνη ζπζρεηηδφκελνη κε ςπρξέο εηζβνιέο απφ ην επηέκβξε κέρξη ην Μάην, κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ Κξήηε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Σν Μάην, ην επηέκβξε θαη ηνλ
Οθηψβξε απηέο νη ςπρξέο εηζβνιέο ζπρλά ηαμηλνκνχληαη ζηηο Δηεζίεο.
ηελ Κξήηε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, νη Μπφξα είλαη ηζρπξνί βφξεηνη έσο βνξεηναλαηνιηθνί
άλεκνη πνπ εηζβάιινπλ ζην Αηγαίν δηακέζσ ηνπ πεξάζκαηνο ησλ Γαξδαλειίσλ θαη ηνπ Βαξδάξε. Αλ ην
πεδίν ησλ πηέζεσλ επλνεί βνξεηναλαηνιηθή ξνή, ε θχξηα είζνδνο γηα ηνλ Μπφξα είλαη ην πέξαζκα ησλ
Γαξδαλειίσλ, ελψ αλ επλνεί βφξεηα ξνή ε θχξηα είζνδνο είλαη ην πέξαζκα ηνπ Βαξδάξε.
Όηαλ ν Μπφξα πλέεη λνηηφηεξα πάλσ απφ ην Αηγαίν ε δηεχζπλζή ηνπ ζηξέθεηαη ζε βνξεηνδπηηθή
απφ ην χςνο ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη λνηηφηεξα. Δμαηηίαο ηνπ θαλαιηζκνχ θαη ησλ εκπνδίσλ ζπρλά
παξαηεξνχληαη κεγάιεο κεηαβνιέο ηφζν ζηε δηεχζπλζε φζν θαη ζηελ έληαζή ηνπ.
Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Αλ θαη ν Μπφξα κπνξεί λα εκθαληζηεί ηνπηθά ζην Αηγαίν φηαλ ηα Βαιθάληα ή ε Μαχξε ζάιαζζα
θαιχπηνληαη απφ ςπρξφ αληηθπθιψλα, ηα εθηελέζηεξα πεξηζηαηηθά απηνχ, ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλα, κεγάιεο θιίκαθαο θαηξηθά ζπζηήκαηα πάλσ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηνλ αλαηνιηθφ
Αηιαληηθφ. Μία πεξίπησζεο επέθηαζε πξνο ηα λφηηα ηνπ αληηθπθιψλα πνπ θαιχπηεη ηελ θεληξηθή
Δπξψπε γίλεηαη κε κνξθή ςπρξνχ κεηψπνπ ην νπνίν νλνκάδεηαη Βαιθαληθφ κέησπν θαη ζαξψλεη φιε
ηε ρψξα απφ βνξά πξνο λφην (ζρήκα 10.15). Η επέθηαζε απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη κε ηε κνξθή
ζθήλαο φηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Ιηαιίαο θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο ππάξρνπλ ζπζηήκαηα
ρακειψλ πηέζεσλ, ηα θξάζπεδα ησλ νπνίσλ νξηνζεηνχλ ηελ έθηαζε ηεο ςπρξήο εηζβνιήο (ζρήκα
10.16).
10.4.4 Κσθιώλες
Πεξηγξαθή:
Κπθισληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κξήηε θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη ζε κία
απφ ηηο ηξεηο πεξηνρέο: λφηην Αηγαίν/ Κξεηηθφ πέιαγνο, Ιφλην ή βφξεηα Αθξηθή (βνξεηναθξηθαληθνί
θπθιψλεο).

10Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΝΓ ΜΔΟΓΔΙΟΤ – Γ ΚΡΗΣΗ

106

Σρήκα 10.17. Πεξηνρέο θπθινγέλεζεο θαη θίλεζε ησλ θπθιώλσλ πνπ πεηξάδνπλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή
ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Αηγαίνπ (23).

10.4.4.1 Κσθιώλες Βόρεηοσ Αηγαίοσ/ Κρεηηθού Πειάγοσς
Η θπθινγέλεζε πάλσ απφ ην Αηγαίν/ Κξεηηθφ Πέιαγνο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίδεηαη ην
θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. Μηα ηζρπξή εηζβνιή ςπρξνχ αέξα είλαη ε νπζηαζηηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα
ηελ γξήγνξε αλάπηπμε απηψλ ησλ πθέζεσλ. Τθέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ
ελφο ςπρξνχ θχκαηνο κπνξεί λα θηλεζνχλ αξρηθά λφηηα ή λνηηνδπηηθά, αιιά αξγφηεξα ηείλνπλ λα
θηλεζνχλ δπηηθά πξνο ηελ Κχπξν (ζρήκα 10.18). Ιζρπξή βξνρή κε ρακειέο νξαηφηεηεο είλαη
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αλακελφκελεο ζην φξην απηνχ ηνπ θπθιψλα. Θπειιψδεηο άλεκνη είλαη επίζεο πηζαλνί θαη βνξεηφηεξα
απηήο ηεο χθεζεο.

Σρήκα 10.18. Πεξηνρέο θπθινγέλεζεο θαη ηξνρηέο ησλ θπθιώλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην Αηγαίν - Κξεηηθό
πέιαγνο (29).

10.4.4.2 Κσθιώλες Ιολίοσ Πειάγοσς
Οη θπθιψλεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ Κξήηε/ πεξηνρή Αηγαίνπ απφ ην Ιφλην ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη
πάλσ απφ ηνλ θφιπν ηεο Γέλνβαο, θαη θηλνχληαη λνηηνδπηηθά θαηά κήθνο ησλ δπηηθψλ αθηψλ ηεο
Ιηαιίαο. Έπεηηα είηε εηζέξρνληαη ακέζσο ζην Ιφλην ή, φπσο ζπκβαίλεη πην ζπρλά, κέλνπλε ζηάζηκνη
πάλσ απφ ηε βφξεηα Ιηαιία. Αλ θαζπζηεξήζνπλ, δεκηνπξγείηαη έλα λέν θέληξν αλαηνιηθά, πάλσ απφ
ην Ιφλην. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηζρπξφ Μπφξα πάλσ απφ ηελ Αδξηαηηθή νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ
αξθεηά ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο πάλσ απφ ην Ιφλην.
Αλ ε ςπρξή πεξηνρή εκθαληζηεί βφξεηα, ν θπθιψλαο ηνπ Ινλίνπ ζα θηλεζεί αλαηνιηθά θαηά κήθνο
ηνπ λφηηνπ Αηγαίνπ ή ηνπ Κξεηηθνχ πειάγνπο. Αλ δελ ππάξρεη ςπρξή αέξηα κάδα πάλσ απφ ην Αηγαίν, ν
θπθιψλαο ηνπ Ινλίνπ είλαη πην πηζαλφ λα κεηαθηλεζεί βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηε Μαχξε Θάιαζζα.
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ θπθιψλα ζηελ λφηηα Ιηαιία, έλα λέν θέληξν κπνξεί λα
εκθαληζηεί πάλσ ζην δπηηθφ Αηγαίν, αλ ην αξρηθφ ζχζηεκα κείλεη ζηάζηκν ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο
Διιάδαο.
10.4.4.3 Κσθιώλες Βόρεηας Αθρηθής
Οη βνξεηναθξηθαληθνί θπθιψλεο αλαπηχζζνληαη πάλσ απφ ηηο εξεκηθέο εθηάζεηο λφηηα ησλ βνπλψλ
ηνπ Άηιαληα. Απηά ηα ζπζηήκαηα γεληθά θηλνχκελα βνξεηναλαηνιηθά θηάλνπλ κέρξη ηελ Σπλεζία
/πεξηνρή θφιπνπ Γθάκπεο, αιιά κπνξεί λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο αλαηνιηθφηεξα, λφηηα ησλ
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αθηψλ ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Η πηζαλφηεηα λα γίλεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαδξνκή ηνπο θάλεη
πνιχ δχζθνιε ηελ πξφγλσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ Κξήηε-πεξηνρή Αηγαίνπ.
Όηαλ εκθαλίδνληαη ηέηνηνη θπθιψλεο είλαη πνιχ ζπρλνί νη ζπειιψδεηο άλεκνη. Ο ηξφθνο ζα
εκθαληζηεί κπξνζηά απφ ηελ χθεζε. Αθφκε ηζρπξφηεξνη άλεκνη είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ ζηα
δπηηθά ελφο ρακεινχ πνπ θηλείηαη βνξεηναλαηνιηθά, ηδηαίηεξα κε ηελ άθημε ςπρξήο κάδαο ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα (500hPa).

10.5 Καηαηγίδες / Καθοθαηρία
Σελ πεξίνδν απφ ηνλ Ινχλην κέρξη ηνλ Αχγνπζην ζπάληα εκθαλίδνληαη θαηαηγίδεο ζηελ Κξήηε.
Απηφ αξρηθά νθείιεηαη ζηηο θαζνδηθέο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ππνηξνπηθφ
Ridge πάλσ απφ ηελ πεξηνρή, θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Οη θαηαηγίδεο εκθαλίδνληαη φινλ
ηνλ ππφινηπν ρξφλν, κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηνλ Οθηψβξε έσο ην Φεβξνπάξην. Σν
νξενγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο Κξήηεο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αλχςσζε ζηηο αζηαζείο αέξηεο κάδεο κε
απνηέιεζκα ηηο θαηαηγίδεο. Φπρξά κέησπα θαη απιψλεο (troughs) ζπλδεδεκέλεο κε ζπζηήκαηα
βαξνκεηξηθψλ ρακειψλ (Lows), ηα νπνία θηλνχληαη πάλσ απφ ηελ Διιάδα, δεκηνπξγνχλ
δξαζηεξηφηεηα ζθεδαδφκελσλ θαηαηγίδσλ θαηά κήθνο ηεο Κξήηεο. Η πιεηνςεθία ησλ θαηαηγίδσλ πνπ
εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ηελ Κξήηε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θζηλνπσξηλψλ θαη ρεηκεξηλψλ κελψλ,
νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ςπρξψλ ππξήλσλ ησλ ρακειψλ βαξνκεηξηθψλ, ηα νπνία θηλνχληαη
αξγά αλαηνιηθά έμσ απφ ηελ θεληξηθή Μεζφγεην. Τπάξρεη κηα εκ-ηκφληκε πεξηνρή ζεξκψλ πδάησλ ε
νπνία βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ Ιφλην, θαη απφ ηελ νπνία αξρίδεη ή εληείλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ
θαηαηγίδσλ.

10.6 σλοπηηθή Κιηκαηοιογία
10.6.1 Κσθιώλες:
Πξσηνγελήο θπθινγέλεζε
Η αξρηθή πεξηνρή γηα θπθινγέλεζε ζηε Μεζφγεην είλαη κέζα ή δίπια ζηνλ θφιπν ηεο Λπψλ ή ηνλ
θφιπν ηεο Γέλνβαο. Η αξρηθή δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί έλαο ηέηνηνο θπθιψλαο είλαη λνηηναλαηνιηθά
θαηά κήθνο ηεο λφηηαο Ιηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, έπεηηα βνξεηναλαηνιηθά πξνο ηελ βφξεηα Σνπξθία θαη
ηε Μαχξε ζάιαζζα.
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Γεπηεξνγελήο θπθινγέλεζε
Η δεπηεξνγελήο ρεηκεξηλή πεξηνρή θπθινγέλεζεο είλαη λφηηα ησλ φξσλ ηνπ Άηιαληα ζηελ βφξεηα
Αθξηθή. Η δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί απηφο ν θπθιψλαο είλαη αλαηνιηθά θαηά κήθνο ησλ βφξεησλ αθηψλ
ηεο Αθξηθήο ή βνξεηναλαηνιηθά κέζα ζηε Μεζφγεην αλαηνιηθά ηεο Κξήηεο. Άιιεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
επλνείηαη ε θπθινγέλεζε είλαη ε ζάιαζζα ηνπ Βαιεαξίδσλ, ν θφιπνο ηνπ Κακπέο θαη ε πεξηνρή γχξσ
απφ ηελ Κχπξν. Καηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ ρακεινχ δσληθνχ δείθηε θπθινθνξίαο, αξγά ην
θζηλφπσξν έσο λσξίο ηελ άλνημε, ρακειά βαξνκεηξηθά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη ζηελ ππήλεκε
πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σαχξνπ ζηελ Σνπξθία, αλάκεζα ζηελ Αληάιηα

θαη ηελ Κχπξν κε

κεγαιχηεξε έληαζε απφ ην Ννέκβξε κέρξη ηνλ Απξίιε.
10.6.2 Κσθιογέλεζε:
Σειηθά, θπθισληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη ηελ Κξήηε θαη ηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ
εκθαλίδεηαη απφ φια ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. πζηήκαηα πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο
ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην απφ ηνλ θφιπν ηεο Λπψλ ή ηεο Γέλνβαο ζπρλά εγθαηαιείπνπλ ηελ θεληξηθή
Μεζφγεην γηα λα ζηακαηήζνπλ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Διιάδαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί
απηφ είλαη κηα ηζρπξή εηζβνιή ςπρξνχ αέξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην
ρακειφ λα θηλεζεί θαηά κήθνο ηνπ ζπλφξνπ ηνπ ςπρξνχ αέξα κε κηα θαηεχζπλζε αξρηθά λφηηα ή
λνηηνδπηηθά θαη έπεηηα αλαηνιηθά πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Κχπξνπ. Κπθινλνγέλεζε πάλσ απφ ην λφηην
Αηγαίν θαη ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ
θαη ηνπ ρεηκψλα. Η θπθινγέλλεζε απηή εκθαλίδεηαη κπξνζηά απφ κηα trough πνπ εθηείλεηαη λφηηα
κέρξη ηελ βφξεηα Αθξηθή. ην ζεξκφ ηνκέα ηνπ θπθιψλα απηνχ κπνξεί λα επηθξαηνχλ επλντθέο
ζπλζήθεο εκθάληζεο ηνπ ηξφθνπ. Ιζρπξνί φκβξνη κε ρακειέο νξαηφηεηεο παξαηεξνχληαη πηζαλφηαηα
θαηά κήθνο ή θαη πίζσ απφ ην ςπρξφ κέησπν. Άλεκνη ηζρπξήο έληαζεο είλαη πην πηζαλνί βφξεηα ηνπ
θέληξνπ ηνπ ρακεινχ, κέζα ζηνλ ςπρξφ ηνκέα, αιιά κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηνχλ θαη δπηηθά ηεο
χθεζεο.
10.6.3 Κσθιώλες ποσ Δπερεάδοσλ ηελ Κρήηε θαη ηελ Αλαηοιηθή Μεζόγεηο:
10.6.3.1 Υακειά θηλούκελα λόηηα ηες Κρήηες (ζτήκα 10.19)
Ο ηχπνο θαηξνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ρακειφ ην νπνίν αθνινπζεί ηξνρηά λφηηα ηεο Κξήηεο εμαξηάηαη
απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπ ρακεινχ, ηελ έληαζή ηνπ, θαη ηελ ζρεηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηεο
ζάιαζζαο.
Υακειά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφιπν ηεο Γέλνβαο ή ηνλ θφιπν ηεο Λπψλ, ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα θηλνχληαη λφηηα ηεο Κξήηεο, δίλνπλ πεξηζζφηεξν πεηφ απφ εθείλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
ηελ βφξεηα Αθξηθή. Όκβξνη θαη θαηαηγίδεο κπνξεί λα εθηείλνληαη ζην ζεξκφ ηνκέα ηνπ ρακεινχ,
ζπλνδεπφκελνη απφ ηζρπξνχο αλαηνιηθνχο έσο λνηηναλαηνιηθνχο αλέκνπο. Καηξηθή δξαζηεξηφηεηα κε
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θαηαηγίδεο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θζηλνπσξηλψλ θαη ησλ πξψησλ
ρεηκεξηλψλ κελψλ, εμαηηίαο ηεο ζρεηηθά ζεξκφηεξεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
αέξα.
Καζψο ην ρακειφ κεηαθηλείηαη αλαηνιηθά ηεο Κξήηεο, θαη νη επηθαλεηαθνί άλεκνη πίζσ απφ απηφ
γίλνληαη βφξεηνη, απμάλνπλ ηα λέθε ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη νη βάζεηο ηνπο
θαηεβαίλνπλ. Χζηφζν, σο γεληθφο θαλφλαο, βειηίσζε ηνπ θαηξνχ αλακέλεηαη ζχληνκα φηαλ νη
επηθαλεηαθνί άλεκνη πίζσ απφ ην ρακειφ ζηξαθνχλ ζε βφξεηνπο.

Σρήκα 10.19. Βαξνκεηξηθά ρακειά θηλνύκελα λόηηα ηεο Κξήηεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (23).

10.6.3.2 Υακειά θηλούκελα βόρεηα ηες Κρήηες (ζτήκα 10.20)
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, ηα ρακειά πεξλάλε βφξεηα ηεο Κξήηεο θηλνχκελα
ζπλήζσο ζε ηξνρηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ λφηηα αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο θαη ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ
έλα ςπρξφ κέησπν, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ δηαδνρηθέο troughs. Η βαζηθή δηαηαξαρή ζηελ αλψηεξε
αηκφζθαηξα απνηειείηαη απφ κηα trough, ν άμνλαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Κξήηεο, θαη
ζπλνδεχεηαη απφ δηαδνρηθέο κηθξφηεξεο trough. Όπσο θαη κε ηε δηέιεπζε ρακεινχ λφηηα ηνπ λεζηνχ,
γξήγνξα νη λφηηνη άλεκνη ζηξέθνληαη ζε αλαηνιηθνχο, θάηη πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζην ζεξκφ ηνκέα. Ο
πεηφο πεξηνξίδεηαη ζε φκβξνπο θαη θαηαηγίδεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ςπρξφ κέησπν θαη ηε ζέζε ηεο
κεησπηθήο trough. Η πην ζπρλή εκθάληζε ρακειψλ πνπ πεξλάλε βφξεηα ηεο Κξήηεο είλαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ θζηλνπσξηλψλ θαη ησλ πξψησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ.
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Σρήκα 10.20. Βαξνκεηξηθά ρακειά θηλνύκελα βόξεηα ηεο Κξήηεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (23).

10.6.3.3 Υακειά Βόρεηας Αθρηθής
Οη θπθιψλεο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο αλαπηχζζνληαη πάλσ απφ ηηο πεξηνρέο ησλ εξήκσλ λφηηα ησλ
βνπλψλ ηνπ Άηιαληα. Η ζπλνπηηθή θαηάζηαζε πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμή ηνπο είλαη ε παξνπζία κηαο
αλψηεξεο trough πάλσ απφ ηελ Ιζπαλία κε ηνλ άμνλά ηεο πξνζαλαηνιηζκέλν απφ βνξεηναλαηνιηθά
πξνο λνηηνδπηηθά, ε νπνία παξάγεη κηα βαζηά λνηηνδπηηθή ξνή πάλσ απφ ηελ βνξεηνδπηηθή Αθξηθή. Η
παξνπζία ςπρξνχ κεηψπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε.
Καη ηα δχν, πεηφο θαη ηαρχηεηα δηέιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εμαξηψληαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο.
Αξγά ην θζηλφπσξν θαη λσξίο ην ρεηκψλα, ρακειά θηλνχκελα ζηελ πεξηνρή απηή είλαη αμηνζεκείσηα
γηα ηελ εμαηξεηηθά αξγή ηνπο θίλεζε θαη γηα ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε έλα απνθνκκέλν ρακειφ ζηα
αλψηεξα ζηξψκαηα. Οη εηθφλεο δνξπθφξνπ ζα παξνπζηάδνπλ, ζηελ πεξίπησζε απηή, κηα ζρεδφλ
εθξεθηηθή αλάπηπμε θαζψο ε μεξή αέξηα κάδα ηνπ θπθιψλα θηλείηαη πάλσ απφ ηελ ζρεηηθά ζεξκή
ζάιαζζα απνξξνθψληαο κεγάια πνζά πγξαζίαο. Ο πεηφο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη θαλνληθά
πςειφο.
Αξγά ην ρεηκψλα θαη λσξίο ηελ άλνημε ν αξηζκφο ησλ βνξεηναθξηθάληθσλ θπθιψλσλ απμάλεη θαη ε
πεξηνρή γίλεηαη βαζηθή πεξηνρή θπθισγέλλεζεο. Η ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, έμσ απφ
ην θέληξν ηεο πεξηνρήο φπνπ πεγάδνπλ, είλαη εμαηξεηηθά πςειή.
Όηαλ ηα ρακειά ηεο βφξεηαο Αθξηθήο θηλνχληαη πάλσ απφ ηε Μεζφγεην, ν ράξηεο ησλ 500hPa
είλαη έλαο θαιφο νδεγφο γηα λα θαζνξηζηεί ε πηζαλή δηεχζπλζε θίλεζεο. Μπνξεί ε χθεζε λα απνθηήζεη
κηα θαηεχζπλζε πξνο ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, νη ζπλζήθεο φκσο πνπ ζπλδένληαη κε ην ηξφθν ζα ηελ
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ζηξέςνπλ πξννδεπηηθά αλαηνιηθφηεξα θαηά κήθνο ησλ Αθξηθαληθψλ αθηψλ κε απνηέιεζκα ε trough
λα κεηαθηλεζεί πάλσ απφ ηε ζάιαζζα.
10.6.3.4 Ύθεζε πάλω από ηελ Κύπρο (ζτήκα 10.21)
ε πεξηφδνπο κε ρακειφ δείθηε δσληθήο θπθινθνξίαο, απφ αξγά ην θζηλφπσξν κέρξη ηελ άλνημε,
ζπρλέο αλαπηχμεηο ζρεηίδνληαη κε έλα ρακειφ ην νπνίν γίλεηαη ζηάζηκν θνληά ζηελ Κχπξν. Απηά ηα
ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη ή εληείλνληαη ζηα πεξάζκαηα ησλ βνπλψλ ηνπ Σαχξνπ ζηελ Σνπξθία,
αλάκεζα ζηελ Αληάιηα θαη ηελ Κχπξν, θαη γίλνληαη πην έληνλα απφ ηνλ Ννέκβξε έσο ηνλ Απξίιε.
Ο θαηξφο δπηηθά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεδφλ ζπειιψδεηο αλέκνπο θαη
ηζρπξνχο φκβξνπο. Αλαηνιηθά ηνπ ρακεινχ, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ παξάγνληεο επηθξάηεζεο ηξφθνπ.
Όζν ην ρακειφ παξακέλεη αλαηνιηθά ηεο Κξήηεο θαη ζρεηίδεηαη κε έλα απνθνκκέλν θιεηζηφ ρακειφ
ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα, trough πνπ ζπλδένληαη κε κηθξέο δηαηαξαρέο ζπρλά αλαπηχζζνληαη βφξεηα
ηεο πεξηνρήο θαη θηλνχληαη αθηηλσηά γχξσ απφ ην θέληξν ηνπ ρακεινχ. πλήζσο, νη επηθαλεηαθνί
άλεκνη ζηξέθνληαη απφ πίζσ ζε βνξεηνδπηηθνχο θαη εμαζζελνχλ φζν νη troughs πιεζηάδνπλ θαη κηα
πξφζθαηξε βειηίσζε ηνπ θαηξνχ εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ άθημε ησλ φκβξσλ.

Μεηά ηε δηέιεπζε ηεο

trough μαλά ζηξέθνληαη ζε βνξεηναλαηνιηθνχο θαη απμάλεη ε έληαζε. Απηφο ν θχθινο ηεο παξαπάλσ
ελαιιαγήο ηνπ θαηξνχ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέρξη θαη έμη θνξέο κέρξη λα πιεξσζεί ην ρακειφ ή λα
κεηαθηλεζεί βνξεηναλαηνιηθά.

