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Χρημαηοδόηηζη

• Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό έτει αναπηστθεί ζηα πλαίζια 
ηοσ εκπαιδεσηικού έργοσ ηοσ διδάζκονηα.

• Σο έργο «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο 
Πανεπιζηήμιο Παηρών» έτει τρημαηοδοηήζει μόνο ηη 
αναδιαμόρθωζη ηοσ εκπαιδεσηικού σλικού. 

• Σο έργο σλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηοσ Δπιτειρηζιακού 
Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη» και 
ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη (Δσρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο) και από εθνικούς πόροσς.
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Δπίκοσρος Καθηγήηρια
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Θερμοκραζία
 Ζ θίλεζε ησλ αηόκσλ θαη ησλ κνξίσλ ελόο ζώκαηνο  ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζεξκόηεηα θαη απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα ηεο εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο (Θεξκηθή Δλέξγεηα) ηνπ ζώκαηνο

 Θεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο θαιείηαη ν βαζκόο ηεο κνξηαθήο δξάζεο

ηνπ ή ηεο ζεξκόηεηαο ηνπ. Απνηειεί έλα κέηξν ηνπ πόζν γξήγνξα

θηλνύληαη ηα κόξηα θαη ηα άηνκα ελόο ζώκαηνο δει. ηεο κέζε θηλεηηθήο

ηνπο ελέξγεηαο, γη’ απηό θαη είλαη αλάινγε πξνο απηή

- Όζν πην γξήγνξα θηλνύληαη ηα κόξηα θαη ηα άηνκα ηόζν πην κεγάιε είλαη ε

θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα θαη ηόζν πην πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία

- Ζ ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο εθθξάδεη ηε ζεξκηθή θαηάζηαζε ελόο ζώκαηνο

ην πόζν ζεξκό ή πόζν ςπρξό είλαη

Ζ ζεξκνθξαζία κεηξάηαη κε ζεξκόκεηξα

Μνλάδεο Θεξκνθξαζίαο:

• θιίκαθα ή βαζκνί θειζίνπ (Celcious, °C)

• θιίκαθα ή βαζκνί Kelvin (K): δει. 0°C = 273 Κ

• θιίκαθα ή βαζκνί Fahrenheit (°F) δει. 0°C = 32 °F

K = 273° + °C

 32
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Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Ο Ήιηνο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή & ζηελ νπζία ηε κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ

πιαλήηε. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία ξπζκίδεη ηε:

 Θεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο άκεζα ιόγσ ηεο

απνξξόθεζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο

αθηηλνβνιίαο

 Θεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο

• άκεζα ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο (~ 20%) απνξξόθεζεο ηεο

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο από ηελ αηκόζθαηξα

• έκκεζα κέζσ ηεο απνξξόθεζεο ηεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο

θαη ηηο ξνέο ιαλζάλνπζαο θαη αηζζεηήο ζεξκόηεηαο

=>

=> Ζ Θεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηε

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο



Μηταμιζμοί μεηάδοζης ηης θερμόηηηας από ηημ επιθάμεια ζηημ Αημόζθαιρα

Θεξκηθή Αλσκεηαθνξά (convection)

+

Γπλακηθή αλσκεηαθνξά

Πεγή:  Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997



Η Θερμοκραζία ηοσ Αέρα
 Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη:

 Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία: ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ζε

κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (24-σξν, κήλαο, έηνο)

 Απνιύησο ελάχιστη θερμοκρασία: ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ζε

κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (24-σξν, κήλαο, έηνο)

 Μέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία, ηνπ αέξα, είλαη ε κέζε ηηκή ησλ αλαγλσζκάησλ

ησλ ζεξκνκέηξσλ ηα νπνία ιακβάλνπλ 4, 3 ή 2 θνξέο ηελ εκέξα, ή ε κέζε ηηκή

ησλ 24 αλαγλσζκάησλ ηνπ ζεξκνγξάθνπ
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Σmin & Σmax ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ 24-ώξνπ

Σ6, Σ12 & Σ18 νη ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ηηο ώξεο 6:00, 12:00

& 18:00 αληίζηνηρα

Σh(i) ε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ηελ I ώξα ηνπ 24-ώξνπ

Με ηνπο απηόκαηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηα δηαζηήκαηα κέηξεζεο κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο

ηνπ ιεπηνύ. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία



 Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία, είλαη ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ εκεξήζησλ

ζεξκνθξαζηώλ γηα θάζε κήλα, πνπ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό εκεξώλ ηνπ κήλα

Η Θερμοκραζία ηοσ Αέρα
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n, ν αξηζκόο εκεξώλ ηνπ κήλα (30, 31, 28 ή 29)

 H κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία, ππνινγίδεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ κεληαίσλ

ηηκώλ θαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο δηα ηνπ 12
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 Μέση μέγιστη θερμοκρασία, είλαη ε κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ αλαγλσζκάησλ ηεο

ζεξκνθξαζίαο, γηα ηελ πεξίνδν ησλ παξαηεξήζεσλ

 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία, είλαη ε κέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ αλαγλσζκάησλ

ηεο ζεξκνθξαζίαο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε



Η Θερμοκραζία ηοσ Αέρα
Ζκεξήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (Ζ.Θ.Δ.): ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο

ειάρηζηεο ηηκήο ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ ζεκεηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα

ηνπ 24-ώξνπ
minmax... TT 

Δηήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (Δ.Θ.Δ.): ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο
ειάρηζηεο ηηκήο ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ ζεκεηώλνληαη ζ‟ έλαλ ηόπν θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

)()(...  όήόή  

Ζκέξα κεξηθνύ παγεηνύ: νξίδεηαη ε κέξα γηα ηελ νπνία ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία
είλαη κηθξόηεξε ηνπ κεδελόο

CT o0min 

Ζκέξα νιηθνύ παγεηνύ: νξίδεηαη ε κέξα γηα ηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία θαζ‟ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο κεδέλ βαζκνύο

CT o0max 



Καηακόρσθη Μεηαβολή ηης Θερμοκραζίας
 Ζ Θεξκνθξαζία κεηώλεηαη κε ην ύςνο κέζα ζηελ Τξνπόζθαηξα

Θεξκνβαζκίδα (γ): εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο

Θεξκνθξαζίαο κε ην Ύςνο ή ην ξπζκό ςύμεο ηεο

ηξνπόζθαηξαο

θαη νξίδεηαη ζαλ ε ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ

αηκνζθαηξηθνύ αέξα αλά κνλάδα ύςνπο.

