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Άδειες Χρήζης

• Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε
άδειες τρήζης Creative Commons. 

• Για εκπαιδεσηικό σλικό, όπως εικόνες, ποσ 
σπόκειηαι ζε άλλοσ ηύποσ άδειας τρήζης, η 
άδεια τρήζης αναθέρεηαι ρηηώς. 
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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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ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ

Δπίκοσρος Καθηγήηρια

ηοσ Σμήμαηος Γιατείριζης 

Περιβάλλονηος & Φσζικών Πόρων

 2641074156

 afotiadi@upatras.gr



Αέριες μάζες
 Αέξηεο κάδεο (air masses): εθηεηακέλα όγθνη ηεο αηκόζθαηξαο, ηεο ηάμεο 

ησλ 1000x1000 km2 ηνπιάρηζηνλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα θαηά ηελ 

νξηδόληηα δηεύζπλζε σο πξνο ηηο ζεξκνδπλακηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη θπξίσο ηελ 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία

• Σν κήθνο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 1.500 Κm, γη’ απηό είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηνπλ

ηεξάζηηεο επεηξσηηθέο & ζαιάζζηεο πεξηνρέο

• Σν πάρνο ηνπο κπνξεί λα θζάλεη έσο θαη ηελ Σξνπόπαπζε

• Μέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε γεληθή θπθινθνξία ηεο

αηκόζθαηξαο ηεο γεο, θαζώο θαη ε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο

από ηνλ Ηζεκεξηλό πξνο ηνπο πόινπο

• Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ αεξίσλ καδώλ είλαη:

 ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε πδξαηκνύο (Τγξαζία), γηαηί από απηή

εμαξηάηαη ην πνζό & ην είδνο ησλ ζπκππθλώζεσλ & ηνπ πεηνύ πνπ

κπνξνύλ λα δώζνπλ

 ε ζεξκνθξαζία ηνπο θαη ηδηαίηεξα ε θαηαθόξπθε θαηαλνκή ηεο γηαηί

από απηή εμαξηάηαη ε επζηαζεηά ή αζηαζεηά ηεο



Αέριες μάζες

Γηα ηελ αλάιπζε & κειέηε ησλ αέξησλ καδώλ ιακβάλνπκε ππόςε:

 ηελ πεγή ηνπο

 ηε δηαδξνκή ηνπο &

 ηελ ειηθία ηνπο

 Πεγή: θαιείηαη ε πεξηνρή πάλσ από ηελ νπνία ζρεκαηίζηεθε θαη από ηελ

νπνία πήξε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα

• Πεγέο ησλ αεξίσλ καδώλ είλαη εθηεηακέλεο εθηάζεηο πάλσ ζηελ επηθάλεηα

ηεο Γεο, επεηξσηηθέο ή ζαιάζζηεο, πάλσ από ηηο νπνίεο ε ζεξκνθξαζία & ε

πγξαζία ηνπ αέξα παξνπζηάδνληαη ακεηάβιεηεο ζε νιόθιεξε ηελ εθηαζή ηνπο,

γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα

• Σέηνηεο πεξηνρέο είλαη: πνιηθέο & ηξνπηθέο εθηάζεηο, θεληξηθέο πεξηνρέο

ησλ αληηθπθιώλσλ, & κεγάιεο εξεκηθέο πεξηνρέο



Αέριες μάζες
 Γηαδξνκή: είλαη ν δξόκνο ηνλ νπνίν αθνινύζεζε ε αέξηα κάδα αθνύ έθπγε

από ηελ πεγή ηεο.

Καηά ηε κεηαθίλεζε ηνπο πάλσ από πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά

ζεξκνθξαζίαο & πγξαζίαο, ηξνπνπνηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλάινγα κε

απηά ηεο ππνθείκελεο επηθάλεηαο πάλσ από ηελ νπνία δηέξρνληαη

ε όηη αθνξά εηδηθά ηε ζεξκνθξαζία, κηα αέξηα κάδα θαηά ηε δηαδξνκή ηεο

πθίζηαηαη ςύμε ή ζέξκαλζε

 Φύμε αέξηαο κάδαο από ηελ επηθάλεηα: πξνθαιείηαη θαηά ηε δηέιεπζή ηεο πάλσ από

ςπρξόηεξεο από απηήλ επηθάλεηεο

Δίλαη πην δξαζηηθή ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα & πξνρσξάεη αξγά πξνο ηα πάλσ κε