Σρήκα 10.21. Ύθεζε πάλσ από ηελ Κύπξν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (23).
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10.6.4 Αληηθσθιώλες:
10.6.4.1 Κηλούκελοη αληηθσθιώλες
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ξερνί αιιά επίκνλνη αληηθπθιψλεο θπξηαξρνχλ πάλσ απφ
ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Κηλνχκελα πςειά δπηηθά ηεο Ιζπαλίαο ζπρλά απνθφπηνληαη απφ ην ππνηξνπηθφ
ridge. Η κεηαθίλεζή ηνπο γεληθά αλαηνιηθφηεξα θαη ε δηαδξνκή ηνπο πάλσ απφ ηελ επεηξσηηθή
Δπξψπε, αλαηξέπεηαη κέζα ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Δπίζεο ην ρεηκψλα ζπζηήκαηα πςειψλ
βαξνκεηξηθψλ πξνθχπηνπλ απφ θηλνχκελνπο αληηθπθιψλεο, νη νπνίνη έρνπλ απνθνπεί απφ ην
ππνηξνπηθφ ridge. Σελ πεξίνδν απηή, νη αληηθπθιψλεο θηλνχληαη αλαηνιηθφηεξα θαηά κήθνο ηεο
Βφξεηαο Αθξηθήο.
10.6.4.2 Ηκη-ζηάζηκοη αληηθσθιώλες
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, πςειέο πηέζεηο επηθξαηνχλ ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ σο κηα
επέθηαζε ηνπ αληηθπθιψλα ησλ Αδνξψλ. Αλ θαη απηφ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο έλα νξγαλσκέλν
ζχζηεκα, απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εκπφδην ζηε δηέιεπζε ησλ ρακειψλ βαξνκεηξηθψλ
ζπζηεκάησλ ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ θαζνδηθψλ θηλήζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε απηφ ην ππνηξνπηθφ ridge ζπλνδεχνληαη κε μεξέο αέξηεο κάδεο θαη απνπζία λεθψλ. Σα
ζπζηήκαηα απηά ζπλαληψληαη ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ινχλην κέρξη ηνλ Αχγνπζην. Χο εκη-ζηάζηκν
ζχζηεκα, απηφ ην ridge αξρίδεη λα εμαζζελεί αξγά ην επηέκβξε, φηαλ κηα ρεηκεξηλή ηζρπξή δηαηαξαρή
ην σζεί κέζα ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ.

10.7 Καλόλες Πρόγλωζες
10.7.1 Άλεκος
10.7.1.1 Δηεζίες
Πξφγλσζε ηεο Έλαξμεο:
 Πξφγλσζε Δηεζίσλ ζπειιψδνπο έληαζεο εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο ηζρπξνχ ridge
πάλσ απφ ηε Γαιιία θαη νμείαο trough πάλσ απφ ηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ, ηε βφξεηα Διιάδα θαη ηα
αλαηνιηθά Βαιθάληα, ζην 500mb.
 Πξφγλσζε Δηεζίσλ ζπειιψδνπο έληαζεο εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο θπθιψλα πάλσ
απφ ηελ Σνπξθία θαη αληηθπθιψλα πάλσ απφ ηα Βαιθάληα.
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 Η θίλεζε ελφο ςπρξνχ κεηψπνπ λφηηα ή λνηηναλαηνιηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηθξάηεζε
Δηεζίσλ ηζρπξήο έληαζεο.
Πξφγλσζε ηεο Γηαθνπήο:
Πξφγλσζε ηεο δηαθνπήο ησλ ηζρπξήο έληαζεο Δηεζίσλ αλέκσλ εκθαλίδεηαη φηαλ έλα ridge
αλακέλεηαη λα θηλεζεί πάλσ απφ ηα βφξεηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ, ζηα 500hPa.
Ο άλεκνο Μηζηξάι θαη νη Δηεζίεο δελ εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα. Αλ επηθξαηεί ην έλα είδνο αλέκνπ
ηφηε ε επηθξάηεζε ηνπ άιινπ θαηαζηέιιεηαη. Έηζη αλ πξνβιεθζεί ε επηθξάηεζε ηνπ Μηζηξάι, νη
ζπειιψδνπο έληαζεο Δηεζίεο ζα δηαθνπνχλ.

Πξφγλσζε ηεο Γηάξθεηαο:
Με ηαρέσο θηλνχκελα ζπζηήκαηα ε επφκελε πεξίνδνο εκθάληζεο Δηεζίσλ είλαη ζχληνκε, ζπλήζσο
κηθξφηεξε απφ 5 κέξεο. Αλ κία δηαηαξαρή (trough/ridge) πνπ δηέξρεηαη απφ ηα δπηηθά, ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα, είλαη ξερή, ε επφκελε πεξίνδνο εκθάληζεο ησλ Δηεζίσλ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δθηεηακέλε πεξίνδνο εκθάληζεο Δηεζίσλ αλέκσλ είλαη πηζαλή, αλ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα κηα
βαζηά χθεζε πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, πνπ ζπλδπάδεηαη κε έλα απνθνκκέλν
ρακειφ ζηα 500hPa. Ιζρπξνί βφξεηνη άλεκνη επηθξαηνχλ ηφηε ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα πάλσ απφ ην
Αηγαίν.
Δθηεηακέλν ridge πάλσ απφ ηε Γαιιία θαη ηε δπηηθή Γεξκαλία ζπλδέεηαη κε εθηεηακέλε πεξίνδν
εκθάληζεο Δηεζίσλ, 5 κέξεο ή πεξηζζφηεξν.
Πξφγλσζε ηεο Έληαζεο:
 Ιζρπξνί άλεκνη ζηα πιαίζηα ησλ Δηεζίσλ εκθαλίδνληαη θαηά κήθνο ηεο ηξνρηάο απφ ιίγν αλαηνιηθά
ηεο Λήκλνπ θαη ηεο θχξνπ, δηα κέζνπ ησλ Κπθιάδσλ θαη έπεηηα ζηα αλνηρηά αλάκεζα ζε Ρφδν θαη
Κξήηε.
 Οη θαηαζηάζεηο θαιά νξγαλσκέλσλ Δηεζίσλ, κε εληάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 27kts, είλαη ζπρλέο
θαηά κήθνο ησλ λφηησλ αθηψλ ηεο Κξήηεο ζηηο πεξηνρέο θνηιάδσλ πνπ θαηαιήγνπλ λφηηα ή ζηηο
εμφδνπο θαξαγγηψλ.
 Καηά ηελ δηάξθεηα επηθξάηεζεο Δηεζίσλ, ζπειιψδεηο άλεκνη εθηείλνληαη ζηελ πεξηνρή ιίγν
αλαηνιηθά ηεο Κξήηεο θαη λφηηα ηεο Ρφδνπ. Βφξεηνη άλεκνη 20-25kts ζην Αηγαίν εληζρχνληαη ζε 2530kts κε ηζρπξέο ξηπέο ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Κξήηεο.
Παξαηεξήζεηο εκθάληζεο Δηεζίσλ αλέκσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο θαλεξψλνπλ φηη ν
άλεκνο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη θαη’ εμνρήλ γεσζηξνθηθφο εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θαλαιηζκνχ
αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ην γεηηνληθφ λεζί ηεο Καξπάζνπ. Η δηεχζπλζε ξνήο ηνπ αλέκνπ είλαη θαηά
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κήθνο ησλ ηζνβαξψλ, κε κηα θιίζε γχξσ ζηηο 45 0 πξνο ηελ Σνπξθία. Η βαξνβαζκίδα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεηαβνιή
ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο απφ ηε εηεία κέρξη ηε Ρφδν (Βαξνκεηξηθή πίεζε Ρφδνπ κείσλ ηελ αληίζηνηρε
ζηε εηεία).

10.7.1.2 ηρόθος
Πξφγλσζε ηεο Έλαξμεο:
Πξνγλσζηηθά εκθαλίδεηαη ηξφθνο ηζρπξήο έληαζεο αλ ζπλππάξρνπλ δχν παξάγνληεο:
1. ηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα ππάξρεη trough πάλσ απφ ηα Βαιθάληα κε έλα jet stream ζηα λφηηα
ηκήκαηα ησλ Βαιθαλίσλ θαη
2. Παξαηεξείηαη πηψζε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ζε ζηαζκνχο θαηά κήθνο ηεο αλαηνιηθήο αθηήο
ηεο Σπλεζίαο.
ε πεξηνρέο βφξεηα απφ ηε βφξεηα Αθξηθή ν ηξφθνο ζρεδφλ πάληα ζπλδέεηαη κε χθεζε θαη πλέεη
ζηα αλαηνιηθά ηεο ηκήκαηα. Ο ηξφθνο ζηελ Κξήηε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ θπθιψλα ζηε Βφξεηα
Αθξηθή.
Πξφγλσζε ηεο Έληαζεο:
Καηά ηε δηάξθεηα επηθξάηεζεο ηνπ ηξφθνπ εμαζζελεκέλεο trough ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα
πξνζεγγίδνπλ ηελ πεξηνρή απφ δπηηθά θαη πξνθαινχληαη απφηνκεο αιιαγέο ηφζν ζηε δηεχζπλζε φζν
θαη ζηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ.
Έληνλεο αιιαγέο ηφζν ζηνλ άλεκν φζν θαη ζηε ζεξκνθξαζία είλαη ζπλεζηζκέλεο θαηά ηελ πεξίνδν
εκθάληζεο ηνπ ηξφθνπ θπξίσο ζηνπο θφιπνπο λεζηψλ κε έληνλε νξνγξαθία. Απηά ηα θαηλφκελα είλαη
απνηέιεζκα ηεο επηθαλεηαθήο αλαζηξνθήο, ιφγσ αλάκημεο ησλ θαηψηεξσλ καδψλ απφ αλαηαξάμεηο.
Πξφγλσζε ηεο Γηάξθεηαο:
Καηά ηε δηάξθεηα επηθξάηεζεο ηνπ ηξφθνπ πηζαλψο εκθαλίδεηαη έλα jet stream ζε ρακειά
επίπεδα, θάησ απφ ην αλψηεξν φξην ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο. Η έληαζε ηνπ
αλέκνπ θηάλεη ηνπο 70 κε 80kts κε ηζρπξέο αλαηαξάμεηο.
Η επηθαλεηαθή αλαζηξνθή, πνπ νθείιεηαη ζηε ζρεηηθά ςπρξή πδάηηλε επηθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο άλνημεο, γίλεηαη θαλεξή κε ηελ αηκνζθαηξηθήο ζθφλε πνπ ζπζζσξεχεηαη θάησ απφ ηελ
αλαζηξνθή.
Ο ηχπνο θαηξνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ηξφθν εμαξηάηαη άκεζα απφ δχν παξάγνληεο, ην κήθνο ηεο
ηξνρηάο ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ πδάηηλε επηθάλεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ. Ιζρπξέο εληάζεηο θαη
κηθξέο ηξνρηέο πάλσ απφ πδάηηλεο επηθάλεηεο δεκηνπξγνχλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζθφλεο πνπ
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πεξηνξίδνπλ ηεο νξαηφηεηα, ελψ αζζελείο άλεκνη κε ηξνρηέο θαη’ εμνρήλ πάλσ απφ πδάηηλεο επηθάλεηεο
ζπλδένληαη κε πςειά πνζά πγξαζίαο ζηελ αηκφζθαηξα, νκίριε θαη ρακειέο νξαηφηεηεο.

10.7.1.3 Φστρά Κύκαηα θαη Άλεκοη Σύποσ Μπόρα (Φστρές Δηζβοιές)
Πξφγλσζε ηεο Έλαξμεο:
Απαξαίηεηε έλδεημε γηα ηελ εκθάληζε ςπρξήο εηζβνιήο ζην Αηγαίν κέζα ζε 48 ψξεο απνηειεί έλα
ridge ζηα 500hPa πάλσ απφ ηα αλαηνιηθά ηκήκαηα ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ θαη κηα trough ζηα 500hPa
πάλσ απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε.
Πξνγλσζηηθά ςπρξή εηζβνιή εκθαλίδεηαη ζην Αηγαίν κε ηελ άθημε ή ηελ αλάπηπμε πςειψλ
πηέζεσλ πάλσ απφ ηα Βαιθάληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ν αληηθπθιψλαο πηζαλψο βξίζθεηαη
πάλσ απφ ηε θσηία 48 ψξεο πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ κεηψπνπ. Σν θζηλφπσξν αληηθπθιψλαο εκθαλίδεηαη
θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ απφ ηα Βαιθάληα 24 ψξεο πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ κεηψπνπ.
Πξφγλσζε ηεο Έληαζεο:
Καηά ηε δηάξθεηα ςπρξψλ εηζβνιψλ ζην Αηγαίν, αλ ε ζπλνπηηθήο θιίκαθαο βαξνβαζκίδα επλνεί
βνξεηναλαηνιηθή ξνή ζε ζηξψκα κεγάινπ πάρνπο απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, πξνγλσζηηθά
αλακέλεηαη ηζρπξφο ξηπαίνο άλεκνο ζην αθξσηήξη ηνπ Σαίλαξνπ . Ρηπέο είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ
ζηελ ππήλεκε πιεπξά έληνλνπ νξεηλνχ αλάγιπθνπ ζηηο Κπθιάδεο, ηελ Δχβνηα, ηνλ θφιπν ηνπ
Θεξκατθνχ θαη ηελ Κξήηε.
Καηά ηε δηάξθεηα βφξεηαο ξνήο πξνγλσζηηθά αλακέλεηαη ξηπαίνο άλεκνο ζηελ ππήλεκε πιεπξά ηνπ
νξεηλνχ αλαγιχθνπ λφηηα ηνπ βνπλνχ Άζσο, ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Πειίνπ, ζηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα
πιεπξά ηεο Δχβνηαο, ζε φια ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ πνπ έρνπλ ςειά βνπλά, εηδηθά ζε εθείλα πνπ
βξίζθνληαη βφξεηα ηεο Μήινπ, ζηνλ θφιπν ηεο Πάηξαο θαη ηεο Κνξίλζνπ θαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο
λφηηαο Κξήηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα έληνλεο ςπρξήο εηζβνιήο ζην Αηγαίν, πνιχ ηζρπξφο άλεκνο εκθαλίδεηαη ζην
Σπκπάθη ηεο Κξήηεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Ίδε.
Η έληαζε ησλ βφξεησλ αλέκσλ ζην Σπκπάθη κπνξεί λα γίλεη δηπιάζηα ή θαη κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε
ηελ αληίζηνηρε έληαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ.
Πξφγλσζε ηεο Γηάξθεηαο:
Μηα κεγάιε πεξηνρή εκθάληζεο ζπειισδψλ αλέκσλ ζηε Μεζφγεην είλαη ην Αηγαίν. Δθηεηακέλεο
πεξίνδνη ζπειισδψλ αλέκσλ, κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηεο κηαο εβδνκάδαο, εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηνρέο
ςπρξψλ κεηψπσλ ηα νπνία θηλνχληαη λνηηφηεξα θαη ζηακαηνχλ ζηελ εγγχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο.
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Φπρξά κέησπα θηλνχκελα λνηηφηεξα δηα κέζσ ηνπ Αηγαίνπ ζπρλά ζηακαηνχλ ζην γεσγξαθηθφ
πιάηνο ηεο Κξήηεο. ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη άλεκνη είλαη βφξεηνη θαη
ν θαηξφο ήπηνο. ην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ σζηφζν εκθαλίδνληαη λφηηνη άλεκνη, κε αλέθειν νπξαλφ
θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Η εκθάληζε ζηάζηκνπ κεηψπνπ θαηά κήθνο ηνπ λεζηνχ κπνξεί λα θξαηήζεη
πάλσ απφ κηα εβδνκάδα.

10.7.1.4 Κσθιώλες
Πξφγλσζε – Καλφλεο Μεηαθίλεζεο:
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο, έλαο θπθιψλαο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο ν νπνίνο έρεη κεηαθηλεζεί
πάλσ απφ ηε Μεζφγεην, γεληθά, ζα θηλεζεί βνξεηναλαηνιηθά αλ ε ζεξκηθή trough πάλσ απφ ηελ
Σνπξθία είλαη βαζχηεξε απφ 1000hPa. Χζηφζν, αλ έλαο επηθαλεηαθφο αληηθπθιψλαο ή έλα αβαζέο
ρακειφ εκθαληζηεί πάλσ απφ ηελ Σνπξθία, ν βνξεηναθξηθαληθφο θπθιψλαο ζα παξακείλεη ζηάζηκνο
πάλσ απφ ην Ιφλην 75% ηνπ ρξφλνπ.
Έλαο θπθιψλαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε λφηηα άθξε κηαο ςπρξήο εηζβνιήο πάλσ απφ ην Αηγαίν
κπνξεί λα κεηαθηλεζεί λφηηα ή λνηηναλαηνιηθά αξρηθά, αιιά ηειηθά ζα θαηαιήμεη ζε αλαηνιηθή θίλεζε
πξνο ηελ Κχπξν.
Αλ κηα ςπρξή εηζβνιή εκθαληζηεί πάλσ απφ ην Αηγαίν, έλα ρακειφ θηλνχκελν πξνο ηελ πεξηνρή
απηή απφ ην Ιφλην, πξνγλσζηηθά, πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη αλαηνιηθή πνξεία θαηά κήθνο ηνπ λφηηνπ
Αηγαίνπ ή ηνπ Κξεηηθνχ πειάγνπο. Αλ ε ςπρξή εηζβνιή δελ ππάξρεη ηφηε νη πιεζηέζηεξνη θπθιψλεο ζα
θηλεζνχλ βνξεηναλαηνιηθά.
Δπηθαλεηαθνί θπθιψλεο πνπ θηλνχληαη θαηά κήθνο ηνπ Ινλίνπ πιεξνχληαη φηαλ θηάλνπλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Όηαλ απηφ ζπκβεί, έλα λέν θέληξν είλαη πηζαλφ λα αλαπηπρζεί αλαηνιηθά πάλσ
απφ ην Κεληξηθφ Αηγαίν. Έηζη ην θέληξν ηνπ ρακεινχ εκθαλίδεη έλα «άικα» πάλσ απφ ηηο επεηξσηηθέο
πεξηνρέο.

10.7.1.5 Κσθιωληθή Γραζηερηόηεηα, Κσθιογέλεζε
Πξφγλσζε – Γεληθνί Καλφλεο:
Τπνιείκκαηα απφ παιηά ςπρξά κέησπα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά. ε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ε θπθινγέλεζε δεκηνπξγείηαη θαηά κήθνο απηψλ ησλ κεηψπσλ, αθφκα θαη αθνχ
εμαθαληζηνχλ νη λεθψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Απηφ ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη φηαλ trough,
πνπ ζπλδένληαη κε κηθξέο δηαηαξαρέο ζε αλψηεξν επίπεδν, πιεζηάδνπλ απφ δπηηθά.
Μηα απαξαίηεηα, αλ θαη φρη ηθαλνπνηεηηθή απφ κφλε ηεο απαίηεζε, γηα ξαγδαία θπθινγέλεζε πάλσ
απφ ην λφηην Αηγαίν – Κξεηηθφ πέιαγνο είλαη ε λφηηα θίλεζε ςπρξψλ εηζβνιψλ θαηά κήθνο ηνπ Αηγαίνπ.
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10.7.1.6 Κίλεζε Μεηώπωλ
Πξφγλσζε – Γεληθφο Καλφλαο:
Σα αζζελή ςπρξά κέησπα πνπ πιεζηάδνπλ ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαζπζηεξνχλ αξθεηά ιφγσ
ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Καιά νξγαλσκέλα ςπρξά κέησπα δελ επεξεάδνληαη απφ ην αλάγιπθν, θαη
θάπνηεο θνξέο πθίζηαληαη αθφκε θαη επηηάρπλζε.
10.7.2 Νεθε - Τεηός
10.7.2.1 Νέθε θαη Καηρός
Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ςπρξή βνξεηναλαηνιηθή ξνή απφ ηελ Σνπξθία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
λέθε ζηξσκαηφκνξθα θαζψο ν αέξαο θηλείηαη λφηηα πάλσ απφ ην Αηγαίν. Καζψο ε ξνή ζπλερίδεηαη
πξνο ηελ Κξήηε, ηα λέθε απμάλνληαη θαη θαιχπηνπλ ην λφηην Αηγαίν κε αζζελή βξνρή.
10.7.2.2 Καηαηγηδες
Η πην αμηφπηζηε πξνγλσζηηθή έλδεημε γηα θαηαηγίδεο ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηελ Κξήηε είλαη ε
ηζφζεξκνο ησλ –200C ζηε ηζνβαξηθή επηθάλεηα ησλ 500hPa. Όηαλ απηή ε ηζφζεξκνο βξίζθεηαη λφηηα
ηνπ λεζηνχ αλακέλεηαη ε αλάπηπμε θαηαηγίδσλ θαηά κήθνο ελφο κεηψπνπ ή trough. Καηαηγίδεο κπνξεί
λα εκθαληζηνχλ θαη κε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ζηα 500hPa εμαηηίαο ησλ αλνδηθψλ θαηαθφξπθσλ
θηλήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα απφ ηε ζρεηηθά ζεξκή ζαιάζζηα επηθάλεηα. Καιή
έλδεημε γηα εκθάληζε θαηαηγίδσλ είλαη ε 540 ηζνυςήο ζην ράξηε ησλ 500hPa, φηαλ απηή βξίζθεηαη
λφηηα ηεο Κξήηεο.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3 θαίλνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζηψλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δχν
βαζηθέο ζηάζκεο γηα ηελ εκθάληζε λεθψλ αζηάζεηαο ζηε Κξήηε, γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο.
Πίλαθαο 10.1. Ελδεηθηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζηώλ ζηηο ζηάζκεο ησλ 500hPa θαη 850hPa γηα ηελ εκθάληζε
αζηάζεηαο ζηελ Κξήηε.

ηάζκε

Ιαλ.

Φεβ.

Μαρ.

Απρ.

Μαίος

Ιούλ.

Σ500

-24,9

-23,0

-23,4

-20,9

-17,4

-13,2

Σ850

0,4

2,1

2,1

5,9

5,3

14,2

ΓΣ

25,3

25,4

25,5

26,8

27,7

27,4

ηάζκ.

Ιούι.

Ασγ.

επ.

Οθη.

Νοε.

Γεθ.