Δθθξάδεηαη ζε °C/100 m ή °C/1 km

z




Σηελ Τξνπόζθαηξα ε ηηκή ηνπ γ θαηά κέζν όξν είλαη: 

0.65°C/100 m ή  6.5°C/1 km

 Σπρλά εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο Θεξκνθξαζηαθήο Αλαζηξνθήο

Πεγή: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosphere_structure-

pt.svg

Πξνζνρή: ε πξαγκαηηθή ζεξκνβαζκίδα γ = παξηζηάλεη ηε ζεξκνθξαζία δηαθνξεηηθώλ

ζηνηρείσλ ηνπ αέξα ζηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη πάλσ ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν ελόο ηόπνπ

πλήζσο κεηξάηαη κε ξαδηνβνιίζεηο πνπ δίλνπλ ην πξαγκαηηθό θαηαθόξπθν πξνθίι ηεο

ζεξκνθξαζίαο



Καηακόρσθη Μεηαβολή ηης Θερμοκραζίας
 Ζ Θεξκνθξαζία κεηώλεηαη κε ην ύςνο κέζα ζηελ Τξνπόζθαηξα γηαηί:

 Ζ αηκόζθαηξα ηεο Γεο ζεξκαίλεηαη θπξίσο από ηελ απνξξόθεζε ηεο ππέξπζξεο
αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ε επηθάλεηα παξά από ηελ απνξξόθεζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο

 Ζ ππθλόηεηα ηνπ αέξα κεηώλεηαη κε ην ύςνο => Μεηώλεηαη ε απνξξόθεζε ηεο
αθηηλνβνιίαο

 Ζ πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξαηκνύο κεηώλεηαη κε ην ύςνο => εμαζζελεί ην θαηλόκελν
ηνπ ζεξκνθεπίνπ

 Οη αλνδηθέο θηλήζεηο ηνπ αέξα ςύρνπλ ηελ ηξνπόζθαηξα κε ην ύςνο ιόγσ ηεο
αδηαβαηηθήο εθηόλσζεο



Καηακόρσθη Μεηαβολή ηης Θερμοκραζίας
 Γλσξίδνληαο ηελ ηηκή ηεο θαηαθόξπθεο ζεξκνβαζκίδαο γ θαη ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο Σν ζ‟ 

έλα ύςνο zo, ηε ζεξκνθξαζία Τα ζ‟ έλα ύςνο z
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 Ζ πξαγκαηηθή ζεξκνβαζκίδα ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δηαθέξεη από ηε κέζε ζεσξεηηθή 

ηηκή

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ηεο είλαη:

 Ζ δηαλνκή μεξάο ζάιαζζαο & ε απόζηαζε από ηε ζάιαζζα

 Τα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ηνπ
εδάθνπο (π.ρ. θάιπςε)

 Ζ επνρή ηνπ έηνπο

 Τα επηθξαηνύληα θαηξηθά ζπζηήκαηα ηεο επνρήο

=>

Ζ πξαγκαηηθή 

ζεξκνβαζκίδα λα 

κεηαβάιιεηαη από ηόπν

ζε ηόπν & από ώξα ζε 

ώξα (ή επνρή ζε επνρή)



 Σν ηζνδύγην αθηηλνβνιηώλ ζην ζύζηεκα Γεο-αηκόζθαηξαο ζηνλ ηόπν

απηό

 Ζ δπλαηόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα κεηαθνξάο από θαη πξνο ηνλ ηόπν απηό

πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο κε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο θηλήζεηο

 Τα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ εθιύνληαη ή πξνζιακβάλνληαη θαηά ηνπο

κεραληζκνύο ηεο ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ ή ηεο εμάηκηδηαπλνήο ηνπ ύδαηνο

 Τα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ ζπλδένληαη

κε ηελ αλαθιαζηηθόηεηα (albedo) επηθάλεηαο θαη ηε θπηνθάιπςε ηεο

 Τα ζαιάζζηα ξεύκαηα πνπ ηπρόλ πεξλνύλ θνληά από ηνλ ηόπν

 Τν αλάγιπθν ελόο ηόπνπ

Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο



 Σν ηζνδύγην αθηηλνβνιηώλ ζην ζύζηεκα Γεο-αηκόζθαηξαο ζηνλ ηόπν

απηό

Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

ΚΡΤΟ

ΕΔΣΖ

ΚΡΤΟ

 Κύξηνο ξπζκηζηήο είλαη ε ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν Πιαλήηεο

Καζαξή (απνξξνθώκελε) ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

Ηζνδύγην αθηηλνβνιίαο (ειηαθή - ππέξπζξε)  ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο

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

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



 Ζ δπλαηόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα κεηαθνξάο από θαη πξνο ηνλ ηόπν απηό

πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο κε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο θηλήζεηο, ε νπνία

ξπζκίδεηαη από ηε

Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

Γεληθή Κπθινθνξία ηεο   Αηκόζθαηξαο

 Οη επηθξαηνύληεο δπηηθνί άλεκνη ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

κεηαθέξνπλ αέξηεο κάδεο ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο ζηηο δπηηθέο αθηέο ησλ

επείξσλ (Δπξώπε, Ακεξηθή). Έηζη, ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν νη αέξηεο κάδεο είλαη

ζεξκέο έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δξηκύηεηαο ηνπ ρεηκώλα ζηηο

πεξηνρέο απηέο

 Σηηο αλαηνιηθέο αθηέο (Καλαδάο, ΖΠΑ, Αλαηνιηθή Σηβεξία, βόξεηα Κίλα) νη

δπηηθνί άλεκνη κεηαθέξνπλ αέξηεο κάδεο επεηξσηηθήο πξνέιεπζεο, νη

νπνίεο ην ρεηκώλα είλαη ςπρξέο απμάλνληαο ηε δξηκύηεηα ηνπ ρεηκώλα ζηηο

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Ζ ελαιιαγή μεξάο – ζάιαζζαο

 Πξόθεηηαη γηα δύν ηύπνπο επηθάλεηαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηαθέξνπλ ζε όηη 

αθνξά ηελ αλαθιαζηηθόηεηα θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

αιιά θαη σο πξνο ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα

 Ζ ζάιαζζα ςύρεηαη θαη ζεξκαίλεηαη πην αξγά θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό απ‟ όηη ε 