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη επηθαλεηαθέο αλαζηξνθέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αλ νη άλεκνη

είλαη αζζελείο δεκηνπξγείηαη νκίριε, δξόζνο ή πάρλε, ελώ αλ ν άλεκνο είλαη ηζρπξόο

δεκηνπξγνύληαη λέθε stratus θάησ από ηελ θνξπθή ηεο αλαζηξνθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο

 Θέξκαλζε αέξηαο κάδαο από ηελ επηθάλεηα: πξνθαιείηαη θαηά ηε δηέιεπζή ηεο πάλσ από

ζεξκόηεξεο από απηήλ επηθάλεηεο

Γεκηνπξγείηαη απόηνκε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ύςνο κε απνηέιεζκα έληνλε

θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα, αλνδηθέο θηλήζεηο & αζηάζεηα

Αλ ε αέξηα κάδα πεξηέρεη πνιινύο πδξαηκνύο ηόηε ζρεκαηίδνληαη λέθε ηύπνπ Cu & Cb ηα

νπνία δίλνπλ βξνρέο & θαηαηγίδεο



Αέριες μάζες

 Ηιηθία: είλαη ν ρξόλνο ν νπνίνο πέξαζε αθόηνπ ε αέξηα κάδα άξρηζε λα

κεηαθηλείηαη από ηελ πεγή ηεο

Δίλαη ελδεηθηηθή ηνπ ρξόλνπ πνπ μόδεςε κηα αέξηα κάδα πάλσ από δηάθνξεο

πεξηνρέο θαη επνκέλσο θαηά πόζν ππήξρε αξθεηόο ρξόλνο ώζηε λα

επεξεαζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

Tν ζπνπδαηόηεξν όκσο από ηα ηξία ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αέξηεο

κάδαο είλαη ε πεγή, γηαηί αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο γίλεηαη θαη ε

ηαμηλόκεζή ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο



Τύποι Αερίων μαζών
 Οη βαζηθέο πεγέο ησλ αέξησλ καδώλ είλαη νη πνιηθέο (P) θαη ηξνπηθέο (T)

πεξηνρέο γηαηί απηέο είλαη νκνηνγελείο θαη ακέηνρεο, θαηά πνιύ, ηεο γεληθήο

θπθινθνξίαο

 Mία πνιηθή ή ηξνπηθή αέξηα κάδα, είλαη δπλαηό λα έρεη πεγή επεηξσηηθή (c) ή

ζαιάζζηα (m) πεξηνρή θαη σο εθ ηνύηνπ νη αέξηεο κάδεο ηαμηλνκνύληαη ζε

ηέζζεξεο (4) θαηεγνξίεο:

 Ζπεηξσηηθέο πνιηθέο (cP)

 Θαιάζζηεο πνιηθέο (mP)

 Ζπεηξσηηθέο ηξνπηθέο (cT)

 Θαιάζζηεο ηξνπηθέο (mT)

 Δθηόο απ' απηέο ηηο αέξηεο κάδεο, δηαθξίλνπκε θαη ηηο:

 Αξθηηθέο (A)

 Ηζεκεξηλέο (E)

 Μνπζζσληθέο (M)



Τύποι Αερίων μαζών

 Αλ κία αέξηα κάδα είλαη ςπρξόηεξε από ηελ επηθάλεηα πάλσ από ηελ νπνία

θηλείηαη, ηόηε ραξαθηεξίδεηαη σο ςπρξή θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα

k (kalt, ςπρξή)

 Αλ είλαη ζεξκόηεξε, ραξαθηεξίδεηαη σο ζεξκή θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα

w (warm, ζεξκή)

 Μία ςπρξή αέξηα κάδα (k) κπνξεί λα γίλεη ζεξκή (w) θαη αληίζηξνθα

 Από ζεξκνδπλακηθήο πιεπξάο: νη αέξηεο κάδεο ρσξίδνληαη ζε ζεξκέο θαη

ςπρξέο ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ππεξάλσ ηεο νπνίαο θηλνύληαη

 Αλ κέζα ζε κία αέξηα κάδα νη δπλακηθέο επηδξάζεηο ζπληεινύλ ζηε

δηαηήξεζε ηεο επζηάζεηαο, ηόηε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο επζηαζήο θαη

