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Πόπων
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Άδειερ Χπήζηρ

• Σο παπόν εκπαιδεςηικό ςλικό ςπόκειηαι ζε
άδειερ σπήζηρ Creative Commons. 

• Για εκπαιδεςηικό ςλικό, όπωρ εικόνερ, πος 
ςπόκειηαι ζε άλλος ηύπος άδειαρ σπήζηρ, η 
άδεια σπήζηρ αναθέπεηαι πηηώρ. 
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Χπημαηοδόηηζη

• Σο παπόν εκπαιδεςηικό ςλικό έσει αναπηςσθεί ζηα πλαίζια 
ηος εκπαιδεςηικού έπγος ηος διδάζκονηα.

• Σο έπγο «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο 
Πανεπιζηήμιο Παηρών» έσει σπημαηοδοηήζει μόνο ηη 
αναδιαμόπθωζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού. 

• Σο έπγο ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού 
Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» και 
ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη (Δςπωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο) και από εθνικούρ πόποςρ.
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ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ

Δπίκοςπορ Καθηγήηπια

ηος Σμήμαηορ Γιασείπιζηρ 

Πεπιβάλλονηορ & Φςζικών Πόπων

 2641074156

 afotiadi@upatras.gr



Τι είμαι η Μεηεωοξλξγία ;

Δίλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο δνκήο, ηεο

ζπκπεξηθνξάο ηεο αηκόζθαηρας θαη ησλ θσζηθώλ δηεργαζηώλ

πνπ πξνθαινύλ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ θαηρό



Αηκόζθαηρα: είλαη ην αέξην πεξίβιεκα ηεο Γεο. πγθξαηείηαη ιόγσ ηεο βαξύηεηαο 

θαη ηελ αθνινπζεί θαη κεηέρεη ζηηο θηλήζεηο ηεο. Απνηειείηαη:

1) Ξεξό αέξα

2) Τδξαηκνύο

3) Αησξήκαηα (ζσκαηίδηα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο)

• Παξνπζηάδεη έλα πιήζνο ηδηνηήησλ πνπ ζπληζηνύλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ώζηε 

λα αλαπηύζζνληαη θαη λα δνπλ εθεί θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί (ηνπ αλζξώπνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ)

• Δίλαη ε έδξα πνιύπινθσλ δηεξγαζηώλ, ζεξκνδπλακηθώλ θαη κεραληθώλ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνύλ δηάθνξα θαηλόκελα

(π.ρ. κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο θαη γήηλεο αθηηλνβνιίαο ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ε 

ζπλερήο αληαιιαγή ζεξκόηεηαο θαη πδξαηκώλ κεηαμύ Γεο-Αηκόζθαηξαο θαζώο θαη κεηαμύ 

δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηεο αηκόζθαηξαο  κεηαβνιέο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, θίλεζε 

αεξίσλ καδώλ, δεκηνπξγία αλέκσλ, δεκηνπξγία λεθώλ, θαη άιισλ θαηλνκέλσλ,…)

Μεηεωροιογηθά Φαηλόκελα: ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ

αηκόζθαηξα θαη γίλνληαη αληηιεπηά από ηνλ άλζξσπν άκεζα ή κε ηε ρξήζε

νξγάλσλ

-εθθξάδνληαη κέζσ κεηεωροιογηθώλ ζηοητείωλ ή κεηαβιεηώλ

(π.ρ. ύςνο βξνρήο, πίεζε, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνο, ειηαθή αθηηλνβνιία,…)



Καηρός: Ζ θαηάζηαζε ηεο Αηκόζθαηξαο πάλσ από κηα πεξηνρή, όπσο απηή

ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ηηκέο δηαθόξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, γηα κηα

νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέιημεο απηήο ηεο

θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βξαρείαο πεξηόδνπ

Μεηεωροιογία: είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ θαηρό

Ζ κέζε θαηξηθή θαηάζηαζε ή κέζνο θαηξόο σο ζύλζεζε ηνπ θαηξνύ γηα κηα

κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. 50 θαη πιένλ εηώλ ιέγεηαη θιίκα