μεξά. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί:

 Τν λεξό έρεη κεγαιύηεξε ζεξκνρσξεηηθόηεηα

(4-5 θνξέο) από ην έδαθνο

 Τν λεξό είλαη δηαπεξαηό ζηελ ειηαθή

αθηηλνβνιία κε απνηέιεζκα απηή λα δηεηζδύεη ζε

κεγάιν βάζνο

 Τν λεξό είλαη ξεπζηό κε απνηέιεζκα λα

εκθαλίδνληαη θαηαθόξπθεο αλαηαξαθηηθέο

θηλήζεηο αιιά θαη νξηδόληηεο (σθεάληα ξεύκαηα)

πνπ αλαθαηαλέκνπλ ηελ ελέξγεηα

 Ζ εμάηκηζε πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο

κεραληζκόο ςύμεο, είλαη ζεκαληηθή ζηηο πδάηηλεο

επηθάλεηεο

=> Ζ εκεξήζηα θαη επνρηθή

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο

ηνπ αέξα είλαη κεγαιύηεξε θαη

εληνλόηεξε πάλσ από ηε μεξά

θαη κηθξόηεξε πάλσ από ηε

ζάιαζζα

=> Τν ζέξνο ε μεξά είλαη

ζεξκόηεξε από ηε ζάιαζζα κε

ηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο

λα ζεκεηώλνληαη ζην εζσηεξηθό

ησλ επείξσλ

=> Τν ρεηκώλα ε μεξά είλαη ςπρξόηεξε από ηε ζάιαζζα κε ηηο

ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζεκεηώλνληαη ζην εζσηεξηθό

ησλ επείξσλ ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ



 Τα ζαιάζζηα ξεύκαηα πνπ ηπρόλ πεξλνύλ θνληά από ηνλ ηόπν

Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Θαιάζζηα ξεύκαηα πνπ θηλνύληαη πξνο ηνπο πόινπο κεηαθέξνπλ ζεξκέο πδάηηλεο 

κάδεο ζε ςπρξόηεξεο πεξηνρέο (π.ρ. ην ξεύκα Gulf Stream) ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο

 Θαιάζζηα ξεύκαηα πνπ θηλνύληαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό κεηαθέξνπλ ςπρξέο κάδεο 

λεξνύ ζε ζεξκόηεξεο πεξηνρέο (π.ρ. ξεύκα ηνπ Λακπξαληόξ) ζηηο δπηηθέο αθηέο

Τπνηξνπηθέο πεξηνρέο & Μέζα γεσγξαθηθά πιάηε

Μεγάια γεσγξαθηθά πιάηε

 Θεξκά ξεύκαηα θηλνύκελα πξνο 

ηνπο πόινπο θαηά κήθνο ησλ 

δπηηθώλ αθηώλ



 Τα ζαιάζζηα ξεύκαηα πνπ ηπρόλ πεξλνύλ θνληά από ηνλ ηόπν

Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

Δπίδξαζε ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ: 

ζεξκώλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή & ςπρξώλ 

ζηε δπηηθή

Γπηηθή αθηή: ζαιάζζηεο αέξηεο κάδεο

Αλαηνιηθή αθηή: επεηξσηηθέο αέξηεο 

κάδεο



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ ηξνπόζθαηξα κεηώλεηαη κε ην ύςνο, κε κηα ζεξκνβαζκίδα 6.5 

νC / km => πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία 

ζε ζρέζε κε πεξηνρέο ρακεινύ πςόκεηξν ζην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο

 Σε κεγάιν πςόκεηξν ην πάρνο ηεο αηκόζθαηξαο δελ είλαη κεγάιν νπόηε

απνξξνθάηαη ιηγόηεξε κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο αθηηλνβνιία (αζζελέζηεξν ην

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ)

 Τν αλάγιπθν ελόο ηόπνπ (π.ρ. πςόκεηξν, πξνζαλαηνιηζκόο & ε θιίζε ηνπ

εδάθνπο, αλάγιπθν - παξνπζία νξέσλ θαη θνηιάδσλ)

 Δπεηδή ν αέξαο ζεξκαίλεηαη θαη ςύρεηαη θπξίσο από ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ΖΘΔ κεηώλεηαη κε ην πςόκεηξν



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Ο πξνζαλαηνιηζκόο (θαηεύζπλζε) θαη ε θιίζε ησλ πιαγηώλ ησλ βνπλώλ παίδεη

ζεκαληηθό ξόιν ζηα πνζά ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη

 Ζ δηακόξθσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιόγσ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ πιαγηώλ από κόλε ηεο ή ζε

ζπλδπαζκό κε αληίζηνηρε επίδξαζε ηεο βξνρόπησζε έρεη επηπηώζεηο ζηε βιάζηεζε κε

απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο βιάζηεζε ζε θάζε πιαγηά

 Τν αλάγιπθν ελόο ηόπνπ (π.ρ. πςόκεηξν, πξνζαλαηνιηζκόο & ε θιίζε ηνπ

εδάθνπο, αλάγιπθν - παξνπζία νξέσλ θαη θνηιάδσλ)

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζ‟ απηέο ηηο πιαγηέο είλαη κεγαιύηεξε

 Σηα κέζα θαη κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ Βνξείνπ εκηζθαηξίνπ, ν ήιηνο δηαγξάθεη

εκεξήζηα πνξεία ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ νπξάληνπ ζόινπ

 Οη πιαγηέο ησλ βνπλώλ κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό δέρνληαη πεξηζζόηεξε αθηηλνβνιία

από ηηο ζθηαζκέλεο βνξηλέο πιαγηέο



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηις θερμομεηρικές ζσμθήκες ζ’ έμα ηόπο

 Ζ παξνπζία βιάζηεζεο ηελ εκέξα, κε ηε ζθίαζε πνπ δεκηνπξγεί, κεηώλεη ηελ 

εηζεξρόκελε ειηαθή αθηηλνβνιία άξα θαη ηε ζεξκνθξαζία

 Ζ παξνπζία βιάζηεζεο ηε λύρηα απμάλεη ηελ απνξξόθεζε ηεο κεγάινπ κήθνπο

θύκαηνο εμεξρόκελεο αθηηλνβνιίαο κεηώλνληαο έηζη ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη

ηελ ςύμε

 Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεξκηθή αζηηθή λεζίδα

 Τα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ ζπλδένληαη

κε ηελ αλαθιαζηηθόηεηα (albedo) επηθάλεηαο θαη ηε θπηνθάιπςε ηεο

 Ζ θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα (~ 6.5 νC / km) είλαη κεγαιύηεξε ζε μεξέο πεξηνρέο



Ημερήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο εκέξαο δει. αίζξηαο θαη λήλεκεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ

αέξα παξνπζηάδεη απιή αιιά έληνλε θύκαλζε κε:

 ειάρηζην θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ

 ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ θαζώο απμάλεη ε έληαζε ηεο ειηαθήο

αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ε ζεξκνθξαζία απμάλεη ζηαδηαθά

 εκθαλίδεη ην κέγηζην ηεο 1-2 ώξεο κεηά ηε κεζνπξάλεζε ηνπ ειίνπ δει. κεηά ην κέγηζην

ηεο αθηηλνβνιίαο

 κεηά ην κέγηζην κεηώλεηαη ζηαδηαθά. Ζ πηώζε ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

λύρηαο αιιά κε ξπζκό βξαδύηεξν απ‟ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Έηζη, ε θακπύιε

ηεο εκεξήζηαο θύκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη ζπκκεηξηθή

Πεγή: Fotiadi, 2003



Γιαηί ηο Ημερήζιο Μέγιζηο ηης Θερμοκραζίας δεμ ζσμπίπηει 
με ασηό ηης Ακηιμοβολίας ;

 Ζ Καζαξή Αθηηλνβνιία (ειηαθή – ππέξπζξε) θαζνξίδεη αλ ε ζεξκνθξαζία

ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο απμάλεη, κεηώλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξή

 Αλ Καζαξή Αθηηλνβνιία > 0 

ε επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη ( 6 πκ - 3-5 κκ)

 Αλ Καζαξή Αθηηλνβνιία < 0 

ε επηθάλεηα ςύρεηαη (3-5 κκ - 6 πκ)

 Όηαλ Καζαξή Αθηηλνβνιία = 0 => ε ζεξκνθξαζία αγγίδεη ηηο αθξαίεο ηηκέο

ηεο (κέγηζηε ζηηο ~3-5 κκ θαη ειάρηζηε ~ 6πκ

 Γηα αξθεηή ώξα κεηά ηε κεζνπξάλεζε ηνπ Ζιίνπ (κέγηζην αθηηλνβνιίαο) ε ζεξκόηεηα

πνπ πξνζιακβάλεη ε Γε ιόγσ αθηηλνβνιίαο είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ απνβάιεη κε

απνηέιεζκα λα εμαθνινπζεί αθόκε λα ζεξκαίλεηαη

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά εμεγεί γηαηί νη ζεξκόηεξνη κήλεο δει. Τν Μέγηζην ηεο

Θεξκνθξαζία εκθαλίδεηαη ηνλ Ηνύιην ή Αύγνπζην θαη όρη θαηά ην ζεξηλό Ζιηνζηάζην



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηη θερμοκραζία
καηά ηη διάρκεια ηης ημέρας

• Άλεκνο

• Τύπνο Δπηθάλεηαο

• Υγξαζία

• Βιάζηεζε

• Υγξαζία ηνπ εδάθνπο

• Νέθσζε



Ζκεξήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (ΖΘΔ): ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο

ειάρηζηεο ηηκήο ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ ζεκεηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24-

ώξνπ

Παξάγνληεο ηνπ ην επεξεάδνπλ:

-Σν Γεσγξαθηθό Πιάηνο: ην ΖΘΔ κεηώλεηαη θαζώο απμάλεη ην γ. πιάηνο. Δίλαη κέγηζην

ζηνλ Ηζεκεξηλό θαη ειάρηζην ζηνπο πόινπο

- Ζ Δπνρή ηνπ έηνπο: ζηα κέζα θαη κεγάια γ. πιάηε κε δηαθξηηέο επνρέο, ην ΖΘΔ είλαη

κεγαιύηεξν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη κηθξόηεξν θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν

- Γεσγξαθηθή Θέζε: ην ΖΘΔ είλαη κηθξόηεξν πάλσ από ηνπο σθεαλνύο θαη ηηο ζάιαζζεο

(ΖΘΔ= 3°C) απ‟ όηη πάλσ από ηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο (ΖΘΔ> 20°C)

- Σε Νέθσζε: ην ΖΘΔ είλαη κηθξόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λεθνζθεπνύο εκέξαο ζε

ζρέζε κε κηα αίζξηα εκέξα

- Βιάζηεζε θαη ηε Φύζε ηνπ Δδάθνπο: ην ΖΘΔ είλαη κηθξόηεξν πάλσ από πεξηνρέο κε

εθηεηακέλε βιάζηεζε ή εδάθε κε απμεκέλε πγξαζία ζε ζρέζε κε ηηο εξήκνπο

- Τςόκεηξν: ην ΖΘΔ ειαηηώλεηαη κε ην πςόκεηξν θπξίσο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ  θαιύηεξε αλάκημε

Ημερήζιο θερμομεηρικό Εύρος (ΗΘΕ) 



Παράγομηες ποσ διαμορθώμοσμ ηη θερμοκραζία
καηά ηη διάρκεια ηης ημέρας

 Τν Ζκεξήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (ΖΘΔ) είλαη κηθξόηεξν ζηηο

παξάθηηεο πεξηνρέο (πεξηνρέο πνπ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο)

θαη πςειόηεξν ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο



Δηήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (ΔΘΔ): ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο
ειάρηζηεο ηηκήο ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ ζεκεηώλνληαη ζ‟ έλαλ ηόπν θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο

• Φξήζηκε Κιηκαηνινγηθή παξάκεηξνο γηαηί ε ηηκή ηνπ εμαξηάηαη από όινπο εθείλνπο ηνπο
παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηα ζεξκνθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηόπνπ

•Απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηνπ γ. πιάηνπο

•Δπεξεάδεηαη από ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ην ΖΘΔ

•Διιάδα: ΔΘΔ =  12 – 23°C (κέγηζηεο ηηκέο ζεκεηώλνληαη ζηηο θεληξηθέο επεηξσηηθέο
πεξηνρέο θαη νη ειάρηζηεο πάλσ από ηηο παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο)

Τύπνη Δηήζηαο Πνξείαο ηεο Θεξκνθξαζίαο

α) Ηζεκεξηλόο ηύπνο (ΔΘΔ=2°C σθεαλνύο, 8-10°C επείξνπο)