Σ500

-9,5

-8,9

-12,4

-15,9

-18,9

-22,0

Σ850

16,6

17,4

12,7

9,8

6,7

2,9

ΓΣ

26,1

26,7

25,1

25,7

25,6

24,9

10Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΝΓ ΜΔΟΓΔΙΟΤ – Γ ΚΡΗΣΗ

119

10.7.2.3 Παγωκέλος θαη Τγρός Τεηός
Υξεζηκνπνηείηαη ε ηζνυςήο 540 θαη ε ηζφζεξκνο ησλ –250C ζην ράξηε ησλ 500hPa γηα λα γίλεη ε
δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ παγσκέλν θαη ηνλ πγξφ πεηφ. Αλ ε ηζφζεξκνο ησλ –250C θαη ε ηζνυςήο 540
πεξλάλε λφηηα ηεο Κξήηεο, πξνγλσζηηθά, αλακέλεηαη παγσκέλνο πεηφο. Αλ ε ηζφζεξκνο ησλ–250C θαη
ε ηζνυςήο 540 πεξλάλε βφξεηα ηεο Κξήηεο, πξνγλσζηηθά αλακέλεηαη πεηφο ζε πγξή θάζε. Η
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηζνυςήο 540 πεξλάεη λφηηα ηεο Κξήηεο θαη ε ηζφζεξκνο ησλ –250C βφξεηα
απηήο αληηζηνηρεί ζε πηζαλφηεηα πεηνχ κηθηήο θάζεο ή απμεκέλεο πηζαλφηεηαο γηα παγσκέλνπο
ζβφινπο θαηά ηε δηάξθεηα φκβξνπ, ιφγσ αζηάζεηαο ζε κηα πνιηθή έμαξζε.
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Σην θεθάιαην απηό ζα αλαιπζνύλ πέληε πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθά έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ
νη νπνίεο επεξέαζαλ ηελ Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην θαη εηδηθά ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο.
Γηα ηε δηαγλσζηηθή έξεπλα ησλ θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη νη πξαγκαηηθνί θαη πξνγλσζηηθνί
ράξηεο επηθαλείαο θαη αλώηεξεο αηκόζθαηξαο κηαο κεγάιεο πεξηνρήο ηεο Δπξώπεο πνπ πεξηθιείεηαη
από ηνπο παξάιιεινπο 300Ν θαη 650Ν θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο 200W θαη 400Δ. Οη πξνγλσζηηθνί
ράξηεο είλαη πξντόληα πνπ βαζίδνληαη ζην ηξηζδηάζηαην πδξνζηαηηθό παγθόζκην πξνγλσζηηθό
κνληέιν ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Μεζνπξόζεζκσλ Μεηεσξνινγηθώλ Πξνγλώζεσλ (European
Center for Mesoscale Weather Forecasts – ECMWF). Αθόκε ζπιιέρζεθαλ θσηνγξαθίεο ησλ
κεηεσξνινγηθώλ δνξπθόξσλ MSG θαη NOAA θαη παξαηεξήζεηο σξηαίεο θαη εκησξηαίεο νξηζκέλσλ
κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ από ην GTS (Παγθόζκην Σύζηεκα Τειεπηθνηλσληώλ). Τέινο ε
νπηηθνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MetShell.
Δπεηδή ε κειέηε αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ ζπλνδεύηεθαλ κε έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα
ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο, ε αλάιπζε ησλ ραξηώλ ζα εζηηαζηεί ζηελ ππό εμέηαζε πεξηνρή.
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11.1 Μετεωρολογική βόμβα (21/01/2004)

Στήμα 11.1. Χάρηης 500HPA ηης 20-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.2. Χάρηης 500HPA ηης 20-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.3. Χάρηης 500HPA ηης 21-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.4. Χάρηης 500 HPA ηης 21-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.5. Χάρηης 500HPA ηης 22-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.6. Χάρηης 500HPA ηης 22-01-04/ 12UTC
(ECMWF).
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Στήμα 11.7. Χάρηης 500HPA ηης 23-01-04/ 00UTC
(ECMWF).
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Στήμα 11.8. Χάρηης 500HPA ηης 23-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

Σηηο 20/01/2004, 00UTC, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα – ζηάζκε 500hPa (ζρήκα 11.1), έλα
ρακειό πνπ θαιύπηεη ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε, εθηείλεηαη κέρξη ηελ βόξεηα Αθξηθή, κε δύν
θέληξα: ην πξσηεύνλ ζηε Φηλιαλδία – Βαιηηθή θαη ην δεπηεξεύνλ ζηα όξε ηνπ Άηιαληα (βόξεηα
Αιγεξία – Μαξόθν). Νόηηα ηνπ πξσηεύνληνο θέληξνπ είλαη εκθαλήο ε θπθισληθή θακππιόηεηα θαη
ζηελ πεξηνρή ηνπ κεγίζηνπ απηήο ππάξρεη ζρεκαηηζκέλε trough. Σηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκα
11.2) ην πξσηεύνλ θέληξν θηλείηαη αλαηνιηθά θαη βαζαίλεη θαη ην δεπηεξεύνλ βαζαίλεη ρσξίο
νπζηαζηηθή κεηαθίλεζε. Η trough αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ ρακεινύ, ελώ κηα δεύηεξε εκθαλίδεηαη
ζηηο βόξεηεο αθηέο ηεο Αιγεξίαο. Σηηο επόκελεο 48 ώξεο (ζρήκαηα 11.3, 11.4, 11.5, 11.6) ην
πξσηεύνλ θέληξν επεθηείλεηαη λόηηα ιόγσ ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κε ςπρξό αέξα από ηε
Σθαλδηλαβία. Τν δεπηεξεύνλ θέληξν θηλείηαη ζρεηηθά γξήγνξα πάλσ ζε κηα θπθισληθή ηξνρηά, ε
νπνία νξηνζεηείηαη από ηα θξάζπεδα ηνπ πξσηεύνληνο, αθνινπζνύκελν από αθηηλσηή trough ζην
λόηην κέξνο ηνπ. Σην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, ην ηαρέσο θηλνύκελν δεπηεξεύνλ θέληξν βξίζθεηαη πάλσ
από ην Αηγαίν, κπξνζηά από ην πξσηεύνλ, ην νπνίν πιένλ θαιύπηεη θαη ηα βόξεηα Βαιθάληα. Τα δύν
θέληξα έρνπλ πξνζεγγίζεη πνιύ κεηαμύ ηνπο θα ζηηο επόκελεο 24 ώξεο (ζρήκαηα 11.7 θαη 11.8)
ελζσκαηώλνληαη. Τν λέν θέληξν ζπλερίδεη λα ζηξνβηιίδεηαη πάλσ από ην Αηγαίν θαη ηελ δπηηθή
Τνπξθία. Οη αθηηλσηέο trough ζηα λόηηα θξάζπεδα ησλ δύν θέληξσλ ζπγρσλεύνληαη θαη ε λέα
trough ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ θαιύπηεη ηα Γσδεθάλεζα θαη ηηο λνηηνδπηηθέο αθηέο ηεο Μηθξάο
Αζίαο.
Οη ηζόζεξκεο ζηα 850hPa (ζρήκα 11.9) ζηα βόξεηα Βαιθάληα είλαη δηαηεηαγκέλεο κε δηεύζπλζε
από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πνιύ ζπλεζθηγκέλεο, πξάγκα πνπ καξηπξεί όηη ε πεξηνρή
απηή ζύζθημεο ησλ ηζνζέξκσλ δηαρσξίδεη δύν κάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη βόξεηα απηήο θαη ε
άιιε λόηηα, κε έληνλε ζεξκηθή αληίζεζε. Η ξνή ζηα 850hPa βόξεηα ηεο πεξηνρήο ζύζθημεο είλαη
ηζρπξή βνξεηνδπηηθή (ςπρξή αέξηα κάδα θηλείηαη λνηηόηεξα), ελώ ζηα λόηηα απηήο αζζελήο
λνηηνδπηηθή (ζεξκόηεξε αέξηα κάδα θηλείηαη βνξεηόηεξα). Απηό ζεκαίλεη όηη ε πεξηνρή απηή
ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε κεησπνγέλεζε ή ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο κεησπηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
όπσο θαίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ράξηε επηθαλείαο (ζρήκα 11.17). Σηηο επόκελεο 36 (ζρήκα 11.10,
11.11, 11.12) ώξεο ε ζύζθημε ησλ ηζνζέξκσλ γίλεηαη εληνλόηεξε θαη δηεπξύλεηαη από ηελ πεξηνρή
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ησλ Άιπεσλ (βόξεηα Ιηαιία) κέρξη ηε Μαύξε Θάιαζζα. Η δηεύζπλζε απηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο
βόξεηαο Ιηαιίαο είλαη από δύζε πξνο αλαηνιή θαη ε ξνή ηνπ αλέκνπ ζηε ζηάζκε απηή βόξεηα
ηζρπξή. Σηα Βαιθάληα, ηε Μαύξε Θάιαζζα θαη βνξεηόηεξα ε δηάηαμε ησλ ηζνζέξκσλ ζηέθεηαη, κε
δηεύζπλζε από λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά, ελώ ε λνηηνδπηηθή ξνή ηνπ αλέκνπ εληζρύεηαη.
Η είδε ππάξρνπζα κεησπηθή δξαζηεξηόηεηα δηεπξύλεηαη, αθνινπζώληαο ηηο πεξηνρέο ζύζθημεο
(ζρήκα 11.18, 11.19). Σηηο 22/01/04 00UTC (ζρήκα 11.13) ε δηάηαμε ησλ ηζνζέξκσλ πάλσ από
ηνλ Διιαδηθό ρώξν πξνζδηνξίδεη ηε λέα ζέζε ηεο ζύζθημεο, ελώ είλαη εκθαλήο ε ζεξκή εηζβνιή
ζηελ πεξηνρή ηνπ λνηηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ε νπνία απνηειεί θαη ην ζεξκό ηνκέα ν νπνίνο
βξίζθεηαη κπξνζηά από ην ςπρξό κέησπν ζηελ επηθάλεηα (ζρήκα 11.20). Σηηο επόκελεο 36 ώξεο
(ζρήκαηα 11.14, 11.15, 11.16) ε δηάηαμε ησλ ηζνζέξκσλ γίλεηαη παξάιιειε κε ηνπο κεζεκβξηλνύο
θύθινπο θαη αθνύ ε ζύζθημε ζαξώζεη, από δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, όιε ηελ Διιάδα ζπλερίδεη
βνξεηναλαηνιηθά ζηα επεηξσηηθά ηεο Τνπξθίαο θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα. Η κεησπηθή δξαζηεξηόηεηα
πνπ ηε ζπλνδεύεη αθνινπζεί ηελ θίλεζε απηή (ζρήκαηα 11.21, 11.22, 11.23). Πνιύ ςπρξή αέξηα
κάδα θαιύπηεη όιε ηελ Διιάδα, αθνύ ε ηζόζεξκνο ηνπ 00C πεξλάεη λόηηα ηεο Κξήηεο θαη ελ
ζπλερεία αθνινπζεί ηα δπηηθά παξάιηα ηεο Τνπξθίαο. Η ςπρξή απηή εηζβνιή ζπλνδεύεηαη κε
έληνλε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε επηθάλεηα.

Στήμα 11.9. Χάρηης 850HPA ηης 20-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.10. Χάρηης 850HPA ηης 20-01-04/ 12UTC
(ECMWF).
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Στήμα 11.11. Χάρηης 850HPA ηης 21-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.12. Χάρηης 850HPA ηης 21-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.13. Χάρηης 850HPA ηης 22-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.14. Χάρηης 850HPA ηης 22-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.15. Χάρηης 850 PA ηης 23-01-04/ 00UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.16. Χάρηης 850HPA ηης 23-01-04/ 12UTC
(ECMWF).

11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

126

Σηελ επηθάλεηα (ζρήκα 11.17) ιεθάλε ρακειώλ πςώλ θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
θεληξηθήο θαη βόξεηαο Δπξώπεο. Τν θέληξν ηνπ ρακεινύ αξρηθά βξίζθεηαη ζηε Φηιαλδία – Βαιηηθή
θαη ζπλνδεύεηαη από ςπρξό θαη ζεξκό κέησπν. Η δπηηθή Δπξώπε θαιύπηεηαη από επέθηαζε ηνπ
αληηθπθιώλα ησλ Αδνξώλ θαη ε αλαηνιηθή Μεζόγεηνο θαιύπηεηαη από εθηεηακέλν αληηθπθιώλα.
Πάλσ από ηελ Διιάδα θαη ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο λόηην ξεύκα είλαη λόηην, αζζελέο. Σηηο επόκελεο
36 ώξεο (ζρήκα 11.18, 11.19) ν αληηθπθιώλαο ησλ Αδνξώλ από ηα δπηηθά επεθηείλεηαη θαη
κεηαθηλεί ηε ιεθάλε ρακειώλ

πςώλ

αλαηνιηθόηεξα.

Τν

θέληξν ηνπ ρακεινύ θηλείηαη

λνηηναλαηνιηθά, ελώ ην ςπρξό κέησπν ζαξώλεη ηελ Ιηαιία θαη ηα Βαιθάληα, από βνξεηνδπηηθά πξνο
λνηηναλαηνιηθά. Τν ξεύκα επηθαλείαο ζηελ Διιάδα εληζρύεηαη. Τν επόκελν 24σξν (ζρήκα 11.20,
11.21) ν αληηθπθιώλαο από ηα δπηηθά, κε κνξθή ζθήλαο, θαιύπηεη ηελ δπηηθή θαη θεληξηθή
Δπξώπε θαη ην θέληξν ηνπ ρακεινύ δηέξρεηαη πάλσ από ην θεληξηθό Αηγαίν, κε θαηεύζπλζε ηα
παξάιηα ηεο Τνπξθίαο, θαη βαζαίλεη. Τν ςπρξό κέησπν, πνπ εθηείλεηαη κέρξη ηηο αθηέο ηεο βόξεηαο
Αθξηθήο, ζαξώλεη ηελ παξαπάλσ πεξηνρή θαη ηελ Κξήηε από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά θαη νη
άλεκνη ζηελ επηθάλεηα θαζίζηαηαη βνξεηνδπηηθνί, πνιύ ηζρπξνί έσο ζπειιώδεηο (8 – 9 Beaufort).
Σηηο 23/01/04 (ζρήκα 11.22, 11.23) ην θέληξν ηνπ ρακεινύ, αθνινπζώληαο βόξεηα πνξεία,
βξίζθεηαη ζηε Μαύξε ζάιαζζα. Τν ςπρξό κέησπν πνπ ην ζπλνδεύεη, θηλνύκελν αλαηνιηθά,
ζαξώλεη ηελ Τνπξθία θαη όιε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Σε απηή ηε θάζε ηα θέληξα ηνπ ρακεινύ
ζηελ επηθάλεηα θαη ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα βξίζθνληαη πάλσ από ηελ ίδηα πεξηνρή, άξα ην
ρακειό θαζίζηαηαη ζηάζηκν.

Στήμα 11.17. Χάρηης Επιθανείας ηης 20-01-04/
00UTC (ECMWF).

Στήμα 11.18. Χάρηης Επιθανείας ηης 20-01-04/
12UTC (ECMWF).

11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

127

Στήμα 11.19. Χάρηης Επιθανείας ηης 21-01-04/
12UTC (ECMWF).

Στήμα 11.20. Χάρηης Επιθανείας ηης 22-01-04/
00UTC (ECMWF).

Στήμα 11.21. Χάρηης Επιθανείας ηης 22-01-04/
12UTC (ECMWF).

Στήμα 11.22. Χάρηης Επιθανείας ηης 23-01-04/
00UTC (ECMWF).

Στήμα 11.23. Χάρηης Επιθανείας ηης 23-01-04/
12UTC (ECMWF).
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Στήμα 11.24. Δορσθορική Εικόνα 20-01-04/ 00UTC
(METEOSAT).

Στήμα 11.25. Δορσθορική Εικόνα 20-01-04/ 12UTC
(METEOSAT).

Στήμα 11.26. Δορσθορική Εικόνα 21-01-04/ 12UTC
(METEOSAT).

Στήμα 11.27. Δορσθορική Εικόνα 22-01-04/ 12UTC
(METEOSAT).

Στήμα 11.28*. Δορσθορική Εικόνα 23-01-04/ 00UTC
(METEOSAT).
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Στήμα 11.29*. Πραγμαηική καηάζηαζη ζηις 21-01-04/
12UTC (MetShell).

Στήμα 11.30*. Πραγμαηική καηάζηαζη ζηις 22-01-04/
02UTC (MetShell).

Στήμα 11.31*. Πραγμαηική καηάζηαζη ζηις 22-01-04/
04UTC(MetShell).

Στήμα 11.32*. Πραγμαηική καηάζηαζη ζηις 22-01-04/ Στήμα 11.33*. Πραγμαηική καηάζηαζη ζηις 22-01-04/
12UTC(MetShell).
16UTC(MetShell).
*:
= Καηαιγίδα,
= Βροτή,
= τιόνι,
= άνεμος ένηαζηw μεγαλύηερης από 15Kts

Η εμέιημε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν θαηξόο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο κεηά ηελ αλάιπζε ηεο
παξαπάλσ ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε εμήο:
 Σηηο 20/01/04 αξρηθά ν θαηξόο ζα είλαη θαιόο, κε ιίγεο αξαηέο λεθώζεηο θαη αζζελείο λόηηνπο
αλέκνπο. Από ην απόγεπκα ζα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη νη πςειέο θπξίσο λεθώζεηο από ηα
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δπηηθά (αθνύ απηέο πξνεγνύληαη ηνπ κεηώπνπ πνπ πξνζεγγίδεη ηελ πεξηνρή). Θεξκνθξαζία 100C
κε 190C.
 Σηηο 21/01/04 ν θαηξόο ζα είλαη λεθνζθεπήο, κε βξνρέο, θπξίσο ζηα λόηηα ηκήκαηα ηνπ λεζηνύ
(ιόγσ αλνιηζζήζεσλ ζηνπ νξεηλνύο όγθνπο). Οη άλεκνη λόηηνη κέρξη κέηξηνη θαη ε ζεξκνθξαζία
θπκαίλεηαη από 100C έσο 190C.
 Σηηο 22/01/04 αλακέλεηαη ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ θαηξνύ, κε βξνρέο, θαηαηγίδεο θαη ρηόληα ζηα
νξεηλά ηνπ λεζηνύ. Άλεκνη βνξεηνδπηηθνί ηζρπξνί. Αηζζεηή πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε
δηαθύκαλζε από 20C έσο 120C.
 Σηηο 23/01/04 ηα θαηλόκελα ζα εμαζζελήζνπλ, ν θαηξόο όκσο ζα παξακείλεη λεθειώδεηο, ζηα
βόξεηα ηκήκαηα ηνπ λεζηνύ (ιόγσ ξεύκαηνο). Οη άλεκνη παξακέλνπλ βνξεηνδπηηθνί ηζρπξνί θαη ε
ζεξκνθξαζία ζα κεηαβιεζεί από 80C έσο 140C.
Σηα ζρήκαηα 11.24, 11.5, 11.26, 11.27 θαη 11.28 παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
θαηξνύ, όπσο θαηαγξάθεθε από ην κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν Meteosat, ελώ ζηα ζρήκαηα 11.29,
11.30, 11.31, 11.32 θαη 11.33 απνηππώλεηαη ν παξόλ θαηξόο, όπσο απηόο πεξηγξαθηθέ από ηνπ
παξαηεξεηέο πνπ επάλδξσλαλ ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο.
Δύθνια κπνξεί λα γίλεη επαιήζεπζε ηεο πξόγλσζεο ρξεζηκνπνηώληαο σο δηαγλσζηηθά ζηνηρεία
ηηο δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο ηνπ παξόληα θαηξνύ από ην MetShell. Έηζη γηα ηηο
20/01/04, 21/01/04 θαη 23/01/04 ε πξόγλσζε επαιεζεύεηαη. Σηηο 22/01/04 ν θαηξόο επηδεηλώλεηαη
ξαγδαία από ην κεζεκέξη (θαη όρη από ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο, ζύκθσλα κε ηνπο πξνγλσζηηθνύο
ράξηεο), ελώ νη βνξεηνδπηηθνί άλεκνη ζπκθσλνύλ κε ηα πξνγλσζηηθά. Η κνξθή πνπ έρνπλ νη
λεθώζεηο δπηηθά θαη λόηηα ηεο Κξήηεο ζηα ζρήκαηα 11.27 θαη 11.28 θαλεξώλεη παξνπζία πνιύ
ηζρπξώλ αλέκσλ. Η δηεύζπλζε ησλ «ηλώλ» από λέθε ζηηο παξαπάλσ δνξπθνξηθέο εηθόλεο
ζπκπίπηνπλ κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο.
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2. Χιονόπτωση στα Χανιά (13/02/2004)

τήμα 11.34. Πραγμαηικός τάρηης 500 HPA ηης 11-0204/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήμα 11.35. Πραγμαηικός τάρηης επιθανείας ηης
11-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήμα 11.36. Πραγμαηικός τάρηης 500 HPA ηης 12-0204/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήμα 11.37. Πραγμαηικός τάρηης επιθανείας ηης
12-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήμα 11.38. Πραγμαηικός τάρηης 500 HPA ηης 13-0204/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήμα 11.39. Πραγμαηικός τάρηης επιθανείας ηης
13-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).
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ηηο 11/02/04, 00UTC, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα – ζηάζκε 500hPa (ζρήκα 11.34), έλα
ρακειό, κε θέληξν ηε δπηηθή Ρσζία, δεζπόδεη ζηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Επξώπε, ηελ Ιηαιία, ηελ
Ειιάδα, ηελ Σνπξθία θαη αλαηνιηθά εθηείλεηαη κέρξη ηελ θεληξηθή Αζία. Πνιύ ςπρξέο αέξηεο κάδεο,
θαζνδεγνύκελεο από ηελ έληνλε δηαηαξαρή, έρνπλ θαηέβεη ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε. Έηζη ε
ηζόζεξκνο ησλ -250C πεξλάεη πάλσ από ηε ηθειία, λόηηα ηεο Κξήηεο θαη ιίγν βνξεηόηεξα από ηελ
Κύπξν. Νόηηα ηνπ θέληξνπ είλαη εκθαλήο ε θπθισληθή θακππιόηεηα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ κεγίζηνπ
απηήο ππάξρεη ζρεκαηηζκέλε trough, αθηηλσηά, ηκήκα ηεο όπνηαο θαιύπηεη ηνλ Ειιαδηθό ρώξν. ηηο
επόκελεο 24 ώξεο ην θέληξν έρεη κεηαθηλεζεί ιίγν λνηηόηεξα θαη ε κηθξή δηαηαξαρή ζηε ζηξσηή
ξνή, πάλσ από ηελ πεξηνρή ηεο Πνισλίαο (ζην ζρήκα 11.34), έρεη κεηαηξαπεί ζε εθηεηακέλε trough
(ζρήκα 11.36), ε νπνία αθνινπζεί ηελ θπθισληθή θίλεζε ηεο αέξηαο κάδαο (θαηά ην ζηξνβηιηζκό ηεο
γύξσ από ην θέληξν ηνπ ρακεινύ). Οη ηζνϋςείο πίζσ (δπηηθά) από ηελ trough είλαη πνιύ πην ππθλέο
ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά (αλαηνιηθά) ηεο. Η ηζρπξή βόξεηα ξνή, θαη νη
ςπρξέο πνιηθέο κάδεο πνπ απηή κεηαθέξεη «ζθάβνπλ» ηελ trough θαη ηελ θάλνπλ αθόκε
εληνλόηεξε. Έηζη ην επόκελν 24σξν (ζρήκα 11.38) ην θέληξν ηνπ ρακεινύ βξίζθεηαη ζηα
Βαιθάληα, ε trough παξνπζηάδεηαη πνιύ πην έληνλε (νμεία) θαη εθηείλεηαη από ηελ Ειιάδα κέρξη ηα
παξάιηα ηεο Αθξηθήο, ελώ ε ςπρξή αέξηα κάδα έρεη εδξαησζεί πάλσ από ηα Βαιθάληα (ε ηζόζεξκνο
ησλ -300C πεξλά πάλσ από ηελ Κξήηε).
ηελ επηθάλεηα ππάξρεη θαηαθόξπθε ζπλέπεηα θαη ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά από ηελ
παξνπζία ελόο ηζρπξνύ αληηθπθιώλα πνπ θαιύπηεη ηελ δπηηθή θα βόξεηα Επξώπε, κε θέληξν λόηηα
ηεο Ιξιαλδίαο θαη κε ζθήλα πςειώλ πηέζεσλ ζηα λνηηναλαηνιηθά, πάλσ από ηελ Ιηαιία θαη ηελ
Ειιάδα (ζρήκα 11.35). Η ζθήλα απηή δηαρσξίδεη πεξηνρέο ρακειώλ πηέζεσλ. Η κία πεξηνρή, κε
θέληξν ηε λνηηνδπηηθή Ρσζία, θαιύπηεη ηε βνξεηναλαηνιηθή Επξώπε θαη ε δεύηεξε, κε θέληξν
λνηηνδπηηθά ηεο Κύπξνπ, θαιύπηεη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Μεηαμύ ηνπ αληηθπθιώλα θαη ηνπ
ρακεινύ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πεδίν ηζρπξώλ βνξεηνδπηηθώλ αλέκσλ, πνπ κεηαθέξνπλ ςπρξέο
κάδεο από ηε θαλδηλαβία πξνο ηα Βαιθάληα. 24ώξεο αξγόηεξα (ζρήκα 11.37) ν αληηθπθιώλαο έρεη
θαιύςεη ηε δπηηθή, θεληξηθή θαη βόξεηα Επξώπε κε θέληξν ηελ Αγγιία. Η ύθεζε έρεη κεηαηνπηζηεί
πάλσ από ηελ Ειιάδα θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα θαη νη βόξεηνη άλεκνη πνπ κεηαθέξνπλ ηηο ςπρξέο
αέξηεο κάδεο εληζρύζεθαλ. ηηο 13/02/04, 00UTC (ζρήκα 11.39), ν αληηθπθιώλαο έρεη θαιύςεη όιε
ηε δπηηθή Επξώπε, κε θέληξν ζηελ πεξηνρή βόξεηα ησλ Άιπεσλ. Η ύθεζε έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ν άλεκνο ζην λόηην Αηγαίν είλαη βόξεηνο – βνξεηνδπηηθόο. Η Ειιάδα
βξίζθεηαη ζπλερώο θάησ από ςπρξή κεηαθνξά, θαη κάιηζηα εμαηηίαο ηεο επίκνλεο δηαηαξαρήο ζηα
500hPa, ε ςπρξή κεηαθνξά είλαη ζηελ αξρή πνιηθήο πξνέιεπζεο θαη έπεηηα αξθηηθήο [30].
Η επέθηαζε πξνο ηα λόηηα ηνπ αληηθπθιώλα πνπ θαιύπηεη ηελ θεληξηθή Επξώπε γίλεηαη κε
κνξθή ςπρξνύ κεηώπνπ ην νπνίν νλνκάδεηαη Βαιθαληθό κέησπν θαη ζαξώλεη όιε ηε ρώξα από
βνξά πξνο λόην (ζρήκα 10.15). Οη ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη πνπ πλένπλ ζην Αηγαίν είλαη ηύπνπ
Μπόξα
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τήμα 11.40. Υάρηης 500 ΗPA ηης 11-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

τήμα 11.41. Υάρηης 500 ΗPA ηης 12-02-04/ 12UTC
(ECMWF).
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τήμα 11.42. Υάρηης 500 ΗPA ηης 13-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

τήμα 11.43. Υάρηης 500 ΗPA ηης 14-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

πγθξίλνληαο ηνπο πξνγλσζηηθνύο ράξηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο, 500hPa, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο πξαγκαηηθνύο είλαη εκθαλήο ε νκνηόηεηα απηώλ ζηηο 11/02/04 θαη 12/02/04 (ζρήκαηα
11.40 θαη 11.41). Άξα νη πξνγλσζηηθνί ράξηεο ησλ επόκελσλ 36 σξώλ αλακέλεηαη λα πξνζεγγίδνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ηνπ θαηξνύ, γηα ηελ πξόγλσζε ηεο ιήμεο απηήο ηεο έληνλεο
θαθνθαηξίαο.
ηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκα 11.42) ην θέληξν ηνπ ρακεινύ απνθόπηεηαη από ηε γεληθή
θπθινθνξία θαη παύεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ςπρξέο κάδεο, Αθηηληθέο trough εμαθνινπζνύλ λα
θηλνύληαη ζηα θξάζπεδα απηνύ, όπνπ εληνπίδνληαη νη πςειέο ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ. Τςειέο πηέζεηο
θαιύπηνπλ ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Επξώπε. ηελ επόκελε θάζε, 24 ώξεο αξγόηεξα (ζρήκα 11.43),
ην θέληξν ηνπ ρακεινύ (απνθνκκέλν από ηε γεληθή θπθινθνξία) εθηνπίδεηαη αλαηνιηθόηεξα θαη
αξρίδεη λα πιεξνύηαη.
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τήμα 11.44. Υάρηης 850 ΗPA ηης 11-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

τήμα 11.45. Υάρηης 850 ΗPA ηης 12-02-04/ 12UTC
(ECMWF).
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τήμα 11.46. Υάρηης 850 ΗPA ηης 13-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

τήμα 11.47. Υάρηης 850 ΗPA ηης 14-02-04 /12UTC
(ECMWF).