Σν θιίκα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο επηζηήκεο ηεο Κιηκαηοιογίας

Τι καλείηαι Καιοόπ και ηι Κλίμα



Ση είλαη ηο Κιίκα ;

Κιίκα: ε κέζε θαηξηθή θαηάζηαζε ή κέζνο θαηξόο σο ζύλζεζε

ηνπ θαηξνύ γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. 50 θαη πιένλ

εηώλ γηα ηελ απαινηθή ησλ ζθαικάησλ θαη ηελ εδξαίσζε

ζηαηηζηηθώλ παξακέηξσλ

Κιίκα είλαη απηό πνπ πεξηκέλνπκε

Καηξόο είλαη απηό πνπ ηειηθά ζπκβαίλεη

Καηρός: θαηάζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο

πάλσ από κηα πεξηνρή γηα κηα νξηζκέλε

ρξνληθή ζηηγκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη

ηεο εμέιημεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο από ηε

γέλεζε σο ην ηέινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ

αηκνζθαηξηθώλ δηαηαξαρώλ
Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth



Η Μελέηη ηξρ Καιοξύ

Πσο ήηαλ: Ηζηνξία θαη θαηαγξαθέο

Πσο είλαη: Σξέρνπζεο ζπλζήθεο

Πσο ζα είλαη:Πξόγλσζε



Η Μελέηη ηξρ Καιοξύ: Πωπ ήηαμ -

Ιζηξοία και καηαγοαθέπ

Καηαγξαθή θαη δηαηήξεζε αξρείσλ θαξνύ είλαη ζεκαληηθό γηαηί:

Πξόγλσζε

Ση αλακέλνπκε

Πάξνπκε απνθάζεηο



Πεοιγοαθή ηξρ Καιοξύ
Ο θαηξόο πεξηγξάθεηαη από αξθεηά κεηεσξνινγηθά 

ζηνηρεία. Σππηθά, ζηα Γειηία Καηξνύ αλαθέξνληαη επηά (7)

Θεξκνθξαζία αέξα

Πίεζε αέξα

Τγξαζία

Νέθσζε

Βξνρόπησζε

Οξαηόηεηα

Άλεκνο



Μεηεωοξλξγικά θαιμόμεμα: καλύπηξρμ διάθξοεπ ςωοικέπ κλίμακεπ

Υσξηθή θιίκαθα Φαηλόκελν

1 cm

Σπξβώδεο ξνή, ξηπέο αλέκνπ

1 m

Αλεκνζηξόβηινη

1 Km

Καηαηγίδεο, microbursts

10 Km

Θαιάζζηα αύξα

100 Km

Κπθιώλεο

1000 Km θαη πάλσ Θεξκά/ςπρξά κέησπα, ζπζηήκαηα 

πςειώλ/ρακειώλ πηέζεσλ



Κλίμακεπ ςοόμξρ για ηημ Μεηεωοξλξγία 
& Κλιμαηξλξγία

Μεηεωοξλξγία: 

Ώοα: αμάπηρνη εμόπ μέθξρπ cumulonimbus

Ημέοεπ: ποόγμωζη καιοξύ 
(ρθέζειπ μέζωμ γεωγοαθικώμ πλαηώμ, 3-5 ημέοεπ)
(μεγάλα ζηάζιμα ζρζηήμαηα > 10 ημέοεπ)

Λεπηά: Οοιακό ζηοώμα-ηροβώδηπ οξή (10 – 30 min)

Μήμαπ:
επξςική ποόγμωζη ;;;

El Niño, 100 ημέοεπ

ΝΑΟ



Κλίμακεπ ςοόμξρ για ηημ Μεηεωοξλξγία 
& Κλιμαηξλξγία

Κλιμαηξλξγία: 

30 – 50 ςοόμια: ξοιζμόπ κλίμαηξπ

Εκαηξμμύοια ςοόμια ποιμ:
ηξ κλίμα ηξρ παοελθόμηξπ 
(παλαιξκλιμαηξλξγία)

Πεγή: http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf



Κλίμακεπ ςοόμξρ για ηημ Μεηεωοξλξγία 
& Κλιμαηξλξγία

Κλιμαηξλξγία: 