β) Τξνπηθόο ηύπνο (κηθξό ΔΘΔ)

γ) Δύθξαηνο ζαιάζζηνο ηύπνο (ΔΘΔ= 10-15°C)

δ) Δύθξαηνο επεηξσηηθόο ηύπνο (ΔΘΔ=50-60°C)

ε) Πνιηθόο ηύπνο (κεγάιν ΔΘΔ)

δ) Μνπζζσληθόο ηύπνο (δηπιή εηήζηα θύκαλζε)

Εηήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας



Εηήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας με ηο Γεωγραθικό Πλάηος

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα εμαξηάηαη θπξίσο από ην

ύςνο ηνπ ειίνπ θαη ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο

κεηαβάιινληαη κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο

 Σηνλ Ηζεκεξηλό ε εηήζηα πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα

παξνπζηάδεη δηπιή θύκαλζε κε 2 κέγηζηα θαηά ηηο ηζεκεξίεο (23/3 &

21/9) θαη 2 ειάρηζηα θαηά ηα 2 ειηνζηάζηα (21/6 & 22/12)

 Σηα κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε (από ηνλ Τξνπηθό ηνπ Καξθίλνπ ζην 

Β. Ζκηζθαίξην θαη ηνλ Τξνπηθό ηνπ Αηγόθεξνπ ζην Νόηην) ε εηήζηα 

θύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη απιή



Εηήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας

Μεταβολή της μέσης μηνιαίας

θερμοκρασίας (μεσαία καμπύλη) καθώς

των μέσων ακραίων μηνιαίων

θερμοκρασιών (ελαχίστη-κάτω καμπύλη,

μεγίστη- άνω καμπύλη) για την πόλη του

Αγρινίου

 Ζ Δηήζηα Πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα παξνπζηάδεη απιή αιιά έληνλε

θύκαλζε κε:

 ειάρηζην ζην Β. Ζκηζθαίξην ηνλ Ηαλνπάξην ή Φεβξνπάξην θαη

 κέγηζην ηνλ Ηνύιην ή Αύγνπζην (Β. Ζκηζθαίξην)

δει. 1-2 κήλεο κεηά ηα αληίζηνηρα Ζιηνζηάζηα γηα ιόγνπο αληίζηνηρνπο κε

ηελ πζηέξεζε ηνπ εκεξήζηνπ κέγηζηνπ, ζε ζρέζε κε ην κέγηζην ηεο

αθηηλνβνιίαο



Εηήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο & εηήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (ΔΘΔ)
γηα δηάθνξνπο ηύπνπο θιίκαηνο

 Τν κεγαιύηεξν ΔΘΔ ζεκεηώλεηαη ζηα Ζπεηξσηηθά θιίκαηα

 Σηνλ Ηζεκεξηλό ε εηήζηα πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα παξνπζηάδεη δηπιή θαη

ην ΔΘΔ είλαη πνιύ κηθξό

 Σηα ζαιάζζηα θιίκαηα ην ΔΘΔ είλαη κηθξό



Εηήζια μεηαβολή ηης θερμοκραζίας

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο & εηήζην Θεξκνκεηξηθό Δύξνο (ΔΘΔ)
γηα δηάθνξνπο ηύπνπο θιίκαηνο

Καιηθόξληα Αιάζθα

 Τν ΔΘΔ είλαη κεγαιύηεξν ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη κηθξόηεξν ζηηο παξάθηηεο

 Τν ΔΘΔ απμάλεη κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο (Καιηθόξληα → Αιάζθα)



• Οη θακπύιεο πνπ δηέξρνληαη από δηάθνξνπο ηόπνπο πνπ

έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο νλνκάδνληαη ηζόζεξκεο

θακπύιεο

Γεωγραθική διαμομή ηης Θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ επιθάμεια ηης Γης



Γεωγραθική διαμομή ηης Θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ επιθάμεια ηης Γης

 Αλ ε επηθάλεηα ηεο Γεο ήηαλ νκνγελήο νη ηζόζεξκεο θακπύιεο ζα ήηαλ παξάιιειεο

πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό. Παξόηη δηαθξίλεηαη κία παξαιιειία σο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό απηή

δηαηαξάζζεηαη από ηελ άληζε θαηαλνκή μεξάο – ζάιαζζαο θαη ηηο κεγάιεο νξνζεηξέο

 Ζ θακπύιε πνπ ελώλεη ηνπο ηόπνπο κε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε

νλνκάδεηαη ζεξκηθόο Ηζεκεξηλόο

 Ζ δηάηαμε ησλ ηζόζεξκσλ θακππιώλ δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ ρεηκώλα θαη

ζέξνπο. Γεληθά, νη ηζόζεξκεο θακπύιεο κεηαηνπίδνληαη παιηλδξνκηθά αθνινπζώληαο

ηελ επνρηθή θίλεζε ηνπ Ζιίνπ. Ζ κεηαηόπηζε απηή είλαη κεγαιύηεξε πάλσ από ηελ

μεξά

Υεηκώλα: ε νξηδόληηα ζεξκνβαζκίδα είλαη εληνλόηεξε πάλσ από ην βόξεην εκηζθαίξην

όπνπ ε θάιπςε ζε μεξά είλαη κεγαιύηεξε, κε απνηέιεζκα νη ηζόζεξκεο λα είλαη

ππθλόηεξεο

• Οη ηζόζεξκεο θάκπηνληαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό πάλσ από ηελ μεξά θαη πξνο ηνπο

πόινπο πάλσ από ηνπο σθεαλνύο

• Απηή ε θάκςε ησλ ηζνζέξκσλ δειώλεη όηη θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν, ζην ίδην

γεσγξαθηθό πιάηνο ε ζάιαζζα είλαη ζεξκόηεξε από ηε μεξά



Γεωγραθική διαμομή ηης Θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ επιθάμεια ηης Γης

Θέξνο:

• Οη ηζόζεξκεο θάκπηνληαη πξνο ηνπο πόινπο πάλσ από ηελ μεξά θαη πξνο ηνλ

Ηζεκεξηλό πάλσ από ηνπο σθεαλνύο

• Απηή ε θάκςε ησλ ηζνζέξκσλ δειώλεη όηη θαηά ηελ ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο, ζην

ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο ε ζάιαζζα είλαη ςπρξόηεξε από ηε μεξά