Οη ηζόζεξκεο ζηα 850hPa (ζρήκα 11.44) ζηελ αλαηνιηθή Επξώπε είλαη δηαηεηαγκέλεο κε
δηεύζπλζε από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Η ζύζθημε ζηελ πεξηνρή δηαρσξίδεη δύν κάδεο κε
έληνλε ζεξκηθή αληίζεζε. Η ξνή ζηα 850hPa βόξεηα ηεο πεξηνρήο ζύζθημεο είλαη βόξεηα ηζρπξή θαη
κεηαθέξεη ςπρξέο κάδεο αέξα από ηε θαλδηλαβία ζηα Βαιθάληα. Η πεξηνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη από
έληνλε κεησπνγέλεζε, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ράξηε επηθαλείαο (ζρήκα 11.48). ηηο
επόκελεο 48 ώξεο (ζρήκα 11.45, 11.46) ε ζύζθημε ησλ ηζνζέξκσλ γίλεηαη εληνλόηεξε θαη
δηεπξύλεηαη από ην Ιόλην κέρξη ηε λνηηνδπηηθή Ρσζία. Η δηάηαμε ησλ ηζνζέξκσλ ζηέθεηαη, κε
δηεύζπλζε από λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά, ελώ ε βνξεηνδπηηθή ξνή ηνπ αλέκνπ εληζρύεηαη.
Η είδε ππάξρνπζα κεησπηθή δξαζηεξηόηεηα δηεπξύλεηαη, αθνινπζώληαο ηηο πεξηνρέο ζύζθημεο
(ζρήκα 11.18, 11.19). Πνιύ ςπρξή αέξηα κάδα θαιύπηεη ηα Βαιθάληα θαη όιε ηελ Ειιάδα, αθνύ ε
ηζόζεξκνο ησλ -120C πεξλάεη ιίγν βνξεηόηεξα από ηελ Κξήηεο θαη απηή ηνπ 00C πεξλά από ηηο
βόξεηεο αθηέο ηεο Αθξηθήο. Σν επόκελν 24σξν (ζρήκα 11.47) ε πνιύ ςπρξή κάδα έρεη κεηαθηλεζεί
αλαηνιηθόηεξα θαη πάλσ από ηελ Κξήηε πεξλά ε ηζόζεξκνο ησλ -60C.
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τήμα 11.48. Υάρηης Δπιθανείας ηης 11-02-04/
12UTC (ECMWF).

τήμα 11.49. Υάρηης Δπιθανείας ηης 12-02-04/
12UTC (ECMWF).
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τήμα 11.50. Υάρηης Δπιθανείας ηης 13-02-04/
12UTC (ECMWF).

H

τήμα 11.51. Υάρηης Δπιθανείας ηης 14-02-04/
12UTC (ECMWF).

ηελ επηθάλεηα ν ςπρξόο αληηθπθιώλαο ζηελ πεξηνρή ησλ Βξεηαληθώλ λεζηώλ θαη ηεο δπηηθήο
Επξώπεο (ζρήκα 11.48) επεθηείλεηαη λόηηα θαη αλαηνιηθά (ζρήκαηα 11.49, 11.50) θαιύπηνληαο ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Επξώπεο θαη πεξηνξίδνληαο ηελ ύθεζε ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε
Μαύξε ζάιαζζα (ζρήκα 11.50), ελώ ηαπηόρξνλα ςπρξό κέησπν ζαξώλεη ηε ρώξα από βνξά πξνο
λόην. Σν ρακειό ηειηθά απνκαθξύλεηαη αλαηνιηθά θαη ν αληηθπθιώλαο επεθηείλεηαη αλαηνιηθόηεξα
(ζρήκα 11.51), κε ηαπηόρξνλε εμαζζέλεζε, ελώ έλα άιιν αληηθπθισληθό θέληξν εκθαλίδεηαη ζηελ
βόξεηα Επξώπε.
Από ηα πξνγλσζηηθά ηνπ αλέκνπ επηθαλείαο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε έληνλε ελίζρπζε ησλ
βνξείσλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ειιάδαο ζε επίπεδν ζύειιαο θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ ςπρξνύ
κεηώπνπ (ζρήκαηα 11.54, 11.55).
Οη πξνγλσζηηθνί ράξηεο πεηνύ εληνπίδνπλ ηηο πεξηνρέο έληνλσλ θαηλνκέλσλ θπξίσο θαηά κήθνο
ηεο κεησπηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ζρήκαηα 11.57, 11.58, 11.59). Όζν πεξηζζόηεξεο είλαη νη ηζνϋεηεο
θακπύιεο πνπ θπθιώλνπλ κηα πεξηνρή ηόζν κεγαιύηεξν αλακέλεηαη ην ύςνο πεηνύ ζηελ πεξηνρή
απηή.
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τήμα 11.52. Υάρηης Ανέμων Δπιθανείας ηης 11-0204/ 12UTC (ECMWF).

τήμα 11.53. Υάρηης Ανέμων Δπιθανείας ηης 12-0204/ 12UTC (ECMWF).

τήμα 11.54. Υάρηης Ανέμων Δπιθανείας ηης 13-0204/ 12UTC (ECMWF).

τήμα 11.55. Υάρηης Ανέμων Δπιθανείας ηης 14-0204 /12UTC (ECMWF).

τήμα 11.6 Υάρηης Τεηού ηης 11-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

τήμα 11.57. Υάρηης Τεηού ηης 12-02-04/ 12UTC
(ECMWF).
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τήμα 11.58. Υάρηης Τεηού ηης 13-02-04/ 12UTC
(ECMWF).
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τήμα 11.59. Υάρηης Τεηού ηης 14-02-04/ 12UTC
(ECMWF).

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα
ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο είλαη ε εμήο:
ηηο 11/02/04 ν θαηξόο είλαη λεθειώδεηο ζην βόξεην ηκήκα ηνπ λεζηνύ (ιόγσ ξεύκαηνο) θαη νη
άλεκνη βνξεηναλαηνιηθνί αζζελείο. Η ζεξκνθξαζία ζα θπκαίλεηαη από 70C έσο 160C.
ηηο 12/02/04 νη λεθώζεηο ζα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη από βόξεηα (θαζώο πιεζηάδεη ην ςπρξό
κέησπν) θαη ζα εθδεισζνύλ ηνπηθέο βξνρέο θπξίσο από ην κεζεκέξη θαη κεηά. Οη άλεκνη ζηξέθνληαη
ζε δπηηθνύο θαη εληζρύνληαη ιίγν πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ κεηώπνπ. Η ζεξκνθξαζία ζα θπκαίλεηαη από
70C έσο 160C.
ηηο 13/02/04 ν θαηξόο ζα είλαη λεθειώδεο κε ρηνλόλεξν ή ρηόλη αθόκε θαη ζε ρακειά
πςόκεηξα. Άλεκνη βόξεηνη πνιύ ηζρπξνί έσο ζπειιώδεηο θαη ζεξκνθξαζία από -20C έσο +30C.
ηηο 14/02/04 ν θαηξόο ζα είλαη λεθειώδεο θαη ηα θαηλόκελα, ρηόλη ή ρηνλόλεξν, ζα
πεξηνξηζηνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο. Άλεκνη βόξεηνη αζζελείο έσο κέηξηνη θαη ζηα
αλαηνιηθά ηζρπξνί. Θεξκνθξαζία από +00C έσο +60C.
Μπνξεί λα γίλεη επαιήζεπζε ηεο πξόγλσζεο ρξεζηκνπνηώληαο σο δηαγλσζηηθά ζηνηρεία ηηο
ζπλνπηηθέο παξαηεξήζεηο (Πίλαθαο 11.1) θαη ηηο δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο (ζρήκαηα 11.60, 11.61,
11.62).
ηνλ Πίλαθα 11.1 παξαηίζεληαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ θαηξνύ ζηηο 11, 12, 13 θαη 14 Φεβξνπαξίνπ
2004. ηελ πξώηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη ώξεο θαηά ηηο νπνίεο έγηλε ε παξαηήξεζε. ηε δεύηεξε
ζηήιε θαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ζηελ ηξίηε ζηήιε ε δηεύζπλζε θαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ ηε
ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο. ηελ ηέηαξηε ζηήιε παξαηίζεηαη ε κέγηζηε ξηπή ηνπ αλέκνπ, ε νπνία
θαηαγξάθεθε ην ηειεπηαίν ηξίσξν, πξηλ ηελ παξαηήξεζε. Η πέκπηε θαη ε έθηε ζηήιε πεξηέρνπλ ηελ
νξαηόηεηα θαη ηε λέθσζε ηε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο. Η πνζόηεηα ηεο λέθσζεο εθθξάδεηαη
αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ νπξάληνπ ζόινπ πνπ απηή θαιύπηεη (4ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ). Η έβδνκε, ε όγδνε
θαη ε έλαηε ζηήιε παξνπζηάδνπλ ηα θαηλόκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίσξν, ην πάρνο
ηνπ ρηνληνύ (όπνπ απηό παξαηεξήζεθε) θαη ην ύςνο βξνρήο ή ην αληίζηνηρν ύςνο πεηνύ πνπ ζα
θαηαιακβάλεη ην ρηόλη, κεηά ηελ ηήμε ηνπ, ζε πγξή κνξθή.
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(METEOSAT).

τήμα 11.61. Γορσθορική
0330UTC (METEOSAT).
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Δικόνα

12-02-04/

τήμα 11.62. Γορσθορική Δικόνα 13-02-04/ 0330UTC
(METEOSAT).

Έηζη γηα ηηο 11/02/04 θαη 12/02/04 ε πξόγλσζε επαιεζεύεηαη. ηηο 13/02/04 ην πξσί, νη
λεθώζεηο ηνπ ςπρξνύ κεηώπνπ θαιύπηνπλ ην θεληξηθό Αηγαίν θαη ηελ Κξήηε. Η κνξθή πνπ έρνπλ νη
λεθώζεηο δπηηθά θαη λόηηα ηεο Κξήηεο, αιιά θαη ζην θεληξηθό Αηγαίν ζην ζρήκα 11.62 επαιεζεύεη
ηνπο πνιύ ηζρπξνύ αλέκνπο πνπ έπλεαλ ζηελ πεξηνρή. Η ρηνλόπησζε δηαξθεί κέρξη λσξίο ην
κεζεκέξη, ζηηο 14/02, θαη ε νξαηόηεηα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Οη πξνγλσζηηθνί ράξηεο ηνπ
πεηνύ, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ πξνζέγγηζαλ θαιά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ζηηο 13/02 θαη
14/2, όζνλ αθνξά ηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ. Αληηζέησο ε έλαξμε θαη ε ιήμε απηώλ ζπκβαδίδνπλ
κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.
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Πίνακας 11.1. Περιγραθή πραγμαηικής καηάζηαζης καιρού με ηις ζσνοπηικές παραηηρήζεις από ηον Μ.
ηης ούδας.
11/02/14
ΝΔΦΧΗ
ΑΝΔΜΟ
ΑΝΔΜΟ
ΘΔΡΜΟΟΡΑΣΟ(όγδοα
ΠΑΥΟ
ΤΦΟ
ΜΔΗ
ΜΔΓΙΣΗ
ΦΑΙΝΟΧΡΑ
ΚΡΑΙΑ
ΣΗΣΑ
ηοσ
ΥΙΟΝΙΟΤ
ΒΡΟΥΗ
ΔΝΣΑΗ
ΡΙΠΗ
ΜΔΝΑ
(0C)
(m)
οσράνιοσ
(cm)
(mm)
(Κts)
(Kts)
θόλοσ)
00
10,6
04012
15
10000
6/8
03
10,2
05006
10
10000
4/8
06
9
00000
13
10000
6/8
09
11,6
06007
11
10000
4/8
12
12
02007
13
10000
4/8
15
11,8
08006
12
10000
4/8
18
9,6
26008
13
10000
4/8
21
9
28004
11
10000
12/02/14
ΝΔΦΧΗ
ΑΝΔΜΟ
ΑΝΔΜΟ
ΘΔΡΜΟΟΡΑΣΟ(όγδοα
ΠΑΥΟ
ΤΦΟ
ΜΔΗ
ΜΔΓΙΣΗ
ΦΑΙΝΟΧΡΑ
ΚΡΑΙΑ
ΣΗΣΑ
ηοσ
ΥΙΟΝΙΟΤ
ΒΡΟΥΗ
ΔΝΣΑΗ
ΡΙΠΗ
ΜΔΝΑ
0
( C)
(m)
οσράνιοσ
(cm)
(mm)
(Κts)
(Kts)
θόλοσ)
00
8,8
00000
09
10000
2/8
03
10
28014
21
10000
4/8
06
9,8
28016
22
10000
4/8
09
13,6
25016
24
10000
4/8
12
13,8
25020
32
10000
6/8
15
10
27016
30
8000
7/8
ΒΡΟΥΗ
2,5
18
9,2
26015
28
8000
8/8
ΒΡΟΥΗ
0,9
21
8
29026
38
10000
6/8
ΒΡΟΥΗ
0,6
13/02/14
ΝΔΦΧΗ
ΑΝΔΜΟ
ΑΝΔΜΟ
ΘΔΡΜΟΟΡΑΣΟ(όγδοα
ΠΑΥΟ
ΤΦΟ
ΜΔΗ
ΜΔΓΙΣΗ
ΦΑΙΝΟΧΡΑ
ΚΡΑΙΑ
ΣΗΣΑ
ηοσ
ΥΙΟΝΙΟΤ
ΒΡΟΥΗ
ΔΝΣΑΗ
ΡΙΠΗ
ΜΔΝΑ
(0C)
(m)
οσράνιοσ
(cm)
(mm)
(Κts)
(Kts)
θόλοσ)
00
5
29022
42
10000
8/8
ΒΡΟΥΗ
0,2
03
4
28032
50
10000
6/8
06
3
30020
20
10000
5/8
09
0,2
32016
33
200
8/8
ΥΙΟΝΙ
5
0,5
12
-1
30004
22
200
8/8
ΥΙΟΝΙ
13
7,3
15
0
34006
13
500
8/8
ΥΙΟΝΙ
7
4,5
18
-0,4
03006
13
300
8/8
ΥΙΟΝΙ
5
3,2
21
-0,4
02016
26
10000
8/8
ΥΙΟΝΙ
5
3
14/02/14
ΝΔΦΧΗ
ΑΝΔΜΟ
ΑΝΔΜΟ
ΘΔΡΜΟΟΡΑΣΟ(όγδοα
ΠΑΥΟ
ΤΦΟ
ΜΔΗ
ΜΔΓΙΣΗ
ΦΑΙΝΟΧΡΑ
ΚΡΑΙΑ
ΣΗΣΑ
ηοσ
ΥΙΟΝΙΟΤ
ΒΡΟΥΗ
ΔΝΣΑΗ
ΡΙΠΗ
ΜΔΝΑ
(0C)
(m)
οσράνιοσ
(cm)
(mm)
(Κts)
(Kts)
θόλοσ)
00
0,2
00000
20
50
8/8
ΥΙΟΝΙ
10
6
03
-0,4
33010
20
10000
6/8
ΥΙΟΝΙ
10
6
06
-0,4
30004
10
10000
6/8
ΥΙΟΝΙ
5
3
09
1,2
29004
13
10000
6/8
12
2,8
28015
23
10000
4/8
15
2,4
29004
15
10000
5/8
18
1,2
00000
4
10000
3/8
21
1,6
00000
4
10000
2/8
-
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3. Χαμηλό στο Αιγαίο (28/05/2005)

H

H

LL

L
H
Στήμα 11.62. Φάρτης 500 HPA της 28-05-05 / 06UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.63. Φάρτης 500 HPA της 28-05-05 / 12UTC
(ECMWF).

H
H

L

H H
L
L

L
L
H
Στήμα 11.64. Φάρτης 500 HPA της 28-05-05 / 18UTC
(ECMWF).

H

Στήμα 11.65. Φάρτης 500 HPA της 29-05-05 / 00UTC
(ECMWF).

L

Σηηο 28/05/06, 06UTC, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα – ζηάζκε 500hPa (ζρήκα 11.62), έλα

H
L
ρακεινύ αθνινπζεί θαη ε ςπρξή αέξηα κάδα, πνπ θαιύπηεη ηελ ίδηα πεξηνρή αθνινπζώληαο ηε L
ρακειό, κε θέληξν ην Αηγαίν, δεζπόδεη ζηελ Μεζόγεην, ηελ Ειιάδα θαη ηελ Τνπξθία. Τε κνξθή ηνπ

κνξθή ησλ ηζνϋςώλ. Γηα ηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκαηα 11.63 θαη 11.64) ην ρακειό παξακέλεη ίδην
ηόζν σο πξνο ηελ έθηαζε όζν θαη σο πξνο ην θέληξν απηνύ. Μέξνο ηεο ςπρξήο αέξηαο κάδαο
απνθόπηεηαη από ηε γεληθόηεξε εηζβνιή θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο Κξήηεο (ζρήκα
11.64). Έπεηηα ην ρακειό βαζαίλεη θαη ην θέληξν ηνπ εκθαλίδεηαη ζηα λόηηα παξάιηα ηεο Τνπξθίαο,
ζηα όξε ηνπ Ταύξνπ. Η απνθνκκέλε ςπρξή κάδα θηλείηαη λνηηναλαηνιηθά θαη θαιύπηεη ην
λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο Κξήηεο (ζρήκα 11.65).

L
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H
Στήμα 11.66. Φάρτης 850 ΗPA της 28-05-05/ 06UTC
(ECMWF).

H H

Στήμα 11.67. Φάρτης 850 ΗPA της 28-05-05/ 12UTC
(ECMWF).

L
L
L

H
Στήμα 11.68. Φάρτης 850 ΗPA της 28-05-05/ 18UTC
(ECMWF).

L

Στήμα 11.69. Φάρτης 850 ΗPA της 29-05-05/ 00UTC
(ECMWF).

Σηε ζηάζκε ησλ 850hPa ςπρξή εηζβνιή παξνπζηάδεηαη ζην Αηγαίν (ζρήκα 11.68), κε ηελ
ηζόζεξκν ησλ +100C λα θαιύπηεη όιν ην Αηγαίν θαη λα εθηείλεηαη λόηηα, κέρξη ην Ληβπθό. Έπεηηα ε

H

ςπρξή εηζβνιή πεξηνξίδεηαη κόλν ζε κηθξέο πεξηνρέο βνξεηνδπηηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο Κξήηεο

L

(ζρήκα 11.67) θαη παξακέλεη ζηελ πεξηνρή απηή γηα ηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκαηα 11.68 θαη
11.69).
Η ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά ησλ δύν επηπέδσλ, 500hPa θαη 850hPa, είλαη πεξίπνπ 250C.
Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ Πίλαθα 10.1, γηα ην κήλα Μάην, αλακέλεηαη αζηάζεηα, ιόγσ ηεο ςπρξήο
εηζβνιήο ζηα 850hPa.
Σηελ επηθάλεηα ιεθάλε ρακειώλ πςώλ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε
θέληξν αλαηνιηθά ηεο Τνπξθίαο (ζρήκα 11.70) θαη ην ξεύκα είλαη αζζελέο βνξεηνδπηηθό. Νέν θέληξν
ρακειώλ πηέζεσλ δεκηνπξγείηαη ζηα όξε ηνπ Ταύξνπ (ζρήκα 11.71), ην νπνίν θηλείηαη αλαηνιηθά
πάλσ από ηελ Κύπξν (ζρήκα 11,72) θαη ηειηθά ελζσκαηώλεηαη ζην ρακειό πνπ θαιύπηεη όιε ηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην.

LL

L
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Στήμα 11.70. Φάρτης Επιφανείας της 28-05-05/
06UTC (ECMWF).

Στήμα 11.71. Φάρτης Επιφανείας της 28-05-05/
12UTC (ECMWF).

L

H

H

L

Στήμα 11.72. Φάρτης Επιφανείας της 28-05-05/
18UTC (ECMWF).

L

Στήμα 11.73. Φάρτης Επιφανείας της 29-05-05/
00UTC (ECMWF).

Σην ζύζηεκα ππάξρεη θαηαθόξπθε ζπλέπεηα. Έηζη, δπλακηθό αίηην αλνδηθώλ θηλήζεσλ, ζηελ
επηθάλεηα θαη ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα, ζπλδπάδεηαη κε ζεξκηθή αζηάζεηα. Γηα ην ιόγν απηό
αλακέλνληαη έληνλα θαηλόκελα θπξίσο ζε νξεηλέο πεξηνρέο (αλνιηζζήζεηο, κεραληθό αίηην) θαζώο θαη
ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη από ςπρξή εηζβνιή ζηα 850hPa.
Πξάγκαηη, νη πξνγλσζηηθνί ράξηεο ηνπ πεηνύ εληνπίδνπλ κεγάια ύςε βξνρήο ζηελ πεξηνρή ηεο
ςπρξήο εηζβνιήο (ζρήκα 11.74) θαη ζηελ θνξπθνγξακκή ησλ νξεηλώλ όγθσλ ηεο Ειιάδαο, από ηε
Μαθεδνλία κέρξη ηελ Κξήηε (ζρήκα 11.75). Έπεηηα ε ςπρξή εηζβνιή πεξηνξίδεηαη θαη καδί κε απηή
εμαζζελνύλ θαη ηα θαηλόκελα (ζρήκαηα 11.76 θαη 11.77).

LL
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Στήμα 11.74. Φάρτης Υετού της 28-05-05/ 06UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.75. Φάρτης Υετού της 28-05-05/ 12UTC
(ECMWF).
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L

Στήμα 11.76. Φάρτης Υετού της 28-05-05/ 18UTC
(ECMWF).

Στήμα 11.77. Φάρτης Υετού της 29-05-05/ 00UTC
(ECMWF).

Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα
ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο ζηηο 28/05/05 είλαη ε εμήο: Αξρηθά ζηε δπηηθή Κξήηε ν θαηξόο ζα είλαη
λεθειώδεο κε βξνρέο θαη θαηαηγίδεο. Γξήγνξα ηα θαηλόκελα ζα επεθηαζνύλ θαη ζα θαιύςνπλ όιν
ην λεζί. Ύθεζε ησλ θαηλνκέλσλ αλακέλεηαη από ην απόγεπκα θαη από ηα δπηηθά. Άλεκνη επηθαλείαο
αζζελείο κεηαβιεηώλ δηεπζύλζεσλ.
Μηα πξώηε επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζύγθξηζε πξνγλσζηηθώλ θαη
πξαγκαηηθώλ ραξηώλ. Λεθάλε ρακειώλ πςώλ θαιύπηεη αξρηθά ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ ζηα 500hPa
(ζρήκα 11.78) κε θέληξν βόξεηα ηεο Κξήηεο. Σε 36 ώξεο ην θέληξν έρεη θηλεζεί ιίγν βνξεηόηεξα
(ζρήκα 11.80). Σηελ επηθάλεηα ιεθάλε ρακειώλ πςώλ θαιύπηεη ηελ Ειιάδα θαη ηελ αλαηνιηθή
Μεζόγεην κε θέληξν ζην λνηηνδπηηθό Αηγαίν (ζρήκα 11.79), ην νπνίν θηλείηαη αλαηνιηθά θαη
πεξηνξίδεηαη ζηελ Κύπξν θαη αλαηνιηθόηεξα. Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηηο δύν θαηεγνξίεο ραξηώλ
(ζέζε θαη θίλεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ ρακεινύ ζηελ επηθάλεηα), επεηδή όκσο επηθξαηεί αζηάζεηα ζε
όιε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ρακειώλ πςώλ, νη δηαθνξέο απηέο δελ νδεγνύλ ζε
ιαλζαζκέλε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ.
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Στήμα 11.78. Πραγματικός τάρτης 500 HPA της 28-0505 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΤΑ).

Στήμα 11.79. Πραγματικός τάρτης επιφανείας της
28-05-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΤΑ).