Ποξβξλή ζηξ μέλλξμ (αιώμαπ): ζεμάοια κλιμαηικώμ αλλαγώμ

Πεγή: IPCC report 2007



Λίγη Ιστορία …

500 π.ρ. Ο Παξκελίδεο ηαμηλόκεζε ην θιίκα ηεο γεο βάζεη ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο ζαλ 

άλπδξν, εύθξαην θαη ςπρξό

400 π.ρ. Μεηξήζεηο βξνρόπησζεο ζηελ Ηλδία

334 π.ρ. Ο Αριστοτέλης έγραψε την μελέτη «Μετεωρολογικά»

1500 κ.ρ. Ο Leonardo Da Vinci αλαθάιπςε ην πγξόκεηξν 

1643 Ο Galileo αλαθάιπςε ην ζεξκόκεηξν 

1644 Ο Toricelli αλαθάιπςε ην βαξόκεηξν

1825 Ο August αλαθάιπςε ην ςπρξόκεηξν

1855 Ηδξύεηαη ζηε Γαιιία ε πξώηε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία

1878 Ηδξύεηαη ν Γηεζλήο Μεηεσξνινγηθόο Οξγαληζκόο πνπ ην 1950 νλνκάδεηαη 

Παγθόζκηνο Μεηεσξνινγηθόο Οξγαληζκόο (W.M.O)

1916 Καηαζθεπή ηνπ Αθηηλνκέηξνπ 

1920’ Ζ Ννξβεγηθή ζρνιή ζεκειηώλεη καζεκαηηθά ηηο έλλνηεο ησλ κεηώπσλ

1928 Καηαζθεπή ηεο Ραδνβνιίδαο

Μεηά ηνλ πόιεκν Υξήζε Μεηεσξνινγηθώλ Radars

1950’ Υξήζε Ζ/Τ γηα ην ‘ηξέμηκό’ αηκνζθαηξηθώλ κνληέισλ

1960’ Μπαίλεη ζε ηξνρηά ν πξώηνο κεηεσξνινγηθόο Γνξπθόξνο

1985 Παξαηεξείηαη ε ‘ηξύπα ηνπ Όδνληνο’ ζηελ Αληαξθηηθή’

1990’ Οη Δζληθέο Μεηεσξνινγηθέο Τπεξεζίεο εθζπγρξνλίδνληαη

ήκεξα... Μηιάκε ζνβαξά πιένλ γηα Κιηκαηηθέο Μεηαβνιέο



Λίγη Ιστορία …

Ο πξώηνο Μεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο (1νο Π.Υ. αηώλαο),

ήηαλ ν εηθνληδόκελνο Πύργος ηωλ αλέκωλ ή σξνιόγην ηνπ Αλδξόληθνπ πνπ ζώδεηαη ζηνλ

Βόξεην πξόπνδα ηεο Αθξόπνιεο ησλ Αζελώλ (αξηζηεξή εηθόλα). Αλαπαξάζηαζε ηνπ

ζηαζκνύ θαίλεηαη ζηελ δεμηά εηθόλα. Σν νθηάπιεπξν απηό νηθνδόκεκα δηέζεηε πδξαπιηθό

σξνιόγην θαη αλεκνδείθηε ζηε νξνθή. Φειά θαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνίρσλ, έθεξε

αλάγιπθεο παξαζηάζεηο νθηώ αλέκσλ πξνζσπνπνηεκέλσλ

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_of_the_Winds.jpg



Αύξηση τηρ Θεπμοκπασίαρ τος Πλανήτη – Κλιματικέρ Μεταβολέρ ; 

Πεγή: IPCC report 2013



Γιατί είναι σπήσιμη η επιστήμη τηρ Μετεωπολογίαρ ;

- είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ

- κειεηάεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ (αηκόζθαηξα) κέζα ζην νπνίν δνύκε