• Σεκαληηθή είλαη, ηδηαίηεξα θαηά ην ζέξνο, ε θάκςε ησλ ηζνζέξκσλ ζηηο δπηηθέο αθηέο

ησλ ε πείξσλ ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ζεξκώλ ή/θαη ςπρξώλ σθεάλησλ ξεπκάησλ, κε

εληνλόηεξε ηελ πεξίπησζε ηνπ βόξεηνπ Αηιαληηθνύ (ζεξκό ξεύκα ηνπ θόιπνπ – Gulf

stream)



• Οη θακπύιεο πνπ δηέξρνληαη από δηάθνξνπο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο

νλνκάδνληαη ηζόζεξκεο θακπύιεο

• Οη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο δε ζεκεηώλνληαη ζηνλ Ηζεκεξηλό αιιά ζε πεξηνρέο

πνπ βξίζθνληαη ζε γ. πιάηνο 10 ° - 20° βόξεηα θαη λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (εξήκνπο)

• Θέξνο: μεξά ζεξκόηεξε από ηε ζάιαζζα  κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζην

εζσηεξηθό ησλ Ζπείξσλ (Σαράξα, Ηλδίεο, Απζηξαιία, Ν. Αθξηθή)

• Φεηκώλαο: μεξά ςπρξόηεξε από ηε ζάιαζζα  ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζην

εζσηεξηθό ησλ Ζπείξσλ ησλ κεγάισλ γ. πιαηώλ (Σηβεξία, Καλαδάο, Γξνηιαλδία)

• Φεηκώλαο: Μεγαιύηεξεο νξηδόληηεο ζεξκνβαζκίδεο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ ζέξνπο

• Δληνλόηεξε ζεξκνθξαζηαθή αληίζεζε κεηαμύ ρεηκώλα θαη ζέξνπο ηνπ Β.

Ζκηζθαηξίνπ, ιόγσ πνιππινθόηεξεο δηαλνκήο μεξώλ θαη ζαιαζζώλ ζ‟ απηό ην

εκηζθαίξην

• Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο πην έληνλεο πάλσ από ηηο επείξνπο παξά πάλσ από

ηνπο σθεαλνύο

Γεωγραθική διαμομή ηης Θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ επιθάμεια ηης Γης



Γεωγραθική διαμομή ηης μέζης εηήζιας θερμοκραζίας

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

 Μέζεο θιηκαηνινγηθέο ηηκέο 30 εηώλ (1961-1990)



Η Θερμοκραζία ηωμ Ωκεαμώμ και ηωμ Θαλαζζώμ

• Καζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ καδώλ πνπ 

θηλνύληαη πάλσ από ζάιαζζεο θαη σθεαλνύο

• Ζ ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη: -2νC (πόινη) θαη 32oC (Δξπζξά ζάιαζζα)

• Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη κεγαιύηεξε ζην Β. Ζκηζθαίξην

(19oC) από όηη ζην Νόηην (16νC)

• H ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη ηαρύηαηα κε ην γ. Πιάηνο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ππάξρνπλ ζεξκά θαη ςπρξά ξεύκαηα

• Τν ΖΘΔ ζηελ επηθάλεηα είλαη κηθξό θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ 1νC



• Δμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη από απηό

 πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία

 αλαθιώκελε αθηηλνβνιία  αλαθιαζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ

• Θεξκηθέο ηνπ ηδηόηεηεο  ζύζηαζε ηνπ, ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ, πγξαζία ηνπ

• Καηά κέζν όξν ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην γπκλό έδαθνο ζεξκαίλεηαη πεξηζζόηεξν από έλα

έδαθνο θαιπκκέλν κε βιάζηεζε

• Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη θαηά κέζν όξν κεγαιύηεξε από ηε

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα

• Γηα ηα βάζε 0 – 0.5 m ςπρξόηεξνο κήλαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο ελώ γηα ηα βάζε 0.5 – 2 m

ςπρξόηεξνο κήλαο είλαη ν Φεβξνπάξηνο

• Γηα ηα βάζε 0 – 0.25 m ζεξκόηεξνο κήλαο είλαη ν Ηνύιηνο ελώ γηα ηα βάζε 0.5 – 2 m ζεξκόηεξνο

κήλαο είλαη ν Αύγνπζηνο

• Τν ΔΘΔ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, αιιά κεηώλεηαη ηαρύηαηα κε ην βάζνο

Η Θερμοκραζία ηοσ Εδάθοσς

Πεγή: Fotiadi, 2003



• Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο εκθαλίδεη

έληνλε Ζκεξήζηα θαη Δηήζηα θύκαλζε

• Τmax επηθάλεηαο εδάθνπο > Τmax αέξα

θαη παξαηεξείηαη 1-2 ώξεο λσξίηεξα

• Τmin επηθάλεηαο εδάθνπο > Τmin αέξα

ζεκεηώλνληαη πεξίπνπ ηελ ίδηα ώξα

• Ο ρξόλνο εκθάληζεο κεγίζηνπ θαη ειαρίζηνπ

θαζπζηεξεί κε ην βάζνο

•Οη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο ειαηηώλνληαη κε νη

βάζνο ελώ νη ειάρηζηεο απμάλνπλ
• Τν ΖΘΔ ειαηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ βάζνπο 

Η Θερμοκραζία ηοσ Εδάθοσς

Πεγή: Fotiadi, 2003



Γεωγραθική διαμομή ηης Μέζης Εηήζιας θερμοκραζίας ηοσ Αέρα ζηημ Ελλάδα

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμύ

ησλ εηήζησλ ηζνζέξκσλ ησλ

14.5νC θαη 19.5νC

Πεγή:  Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997



Ηαλνπάξηνο

 Παξαηεξείηαη κία βαζκίδα κε ην γ. πιάηνο (κεηώλεηαη) πνπ νθείιεηαη ζε αληίζηνηρε θαηαλνκή

ηεο αθηηλνβνιίαο

 Παξαηεξείηαη επίζεο βαζκίδα κε ην γ. κήθνο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ελαιιαγή μεξάο –

ζάιαζζαο, ζην πνιπζρηδέο αλάγιπθν θαη ζηα ζαιάζζηα ξεύκαηα. Γεληθά, κεηώλεηαη από ηηο

παξάθηηεο πεξηνρέο πξνο ην εζσηεξηθό

Γεωγραθική διαμομή ηης θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ Ελλάδα

• Φακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (ςπρξόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο) ζεκεηώλνληαη ζηε Γ. Μαθεδνλία 