Στήμα 11.80. Πραγματικός τάρτης 500 HPA της 29-0505 / 12UTC (ΠΜΚ/ΑΤΑ).

Στήμα 11.81. Πραγματικός τάρτης επιφανείας της
29-05-05 / 12UTC (ΠΜΚ/ΑΤΑ).

Οη δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνύλ παξηζηάλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνύ όπσο απηή
θαηαγξάθεθε από ην δνξπθόξν MSG θαη επαιεζεύνπλ ηελ νξζόηεηα ηεο πξόγλσζεο.

Στήμα 11.82. Δορσφορική Εικόνα 28-05-05/ 06UTC
(MSG).

Στήμα 11.83 Δορσφορική Εικόνα 28-05-05/ 09UTC
(MSG).
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Στήμα 11.84. Δορσφορική Εικόνα 28-05-05/ 12UTC
(MSG).

Στήμα 11.85 Δορσφορική Εικόνα 28-05-05/ 15UTC
(MSG).

Στήμα 11.86. Δορσφορική Εικόνα 28-05-05/ 18UTC
(MSG).

Στήμα 11.87 Δορσφορική Εικόνα 29-05-05/ 00UTC
(MSG).
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4. Μεταυορά σκόνης από τη αχάρα (17/04/2005)
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H
τήκα 11.89. Υάρηες 500 HPA ηες 17-04-05/ 00UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).

L

τήκα 11.90. Υάρηες 500 HPA ηες 17-04-05/ 12UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).

H

H
L

L

L

L
H

L

H

L

L

L
τήκα11.91. Υάρηες Επηθαλείας ηες 17-04-05/ 00UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).

L

τήκα 11.92. Υάρηες Επηθαλείας ηες 17-04-05/ 12UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).
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τήκα 11.93. Υάρηες 850 ΗPA ηες 17-04-05/ 00UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).

τήκα 11.94. Υάρηες 850 ΗPA ηες 17-04-05/ 12UTC
(http//:expert.weatheronline.co.uk).
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ηηο 17/0405 00UTC, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα – ζηάζκε 500hPa (ζρήκα 11.89) έλα ρακειό πνπ
θαιύπηεη ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Επξώπε, εθηείλεηαη κέρξη ηελ βόξεηα Αθξηθή, κε ηξία θέληξα, ζηελ
πεξηνρή ησλ Άιπεσλ, δπηηθά ηεο Ιζιαλδίαο (Αηιαληηθό σθεαλό) θαη βόξεηα ηεο Φηιαλδίαο (Αξθηηθό
σθεαλό). Σν θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ ζπλνδεύεηαη από trough, ε νπνία
εθηείλεηαη πάλσ από ηε Μεζόγεην θαη θηάλεη κέρξη ηε βόξεηα Αθξηθή. Ο άμνλάο ηεο έρεη δηεύζπλζε από
βνξεηναλαηνιηθά πξνο λνηηνδπηηθά θαη πξνθαιεί κηα βαζηά λνηηνδπηηθή ξνή πάλσ από ηελ Αιγεξία. Η
δπηηθή Επξώπε επεξεάδεηαη από αληηθπθιώλα θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά, έλα ridge θαιύπηεη ηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη εθηείλεηαη κέρξη ηα βόξεηα Βαιθάληα. ηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκα 11.90) ε
trough πνπ ζπλδέεηαη κε ην θέληξν ησλ Άιπεσλ έρεη θηλεζεί αλαηνιηθόηεξα θαη ην ridge, ηεο
αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, βνξεηναλαηνιηθά. Καζώο νη δύν δηαηαξαρέο, trough θαη ridge, πξνζεγγίδνπλ
κεηαμύ ηνπο, ε λνηηνδπηηθή ξνή κπξνζηά από ηελ trough γίλεηαη ηδηαίηεξα ηζρπξή (jet stream* ζηα
λόηηα ηκήκαηα ησλ Βαιθαλίσλ).
ηελ επηθάλεηα (ζρήκα 11.91) ιεθάλε ρακειώλ πςώλ δεζπόδεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
Επξώπεο, κε θέληξα ηελ δπηηθή Ρσζία, ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ θαη ηε βόξεηα Αθξηθή (όξε Άηιαληα).
Η δπηηθή Επξώπε θαιύπηεηαη από ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθπθιώλα ησλ Αδνξώλ. Σν ξεύκα κπξνζηά από
ην ρακειό ησλ νξέσλ ηνπ Άηιαληα (βνξεηναθξηθαληθό θπθιώλα) είλαη λόηην θαη ηδηαίηεξα ηζρπξό, ιόγσ
ηεο πύθλσζεο ησλ ηζνϋςώλ (ηζρπξή βαξνβαζκίδα) ζηελ πεξηνρή απηή, κε αλέκνπο λόηηνπο
ζπειιώδεηο έσο ηζρπξά ζπειιώδεηο. Θεξκέο θαη μεξέο αέξηεο κάδεο από ηε βόξεηα Αθξηθή θηλνύληαη
πξνο κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε, δηεξρόκελεο πάλσ από ηελ ςπρξή ζαιάζζηα επηθάλεηα ηεο
Μεζνγείνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ζεξκό κέησπν θαηά κήθνο ηεο ζύζθημεο ησλ ηζνζέξκσλ ζην ράξηε
ησλ 850hPa (ζρήκα 11.93). Σαπηόρξνλα, ςπρξέο θαη πγξέο αέξηεο κάδεο από ηελ βόξεηα Επξώπε,
αθνινπζώληαο θπθισληθή πνξεία γύξσ από ην ρακειό ησλ Άιπεσλ, θαηέξρνληαη λνηηόηεξα
πξνθαιώληαο δεκηνπξγία ςπρξνύ κεηώπνπ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ιηαιίαο. ηηο επόκελεο 12 ώξεο
(ζρήκα 11.92) ν βνξεηναθξηθαληθόο θπθιώλαο, αθνινπζώληαο βνξεηναλαηνιηθή πνξεία, πξνο ηελ
Κξήηε θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην, κεηαθηλεί ηε ζύζθημε ησλ ηζνϋςώλ ζην θεληξηθό Αηγαίν, κε
θαηεύζπλζε από λόην πξνο βνξά. Οη λόηηνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή απηή εληζρύνληαη έσο ηζρπξά
ζπειιώδεηο. Σν ρακειό ησλ Άιπεσλ, ζπλνδεπόκελν από κεησπηθή δξαζηεξηόηεηα θηλείηαη λόηηα θαη
ζηελ πεξηνρή πίζσ από απηό, όπνπ ζπλαληώληαη νη ςπρξέο κάδεο ηεο βόξεηαο Επξώπεο, κε ηηο ζεξκέο
ηεο βόξεηαο Αθξηθήο, δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν κέησπν (31).
Οη ηζόζεξκεο ζηα 850hPa (ζρήκα 11.9) ζηηο βόξεηεο αθηέο ηεο Ληβύεο είλαη δηαηεηαγκέλεο κε
δηεύζπλζε από ηα λνηηνδπηηθά πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη πνιύ ζπλεζθηγκέλεο, πξάγκα πνπ
καξηπξεί όηη ε πεξηνρή απηή ζύζθημεο ησλ ηζνζέξκσλ δηαρσξίδεη δύν κάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη
βόξεηα απηήο θαη ε άιιε λόηηα, κε έληνλε ζεξκηθή αληίζεζε. Η ξνή ζηα 850hPa δπηηθά ηεο πεξηνρήο
ζύζθημεο είλαη δπηηθή αζζελήο, ελώ ζηα αλαηνιηθά απηήο λόηηα ηζρπξή. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πεξηνρή
ζύζθημεο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε κεησπνγέλεζε (31). Επίζεο ε ηζρπξή λόηηα ξνή, πάλσ από ηελ

*

: ή αιιηώο Αεξνρείκαξξνο. Επίπεδν ζσιελνεηδέο θαη ζρεδόλ νξηδόληην ξεύκα αέξα θνληά ζηε ηξνπόπαπζε. Καηά
κήθνο ηνπ άμνλά ηνπ έρεη ηηο κέγηζηεο ηαρύηεηεο (80 – 100Kts θαη πεξηζζόηεξν).Εθηόο πό ηελ νξηδόληηα θίλεζε
ραξαθηεξίδεηαη από ηα πνιύ ηζρπξά θαη απόηνκα αλνδηθά ξεύκαηα πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε «θελνύ αέξα» ζηνπο
επηβάηεο όηαλ ηαμηδεύνπλ κε αεξνπιάλν.
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αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε βόξεηα Αθξηθή, δεκηνπξγεί κηα έληνλε ζεξκή εηζβνιή ζηελ πεξηνρή ηεο
Ειιάδαο.
ηηο επόκελεο 12 ώξεο (ζρήκα 11.94) ε θαηάζηαζε ζηε ζηάζκε απηή δελ κεηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα.
Η ζύζθημε ησλ ηζνζέξκσλ κεηαθέξεηαη αλαηνιηθόηεξα, όπσο θαη ε πεξηνρή ηεο ζεξκήο εηζβνιήο, ε
νπνία αξρίδεη ζηαδηαθά λα ππνρσξεί.
Η εμέιημε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν θαηξόο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο, κεηά ηελ αλάιπζε ηεο
παξαπάλσ ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο, έρεη σο θύξην ραξαθηεξηζηηθό ζπειιώδεηο λόηηνπο αλέκνπο
(ηξόθνο) θαη έληνλα πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηεο, ιόγσ κεηαθνξάο ζθόλεο από ηηο εξήκνπο ηεο βόξεηαο
Αθξηθήο. Απηή ε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ ηξόθνπ.

τήκα 11.95. Πραγκαηηθός τάρηες 500 HPA ηες 1604-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήκα 11.96. Πραγκαηηθός τάρηες επηθαλείας ηες 1604-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήκα 11.97. Πραγκαηηθός τάρηες 500 HPA ηες 1804-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

τήκα 11.98. Πραγκαηηθός τάρηες επηθαλείας ηες 1804-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

Μειεηώληαο ηνπο πξαγκαηηθνύο ράξηεο ζηηο 16/04/05, κία εκέξα πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ ηξόθνπ,
γίλεηαη εκθαλέο όηη ε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ βνξεηναθξηθαληθώλ
θπθιώλσλ (δεκηνπξγία ζηελ πεξηνρή ησλ νξέσλ ηνπ Άηιαληα) (ζρήκα 11.96) θαη ζπλδέεηαη κε
ηζρπξνύο λόηηνπο αλέκνπο, αθνινπζείηε πηζηά. Χακειό ζηα 500hPa θαη trough πάλσ από ηελ Ιζπαλία,
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κε ηνλ άμνλά ηεο πξνζαλαηνιηζκέλν από ηα βνξεηναλαηνιηθά πξνο ηα λνηηνδπηηθά πξνθαιεί βαζηά
λνηηνδπηηθή ξνή πάλσ από ηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηελ Αθξηθήο (ζρήκα 11.95).
Η ιήμε ηνπ θαηλνκέλνπ έξρεηαη ζηηο 18/04/05. ηελ ζηάζκε ησλ 500hPa (ζρήκα 11.97) ε trough
βξίζθεηαη ζην Ιόλην, πξνζεγγίδνληαο ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ειιάδαο θαη ζπλνδεύεηαη (ιίγν
αλαηνιηθόηεξα ζηελ επηθάλεηα) κε ςπρξό κέησπν πάλσ από ην Αηγαίν (ζρήκα 11.98). Ο
βνξεηναθξηθαληθόο θπθιώλαο έρεη ελζσκαησζεί ζην ρακειό ησλ Άιπεσλ θαη βξίζθεηαη ζηα βόξεηα
Βαιθάληα, αθνινπζώληαο ηε γεληθόηεξε θπθινθνξία. Οη ζεξκέο θαη μεξέο κάδεο, πςειήο
πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζθόλε, έξρνληαη ζε επαθή θάζεηα κε ην ςπρξό κέησπν θαη πξνθαινύλ ην
θαηλόκελν ηεο «Λαζπνβξνρήο». Οη άλεκνη, κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ κεηώπνπ ζηξέθνληαη ζε
βνξεηνδπηηθνύο θαη ε νξαηόηεηα βειηηώλεηαη γξήγνξα θαη αηζζεηά.
ηα ζρήκαηα 11.99, 11.100, 11.101, 11.102 παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηξνύ,
όπσο θαηαγξάθεθε από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο δνξπθόξνπο. Μηα ππθλή δώλε κε ζθόλε, πξνεξρόκελε
από ηελ έξεκν ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Ληβύεο, κεηαθέξεηαη πάλσ από ηελ Μεζόγεην. Η ζθόλε είλαη ηόζν
ππθλή ώζηε ε Κξήηε δελ είλαη νξαηή από ην δηάζηεκα, ελώ ε ππόινηπε Ειιάδα θαίλεηαη κε δπζθνιία.
Η έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά από ηα ζρήκαηα 11.103 θαη 11.105. Η ιήςε ησλ
θσηνγξαθηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο επηθαλείαο ζηε αληνξίλε θαη
ην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ ζηηο 17/04/05 θαη κία εκέξα κε θαιή νξαηόηεηα (ζρήκαηα 11.104 θαη
11.106), γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε ζύγθξηζε. ηα ζρήκαηα 11.107, 11.108 παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο
ηεο Ειιάδαο, ζηηο νπνίεο ε νξαηόηεηα πεξηνξίζηεθε ιόγσ ζθόλεο.

τήκα 11.99. Δορσθορηθή Εηθόλα 17-04-05 / 12UTC
(MODIS ηες NASA Aqua satellite).

τήκα 11.100. Δορσθορηθή Εηθόλα 17-04-05 / 09UTC
(NOAA Chanel-17).
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τήκα 11.102. Δορσθορηθή Εηθόλα 17-04-05 / 12UTC
(MSG - IR).

ηνπο Πίλαθεο 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ θαηξνύ από ηνπο
παξαηεξεηέο πνπ επάλδξσλαλ ηνπο αληίζηνηρνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηηο αλαγξαθόκελεο
εκέξεο. Η πξώηε ζηήιε αληηζηνηρεί ζηελ ώξα ηεο παξαηήξεζεο, ε δεύηεξε ζηνλ άλεκν (όπσο απηόο
θσδηθνπνηείηαη, δειαδή: δηεύζπλζε ηα ηξία πξώηα ςεθία ηνπ αξηζκνύ θαη έληαζε ηα δύν ηειεπηαία.
Σν γξάκκα G ζπκβνιίδεη ξηπαίν άλεκν κε ηελ κέζε έληαζε αξηζηεξά ηνπ θαη ηελ κέγηζηε δεμηά ηνπ.
Έηζη ην 15030G50Κ αληηπξνζσπεύεη λνηηναλαηνιηθό άλεκν, από ηηο 150 0, κε κέζε έληαζε ηνπο 30Kts
θαη ξηπέο κέρξη θαη 50Kts). Η ηξίηε ζηήιε αληηζηνηρεί ζηελ νξαηόηεηα ηελ ώξα ηεο παξαηήξεζεο θαη
κεηξάηαη ζε κέηξα θαη ε ηειεπηαία ζηήιε αληηζηνηρεί ζηα θαηλόκελα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή είλαη ε μεξά αριύο θαη ε ζθόλε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ιήμε ηνπ θαηλνκέλνπ έξρεηαη, γηα ηελ πεξηνρή ηεο νύδαο, όηαλ ν
άλεκνο αξρίζεη λα πλέεη από δπηηθέο δηεπζύλζεηο (Πίλαθαο 11.1, ηξεηο ηειεπηαίεο γξακκέο). Με
βνξεηνδπηηθό άλεκν, ε νξαηόηεηα απμάλεηαη γξήγνξα από 6000Km, ζε 10Km, ην θαηλόκελν ηεο
ζθόλεο πεξηνξίδεηαη αηζζεηά θαη ζην ηέινο εμαιείθεηαη.
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τήκα 11.103. Φωηογραθία επηθαλείας από ηο Μ..
ηες αληορίλες ζηης 17-04-05 / 12UTC.

τήκα 11.104. Φωηογραθία επηθαλείας από ηο Μ..
ηες αληορίλες, εκέρα κε θαιή οραηόηεηα.

τήκα 11.105. Φωηογραθία επηθαλείας από ηο
ιηκάλη ηοσ Ηραθιείοσ ζηης 17-04-05 / 12UTC.

τήκα 11.106. Φωηογραθία επηθαλείας από ηο
ιηκάλη ηοσ Ηραθιείοσ, εκέρα κε θαιή οραηόηεηα.

τήκα 11.107. Πραγκαηηθή θαηάζηαζε ζηης 17-04-05/
12UTC. Ο αλαγραθόκελος αρηζκός δίπια ζε θάζε
Μ.. ζσκβοιίδεη ηελ ορηδόληηα οραηόηεηα ζε κέηρα
(MetShell).

τήκα 11.108. Πραγκαηηθή θαηάζηαζε ζηης 17-04-05/
15UTC Ο αλαγραθόκελος αρηζκός δίπια ζε θάζε
Μ.. ζσκβοιίδεη ηελ ορηδόληηα οραηόηεηα ζε κέηρα
(MetShell).
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Πίλαθας 11.2. Περηγραθή πραγκαηηθής θαηρηθής θαηάζηαζες
ζηολ Μ.. ούδας 17 Απρ 05.
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΟ ΣΑΘΜΟ: ΟΤΔΑ (LGSA)

17-04-05
ΩΡΑ
(Ζ)

ΑΝΕΜΟ

ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ (m)

ΦΑΘΝΟΜΕΝΑ

0820
0850
0920
0950
1020
1050
1120
1150
1220
1250
1320
1350
1420
1450
1520
1550
1620
1650
1720
1750

15030G50KT
16030G50KT
16026G44KT
18022G36KT
17022G36KT
17022G36KT
16024G34KT
17020G30KT
17020G30KT
18014G26KT
18016KT
17016KT
33011KT
32020KT
30023KT
28023KT
31015G25KT
29015KT
28015KT
27015KT

9999
6000
2000
1500
1000
1000
1000
600
600
600
600
600
1000
2500
2500
4000
6000
8000
8000
9999

ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
-

Πίλαθας 11.3. Περηγραθή πραγκαηηθής θαηρηθής θαηάζηαζες
ζηολ Μ.. Ηραθιείοσ17 Απρ 07.
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΟ ΣΑΘΜΟ: ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ (LGIR)

17-04-05
ΩΡΑ
(Ζ)

ΑΝΕΜΟ

ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ (m)

ΦΑΘΝΟΜΕΝΑ

1050
1120
1150
1220
1250
1320
1350
1420
1450
1520
1550
1620
1650
1720
1750
1820
1850
1920
1950
2020
2050
2120
2150
2220
2250
2320

15011G21KT
15018C30KT
16024C35KT
16023C35KT
16027G38KT
17024G34KT
23008KT
14012KT
15025G35KT
15028G40KT
15025G35KT
15023G33KT
18010KT
29014KT
31010KT
30005KT
00000KT
00000KT
00000KT
05004KT
05005KT
10005KT
09003KT
33004KT
27005KT
09004KT

9999
8000
6000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
1000
3000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
6000

ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
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Πίλαθας 11.4. Περηγραθή πραγκαηηθής θαηρηθής θαηάζηαζες
ζηολ Μ.. Σσκπαθίοσ 17 θαη 18 Απρ 05.
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΟ ΣΑΘΜΟ: ΣΤΜΠΑΚΘΟΤ (LGTY)

17-04-05
ΩΡΑ
(Ζ)

ΑΝΕΜΟ

ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ (m)

ΦΑΘΝΟΜΕΝΑ

0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2100

17010KT
15010KT
15014KT
17015KT
17013KT
16010KT
18004KT
24004KT
30003KT
30003KT
30004KT
00000KT

9999
9999
8000
5000
4000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
5000

ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΞΗΡΑ ΑΧΛΗΣ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ

18-04-05
0000
0300
0400
0500
0600

00000KT
00000KT
00000KT
00000KT
27005KT

6000
7000
8000
8000
9999

ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
-

Πίλαθας 11.5. Περηγραθή πραγκαηηθής θαηρηθής θαηάζηαζες
ζηολ Μ.. Καζηειίοσ (Πεδηάδος) 17 θαη 18 Απρ 05.
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΟ ΣΑΘΜΟ: ΚΑΣΕΛΘΟΤ (LGTL)

17-04-05
ΩΡΑ
(Ζ)

ΑΝΕΜΟ

ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ (m)

ΦΑΘΝΟΜΕΝΑ

1030
1100
1130
1200
1230
1300
1330
1400
1430
1500
1530
1600
1630
1700
1800
1830
1900
1930
2000
2100
2200
2300

18021G33KT
18023G33KT
18023G33KT
19024G35KT
19024G37KT
17028G40KT
18026G36KT
18024G36KT
18022G32KT
19018KT
18015KT
19013KT
20010KT
21011KT
20011KT
19011KT
19009KT
00000KT
00000KT
00000KT
00000KT
00000KT

9999
9999
7000
5000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000

ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ

18-04-05
0000
0100
0300
0330
0400

03005KT
00000KT
00000KT
00000KT
00000KT

2000
2000

ΣΚΌΝΗ
ΣΚΌΝΗ

6000
6000
9000

ΣΚΌΝΗ
-
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5. Καύσωνας (22/06/2007)

L

L
L

L

H

H

Σχήμα 11.109. Χάρτης 500 HPA της 21-06-07/
00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.110. Χάρτης 500 HPA της 21-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

L

L

L

H

Σχήμα 11.111. Χάρτης 500 HPA της 22-06-07/
00UTC (ECMWF).

H

Σχήμα 11.112. Χάρτης 500 HPA της 22-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

L
L

L

H

Σχήμα 11.113 Χάρτης 500 HPA της 23-06-07/ 00UTC
(ECMWF).

H

Σχήμα 11.114. Χάρτης 500 HPA της 23-06-07/ 12UTC
(ECMWF).
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L
L

H

Σχήμα 11.115. Χάρτης 500 HPA της 24-06-07/
00UTC (ECMWF).

L

H

Σχήμα 11.116. Χάρτης 500 HPA της 24-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

ηηο 21/06/07, 00UTC, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα – ζηάζκε 500hPa (ζρήκα 11.109), ζηε ιεθάλε
ηεο Μεζνγείνπ θπξηαξρεί αληηθπθιώλαο, κε θέληξν ηηο βόξεηεο αθηέο ηεο Ληβύεο. ην βόξεην ηκήκα
ηνπ, ην ππνηξνπηθό ridge εθηείλεηαη κέρξη ηελ θεληξηθή Επξώπε. Η αληηθπθισληθή θπθινθνξία
απνθόπηεηαη ζηα αλαηνιηθά από trough, ε νπνία θαιύπηεη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην, από ηελ Αίγππην
κέρξη ηηο λνηηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο Σνπξθίαο. Η βνξεηνδπηηθή Επξώπε θαιύπηεηαη από ρακειό, κε
θάληξν ηα Βξεηαληθά λεζηά. ηηο επόκελεο 36 ώξεο (ζρήκαηα 11.110, 11.111, 11.112) ην ρακειό ζηα
βνξεηνδπηηθά θηλείηαη λνηηναλαηνιηθά, ε δηαδξνκή ηνπ όκσο πάλσ από ηελ επεηξσηηθή Επξώπε
απνθόπηεηαη ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, από ην ππνηξνπηθό ridge. Επεξεαδόκελνο από ηελ θίλεζε
ηνπ ρακεινύ, ν αληηθπθιώλαο, επεθηείλεηαη αλαηνιηθόηεξα θαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ θαιύπηεη θαη
ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Σν θέληξν ηνπ όκσο παξακέλεη νπζηαζηηθά αθίλεην. Σν ππνηξνπηθό ridge,
αθνινπζώληαο ηε κέγηζηε θακππιόηεηα ησλ ηζνϋςώλ, δηέξρεηαη πάλσ από ηα Βαιθάληα θαη θαηαιήγεη
λα εθηείλεηαη κέρξη ηε Μαύξε Θάιαζζα. Η εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζρήκαηα 11.113, 11.114, 11.115,
11.116) ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ επίκνλν αληηθπθιώλα ζηε Μεζόγεην θαη ην ππνηξνπηθό ridge πάλσ
από ηελ Ειιάδα θαη ην Αηγαίν λα εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ρακεινύ από βόξεηα ζηα κέζα
γεσγξαθηθά πιάηε. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ε θπθινθνξία πάλσ από ηε Μεζόγεην, ηα Βαιθάληα θαη ηελ
Ιηαιία θαηαιήγεη ζρεδόλ δσληθή.
Οη ηζόζεξκεο ζηα 850hPa (ζρήκα 11.117) ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Αθξηθήο είλαη
δηαηεηαγκέλεο κε δηεύζπλζε από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πνιύ ζπλεζθηγκέλεο, πξάγκα πνπ
καξηπξεί όηη ε πεξηνρή απηή ζύζθημεο ησλ ηζνζέξκσλ δηαρσξίδεη δύν κάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη
βόξεηα απηήο θαη ε άιιε λόηηα, κε έληνλε ζεξκηθή αληίζεζε. Η ξνή ζηα 850hPa βόξεηα ζηελ πεξηνρή
ηεο ζύζθημεο είλαη αζζελήο λνηηνδπηηθή (ζεξκή κάδα θηλείηαη βνξεηόηεξα) δεκηνπξγώληαο κηα ζεξκή
εηζβνιή ζηα λόηηα ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο Μεζνγείνπ. ηηο επόκελεο 48 ώξεο (ζρήκαηα 11.14, 11.115,
11.116, 11.117) ε ζύζθημε ησλ ηζνζέξκσλ γίλεηαη εληνλόηεξε θαη θαιύπηεη όιε ηε δπηηθή Μεζόγεην. Η
ζεξκή εηζβνιή επεθηείλεηαη αλαηνιηθόηεξα θαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ε ηζόζεξκνο ησλ +22 0C,
δηέξρεηαη λόηηα ηεο Κξήηεο θαη εθηείλεηαη αλαηνιηθά, κέρξη ηελ Κύπξν, ελώ ε +240C, δηέξρεηαη από ηελ
αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν, ηε ηεξεά θαη θηάλεη κέρξη ηε δπηηθή Μαθεδνλία. Η ξνή εμαθνινπζεί λα είλαη
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λνηηνδπηηθή θαη λα ηξνθνδνηεί εθ λένπ ηελ εηζβνιή κε ζεξκή θαη πγξή πιένλ (αθνύ δηέξρεηαη πάλσ
από ηε Μεζόγεην) κάδα. Έηζη ην επόκελν 24σξν, ε ηζόζεξκνο ησλ 26 0C πεξηθιείεη όιε ηελ
Πεινπόλλεζν, ηελ αλαηνιηθή ηεξεά ην θεληξηθό θαη λνηηνδπηηθό Αηγαίν θαη ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή
Κξήηε. Εδώ βξίζθεηαη ην δελίζ ηεο ζεξκήο εηζβνιήο. Η ξνή έρεη κεηαηξαπεί ζε βνξεηνδπηηθή (ζρήκα
11.124) απνθόπηνληαο ηελ πξνεγνύκελε θίλεζε ησλ ζεξκώλ θαη πγξώλ αεξίσλ καδώλ. Η ζύζθημε
κεηαθέξζεθε πάλσ από ηελ επεηξσηηθή Ειιάδα θαη κηα κηθξή ςπρξή εηζβνιή δεκηνπξγείηαη ζην Ιόλην.
ηα λόηηα ζαιάζζηα ηκήκαηα όκσο θαη ηελ Κξήηε, ε ςπρξή εηζβνιή δελ έρεη θηάζεη θαη ε ζεξκνθξαζία
ζηε ζηάζκε απηή δελ παξνπζηάδεη αηζζεηή κεηαβνιή.