Π
ε
γ
ή

: 

h
ttp

s
://c

o
m

m
o
n
s
.w

ik
im

e
d
ia

.o
rg

/w
ik

i/F
ile

:H
a

il_
R

ic
h

m
o
n

d
H

ill2
.jp

g

Π
ε
γ
ή

: 
h

tt
p

s
:/

/e
n

.w
ik

ip
e

d
ia

.o
rg

/w
ik

i/
S

n
o
w

Πεγή: 

https://www.flickr.com/photos/usgeologicalsurvey/2594349
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Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(water_w
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Μετεωπολογία Κλιματολογία

Υεκεία

Οηθνινγία Γεσπνλία Γεσινγία
Χθεαλνγξαθία

Τδξνινγία
Βηνινγία Γεσγξαθία

Κνηλσληνινγία
Οηθνλνκία



Σκοπόρ τηρ Μετεωπολογίαρ και Κλιματολογίαρ

 Ζ απόθηεζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα κεηεσξνινγηθά 

θαηλόκελα

 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ κε ζθνπό ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ

 Ζ αλάιπζε ησλ θαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ε πξόγλσζε ηνπ θαηξό

 Ο έιεγρνο ησλ παξαγόλησλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα θαηλόκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο

ηεο αηκόζθαηξαο

• Να εξεπλήζεη, λα πεξηγξάςεη, λα εμεγήζεη θαη ελδερνκέλσο λα πξνγλώζεη 

ην θιίκα ηεο Γεο θαζώο θαη λα βξεη πσο ζπλδέεηαη κε δηάθνξνπο θπζηθνύο 

παξάγνληεο αιιά θαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 



ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

3) Δςναμική Mετεωπολογία, θύξηνο ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία

ζεσξεηηθώλ πξνηύπσλ (Μνληέισλ) ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ

Aηκόζθαηξα θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ πεηξακαηηθό έιεγρν. Γηα ην ιόγσ απηό

κειεηά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Αηκόζθαηξαο κε βάζε ηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο

1) Γενική Mετεωπολογία, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ Μεηεσξνινγηθώλ

θαηλνκέλσλ θαη δηεξεπλά ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο

2) Φςσική Mετεωπολογία, ε νπνία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ρεκηθή ζύζηαζε θαη

θπζηθή πθή ηεο αηκόζθαηξαο, κε ηνπο λόκνπο ηεο αθηηλνβνιίαο, κε ηα

ζεξκνδπλακηθά, ειεθηξηθά, νπηηθά θαη αθνπζηηθά θαηλόκελα ηεο Aηκόζθαηξαο,

θαζώο θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ λεθώλ θαη πδαησδώλ θαηαθξεκληζκάησλ.

Yπνδηαηξέζεηο ηεο Φπζηθήο Mεηεσξνινγίαο είλαη ε Φπζηθή ησλ λεθώλ, ε Φπζηθή

ησλ πδξνκεηεώξσλ, ε Aηκνζθαηξηθή Oπηηθή θαη Aθνπζηηθή, ν Aηκνζθαηξηθόο

Hιεθηξηζκόο, ε Iνλόζθαηξα θ.ά.

4) Πεπιγπαυική Mετεωπολογία, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο

Aηκόζθαηξαο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη θαηλνκέλσλ ηεο ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη

ζηε ζεσξεηηθή ηνπο αλάπηπμε

5) Σςνοπτική Mετεωπολογία, ε νπνία εμεηάδεη ηηο κεζόδνπο ηεο αλάιπζεο θαη 

πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ 

λόκσλ ηεο Γπλακηθήο Mεηεσξνινγίαο



ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
6) Aεπολογία, θύξηνο ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη ε κειέηε ηεο ειεύζεξεο

αηκόζθαηξαο. Kαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνπξγήζεθε θαη ν θιάδνο ηεο

Aεξνλνκίαο, πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο ρεκηθέο

αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα

7) Mικπομετεωπολογία, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εξκελεία

ησλ κηθξήο θιίκαθαο θπζηθώλ θαη δπλακηθώλ ζπκβάλησλ ηεο αηκόζθαηξαο θαη

κάιηζηα απηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη ηνπ

ύςνπο πέξαλ ηνπ νπνίνπ ε επίδξαζε ηνπ εδάθνπο είλαη ακειεηέα

12) Ππακτική Mετεωπολογία, ε νπνία εμεηάδεη ηα όξγαλα θαη ηηο κεζόδνπο ησλ 

παξαηεξήζεσλ

8) Αγπομετεωπολογία, απνηειεί εθαξκνζκέλν θιάδν ηεο Μεηεσξνινγίαο θαη 

εμεηάδεη ιεπηνκεξώο ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ, από πιεπξάο θαηξνύ, ηε 