θαη ηελ Ήπεηξν

• Υςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνύληαη ζηα λεζηά ηνπ ΝΑ Αηγαίνπ θαη ηηο Νόηηεο θαη Αλαηνιηθέο 

αθηέο ηεο Κξήηεο

• Φακειέο ζεξκνθξαζίεο αλαθέξνληαη επίζεο ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν

• Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ειαηηώλεηαη ηαρύηεξα θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ‘Κξήηε-

Αλαηνιηθή Θξάθε’ παξά θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ‘Κξήηε-αθηέο Ηνλίνπ’

• Τν ζαιάζζην ξεύκα ζηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ πξνέξρεηαη από  θεληξηθή & αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη 

είλαη ζεξκό

• Τν ζαιάζζην ξεύκα ζην βόξεην Αηγαίν πξνέξρεηαη από ηε Μαύξε Θάιαζζα θαη είλαη ςπρξό



Ηνύιηνο

- Ζ ζεξκνθξαζία απμάλεη από ηα παξάιηα πξνο ην εζσηεξηθό ηδηαίηεξα ηελ

εκέξα

- Ζ ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη από ηηο πεδηάδεο πξνο ηα νξεηλά

-Ζ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε

κε ηελ ςπρξή πεξίνδν (ρεηκώλα)

-Υςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνύληαη ζηε Θεζζαιηθή πεδηάδα, Νόηηα

Πεινπόλλεζν, αθηέο ηνπ Σαξσληθνύ θαζώο θαη Νόηηεο θαη Αλαηνιηθέο αθηέο ηεο

Κξήηεο

- Ζ δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ παξάθηησλ θαη επεηξσηηθώλ πεξηνρώλ είλαη

 2C

Γεωγραθική διαμομή ηης θερμοκραζίας ηοσ αέρα ζηημ Ελλάδα



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας
 Ζ Θεξκνθξαζία κεηώλεηαη κε ην ύςνο ζηελ Τξνπόζθαηξα ζύκθσλα κε ηνλ 

ξπζκό πνπ νξίδεη ε θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα:

 Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο όκσο ην θαηαθόξπθν πξνθίι ηεο ζεξκνθξαζίαο

κπνξεί λα αληηζηξαθεί θαη ε ζεξκνθξαζία λα απμάλεη κε ην ύςνο. Τν

θαηλόκελν απηό θαιείηαη αλαζηξνθή ηεο ζεξκνθξαζίαο (temperature

inversion). Τόηε ηζρύεη:

0



dz

d


Έληαζε Αλαζηξνθήο  =               x πάρνο ζηξώκαηνο z

Τν πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο ιέγεηαη βάζνο ηεο αλαζηξνθήο

Τν ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε αλαζηξνθή 

θαιείηαη ζηξώκα αλαζηξνθήο

Τν ύςνο ηεο βάζεο ηνπ ζηξώκαηνο απηνύ ιέγεηαη ύςνο ηεο 

αλαζηξνθήο



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας
Δίδε Αλαζηξνθήο

 Αλαζηξνθέο επηθαλείαο: ην θαηλόκελν αξρίδεη απ‟ 

επζείαο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

 Αλαζηξνθέο ειεύζεξεο αηκόζθαηξαο ή

αλαζηξνθέο ύςνπο: όηαλ εκθαλίδνληαη ζε θάπνην 

ύςνο ζηελ αηκόζθαηξα

- Σπλήζσο, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηνπο είλαη κηθξή

- Ζ αλαζηξνθή ηεο Θεξκνθξαζίαο ζπλνδεύεηαη από ηελ 

εκθάληζε Παγεηνύ

- Γεκηνπξγνύλ νκίριεο θαη ρακειά λέθε

- Οη αλαζηξνθέο ζρεκαηίδνπλ επζηαζή ζηξώκαηα ηα νπνία 

παξεκπνδίδνπλ ηηο αλνδηθέο θηλήζεηο. Μάιηζηα κέζα ζην 

ζηξώκα αλαζηξνθήο επηθξαηεί απόιπηε επζηάζεηα

- Σπλεηζθέξνπλ ζηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο εμ‟ αηηίαο 

ησλ ζπλζεθώλ επζηάζεηαο πνπ δεκηνπξγνύλ, νη νπνίεο 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαζπνξά ησλ ξύπσλ



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

1/ Αλαζηξνθέο αθηηλνβνιίαο (radiation inversion)

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο δελ ππάξρεη ειηαθή αθηηλνβνιία ώζηε λα ζεξκαίλεηαη ην

έδαθνο. Αληίζεηα απηό ςύρεηαη δηόηη εθπέκπεη ππέξπζξε αθηηλνβνιία

 νπόηε ζεκεηώλεηαη κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε αγσγηκόηεηα από ην ζεξκό ππεξθείκελν

αέξα πξνο ην ςπρξόηεξν έδαθνο

 κε απνηέιεζκα λα ςύρεηαη ην ζηξώκα αέξα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο

(παξεδάθην)

• απηή ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζπκβαίλεη κέζα ζ‟ έλα ξερό ζρεηηθά ζηξώκα αέξα θνληά

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κηαο θαη ν αέξαο δελ είλαη ΄θαιόο‟ αγσγόο

 ην ζρεκαηηζκό κηαο αλαζηξνθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία θαιείηαη „αλαζηξνθή

αθηηλνβνιίαο‟ θαη θαηά ηελ νπνία κέζα ζ‟ έλα ξερό ζηξώκα αέξα θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο

Γεο ε ζεξκνθξαζία απμάλεη κε ην ύςνο

• θαηά κέζν όξν ην βάζνο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο αλαζηξνθήο είλαη πεξίπνπ 100 m θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμύ: 10 m – 1 Km

Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο



Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζρεκαηηζκό 

ηεο αλαζηξνθήο αθηηλνβνιίαο:

Κύξηνη Παξάγνληεο:

• άπλνηα θαη λελεκία (θέληξα αληηθπθιώλσλ, ρεηκώλα)

• λύρηεο κεγάιεο δηάξθεηαο

• μεξόο αέξαο

• θαζαξόο νπξαλόο ρσξίο λέθε

Άιινη Παξάγνληεο

• πγξαζία ηεο επηθάλεηαο

• ηύπνο βιάζηεζεο

• ηύπνο επηθάλεηαο (ρηόλη, άκκνο, γξαζίδη, ...)

Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας
Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο

1/ Αλαζηξνθέο αθηηλνβνιίαο (radiation inversion)



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

Γεκηνπξγία – Δμέιημε & Καηαζηξνθή (ζπάζηκν) ηεο Αλαζηξνθήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24-ώξνπ

1/ Αλαζηξνθέο αθηηλνβνιίαο (radiation inversion)

Νύρηα

Ζκέξα

Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

2/ Αλαζηξνθέο κεηαθνξάο ζεξκνύ αέξα (advection inversions)

• Όηαλ κηα ζεξκή αέξηα κάδα, θαηά ηελ νξηδόληηα θίλεζε ηεο, δηέιζεη πάλσ

από κηα ςπρξόηεξε πεξηνρή, ηόηε ηα ζηξώκαηα απηήο ηεο κάδαο πνπ

βξίζθνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ςύρνληαη ηζρπξόηεξα από ηα ππεξθείκελα

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή

• Μπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ έηνπο θαη έρνπλ κηθξή

δηάξθεηα

• Όηαλ ε αέξηα κάδα ραξαθηεξίδεηαη από πςειή πγξαζία ηόηε ζρεκαηίδεηαη

νκίριε ε γλσζηή νκίριε κεηαθνξάο

Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

3/ Αλαζηξνθέο νξνγξαθίαο

Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο

• Ζ ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη κε αγσγηκόηεηα από ηνλ αέξα

πνπ γεηληηάδεη κε ην έδαθνο πξνο ην έδαθνο κε απνηέιεζκα

λα ςύρεηαη

• Ο ςπρξόο αέξαο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο είλαη

ππθλόηεξνο & „βαξύηεξνο‟ νιηζζαίλεη από ηηο πιαγηέο πξνο

ηα θάησ ζηελ θνηιάδα

 Έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

„ζεξκηθήο δώλεο‟

• νη θαιιηέξγεηεο πξέπεη λα θπηεύνληαη κέζα ζηε ζεξκηθή δώλε θαη όρη πάλσ ή θάησ από

απηή

• Γεκηνπξγνύληαη ζε θνηιάδεο θαη ραξάδξεο θάησ από ζπλζήθεο λελεκίαο θαη αίζξηνπ

(αλέθεινπ) νπξαλνύ
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4/ Αλαζηξνθέο ρηνλνζθεπνύο εδάθνπο

Οη αλαζηξνθέο επηθαλείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο

• Τν παξεδάθην ζηξώκα ηνπ αέξα πάλσ από ρηνλνζθεπέο έδαθνο ςύρεηαη

πεξηζζόηεξν από ηα ππεξθείκελα ζηξώκαηα, ιόγσ ηεο θαηαλάισζεο πνζόηεηαο

ζεξκόηεηαο από απηό γηα ηελ ηήμε ηνπ ρηνληνύ (ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα), κε

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

1/ Αληηθπθισληθέο Αλαζηξνθέο

• πνιιέο θνξέο θαηά ηηο θαζνδηθέο θηλήζεηο (θαηνιίζζεζε) ηνπ αέξα ζηηο

θεληξηθέο πεξηνρέο ελόο αληηθπθιώλα, ζπκβαίλεη ε αέξηα κάδα πνπ θαηέξρεηαη

θαη ζεξκαίλεηαη αδηαβαηηθά λα γίλεηαη ζεξκόηεξε από ην ππνθείκελν ζηξώκα

αέξα. Γεκηνπξγνύληαη έηζη αλαζηξνθέο κεγάιεο έθηαζεο

• Δθδειώλνληαη ζηα 1 – 2 Km ύςνο

• Τε ςπρξή επνρή ηνπ έηνπο ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε θαηαθόξπθε

αλάπηπμε θαη νξηδόληηα έθηαζε

• Τν ζηξώκα ηεο αλαζηξνθήο είλαη αξθεηά μεξό ιόγσ ηεο αδηαβαηηθήο

ζέξκαλζεο (ζρεηηθή πγξαζία < 20 – 30%)

• Κάησ από ηε βάζε ηεο αλαζηξνθήο ζρεκαηίδνληαη ρακειά λέθε θαη νκίριε

Οη αλαζηξνθέο ύςνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
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1/ Αληηθπθισληθέο Αλαζηξνθέο

Οη αλαζηξνθέο ύςνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο

• Σ‟ απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη αλαζηξνθέο ησλ Αιεγώλ αλέκσλ ζηηο

σθεάληεο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο

• όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηελ αθηή ην ύςνο ηεο βάζεο ηεο αλαζηξνθήο

απμάλεη επηηξέπνληαο έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο θαη επνκέλσο βξνρνπηώζεηο π.ρ.

Φαβάε όπνπ ην ύςνο ηεο αλαζηξνθήο εληνπίδεηαη ζηα 2 – 2.5 Km

• ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αλαζηξνθώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηεο

Καιηθόξληαο ην ζέξνο όπνπ ν ςπρξόο αέξαο θάησ από ηελ αλαζηξνθή είλαη σθεάληεο

δξνζεξέο αέξηεο κάδεο (ζαιάζζηα αύξα)



Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας

2/ Μεησπηθέο Αλαζηξνθέο

Οη αλαζηξνθέο ύςνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο

• Δθδειώλνληαη θαηά ηε δηέιεπζε κεηώπσλ όηαλ ν ζεξκόο αέξαο αλέξρεηαη πάλσ από

ζθήλα ςπρξνύ αέξα. Αλ ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αέξηεο κάδεο είλαη κεγάιε

ηόηε ε αλαζηξνθή είλαη ηζρπξή



3/ Αλαζηξνθέο Σξηβήο

• Σρεκαηίδεηαη θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, αθξηβώο πάλσ

από ηα ζηξώκα ηξηβήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έληνλεο αλαηαξάμεηο θαη ηελ ηζρπξή

επίδξαζε ηνπ αλάγιπθνπ. Τν ύςνο ηεο αλαζηξνθή είλαη κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα

θαη ην πάρνο κεξηθέο δεθάδεο κέηξα

4/ Γπλακηθέο Αλαζηξνθέο

• Δθδειώλνληαη ζηελ ειεύζεξε αηκόζθαηξα θαη ζε ζηξώκαηα πνπ ν άλεκνο έρεη

κεγάιε ηαρύηεηα

Αμαζηροθή ηης Θερμοκραζίας
Οη αλαζηξνθέο ύςνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
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