L

L

H

H

Σχήμα 11.117. Χάρτης 850 ΗPA 21-06-07/ 00UTC
(ECMWF).

L

L

H

Σχήμα 11.119. Χάρτης 850 ΗPA 22-06-07/ 00UTC
(ECMWF).

Σχήμα 11.118. Χάρτης 850 ΗPA της 21-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

L

L

H

Σχήμα 11.120. Χάρτης 850 ΗPA της 22-06-07/ 12UTC
(ECMWF).
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L

H

H

Σχήμα 11.121. Χάρτης 850 ΗPA 23-06-07/ 00UTC
(ECMWF).

H

L
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Σχήμα 11.122. Χάρτης 850 ΗPA της 23-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

H

L

H

H

Σχήμα 11.123. Χάρτης 850 ΗPA 24-06-07/ 00UTC
(ECMWF).

Σχήμα 11.124. Χάρτης 850 ΗPA της 24-06-07/ 12UTC
(ECMWF).

ηελ επηθάλεηα (ζρήκα 11.125) ε αλαηνιηθή Μεζόγεηνο θαιύπηεηαη από ιεθάλε ρακειώλ πηέζεσλ,
κε θέληξν ηελ Κύπξν θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Επξώπεο από πςειέο πηέζεηο, κε εμαίξεζε ηα
βνξεηνδπηηθά ηκήκαηα. Σν πεδίν πάλσ από ην Αηγαίν θαη ηελ Κξήηε είλαη αζζελέο βνξεηναλαηνιηθό.
ηηο επόκελεο 36 ώξεο

(ζρήκαηα 11.126, 11.127, 11.128), ην ρακειό ζηα βνξεηνδπηηθά θηλείηαη

αλαηνιηθόηεξα θαη εκθαλίδεη δεπηεξεύνλ θέληξν. Η επέθηαζε όκσο ηνπ αληηθπθιώλα ησλ Αδνξώλ
αλαηνιηθόηεξα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ρακεινύ πξνο ηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε. Σν ξεύκα ζηελ
επηθάλεηα εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ αζζελέο βνξεηναλαηνιηθό, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αζζελείο
αλέκνπο ζε όιε ηε ρώξα. ηηο επόκελεο 48 ώξεο (ζρήκαηα 11.129, 11.130, 11.131, 11.132) ην
πξσηεύνλ θέληξν ηνπ ρακεινύ πέξαζε ζηε Ρσζία θαη ην δεπηεξεύνλ, επξηζθόκελν ζηε θαλδηλαβία,
βαζαίλεη. Η επέθηαζε ηνπ αληηθπθιώλα ησλ Αδνξώλ, αθνύ ηζρπξνπνηήζεθε ζηελ θεληξηθή Επξώπε,
αξρίδεη λα ππνρσξεί θαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ παξνπζηάδεηαη πνιύ εμαζζελεκέλε. Σν ρακειό ζηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην αληηζέησο, βαζαίλεη. Σν ξεύκα ζηξέθεηαη ζε βνξεηνδπηηθό θαη αξρίδεη λα
εληζρύεηαη.
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H

L

L
L

H

H

Σχήμα 11.125. Χάρτης Επιφανείας της 21-06-07/
00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.126. Χάρτης Επιφανείας της 21-06-07/
12UTC (ECMWF).

L

L

L

L

H

L

H
H

H

H
Σχήμα 11.127. Χάρτης Επιφανείας της 22-06-07
/00UTC (ECMWF).

L

Σχήμα 11.128. Χάρτης Επιφανείας της 22-06-07/
12UTC (ECMWF).

L

H

H

H

Σχήμα 11.129. Χάρτης Επιφανείας της 23-0607/00UTC (ECMWF).

H

Σχήμα 11.130 Χάρτης
07/12UTC (ECMWF).

L

Επιφανείας

της

23-06-
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L
L
H

L

L
L

L

Σχήμα 11.131. Χάρτης Επιφανείας της 24-06-07/
00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.132. Χάρτης Επιφανείας της 24-06-07/
12UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.133. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2106-07/ 00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.134. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2106-07/ 12UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.135. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2206-07/ 00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.136. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2206-07/ 12UTC (ECMWF).
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Σχήμα 11.137. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2306-07/ 00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.138. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2306-07/ 12UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.139. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2406-07/ 00UTC (ECMWF).

Σχήμα 11.140. Χάρτης Ανέμων Επιφανείας της 2406-07/ 12UTC (ECMWF).

Οη πξνγλσζηηθνί ράξηεο αλέκνπ επαιεζεύνπλ ην αζζελέο πεδίν ηεο επηθάλεηαο. Έηζη ζηηο
21/06/07 θαη 22/06/07

(ζρήκαηα 11.133, 11.134, 11.35, 11.36) ν άλεκνο ζηε δπηηθή Κξήηε

παξνπζηάδεηαη αζζελήο θαη κε κηθξή ελίζρπζε ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο, ρσξίο όκσο ε κέγηζηε ξηπή λα
μεπεξλά ηνπο 10Kts. ηηο 23/06/07 (ζρήκαηα 11.137, 11.138) επηθξαηνύλ άπλνηεο όιε ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο. Με κηθξή ελίζρπζε παξνπζηάδεηαη ν άλεκνο ζηηο 24/06/07 ηηο ζεξκέο ώξεο ηεο εκέξαο (ζρήκα
11.140)
ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο
Κξήηεο ν θαηξόο ζα ραξαθηεξίδεηαη από πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη άπλνηεο. Έηζη :
 ηηο 21/06/07 θαη 22/06/07 ν θαηξόο ζα είλαη αίζξηνο. Άλεκνη αζζελείο κεηαβιεηώλ δηεπζύλζεσλ, κε
κηθξή ελίζρπζε ηηο ζεξκέο ώξεο ηεο εκέξαο (ιόγσ εκθάληζεο ηεο ζαιάζζηαο αύξαο) θαη δηεύζπλζε
από ηε ζάιαζζα πξνο ηελ μεξά. Η ζεξκνθξαζία ζα θπκαίλεηαη από 250C έσο 350C (ε ηζόζεξκνο ησλ
200C δηέξρεηαη από ηε δπηηθή Κξήηε).
 ηηο 23/06/07 θαη 24/06/07 ν θαηξόο ζα είλαη αίζξηνο. Άλεκνη αζζελείο, κε κηθξή ελίζρπζε ηηο ζεξκέο
ώξεο ηεο εκέξαο. Η ζεξκνθξαζία ζα θπκαίλεηαη ζηηο 23/06 από 250C έσο 380C (ε ηζόζεξκνο ησλ

11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

161

240C δηέξρεηαη από ηε δπηηθή Κξήηε), ελώ ζηηο 24/06 από 280C έσο 420C (ε ηζόζεξκνο ησλ 270C
δηέξρεηαη από ηε δπηηθή Κξήηε).

Η επαιήζεπζε ηεο παξαπάλσ πξόγλσζεο κπνξεί λα γίλεη εύθνια κε ηνλ Πίλαθα 11.6. Οη ηηκέο ηνπ
πίλαθα αληηπξνζσπεύνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο αλέκνπ θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηνλ
Μεηεσξνινγηθό ηαζκό ηεο νύδαο ζηηο 20, 21, 22,23 θαη 24 Ινπλίνπ 2007. ηελ πξώηε ζηήιε ηνπ
πίλαθα αλαθέξνληαη νη ώξεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο. ηε ζηήιε «ΑΝΕΜΟ»
παξνπζηάδεηαη ε δηεύζπλζε θαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ πνπ επηθξαηνύζε ζηελ πεξηνρή (ηα πξώηα ηξία
ςεθία ηνπ πεληαςήθηνπ αξηζκνύ αληηζηνηρνύλ ζηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη ηα επόκελα δύν ζηελ
έληαζε απηνύ, κεηξνύκελε ζε θόκβνπο – Knots). ηε ζηήιε «ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ» παξνπζηάδεηαη ε
ζεξκνθξαζία επηθαλείαο γηα ηηο αληίζηνηρεο ώξεο ησλ παξαηεξήζεσλ.
Έηζη, ζηηο 20/06/07, ε ζεξκνθξαζία θπκάλζεθε από ηνπο 230C έσο ηνπο 340C, ελώ άπλνηεο
επηθξαηνύζαλ θαζ’ όιε ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. Μηθξή ελίζρπζε παξνπζίαζε ν άλεκνο ην
κεζεκέξη, ε κέγηζηε ξηπή ηνπ όκσο δελ μεπέξαζε ηνπο 10Kts.
ηηο 21/06/07 ε ζεξκνθξαζία θπκάλζεθε από ηνπο 230C έσο ηνπο 320C. εκαληηθή ελίζρπζε
παξνπζίαζε ν άλεκνο ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο, κε κέγηζηε ξηπή ηνπο 18Kts από βνξεηναλαηνιηθή
δηεύζπλζε (δειαδή από ηνλ θόιπν ηεο νύδαο – ζαιάζζηα επηθάλεηα, πξνο ην αεξνδξόκην – μεξά). Η
ελίζρπζε απηή ηνπ αλέκνπ πεξηόξηζε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κόλν κέρξη ηνπο 32 0C.
ηηο 22/06/07 ε εκεξήζηα κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ 240C έσο ηνπο 340C. Οη άλεκνη ήηαλ
αζζελείο, κέρξη 11Kts.
ηηο 23/06/07 ε ειάρηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ήηαλ 230C θαη ε κέγηζηε 360C. Οη άλεκνη είλαη
αζζελήο όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ε έληαζή ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο 8Kts.
Σέινο ζηηο 24/06/07 ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία έθηαζε ηνπ 420C ελώ ε ειάρηζηε δελ έπεζε θάησ
από 270C. Καη απηή ε εκέξα ραξαθηεξίδεηαη από άπλνηεο όζνλ αθνξά ην πεδίν ησλ αλέκσλ.

Εύθνια παξαηεξεί θαλείο όηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πξνγλσζηηθά ζηνηρεία πξνζεγγίδνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ηεο πξαγκαηηθόηεηα. Οη αζζελείο άλεκνη ηεο πξόγλσζεο επαιεζεύηεθαλ, εθηόο από ηηο
ξηπέο ζηηο 21/06 νη νπνίεο κάιινλ νθείινληαη ζε δηαηαξαρή κηθξήο θιίκαθαο ηελ νπνία δελ ήηαλ
δπλαηό λα εληνπίζεη ην αξηζκεηηθό κνληέιν (δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 50Km). Οη ζεξκνθξαζηαθέο
κεηαβνιέο, νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθό θαλόλα πνπ αλαθέξεηαη ζην 8ν
Κεθάιαην, αθνινύζεζαλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο πξαγκαηηθέο, κε κηθξέο κόλν απνθιίζεηο.
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Πίνακας 11.6. Περιγραθή πραγμαηικής καιρικής καηάζηαζης ζηον Μ.. ούδας 20 έως 24 Ιοσν 07.

20-06-07

21-06-07

22-06-07

23-06-07

24-06-07

ΩΡΑ
(Ζ)
0050

ΑΝΕΜΟ
(Kts)
00000

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
(0C)
24

ΑΝΕΜΟ
(Kts)
27005

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
(0C)
24

ΑΝΕΜΟ
(Kts)
28004

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
(0C)
24

ΑΝΕΜΟ
(Kts)
00000

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
(0C)
24

ΑΝΕΜΟ
(Kts)
00000

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
(0C)
27

0150

00000

24

00000

23

00000

24

00000

24

00000

28

0250

00000

24

00000

23

00000

24

00000

23

00000

28

0350

00000

24

00000

23

00000

24

00000

25

00000

27

0450

00000

27

00000

26

00000

25

00000

28

00000

29

0550

00000

30

25004

28

00000

28

10004

31

00000

31

0650

00000

30

06006

30

09004

30

09004

33

35010

32

0750

00000

31

05010

31

13004

31

13004

34

30005

37

0850

06005

32

05014

32

11006

32

06005

35

23012

39

0950

06010

33

06018

32

06008

33

11007

35

32011

41

1050

06005

34

05010

32

12010

34

12007

35

33006

41

1150

06010

34

03010

32

12010

34

11008

36

04004

42

1250

07005

34

32008

31

13010

34

20007

36

04004

42

1350

06010

34

33004

32

29011

35

13008

36

10004

42

1450

07010

34

05006

32

33008

34

32008

34

00000

41

1550

05006

33

04004

32

29003

32

32008

34

31005

39

1650

00000

32

00000

31

00000

30

00000

31

31005

37

1750

00000

31

00000

31

00000

28

00000

30

00000

34

1850

00000

28

00000

30

00000

27

00000

29

00000

31

1950

00000

27

00000

28

00000

25

00000

28

00000

30

2050

00000

27

00000

27

00000

25

00000

29

14010

30

2150

00000

27

00000

25

00000

25

00000

28

16004

28

2250

00000

26

00000

25

00000

25

00000

28

16004

28

2350

00000

23

00000

24

00000

24

00000

28

13004

28

12Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ

12Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ

163

12Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ

164

Οη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο είλαη πεξίπινθεο θαη
πνιπάξηζκεο. Ο άλζξσπνο αλέθαζελ έθαλε πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηνπο λόκνπο
πνπ δηέπνπλ ηνπο κεραληζκνύο απηήο. Έηζη αξρηθά επηλόεζε θάπνηεο πξσηόγνλεο κεζόδνπο γηα ηελ
πξόβιεςε κεξηθώλ πεξηνδηθώλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη αξγόηεξα θαηέιεμε ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη
ζηελ επηζηήκε ηεο Μεηεσξνινγίαο.
ηηο κέξεο καο νη θπζηθνί λόκνη πεξηγξάθνληαη ρξεζηκνπνηώληαο πνιύπινθεο καζεκαηηθέο
εμηζώζεηο, νη νπνίεο όρη κόλν ζπζρεηίδνπλ δηάθνξεο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο κεηαμύ ηνπο,
αιιά επηπιένλ ππνινγίδνπλ θαη ηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο απηώλ. Οη εμηζώζεηο απηέο απνηεινύλ ην
βαζηθόηεξν εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ ηεο αηκόζθαηξαο θαη ε ιύζε ηνπο είλαη
κνλαδηθή, αλ νη αξρηθέο ηηκέο όισλ ησλ κεγεζώλ πνπ απνηεινύλ ην ζύζηεκα είλαη γλσζηέο κε
αθξίβεηα. Αλ δειαδή ππνηεζεί όηη ε Γε θαη ε αηκόζθαηξα απνηεινύλ έλα θιεηζηό θιαζηθό
ληεηεξκηληζηηθό ζύζηεκα, ρσξίο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, ηόηε κπνξεί λα δηαηππσζεί ε άπνςε όηη
απηή αθνινπζεί κηα κνλαδηθή θαη ζεσξεηηθά πξνβιέςηκε πνξεία.
Η παξαπάλσ ζέζε απνηειεί ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αξηζκεηηθήο
πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Όκσο θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ πξνβιήκαηνο από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε,
παξνπζηάδνληαη δύν ζνβαξά επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Σν πξώην αθνξά ηελ αδπλακία αθξηβνύο
επίιπζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ θαη ην δεύηεξν ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία
θαηαγξαθήο ησλ άπεηξσλ ςεθίσλ, ησλ άξξεησλ αξηζκώλ, πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο
αηκόζθαηξαο.
ηηο πεξηπηώζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ αλαιύζεθαλ, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο
εξγαζίαο, νη δύν παξαπάλσ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξνθαινύλ απόθιηζε από ηελ πξαγκαηηθή
εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία άιιεο θνξέο είλαη πεξηζζόηεξν θαη άιιεο ιηγόηεξν ζεκαληηθή.
Αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξνγλσζηηθώλ από ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα νθείινληαη θαη ζην
γεγνλόο όηη ε επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ γίλεηαη ζε δηαθξηηά ζεκεία ηνπ ρώξνπ, θαη κε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά βήκαηα. Έηζη δηαηαξαρέο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο δελ γίλνληαη αληηιεπηέο από ην κνληέιν.
Σν πξόβιεκα απηό ζα αληηκεησπηζηεί κόλν κε ηελ αύμεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ησλ
κνληέισλ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξνληθνύ βήκαηνο πνπ απηά ρξεζηκνπνηνύλ. Σα νθέιε από κηα ηέηνηα
πξόνδν είλαη πνιιαπιά θαη πεξηιακβάλνπλ:
 θαιύηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο νξνγξαθίαο θαη ηεο θαηαλνκήο μεξάο – ζάιαζζαο,
 θαιύηεξε πεξηγξαθή ησλ ζπλνπηηθώλ θαη ππν-ζπλνπηηθώλ θπθινθνξηώλ,
 βειηησκέλε αθνκνίσζε ησλ παξαηεξήζεσλ,
 βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνγλώζεσλ ησλ δηαθόξσλ κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ
 κεγαιύηεξν δπλακηθό πξόγλσζεο έληνλσλ θαηλνκέλσλ.
Σα πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ πιένλ πξαγκαηηθόηεηα, έξρνληαη γηα
λα δώζνπλ ιύζε ζην παξαπάλσ πξόβιεκα. Η ηδέα ηεο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο είλαη ζρεηηθά
απιή θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο επεμεξγαζηώλ γηα ηε ιύζε ελόο κνλαδηθνύ
πξνβιήκαηνο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δέθα γηα παξάδεηγκα εξγάηεο βάθνπλ έλα ζπίηη πνιύ
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γξεγνξόηεξα απ' όηη έλαο, έηζη 2, 16, ή 64 επεμεξγαζηέο κπνξνύλ λα ιύζνπλ έλα πξόβιεκα πνιύ
γξεγνξόηεξα απ' όηη έλαο. ηελ πξάμε βέβαηα ηα πξάγκαηα απέρνπλ πνιύ από ην
ππεξαπινπζηεπκέλν παξάδεηγκα.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε απόδνζε ηεο κεραλήο, ζα πξέπεη ε θαηαλνκή ηνπ
θόξηνπ εξγαζίαο ζηνπο επεμεξγαζηέο λα είλαη νκνηόκνξθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ
θώδηθα. Όπσο όινη νη εξγάηεο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη ην ίδην θαη κάιηζηα ζην κέγηζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, έηζη θαη όινη νη επεμεξγαζηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην κέγηζην ηεο
ππνινγηζηηθήο ηνπο ηζρύνο ζπλερώο.
Ωζηόζν ε απηόκαηε θαηαλνκή ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο από ην ίδην ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα
ζηνπο επεμεξγαζηέο δελ είλαη ε πην απνδνηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη επεμεξγαζηέο
απαζρνινύληαη αλνκνηόκνξθα θαη θαηά ζπλέπεηα ην απνηέιεζκα δελ είλαη θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθό.
Πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε παξέκβαζε εηδηθώλ
πξνγξακκαηηζηώλ ζην ζεηξηαθό θώδηθα ηνπ κνληέινπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε παξάιιειν
ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθέο βηβιηνζήθεο παξάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνύ (MPI, PVM θηι). ην
πξόγξακκα «ΚΙΡΩΝ» ην παξαπάλσ έξγν πινπνηήζεθε από ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σα απνηειέζκαηα θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθά (Δλώ ν ζεηξηαθόο
θώδηθαο απαηηεί 18 ώξεο θαη 36 ιεπηά ν παξάιιεινο θώδηθαο απαηηεί κόλν 2 ώξεο θαη 47 ιεπηά γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ).
ε δηεζλέο επίπεδν ε κέζνδνο πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ παξαιιεινπνίεζε κεηεσξνινγηθώλ
κνληέισλ είλαη ε domain decomposition. ύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ε πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ
κνληέινπ δηαρσξίδεηαη ζε ππνηνκείο. Ο θάζε ππνηνκέαο αληηζηνηρεί ζε κηα κηθξόηεξε γεσγξαθηθά
πεξηνρή θαη ν θάζε επεμεξγαζηήο αλαιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ ζε έλα
από ηνπο παξαπάλσ ππνηνκείο. Απηό πνπ επηηπγράλεηαη ηειηθά κε ηε κέζνδν απηή, είλαη ε
δηάζπαζε ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο ζε έλα αξηζκό όκνησλ ππνπξνβιεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ν θάζε
επεμεξγαζηήο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ δηθνύ ηνπ ππνπξνβιήκαηνο ζπγρξόλσο
κε ηνπο ππόινηπνπο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε καζεκαηηθή ζπλέπεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξηθώλ
εμηζώζεσλ ζηα άθξα ηνπ θάζε ππνηνκέα, ν θάζε επεμεξγαζηήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε όινπο
ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ ζηα όξηα.
Έηζη ε αηκόζθαηξα πξνζνκνηώλεηαη ζπλερώο κε πην ξεαιηζηηθό ηξόπν αθνύ νη αξηζκεηηθέο
κέζνδνη δηαξθώο βειηηώλνληαη, ην πιέγκα ησλ ζεκείσλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ππθλό, ηα ππό
κειέηε ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο απμάλνληαη, εηζάγνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο νξνγξαθίαο,
βιάζηεζεο θαη ηύπνπ εδάθνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη είλαη
ζπλερώο πην αμηόπηζηα θαη πην αλαιπηηθά θαη ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ βειηηώλεηαη ζε ηνπηθό επίπεδν
ππνζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο
θιάδνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (αζιεηηζκό, γεσξγία, κεηαθνξέο -ζαιάζζηεο, ελαέξηεο, ρεξζαίεο-,
ηνπξηζκό, Γεκόζηα έξγα). Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη κε ηα κνληέια θαηξνύ ε επηζηήκε απιά
πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη έλα πνιύ ζύλζεην πξόβιεκα όζν θαιύηεξα κπνξεί. ε θακία πεξίπησζε
όκσο δελ ην αληηκεησπίδεη ηδαληθά.
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Στον παρακάτω πίνακα εκθαλίδνληαη τα πεδία που κπνξνύλ να διατεθούν, από ην ληεηεξκηληζηηθό
κνληέιν ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ Μεζνπξόζεζκσλ Πξνγλώζεσλ, σε οριζόντιες ηνκέο καθώς και οι
κωδικοί και οι κνλάδεο κέηξεζήο ηνπο. Μερικά από αυτά τα πεδία, όπως η θπηνθάιπςε και η τραχύτητα
της επιφάνειας, παρέχονται µόνο στον χρόνο ανάλυσης. Εκτός από τα πεδία του Πίνακα Ι.1, το
Ευρωπαϊκό κέντρο παρέχει τεσσάρων και πέντε εκεξώλ κέζεο ηηκέο ηνπ ύψους (γεσδπλακηθνύ) στα 500
hPa, της ζεξκνθξαζίαο στα 850 hPa, της πίεσης στη κέζε ζηάζκε της θάλασσας και της συνολικής
βροχόπτωσης.