γεσξγία. Γεληθόηεξα αζρνιείηαη κε θπζηθά θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηλ 

θαηώηεξε αηκόζθαηξα ζηελ νπνία δνπλ θαη αλαπηύζζνληαη ηα θπηά θαη νη δσηθνί 

νξγαληζκνί

9) Ραδηνκεηεσξνινγία, αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ αηκνζθαηξηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο ξαδηνηειεπηθνηλσλίεο
10) Αεποναςτική Mετεωπολογία, αζρνιείηαη κε ηελ εθηίκεζε θαη πξόγλσζε ησλ 

θαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νκαιέο πηήζεηο
11) Ναςτική Mετεωπολογία, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη πξόγλσζε ησλ θαηξηθώλ 

θαηαζηάζεσλ πάλσ από ζάιαζζεο θαη σθεαλνύο



ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1)   Γεληθή Kιηκαηνινγία

2)   Φπζηθή Kιηκαηνινγία

3)   Γπλακηθή Kιηκαηνινγία

4)   πλνπηηθή Kιηκαηνινγία

5)   Πεξηγξαθηθή Kιηκαηνινγία

6)   Aεξνλαπηηθή Kιηκαηνινγία

7)   Γεσξγηθή Kιηκαηνινγία

8)   Δδαθνθιηκαηνινγία

8)   Ηαηξηθή θαη ζεξαπεπηηθή Kιηκαηνινγία

9)   Bηνθιηκαηνινγία

10) Yδξνθιηκαηνινγία

11) Kιηκαηνινγία ηεο Eιεύζεξεο Aηκόζθαηξαο

12) Mαθξν-Mεζν θαη Mηθξν-Kιηκαηνινγία θαη

13) Παιαηνθιηκαηνινγία



Παράγοληες ποσ θαζορίδοσλ ηολ θαηρό & ηο Κιίκα

O θαηξόο θαη θπξίσο ην θιίκα ηεο Γεο θαζνξίδεηαη από ηηο

αιιειεπηδξάζεηο ησλ 5 ‘ζπληζησζώλ’ ηνπ πιαλήηε & ηνλ ήιηο

Ληζόζθαηξα

Τγξόζθαηξα

Αηκόζθαηξα

Κξπόζθαηξα

Βηόζθαηξα

Ο άλζξσπνο ;;;

Πεγή: https://esw.climate.nasa.gov/2014/09/earth-system/



Τελικά πξιά είμαι η γεμμεζιξρογόπ αιηία 
ηξρ Καιοξύ και ηξρ Κλίμαηξπ ;

Ο Ήιηνο !

Ηιηαθή Αθηηλοβοιία: ε κολαδηθή πεγή ελέργεηας γηα ηολ Πιαλήηε !

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_solstice



Ζ Κηλεηήξηνο δύλακε γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηε Γε είλαη ε ελέξγεηα πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζε ηνπ ν πιαλήηεο

Αζηρολοκηθοί: ε ζέζε ηεο Γεο σο πξνο ηνλ Ήιην θαη 

ε ηξνρηά ηεο γύξν από απηόλ

ε θιίζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο

Γεσγξαθηθό πιάηνο  

Ζιηαθή Αθηηλνβνιία

Ζ δηαζέζηκε ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ε θαηαλνκή ηεο κε ην 

γεσγξαθηθό πιάηνο

151.6 W m-2JAN 144.2 W m-2JUL

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε Γε εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο:

Παράγοληες ποσ θαζορίδοσλ ηο Κιίκα

Πεγή: Hatzianastassiou et al., 2005: Global distribution of Earth’s surface shortwave radiation budget. Atmos. Chem. Phys., 5, 2847–2867



Η θέζη ηηπ Γηπ ζηξ Ηλιακό μαπ ζύζηημα

Πεγή:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_System_size_to_scale.svg