Πίνακας Ι.1 Διαθέσιμα προϊόντα τοσ ντετερμινιστικού μοντέλοσ.

Κωδικός

υνηόμευζη

3

PT

27
28
29

+

Όνομα Πεδίου
Δπλακηθή Θεξκνθξαζία

Μονάδες
Κ

+

CVL

Φπηνθάιπςε κε ρακειά θπηά

0-1

CVH

+

0-1

Φπηνθάιπςε κε πςειά θπηά

+

TVL

Σύπνο ρακειήο θπηνθάιπςεο

30

TVH

Σύπνο πςειήο θπηνθάιπςεο

+

31

CI

Κάιπςε από ζαιάζζην πάγν

0-1

32

ASN

Αλαθιαζηηθόηεηα Υηνληνύ

0-1

33

RSN

Ππθλόηεηα ρηνληνύ

34

SSTK

Θεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο

K

35

ISTL1

Ice surface temperature level 1

K

36

ISTL2

Ice surface temperature level 2

K

37

ISTL3

Ice surface temperature level 3

K

38

ISTL4

Ice surface temperature level 4

Κ

39

SWVL1

Καη’ όγθν πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 1νπ ππεδάθηνπ
ζηξώκαηνο ζε λεξό

m3 m-3

40

SWVL2

Καη’ όγθν πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 2νπ ππεδάθηνπ
ζηξώκαηνο ζε λεξό

m3 m-3

: δηαζέζηκν κόλν στην ανάλυση

-

Kg/m3
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++

+

**

41

SWVL3

Καη ’όγθν πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 3νπ ππεδάθηνπ
ζηξώκαηνο ζε λεξό

m3m-3

42

SWVL4

Καη’ όγθν πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 4νπ ππεδάθηνπ
ζηξώκαηνο ζε λεξό

m3 m-3

44

ES

45

SMLT

Λησκέλν ρηόλη

49

10FG

Ρηπέο αλέκνπ ζηα10 κέηξα++

m of
water
m of
water

Εμαηκηδόκελν Υηόλη

m/s

53

MONT

Montgomery Potential

m2 s-2

54

PRES

Πίεζε

Pa

57

UBV

W m-2

58

PAR

59

CAPE

Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα
Photosynthetically active radiation at the
surface
Δηαζέζηκε δπλακηθή ελέξγεηα γηα αλσµεηαθνξά

60

PV

Δπλακηθόο ζηξνβηιηζκόο

m2s-1Kkg-1

121

MX2T6

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα 2 µ. ζηηο
πξνεγνύκελεο 6 ώξεο

Κ

122

MN2T6

Ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα 2 µ. ζηηο
πξνεγνύκελεο 6 ώξεο

Κ

123

10FG6

128

BV

129

Z

Γεσδπλακηθό

130

T

Θεξκνθξαζία

130

TA

131

WIND

131

+

Ρηπέο αλέκνπ ζηα10 µ. ζηηο πξνεγνύκελεο 6
ώξεο
Budget Values

Θεξκνθξαζηαθέο αλσκαιίεο ζηα850 hPa

W m-2
J kg-1

m/s
m2 s-2
K

**

K

Σαρύηεηα θαη δηεύζπλζε αλέκνπ

-

U

U-ηαρύηεηα

m/s

132

V

V-ηαρύηεηα

m/s

133

Q

Εηδηθή πγξαζία

kg/kg

134

SP

Πίεζε ζηελ επηθάλεηα

Pa

135

W

Καηαθόξπθε ηαρύηεηα

Pa/s

136

TCW

πλνιηθή πνζόηεηα λεξνύ ζηε ζηήιε

kg m-2

137

TCWV

πλνιηθή πνζόηεηα πδξαηκώλ ζηε ζηήιε

kg m-2

138

VO

ηξνβηιηζκόο

s-1

139

STL1

Θεξκνθξαζία ηνπ1νπ ππεδάθηνπ ζηξώκαηνο

Κ

: δηαζέζηκν µόνο προγνωστικά

: δηαζέζηκν κόλν στην ανάλυση
: δηλώνει θαζκαηηθά θηιηξαξηζκέλν πεδίο
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139

ST

Θεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα

Κ

141

SD

Ύςνο ρηνληνύ

m

142
143

SF

145

Μεγάιεο Κιίκαθαο πεηόο

Τεηόο ιόγσ αλσκεηαθνξάο

BLD

Μείσζε ηεο ελέξγεηαο ζην νξηαθό ζηξώκα

W m-2 s

146

SSHF

Επηθαλεηαθή ξνή αηζζεηήο ζεξκόηεηαο++

W m-2 s

147

SLHF

Επηθαλεηαθή ξνή ιαλζάλνπζαο ζεξκόηεηαο++

W m-2 s

148

CHNK

Charnock

-

151

MSL

Πίεζε ζηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο

Pa

152

LNSP

Λνγάξηζκνο επηθαλεηαθήο πίεζεο

-

155

D

Απόθιηζε

s-1

156

GH

Γεσδπλακηθό ύςνο

m
**

156

THK

Ππθλόηεηα ηνπ ζηξώκαηνο 1000/500 hPa

156

THKA

Αλσκαιία ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ζηξώκαηνο
1000/500 hPa **

m

157

R

ρεηηθή πγξαζία

-

159

BLH

Ύςνο ηνπ νξηαθνύ ζηξώκαηνο

m
+

SDOR

Σππηθή απόθιηζε ηεο νξνγξαθίαο

ISOR

+

Anisotrophy Subgrid Orography

m

+

-

162

ANOR

Angle of Subgrid Orography

163

SLOR

Slope of Subgrid Orography

-

164

TCC

πλνιηθή λεθνθάιπςε

(0 - 1)

165

10WN

Σαρύηεηα θαη δηεύζπλζε αλέκνπ ζηα10 µ.

-

165

10U

U ζηα10 µ.

m/s

166

10V

V ζηα10 µ.

m/s

167

2T

Θεξκνθξαζία ζηα 2 µ.

Κ

168

2D

Θεξκνθξαζία ζεκείνπ δξόζνπ ζηα 2 µ.

rad

++

169

SSRD

Surface solar radiat. downwards

170

STL2

Θεξκνθξαζία ηνπ2νπ ππεδάθηνπ ζηξώκαηνο

173
174

LSM
SR
AL

Μάζθα Ξεξάο / Θάιαζζαο
Σξαρύηεηα επηθάλεηαο
Αλαθιαζηηθόηεηα

+

: δηλώνει συσσώρευση από την αρχή της πρόγνωσης

**

m

*

m

172

++

m
*

Υηνλόπησζε

161

+

CP

144

160

*

LSP

*

: δηαζέζηκν µόνο προγνωστικά
: δηλώνει θαζκαηηθά θηιηξαξηζκέλν πεδίο

: δηαζέζηκν κόλν στην ανάλυση

+

+

K
W m-2 s
Κ
(0, 1)
m
-

169
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++

*

Surface thermal radi. downwards++

W m-2 s

SSR

Ηιηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα++

W m-2 s

177

STR

Θεξκηθή αθηηλνβνιία από ηελ επηθάλεηα++

W m-2 s

178

TSR

Ηιηαθή αθηηλνβνιία ζην άλσ άθξν ηεο
αηκόζθαηξαο

W m-2 s

179

TTR

Θεξκηθή αθηηλνβνιία ζην άλσ άθξν ηεο
αηκόζθαηξαο

180

EWSS

U -ηάζε*

Ν m-2

181

NSSS

V -ηάζε*

N m-2

182

E

Εμάηκηζε++

m of
water

183

STL3

Θεξκνθξαζία ηνπ3νπ ππεδάθηνπ ζηξώκαηνο

186

LCC

Νεθνθάιπςε από ρακειά λέθε

(0 - 1)

187

MCC

Νεθνθάιπςε από κεζαία λέθε

(0 - 1)

188

HCC

Νεθνθάιπςε από πςειά λέθε

(0 - 1)

189

SUND

175

STRD

176

Δηάξθεηα ειηνθάλεηαο

W m-2 s

Κ

s
*

N m-2 s

195

LGWS

Latitude Gravity Wave Stress

196

MGWS

Meridional Gravity Wave Stress*

N m-2 s

197

GWD

Μείσζε ηεο ελέξγεηαο ησλ βαξπηηθώλ
θπκάησλ*

N m-2 s

198

SRC

Πνζόηεηα λεξνύ ζηελ επηθάλεηα

201

MX2T

202

MN2T

203

O3

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα 2 µ. από ηελ
πξνεγνύκελε κεηεπεμεξγαζία
απνηειεζκάησλ++
Ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα 2 µ. από ηελ
πξνεγνύκελε κεηεπεμεξγαζία
απνηειεζκάησλ++
Αλαινγία κίγκαηνο όδνληνο θαηά κάδα

205

RO

Απνξξνή

206

TCO3

πλνιηθό Όδνλ ζηελ θαηαθόξπθε ζηήιε

208

TSRC

Top Net Solar Radiation Clear Sky

209

TTRU

Top Thermal Radiation Upward

210

SSRC

Surface net solar radiation, clear sky

W m-2

211

STRC

Surface net thermal radiation, clear sky

W m-2

228

TP

234

LSRH

235

SKT

m
(ofwater)
K

K
Kg / Kg
Kg/m

πλνιηθόο πεηόο*

m

Log Surface Roughness – Heat

-

Θεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα

Κ

: δηαζέζηκν µόνο προγνωστικά

: δηλώνει συσσώρευση από την αρχή της πρόγνωσης
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236

STL4

Θεξκνθξαζία ηνπ 4νπ ππεδάθηνπ ζηξώκαηνο

Κ

238

TSN

Θεξκνθξαζία ηνπ ζηξώκαηνο ρηνληνύ

Κ

243

FAL

Πξνγλσζηηθή αλαθιαζηηθόηεηα

244

FSR

Πξόγλσζε επηθαλεηαθήο ηξαρύηεηαο

m

245

FLSR

Forecast Log Surf. Roughness Heat

-

246

CLWC

Πεξηεθηηθόηεηα ησλ λεθώλ ζε λεξό

Kg/Kg

247

CIWC

Πεξηεθηηθόηεηα ησλ λεθώλ ζε πάγν

Kg/Kg

248

CC

Νεθνθάιπςε

0-1

(0 - 1)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ: ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ο Ιαλνπάξηνο είλαη ν ςπρξόηεξνο κήλαο ηνπ έηνπο κε κέζε ζεξκνθξαζία 10,9oC. Ο κέζνο πεηόο
ηνπ κήλα είλαη κόιηο 46,6mm θαη εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 17 κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Υηόλη
κπνξεί λα εκθαληζηεί αιιά κε ζρεηηθά ήπηεο κέζεο ζεξκνθξαζίεο ρηνληνύ πνπ ηείλνπλ ζην κάιινλ
γξήγνξν ιηώζηκό ηνπ. Ο πεηόο είλαη ζπρλά παξαηεηακέλνο εμαηηίαο ησλ ζπζηεκάησλ βαξνκεηξηθώλ
ρακειώλ πνπ θηλνύληαη πάλσ από ηελ πεξηνρή απηή ηελ πεξίνδν ηνπ έηνπο.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

10,9oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

14,3oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

7,8oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

26oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

0o C

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

16,12

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

46,6mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

1,14

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,07

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε
(Beaufort)

Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B

BA

A

NA

N

NΓ

Γ

BΓ

Πνζνζηό

0,125
2,701
4,065
4,265
2,132
1,276
0,507
0,131
15,201

0,050
1,388
2,626
2,289
0,850
0,494
0,081
0,031
7,081

0,344
2,820
3,233
1,394
0,325
0,131
0,025
8,273

0,063
1,870
1,332
0,669
0,363
0,113
0,056
0,081
4,546

0,094
1,013
0,757
0,369
0,175
0,200
0,019
0,019
2,645

0,031
1,257
1,088
0,544
0,138
0,081
0,069
3,208

0,256
3,764
5,859
5,584
2,376
0,994
0,419
0,069
0,025
19,35

0,213
2,220
3,277
2,645
0,544
0,288
0,150
0,019
9,355

29,565%
1,201%
17,059%
22,236%
17,759%
6,903%
3,577%
1,326%
0,350%
0,025%
100%
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Ο θαηξόο παξακέλεη λεθειώδεο θαη ςπρξόο γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο θαη πεηόο
εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 14 εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Καηαηγίδεο επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή όπσο
θαη ζηνπο πξνεγνύκελνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. Σα πξώηα ζπζηήκαηα πξνέξρνληαη από θπθιώλεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζηνλ θόιπν ηεο Γέλνβαο θαη θηλνύληαη λνηηναλαηνιηθά, πάλσ ή θνληά από ηελ βόξεηα
Κξήηε. Σα επόκελα ζπζηήκαηα πξνέξρνληαη από θπθιώλεο πνπ αλαπηύζζνληαη ιίγν λνηηόηεξα από ηελ
νξνζεηξά ηνπ Άηιαληα θαη θηλνύληαη βνξεηναλαηνιηθά θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ κέζα ζηελ αλαηνιηθή
ιεθάλε. Κπθιώλεο θηλνύκελνη κε ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ηείλνπλ λα θηάζνπλ ζηελ εγγύηαηε πεξηνρή
ηεο Κύπξνπ, πξνθαιώληαο πεξηόδνπο κε λεθειώδε θαηξό πάλσ από ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο θαη ζηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

11oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

14,7oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

7,7oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

30oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

0o C

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

14,33

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

102,9mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

2,77

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,16

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0,409
2,655
3,996
4,271
2,527
1,193
0,288
0,181
0,040
0,027
15,59

BA
0,107
1,676
2,507
1,891
0,825
0,215
0,074
0,080
0,007
7,381

A
0,248
2,809
4,445
1,703
0,402
0,101
0,067
9,775

NA
0,188
1,374
1,408
0,630
0,543
0,161
0,074
0,034
0,007
0,027
4,445

N
0,121
1,482
0,737
0,818
0,503
0,161
0,047
0,020
0,020
3,909

NΓ
0,054
0,831
0,644
0,429
0,241
0,107
0,040
0,027
2,373

Γ
0,080
3,553
5,296
4,874
2,729
1,274
0,409
0,127
18,34

BΓ
0,080
2,326
3,627
3,298
1,079
0,355
0,101
0,067
0,007
10,94

Πνζνζηό
27,165%
1,287%
16,787%
22,660%
17,914%
8,850%
3,576%
1,099%
0,536%
0,080%
0,027%
0,027%
100%
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ηελ Κξήηε ην Μάξηε μεθηλάεη ε κεηάβαζε ζηελ άλνημε. Η κεηάβαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη
πεξηζζόηεξν από κείσζε ζηα επίπεδα ηεο βξνρήο θαη ηνλ λεθειώδε θαηξό παξά από κεηαβνιή ζηε
ζεξκνθξαζία. Η ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο, πνπ πεξηβάιιεη ηελ Κξήηε, παίξλεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή
ηεο ην κήλα απηό, κε κηα κέζε ζεξκνθξαζία 15oC. Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ρακειώλ βαξνκεηξηθώλ
ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θηλνύληαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, κεηώλεηαη αθνύ ηα ζπζηήκαηα θηλνύληαη
πιένλ ζε κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

12.6oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

16.5oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

8.7oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

33.4oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

0.40C

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

11.74

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

80mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

2.49

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0.98

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0,232
2,542
3,899
3,911
2,004
0,642
0,153
0,024
13,41

BA
0,183
1,210
2,359
1,491
0,715
0,244
0,061
6,264

A
0,318
4,412
5,647
2,182
0,629
0,128
0,098
0,055
13,47

NA
0,073
1,919
1,791
0,843
0,312
0,147
0,110
0,049
0,024
5,268

N
0,018
0,801
0,672
0,312
0,324
0,098
0,061
0,018
2,304

NΓ
0,031
0,409
0,507
0,330
0,092
0,012
0,006
1,387

Γ
0,238
3,147
5,451
5,812
2,347
1,497
0,495
0,202
19,19

BΓ
0,031
2,988
4,437
3,355
1,522
0,727
0,141
0,018
13,22

Πνζνζηό
25,348%
1,124%
17,575%
24,762%
18,235%
7,944%
3,495%
1,124%
0,367%
0,024%
100%
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Ο Απξίιεο ραξαθηεξίδεη ην ηέινο ηεο πγξήο πεξηόδνπ ζηελ Κξήηε. Σν ύςνο ηνπ πεηνύ κεηώλεηαη
θαη θηάλεη κόιηο ζηα 32mm. Οη Δηεζίεο πνπ ζα επηθξαηνύλ όιν ην θαινθαίξη εκθαλίδνληαη ζην ηέινο
ηνπ κήλα. Οη ρεηκεξηλέο θαηαηγίδεο κεηαθηλνύληαη βνξεηόηεξα, έμσ από ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Έλα
ή δύν ζπζηήκαηα ρακειώλ βαξνκεηξηθώλ εκθαλίδνληαη ζηνλ θόιπν ηεο Γέλνβαο ή ιίγν λνηηόηεξα ηεο
νξνζεηξάο ηνπ Άηιαληα. Απηά ηα ζπζηήκαηα επζύλνληαη γηα ηελ πγξαζία θαη ηηο λεθειώδεηο εκέξεο
πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα απηνύ.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

15.8oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

20oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

11.3oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

35.6oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

3o C

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

7.72

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

31.7mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

1.3

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

1.4

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0,347
2,260
2,847
1,755
0,650
0,183
0,044
8,087

BA
0,158
0,947
1,338
1,035
0,126
0,069
3,674

A
0,29
5,101
6,717
2,128
0,530
0,189
0,044
0,019
15,02

NA
0,208
2,626
1,806
0,783
0,335
0,145
0,196
0,006
0,032
6,136

N
0,069
0,770
0,410
0,309
0,139
0,101
0,063
0,025
0,019
1,907

NΓ
0,057
0,524
0,600
0,303
0,101
0,120
0,025
0,025
0,025
1,780

Γ
0,202
3,422
5,922
6,622
3,857
1,831
0,593
0,095
22,54

BΓ
0,158
3,920
5,865
4,236
1,458
0,492
0,170
0,006
16,31

Πνζνζηό
24,396%
1,515%
19,722%
25,505%
17,172%
7,197%
3,131%
1,136%
0,177%
0,076%
100%
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Οη Δηεζίεο θαζηεξώλνληαη πιήξσο από ηα κέζα ηνπ κήλα. Απηόο ν μεξόο άλεκνο είλαη ν πην
επίκνλνο ζηε Δπξσπατθή ήπεηξν. Σν θαηλόκελν απηό έρεη επηπηώζεηο ζε όιν ην αλαηνιηθό κηζό ηεο
Μεζνγείνπ θαη εκκέλεη όιν ην θαινθαίξη. Ο κήλα Μάτνο ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ αληηθπθιώλα ησλ
Αδνξώλ, ν νπνίνο εθηείλεηαη ζηε πεξηνρή απηή θαη εκπνδίδεη ηελ κεηαθνξά ςπρξνύ αέξα ζηε ιεθάλε
ηεο Μεζνγείνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηελ Κξήηε, δεκηνπξγνύλ έλα απόηνκν πέξαζκα από ηελ
άλνημε ζην θαινθαίξη.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

20,1oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

24,5oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

14,8oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

39,0oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

6,8oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

4,05

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

12,9mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

0,98

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

1,12

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11

B
0.299
2.664
2.933
1.876
0.434
0.024
0.024
-

BA
0.098
0.758
1.588
0.611
0.073
0.092
-

A
0.709
6.006
6.647
2.645
0.373
0.079
-

NA
0.128
2.438
1.619
0.532
0.098
0.006
-

N
0.092
0.696
0.177
0.141
0.177
0.043
0.049
-

NΓ
0.507
0.110
0.141
0.031
0.006
0.006
-

Γ
0.440
3.055
5.462
5.169
2.780
1.503
0.452
0.061
-

BΓ
0.165
5.676
8.590
5.089
1.827
0.617
0.128
0.012
-

ΑΘΡΟΙΜΑ

8.254

3.220

16.46

4.820

1.375

0.800

18.92

22.10

Πνζνζηό
23.803%
1.979%
21.970%
27.151%
16.202%
5.792%
2.370%
0.660%
0.073%
100%
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Ο Ινύληνο ραξαθηεξίδεηαη από άθζνλε ειηνθάλεηα θαη έιιεηςε πεηνύ. Η κέζε κέγηζηε
ζεξκνθξαζία θηάλεη ζηνπο 29oC θαη ε γύξσ ζαιάζζηα πεξηνρή πξνζεγγίδεη ηνπο 21,7oC. Η ζπλνπηηθή
θαηάζηαζε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ έρεη θαζηεξσζεί, κε κηα ζεξκηθή εκη-κόληκε trough κε ρακειέο
πηέζεηο λα εθηείλνληαη από ην Αζηαηηθό ρακειό κέζα ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Σν ρακειό
ησλ Βεξκνύδσλ γίλεηαη βαζηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ θαηξό ζηε δπηηθή Μεζόγεην.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

24,6oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

28,9oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

18,7oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

40,5oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

11,1oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

1,28

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

3,9mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

0,4

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,51

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.538
4.840
7.433
4.876
0.693
0.173
0.024
18.58

BA
0.036
1.159
2.032
0.860
0.048
0.006
4.141

A
0.251
2.241
2.181
0.914
0.149
5.736

NA
0.060
0.884
0.472
0.060
0.042
1.518

N
0.042
0.185
0.108
0.335

NΓ
0.006
0.179
0.149
0.125
0.054
0.024
0.024
0.562

Γ
0.603
3.836
5.635
3.806
2.366
0.998
0.347
0.084
17.67

BΓ
0.783
8.831
11.10
6.567
1.810
0.400
0.108
0.12
29.61

Πνζνζηό
19.596%
2.197%
22.273%
27.753%
18.939%
5.859%
2.803%
0.480%
0.101%
100%
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Ο Ινύιηνο είλαη ζηαηηζηηθά ν ζεξκόηεξνο κήλαο ζηελ Κξήηε. Η κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία θηάλεη
ηνπο 30,5oC, ελώ ζεξκνθξαζίεο γύξσ ζηνπο 32.22oC είλαη αλακελόκελεο 8 κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κήλα. Η γύξσ ζαιάζζηα επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη έσο ηνπο 21.11oC κέρξη ην ηέινο ηνπ Ινπιίνπ. Τεηόο
όισλ ησλ ηύπσλ είλαη εμαηξεηηθό ζπάλην θαηλόκελν. Η Κξήηε θαη ην Αηγαίν βξίζθνληαη ζπλήζσο θάησ
από έλα νκαιό πεδίν πηέζεσλ, αλάκεζα ζην ππνηξνπηθό ridge ζηα δπηηθά θαη ζηε ζεξκηθή trough
ρακειώλ πηέζεσλ ζηα αλαηνιηθά.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

26,6oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

30,5oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

20,9oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

44,5oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

13oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

0,27

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

1,0mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

0,11

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,23

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.538
4.840
7.433
4.876
0.693
0.173
0.024
18.58

BA
0.036
1.159
2.032
0.860
0.048
0.006
4.141

A
0.251
2.241
2.181
0.914
0.149
5.736

NA
0.060
0.884
0.472
0.060
0.042
1.518

N
0.042
0.185
0.108
0.335

NΓ
0.006
0.179
0.149
0.125
0.054
0.024
0.024
0.562

Γ
0.603
3.836
5.635
3.806
2.366
0.998
0.347
0.084
17.67

BΓ
0.783
8.831
11.10
6.567
1.810
0.400
0.108
0.012
29.61

Πνζνζηό
21.702
2.342
22.251
29.135
17.208
5.163
1.601
0.502
0.096
100
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Ο Αύγνπζηνο ζηαηηζηηθά είλαη ν δεύηεξνο ζεξκόηεξνο θαινθαηξηλόο κήλαο. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο
θηάλνπλ ηνπο 32,2oC γηα πεξίπνπ 8 εκέξεο ην κήλα θαη ην κέζν ύςνο βξνρήο θηάλεη ην 1mm. Η
δηέιεπζε ησλ κεηώπσλ γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο βόξεηαο Δπξώπεο, πνιύ καθξηά από ηελ πεξηνρή. Η
ηππηθή ζπλνπηηθή θαηάζηαζε γηα ηνλ Αύγνπζην ραξαθηεξίδεηαη από ridge ή νκαιό πεδίν πηέζεσλ πάλσ
από ηελ Κξήηε θαη ην Αηγαίν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ζρεηηθά νκαιή trough κεηαθηλείηαη από ηε
βνξεηνδπηηθή Μεζόγεην πξνθαιώληαο ζύληνκεο πεξηόδνπο λεθειώδνπο θαηξνύ θαη κεκνλσκέλσλ
όκβξσλ βξνρήο.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