Δίκαζηε εδώ … ζηελ θαηάιιειε ζέζε … γηαηί ηα πάληα ελ ζνθία επνίεζε …



Η ηοξςιά ηηπ Γηπ γύοω από ηξμ Ήλιξ

Ζ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ε γε θαηά ηελ εηήζηα πεξηθνξά ηεο πεξί ηνλ ήιην είλαη

ειιεηπηηθή. Ζ γε βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ήιην ζην περηήιηο (3 Ηαλνπαξίνπ) θαη

καθξύηεξα ζην αθήιηο (4 Ηνπιίνπ)

Πεγή: http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr1210/guide04.html

Η ελλειπηική μοπθή ηηρ ηποσιάρ ηηρ Γηρ γύπω από ηον Ήλιο => μεηαβολή ηηρ
ειζεπσόμενηρ Ηλιακήρ ακηινοβολίαρ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_solstice



Η κλίζη ηος άξονα πεπιζηποθήρ ηηρ γηρ γύπω από ηον άξονα καηά 23ο27'
έσει ζαν αποηέλεζμα ηη διαμόπθωζη ηων 4 εποσών ηος έηοςρ

• Οι εποσέρ είναι ανηίθεηερ ζηο  Β.  και  Ν.  Ημιζθαίπιο.

Η ηοξςιά ηηπ Γηπ γύοω από ηξμ Ήλιξ

Πεγή: http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr1210/guide04.html

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_solstice



Η ηοξςιά ηηπ Γηπ γύοω από ηξμ Ήλιξ

Η διάπκεια ηηρ ημέπαρ και η καθεηόηηηα ηων ηλιακών ακηίνων ζηην

επιθάνεια ηηρ γηρ είναι μικπόηεπερ καηά ηην πεπίοδο ηος σειμώνα

πποζθέπονηαρ επομένωρ μικπόηεπα ποζοζηά ενέπγειαρ ζ’ έναν ηόπο

Η διάπκεια ηηρ ημέπαρ και η καθεηόηηηα ηων ηλιακών ακηίνων ζηην επιθάνεια

ηηρ γηρ είναι μεγαλύηεπερ καηά ηην πεπίοδο ηος θέποςρ πποζθέπονηαρ

επομένωρ μεγαλύηεπα ποζοζηά ενέπγειαρ ζ’ έναν ηόπο



Άιιοη παράγοληες ποσ θαζορίδοσλ ηολ Καηρό θαη ηο Κιίκα

 Καηαλνκή μεξάο – ζάιαζζαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

 Χθεάληα ξεύκαηα

 Δπηθξαηνύληα πζηήκαηα Αηκνζθαηξηθήο Κπθινθνξίαο

O ζρεκαηηζκόο θαη νη θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ

 Τςόκεηξν

 Σνπνγξαθία & ύζηαζε ηεο Δπηθάλεηαο ηεο Γεο

 Καηαλνκή θαη ην ηζνδύγην ηνπ ύδαηνο ζην ζύζηεκα Γε-Aηκόζθαηξα



Γεωγραφικές Σσμτεταγμέμες

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε

ζθαίξα ηεο Γεο είλαη ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη ην γεσγξαθηθό

κήθνο θαη έρνπλ ζαλ ζηνηρεία αλαθνξάο ην ηζεκεξηλό θαη

κεζεκβξηλό επίπεδν

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_system



Γεωγραφικές Σσμτεταγμέμες: το γεωγραφικό πλάτος (φ)

Σν γεσγξαθηθό πιάηνο (θ) είλαη ε γσληαθή απόζηαζε πνπ

κεηξάηαη βόξεηα θαη λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

Παίξλεη ηηκέο 0ν-90ν βόξεηα θαη λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

Σν γεσγξαθηθό κήθνο (ι) είλαη ε γσληαθή απόζηαζε πνπ κεηξάηαη

αλαηνιηθά θαη δπηηθά ελόο βαζηθνύ κεζεκβξηλνύ, απηνύ ηνπ

Greenwich

Παίξλεη ηηκέο 0ν-180ν αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ Greenwich
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