26,1oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

30,2oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

20,9oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

41,4oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

14,5oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

0,52

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

1,0mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

0,11

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,02

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.735
5.060
7.037
5.018
0.974
0.179
19.00

BA
0.197
1.141
2.258
1.022
0.054
0.006
4.677

A
0.257
2.061
1.619
0.418
0.024
4.379

NA
0.054
0.872
0.406
0.060
0.006
1.398

N
0.251
0.125
0.042
0.018
0.436

NΓ
0.024
0.257
0.299
0.060
0.030
0.006
0.675

Γ
0.747
3.781
6.010
4.594
1.368
0.717
0.084
17.30

BΓ
0.520
8.082
10.71
5.436
1.039
0.412
0.036
26.23

Πνζνζηό
25.854%
2.557%
21.529%
28.459%
16.607%
3.536%
1.338%
0.119%
100%
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Σν επηέκβξε μεθηλάεη ε πεξίνδνο κεηάβαζεο από ηελ μεξή ζηελ πγξή επνρή ζηελ Κξήηε. Η
ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ζηελ αξρή ηνπ κήλα δηαηεξεί ηα θαινθαηξηλά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Έλα ζεξκηθό
ρακειό θνληά ζηνλ Πεξζηθό θόιπν, κε αβαζή trough λα εθηείλεηαη πξνο ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Η
δπηηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ παξακέλεη θάησ από ηελ επηξξνή ηνπ ππνηξνπηθνύ ridge. ην ηέινο ηνπ
κήλα, νη πξώηεο θαηαηγίδεο δεκηνπξγνύληαη ζηνλ θόιπν ηεο Γέλνβαο θαη θηλνύληαη αλαηνιηθόηεξα θαηά
κήθνο ηεο βόξεηαο Ιηαιίαο, Διιάδαο θαη ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο. Η κέζε ζεξκνθξαζία πέθηεη θαη πεηόο
κπνξεί λα παξαηεξεζεί 3 κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

23,1oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

27,4oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

18,5oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

38,4oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

11,2oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

2,64

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

15,5mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

0,8

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,3

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.444
4.438
6.241
4.228
0.605
0.136
16.09

BA
0.216
1.364
2.395
1.475
0.130
0.031
5.611

A
0.315
3.062
4.031
1.278
0.049
0.019
8.753

NA
0.148
1.926
0.951
0.210
0.025
3.259

N
0.111
0.580
0.296
0.988

NΓ
0.031
0.364
0.204
0.111
0.074
0.025
0.809

Γ
0.420
3.728
5.228
3.920
1.660
0.488
0.216
15.66

BΓ
0.463
4.660
6.481
4.235
1.309
0.414
0.056
17.62

Πνζνζηό
31.086%
2.198%
20.198%
25.827%
15.457%
3.827%
1.136%
0.272%
100%
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Ο ρεηκώλαο ζπλήζσο μεθηλάεη απόηνκα ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα Οθηώβξε. Απηό
παξαηεξείηαη ιόγσ ηνπ ζπαζίκαηνο ζηνλ αληηθπθιώλα ησλ Αδνξώλ ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα
απνδπλακώλεηαη, ελώ ςπρξέο αέξηεο κάδεο αξρίδνπλ λα εηζέξρνληαη ζηε δπηηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ.
Σν γεληθό πνζό πεηνύ είλαη πςειόηεξν από ηνπ επηέκβξε θαη αξηζκόο ησλ εκεξώλ θαηά ηηο νπνίεο
ζεκεηώλεηαη πεηόο είλαη ηξηπιάζηνο. Η κέζε ζεξκνθξαζία πέθηεη από ηελ αληίζηνηρε ηνπ επηέκβξε.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

19,3oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

23,4oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

15,5oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

37,8oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

8,2oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

9

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

66,8mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

3,09

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,36

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.424
3.250
5.496
4.570
1.434
0.370
0.066
0.018
15.63

BA
0.203
2.085
3.967
2.019
0.627
0.114
0.006
9.020

A
0.597
5.227
5.824
1.589
0.185
0.066
13.49

NA
0.131
2.599
1.386
0.263
0.108
0.006
0.024
4.516

N
0.119
1.177
0.341
0.119
0.090
0.114
1.959

NΓ
0.054
0.741
0.394
0.096
0.024
0.030
1.338

Γ
0.412
2.544
3.763
3.142
0.800
0.275
0.096
11.02

BΓ
0.114
2.533
4.277
2.443
0.627
0.221
0.072
0.078
10.36

Πνζνζηό
32.616%
2.055%
20.191%
25.448%
14.241%
3.895%
1.195%
0.263%
0.096%
100%
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Ο Ννέκβξεο είλαη ζηαηηζηηθά έλαο λεθειώδεο θαη ςπρξόο κήλαο ζηελ Κξήηε. Σα πνζά πεηνύ είλαη
πςειόηεξα από απηά ηνπ Οθηώβξε. Η αύμεζε ηεο λέθσζεο θαη ηνπ πεηνύ ζπλδέεηαη κε ηελ
θαζηέξσζε ησλ ηξνρηώλ πνπ αθνινπζνύλ ηα ρεηκεξηλά ζπζηήκαηα. Οη πξώηεο ηξνρηέο μεθηλνύλ από
ηνλ θόιπν ηεο Γέλνβαο, θηλνύληαη λνηηναλαηνιηθά θαηά κήθνο ηεο λόηηαο Ιηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο θαη
ζηξέθνληαη βνξεηναλαηνιηθά κέζα ζηε Μαύξε Θάιαζζα. Η δεπηεξεύνπζα ηξνρηά ζπζηεκάησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή μεθηλάεη από έλα ζύζηεκα ρακειώλ πηέζεσλ πνπ αλαπηύζζεηαη ιίγν
λνηηόηεξα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Άηιαληα θαη θηλείηαη βνξεηναλαηνιηθά θαηά κήθνο ηεο λόηηαο Μεζνγείνπ,
κέζα ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε. Αλ θαη ε Κξήηε επεξεάδεηαη ιίγν από ηα ζπζηήκαηα δεπηεξεύνπζαο
ηξνρηάο, ηα ζπζηήκαηα απηά θηλνύληαη αξγά θαη έηζη πξνθαινύλ παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο κε
λεθνζθεπή θαηξό θαη πεηό πάλσ από ηα ζαιάζζηα ηκήκαηα.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

15,6oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

19,6oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

12,2oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

32,8oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

2,2oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

10,73

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

76,2mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

3,14

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,45

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.278
2.364
3.790
2.315
1.210
0.377
0.142
0.025
0.019
10.52

BA
0.130
2.179
3.543
1.691
0.327
0.080
0.049
8.000

A
0.648
4.414
5.383
1.543
0.383
0.123
12.95

NA
0.099
2.463
1.451
0.574
0.222
0.099
0.068
4.975

N
0.358
1.753
0.858
0.494
0.130
0.068
0.105
3.765

NΓ
0.117
0.981
0.802
0.265
0.123
0.080
0.006
2.377

Γ
0.340
3.346
5.136
3.747
1.784
0.623
0.179
0.025
15.18

BΓ
0.056
1.907
3.086
1.963
0.809
0.253
0.167
0.049
0.031
8.321

Πνζνζηό
34.222%
2.099%
19.481%
24.049%
12.593%
4.988%
1.704%
0.716%
0.099%
0.049%
100%
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ηελ Κξήηε θαλνληθά ην Γεθέκβξε παξαηεξνύληαη ηα κεγαιύηεξα πνζά πεηνύ από όινπο ηνπο
κήλεο ηνπ ρξόλνπ. Υηόλη θαιύπηεη ηηο θνξπθέο ζηα Λεπθά Όξε θαη ην επίπεδν παγνπνίεζεο πέθηεη
πεξίπνπ ζηα 5000ft. Οη ηξνρηέο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη πιήξσο θαζηεξσκέλεο θαη ε Κξήηε επεξεάδεηαη
θπζηνινγηθά από ηε δηέιεπζή ηνπο γηα 3 έσο 5 εκέξεο (ζύζηεκα ρακειώλ πηέζεσλ) θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ κήλα.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 1958 - 2001
Θερμοκρασίες
Μέζε Θεξκνθξαζία

12,6oC

Μέζε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

16,2oC

Μέζε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

9,5oC

Απόιπηε Μέγηζηε Θεξκνθξαζία

28,6oC

Απόιπηε Διάρηζηε Θεξκνθξαζία

0,4oC

Τετός
Αξηζκόο εκεξώλ κε πεηό

15,86

Μέζνο Μεληαίνο Τεηόο

103,3mm

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Καηαηγίδεο

3,53

Μέζνο Αξηζκόο Ηκεξώλ κε Οκίριε

0,19

Δπικρατών Άνεμος
Έληαζε (Beaufort)
Άπλνηα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>=11
ΑΘΡΟΙΜΑ

B
0.147
2.768
3.605
3.018
1.870
0.831
0.452
0.104
0.037
12.83

BA
0.049
1.870
3.220
2.309
0.593
0.220
0.031
0.006
8.297

A
0.562
3.152
3.122
1.204
0.470
0.153
0.061
8.724

NA
0.134
2.450
1.821
0.312
0.293
0.226
0.250
0.055
0.012
0.006
5.560

N
0.208
1.326
1.124
0.495
0.281
0.104
0.043
0.037
0.018
3.635

NΓ
0.098
1.185
0.868
0.367
0.177
0.116
0.049
2.859

Γ
0.324
3.324
5.334
5.486
2.719
0.764
0.403
0.098
0.024
18.46

BΓ
0.092
2.377
2.707
2.254
1.075
0.153
0.171
0.037
0.012
8.877

Πνζνζηό
30.596%
1.637%
18.573%
21.799%
15.445%
7.478%
2.566%
1.417%
0.342%
0.098%
0.049%
100%
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ζελ
Πίνακας 4.1.

Σύποι νεθών και θαινόμενα καιρού ποσ δίνει ο κάθε ένας.

33

Πίνακας 6.1

Περιγραθή ηοσ καιρού ζε βαρομεηρικό ταμηλό και συηλό

50

Πίνακας 10.1.

Ενδεικηικές ηιμές θερμοκραζιών ζηις ζηάθμες ηφν 500hPa και
850hPa για ηην εμθάνιζη αζηάθειας ζηην Κρήηη

Πίνακας 11.1.

119

Περιγραθή πραγμαηικής καηάζηαζης καιρού με ηις ζσνοπηικές
παραηηρήζεις από ηον Μ. ηης ούδας.

Πίνακας 11.2.

139

Περιγραθή πραγμαηικής καιρικής καηάζηαζης ζηον Μ.. ούδας 17
Απρ 05.

Πίνακας 11.3.

Περιγραθή

152
πραγμαηικής

καιρικής

καηάζηαζης

ζηον

Μ..

Ηρακλείοσ17 Απρ 07.
Πίνακας 11.4.

Περιγραθή πραγμαηικής καιρικής καηάζηαζης ζηον Μ.. Σσμπακίοσ
17 και 18 Απρ 05.

Πίνακας 11.5.

153

Περιγραθή πραγμαηικής καιρικής καηάζηαζης ζηον Μ.. Καζηελίοσ
(Πεδιάδος) 17 και 18 Απρ 05.

Πίνακας 11.6

152

153

Περιγραθή πραγμαηικής καιρικής καηάζηαζης ζηον Μ.. ούδας 20
και 21 Ιοσν 07.

162
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ζει
ρήκα 1.1.

Η ειηαθή ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη
εληνλόηεξε ην θαινθαίξη (25).

11

ρήκα 1.2.

Όζν πην θάζεηα πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ ζε έλα ηόπν, ηόζν
κεγαιύηεξε είλαη ε ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζε απηόλ 3).

11

ρήκα 1.3.

Η ειηαθή κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο αθηηλνβνιία θαη ε γήηλε κεγάινπ
κήθνπο θύκαηνο (25).

12

ρήκα 1.4.

ρήκα 1.4. Έκκεζε ζέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο από ηνλ Ήιην (4).

12

ρήκα 2.1.

Η πηώζε ηεο πίεζεο ειαηηώλεηαη κε ην ύςνο θαη δηαθέξεη κε ηε
ζεξκνθξαζία ηεο αέξηαο κάδαο (25).

15

ρήκα 2.2.

Βαξνκεηξηθόο ράξηεο επηθαλείαο (2).

16

ρήκα 2.3.

ρεκαηηθή παξάζηαζε βαξνβαζκίδαο (3).

16

ρήκα 3.1.

Απεηθόληζε ηνπ αλέκνπ πάλσ από ηελ επηθάλεηα (26).

18

ρήκα 3.2.

Η δύλακε βαξνβαζκίδαο πξνθαιεί ηελ έλαξμε θίλεζεο κηαο αέξηαο
κάδαο (3).
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Υάξηεο 500HPA ηεο 23-01-04/ 12UTC (ECMWF).

123

ρήκα 11.9

Υάξηεο 850HPA ηεο 20-01-04/ 00UTC (ECMWF).

124

ρήκα 11.10

Υάξηεο 850HPA ηεο 20-01-04/ 12UTC (ECMWF).

124
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ρήκα 11.11

Υάξηεο 850HPA ηεο 21-01-04/ 00UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.12

Υάξηεο 850HPA ηεο 21-01-04/ 12UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.13

Υάξηεο 850HPA ηεο 22-01-04/ 00UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.14

Υάξηεο 850HPA ηεο 22-01-04/ 12UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.15

Υάξηεο 850 PA ηεο 23-01-04/ 00UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.16

Υάξηεο 850HPA ηεο 23-01-04/ 12UTC (ECMWF).

125

ρήκα 11.17

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 20-01-04/ 00UTC (ECMWF).

126

ρήκα 11.18

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 20-01-04/ 12UTC (ECMWF).

126

ρήκα 11.19

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 21-01-04/ 12UTC (ECMWF).

127

ρήκα 11.20

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 22-01-04/ 00UTC (ECMWF).

127

ρήκα 11.21

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 22-01-04/ 12UTC (ECMWF).

127

ρήκα 11.22

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 23-01-04/ 00UTC (ECMWF).

127

ρήκα 11.23

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 23-01-04/ 12UTC (ECMWF).

127

ρήκα 11.24

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 20-01-04/ 00UTC (METEOSAT).

128

ρήκα 11.25

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 20-01-04/ 12UTC (METEOSAT).

128

ρήκα 11.26

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 21-01-04/ 12UTC (METEOSAT).

128

ρήκα 11.27

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 22-01-04/ 12UTC (METEOSAT).

128

ρήκα 11.28

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 23-01-04/ 00UTC (METEOSAT).

128

ρήκα 11.29

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 21-01-04/ 12UTC (MetShell).

129

ρήκα 11.30

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 22-01-04/ 02UTC (MetShell).

129

ρήκα 11.31

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 22-01-04/ 04UTC(MetShell).

129

ρήκα 11.32

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 22-01-04/ 12UTC(MetShell).

129

ρήκα 11.33

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 22-01-04/ 16UTC(MetShell).

129

ρήκα 11.34

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 11-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.35

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 11-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.36

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 12-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.37

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 12-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.38

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 13-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.39

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 13-02-04/ 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

131

ρήκα 11.40

Υάξηεο 500 ΗPA ηεο 11-02-04/ 12UTC (ECMWF).

133

ρήκα 11.41

Υάξηεο 500 ΗPA ηεο 12-02-04/ 12UTC (ECMWF).

133

ρήκα 11.42

Υάξηεο 500 ΗPA ηεο 13-02-04/ 12UTC (ECMWF).

133

ρήκα 11.43

Υάξηεο 500 ΗPA ηεο 14-02-04/ 12UTC (ECMWF).

133

ρήκα 11.44

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 11-02-04/ 12UTC (ECMWF).

134

ρήκα 11.45

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 12-02-04/ 12UTC (ECMWF).

134

ρήκα 11.46

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 13-02-04/ 12UTC (ECMWF).
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ρήκα 11.47

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 14-02-04 /12UTC (ECMWF).

134

ρήκα 11.48

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 11-02-04/ 12UTC (ECMWF).

135

ρήκα 11.49

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 12-02-04/ 12UTC (ECMWF).

135

ρήκα 11.50

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 13-02-04/ 12UTC (ECMWF).

135

ρήκα 11.51

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 14-02-04/ 12UTC (ECMWF).

135

ρήκα 11.52

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 11-02-04/ 12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.53

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 12-02-04/ 12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.54

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 13-02-04/ 12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.55

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 14-02-04 /12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.56

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 11-02-04/ 12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.57

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 12-02-04/ 12UTC (ECMWF).

136

ρήκα 11.58

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 13-02-04/ 12UTC (ECMWF).

137

ρήκα 11.59

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 14-02-04/ 12UTC (ECMWF).

137

ρήκα 11.60

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 11-02-04/ 0430UTC (METEOSAT).

138

ρήκα 11.61

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 12-02-04/ 0330UTC (METEOSAT).

138

ρήκα 11.62

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 13-02-04/ 0330UTC (METEOSAT).

138

ρήκα 11.63

Υάξηεο 500 HPA ηεο 28-05-05 / 06UTC (ECMWF).

140

ρήκα 11.64

Υάξηεο 500 HPA ηεο 28-05-05 / 12UTC (ECMWF).

140

ρήκα 11.65

Υάξηεο 500 HPA ηεο 28-05-05 / 18UTC (ECMWF).

140

ρήκα 11.66

Υάξηεο 500 HPA ηεο 29-05-05 / 00UTC (ECMWF).

140

ρήκα 11.67

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 28-05-05/ 06UTC (ECMWF).

141

ρήκα 11.68

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 28-05-05/ 12UTC (ECMWF).

141

ρήκα 11.69

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 28-05-05/ 18UTC (ECMWF).

141

ρήκα 11.70

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 29-05-05/ 00UTC (ECMWF).

141

ρήκα 11.71

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 28-05-05/ 06UTC (ECMWF).

142

ρήκα 11.72

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 28-05-05/ 12UTC (ECMWF).

142

ρήκα 11.73

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 28-05-05/ 18UTC (ECMWF).

142

ρήκα 11.74

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 29-05-05/ 00UTC (ECMWF).

142

ρήκα 11.75

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 28-05-05/ 06UTC (ECMWF).

143

ρήκα 11.76

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 28-05-05/ 12UTC (ECMWF).

143

ρήκα 11.77

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 28-05-05/ 18UTC (ECMWF).

143

ρήκα 11.78

Υάξηεο Τεηνύ ηεο 29-05-05/ 00UTC (ECMWF).

143

ρήκα 11.79

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 28-05-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

144

ρήκα 11.80

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 28-05-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

144

ρήκα 11.81

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 29-05-05 / 12UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

144

ρήκα 11.82

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 29-05-05 / 12UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

144
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ρήκα 11.83

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 28-05-05/ 06UTC (MSG).

144

ρήκα 11.84

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 28-05-05/ 09UTC (MSG).

144

ρήκα 11.85

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 28-05-05/ 12UTC (MSG).

145

ρήκα 11.86

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 28-05-05/ 15UTC (MSG).

145

ρήκα 11.87

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 28-05-05/ 18UTC (MSG).

145

ρήκα 11.88

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 29-05-05/ 00UTC (MSG).

145

ρήκα 11.89

Υάξηεο 500 HPA ηεο 17-04-05 /00UTC (weatheronline.co.uk).

145

ρήκα 11.90

Υάξηεο 500 HPA ηεο 17-04-05/ 12UTC (weatheronline.co.uk).

146

ρήκα 11.91

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 17-04-05/ 00UTC (weatheronline.co.uk).

146

ρήκα 11.92

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 17-04-05/ 12UTC (weatheronline.co.uk).

146

ρήκα 11.93

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 17-04-05/ 00UTC (weatheronline.co.uk).

146

ρήκα 11.94

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 17-04-05/ 12UTC (weatheronline.co.uk).

146

ρήκα 11.95

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 16-04-05 /00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

148

ρήκα 11.96

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 16-04-05 /0 0UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

148

ρήκα 11.97

Πξαγκαηηθόο ράξηεο 500 HPA ηεο 18-04-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

148

ρήκα 11.98

Πξαγκαηηθόο ράξηεο επηθαλείαο ηεο 18-04-05 / 00UTC (ΠΜΚ/ΑΣΑ).

148

ρήκα 11.99

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 17-04-05 / 12UTC (MODIS ηεο NASA Aqua
satellite).

149

ρήκα 11.100

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 17-04-05 / 09UTC (NOAA Chanel-17).

149

ρήκα 11.101

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 17-04-05 / 12UTC (MSG - VIS).

150

ρήκα 11.102

Γνξπθνξηθή Δηθόλα 17-04-05 / 12UTC (MSG - IR).

150

ρήκα 11.103

Φσηνγξαθία επηθαλείαο από ην Μ.. ηεο αληνξίλεο ζηηο 17-04-05 /
12UTC.

151

ρήκα 11.104

Φσηνγξαθία επηθαλείαο από ην Μ.. ηεο αληνξίλεο, εκέξα κε θαιή
νξαηόηεηα.

151

ρήκα 11.105

Φσηνγξαθία επηθαλείαο από ην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ ζηηο 17-04-05 /
12UTC.

151

ρήκα 11.106

Φσηνγξαθία επηθαλείαο από ην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ, εκέξα κε θαιή
νξαηόηεηα.

151

ρήκα 11.107

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 17-04-05/ 12UTC. Ο αλαγξαθόκελνο
αξηζκόο δίπια ζε θάζε Μ.. ζπκβνιίδεη ηελ νξηδόληηα νξαηόηεηα ζε
κέηξα (MetShell).

151

Πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο 17-04-05/ 15UTC Ο αλαγξαθόκελνο
αξηζκόο δίπια ζε θάζε Μ.. ζπκβνιίδεη ηελ νξηδόληηα νξαηόηεηα ζε
κέηξα (MetShell).

151

ρήκα 11.109

Υάξηεο 500 HPA ηεο 21-06-07/ 00UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.110

Υάξηεο 500 HPA ηεο 21-06-07/ 12UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.111

Υάξηεο 500 HPA ηεο 22-06-07/ 00UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.112

Υάξηεο 500 HPA ηεο 22-06-07/ 12UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.108
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ρήκα 11.115

Υάξηεο 500 HPA ηεο 23-06-07/ 00UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.114

Υάξηεο 500 HPA ηεο 23-06-07/ 12UTC (ECMWF).

154

ρήκα 11.115

Υάξηεο 500 HPA ηεο 24-06-07/ 00UTC (ECMWF).

155

ρήκα 11.116

Υάξηεο 500 HPA ηεο 24-06-07/ 12UTC (ECMWF).

155

ρήκα 11.117

Υάξηεο 850 ΗPA 21-06-07/ 00UTC (ECMWF).

156

ρήκα 11.118

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 21-06-07/ 12UTC (ECMWF).

156

ρήκα 11.119

Υάξηεο 850 ΗPA 22-06-07/ 00UTC (ECMWF).

156

ρήκα 11.120

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 22-06-07/ 12UTC (ECMWF).

156

ρήκα 11.121

Υάξηεο 850 ΗPA 23-06-07/00UTC (ECMWF).

157

ρήκα 11.122

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 23-06-07/12UTC (ECMWF).

157

ρήκα 11.123

Υάξηεο 850 ΗPA 24-06-07/ 00UTC (ECMWF).

157

ρήκα 11.124

Υάξηεο 850 ΗPA ηεο 24-06-07/ 12UTC (ECMWF).

157

ρήκα 11.125

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 21-06-07/ 00UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.126

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 21-06-07/ 12UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.127

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 22-06-07/ 00UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.128

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 22-06-07/ 12UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.129

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 23-06-07/ 00UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.130

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 23-06-07/ 12UTC (ECMWF).

158

ρήκα 11.131

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 24-06-07/ 00UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.132

Υάξηεο Δπηθαλείαο ηεο 24-06-07/ 12UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.133

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 21-06-07/ 00UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.134

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 21-06-07/ 12UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.135

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 22-06-07/ 00UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.136

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 22-06-07/ 12UTC (ECMWF).

159

ρήκα 11.137

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 23-06-07/ 00UTC (ECMWF).

160

ρήκα 11.138

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 23-06-07/ 12UTC (ECMWF).

160

ρήκα 11.139

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 24-06-07/ 00UTC (ECMWF).

160

ρήκα 11.140

Υάξηεο Αλέκσλ Δπηθαλείαο ηεο 24-06-07/ 12UTC (ECMWF).

160
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