πεξηγξάθεηαη κε ην ζύκβνιν s, ελώ αλ γίλεηαη αζηαζήο, ηόηε ραξαθηεξίδεηαη

σο αζηαζήο θαη πεξηγξάθεηαη κε ην γξάκκα u



Τύποι Αερίων μαζών

Oνομασία Πηγή Xαρακτηριστικά

Aξθηηθή (A) Πνιηθέο πεξηνρέο Υακειέο ζεξκνθξαζίεο, κηθξή εηδηθή 

πγξαζία αιιά κεγάιε ζρεηηθή 

πγξαζία ην Καινθαίξη. Οη 

ςπρξόηεξεο ρεηκεξηλέο αέξηεο κάδεο

Πνιηθή επεηξσηηθή (cP) Τπνπνιηθέο 

(ππναξθηηθέο) 

επεηξσηηθέο πεξηνρέο

Υακειέο ζεξκνθξαζίεο (απμάλνπλ κε 

ηε κεηαθίλεζε πξνο λόην ), κηθξή

πγξαζία

Πνιηθή ζαιάζζηα (mP) Τπνπνιηθέο 

(ππναξθηηθέο) & 

αξθηηθέο ζάιαζζεο

Υακειέο ζεξκνθξαζίεο (απμάλνπλ κε 

ηε κεηαθίλεζε πξνο λόην ), κεγάιε 

ηηκή ηεο πγξαζίαο

Tξνπηθή επεηξσηηθή (cT) Τπνηξνπηθέο 

επεηξσηηθέο εθηάζεηο 

πςειώλ πηέζεσλ

Τςειή ζεξκνθξαζία, κηθξή απόιπηε 

πγξαζία

Tξνπηθή ζαιάζζηα (mT) Νόηηεο σθεάλεηεο 

πεξηνρέο πςειώλ 

πηέζεσλ

Τςειή ζεξκνθξαζία θαη πςειή 

ζρεηηθή & εηδηθή πγξαζία

Ιζεκεξηλή (Δ) Ιζεκεξηλέο & ηξνπηθέο 

σθεάλεηεο πεξηνρέο

Τςειή ζεξκνθξαζία & πγξαζία



Τύποι Αερίων μαζών

 Αξθηηθέο αέξηεο κάδεο (Α): ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή ζεξκνθξαζία,

ρακειή εηδηθή πγξαζία & πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαηά ην ζέξνο

 Πνιηθέο επεηξσηηθέο (cP): παξνπζηάδνπλ ρακειή ζεξκνθξαζία αέξα & 

ζεξκνθξαζία δξόζνπ. H θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα είλαη ζηαζεξή

 Πνιηθέο ζαιάζζηεο (mP): ζηηο πεγέο ηνπο είλαη ςπρξέο κε ρακειή 

ζεξκνθξαζία & ζεξκνθξαζία δξόζνπ, κεγάιε ζρεηηθή πγξαζία θαη θαηαθόξπθε 

ζεξκνβαζκίδα ζηαζεξή θαη κηθξή

 Σξνπηθέο επεηξσηηθέο (cT): ζεξκέο, κε κηθξή απόιπηε & ζρεηηθή πγξαζία, 

γη’ απηό ραξαθηεξίδνληαη από κηθξή λέθσζε θαη ιίγεο βξνρέο

 Σξνπηθέο ζαιάζζηεο (mT): μεθηλνύλ κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη κεγάιε 

απόιπηε θαη ζρεηηθή πγξαζία

 Ιζεκεξηλέο (Δ): παξνπζηάδνπλ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία θαη 

είλαη αζηαζείο. Γίλνπλ ξαγδαίεο βξνρέο ζηηο πεξηνρέο πνπ επηθξαηνύλ



Κλιμαηολογία ηων Αερίων μαζών
 Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο αεξίσλ καδώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζε ύςε:

1, 1.5 & 3 km ζηηο πεξηνρέο:

Α = Κεληξηθή Β.Ακεξηθή, Β = Βξεηαληθά Νεζηά, C = Κεληξηθή Μεζόγεηνο, D = 

Κεληξηθή ηβεξία, E = Παξάθηηα Κίλα, F = Ιλδνλεζία



Επιυάνειες ασυνέχειας
ή

Μέτωπα



Γπιθάνειες αζσνέτειας - Μέηωπα

 Δπηθάλεηεο αζπλέρεηαο – Μέησπα (fronts): Όηαλ έιζνπλ ζ' επαθή αέξηεο

κάδεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο

πγξαζίαο & ζεξκνθξαζίαο δελ αλακεηγλύνληαη ειεύζεξα κεηαμύ ηνπο αιιά

ηείλνπλ λα δηαηεξεζνύλ ρσξηζηά κε δηαθεθξηκέλεο & θεθιηκέλεο κεηαμύ ηνπο

νξηαθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο θαινύληαη επηθάλεηεο αζπλέρεηαο ή κεησπηθέο

επηθάλεηεο (frontal surface). Ζ ηνκή κηαο ηέηνηαο επηθάλεηαο κε ην έδαθνο

θαιείηαη κέησπν

 To πιάηνο ησλ κεηώπσλ πνηθίιιεη κεηαμύ 5 km θαη 90 km

 Λόγσ ησλ αλαηαξάμεσλ, νη νπνίεο πξνθαινύλ αλάκημε ηνπ αέξα θαη ζηηο δύν

πιεπξέο ηνπ κεηώπνπ, νη δώλεο αζπλέρεηαο δελ είλαη δπλαηό λα είλαη

ζηελόηεξεο από 5 km θαη όηαλ είλαη κεγαιύηεξεο ησλ 90 km θαινύληαη

ζπλήζσο κεηαβαηηθέο δώλεο παξά κέησπα

 ' έλα πνιύ ζηελό κέησπν, κεηαμύ κηαο ζεξκήο ηξνπηθήο αέξηαο κάδαο θαη

κηαο ςπρξήο πνιηθήο, ε ζεξκνβαζκίδα είλαη πνιύ απόηνκε θαη πνιιέο θνξέο

θζάλεη ηελ ηηκή ησλ 20 νC σο 30 νC ζε κηα απόζηαζε 8 km

 Μεησπνγέλεζε: ζπλδέεηαη κε έληνλεο αληηζέζεηο ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ

πγξαζία ησλ αεξίσλ καδώλ



Μέηωπα
 πλήζσο, ε αέξηα κάδα πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ςπρξή, άξα θαη ππθλή, έρεη

ηελ ηάζε λα γιπζηξάεη θάησ από ηε ζεξκή αέξηα κάδα πνπ είλαη θαη αξαηόηεξε

κε απνηέιεζκα ε κεησπηθή επηθάλεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη λα είλαη θεθιηκέλε

δει. λα έρεη πιάγηα θαηεύζπλζε

 Μέησπα: ραξαθηεξίδνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη από έληνλεο αιιαγέο ζε:

 Θεξκνθξαζία

 Τγξαζία (ζεκείν δξόζνπ)

 Νέθσζε

 Γηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ

 Γηεύζπλζε ησλ ηζνβαξώλ
Γπλακηθή αζπλέρεηα



Γίδη Μεηώπων

 Σα κέησπα ηαμηλνκνύληαη αλάινγα αλάινγα κε ην πνηα από ηηο δύν αέξηεο

κάδεο θηλείηαη ελάληηα πξνο ηελ άιιε δει. πνηα αθνινπζεί

 Γηαθξίλνληαη ζε:

 Θεξκά κέησπα

 Φπρξά κέησπα

 ηάζηκα κέησπα

 πλεζθηγκέλα κέησπα



Μέηωπα ηοσ Βορείοσ Ημιζθαιρίοσ
 Σα ζπνπδαηόηεξα κέησπα ηνπ Βνξείνπ Ζκηζθαηξίνπ είλαη:

 Αξθηηθό κέησπν ηνπ Β. Αηιαληηθνύ: ρσξίδεη ηνλ αξθηηθό από ηνλ πνιηθό

ζαιάζζην αέξα ηνπ Β. Αηιαληηθνύ

 Πνιηθό κέησπν ηνπ Β. Αηιαληηθνύ: Υσξίδεη ηηο πνιηθέο επεηξσηηθέο κάδεο

ηεο Β. Ακεξηθήο ή ηηο πνιηθέο ζαιάζζηεο κάδεο ηνπ Β. Αηιαληηθνύ από ηηο

ηξνπηθέο ζαιάζζηεο αέξηεο κάδεο ηνπ Αηιαληηθνύ

 Αξθηηθό κέησπν ηνπ Β. Δηξεληθνύ: ρσξίδεη ηνλ αξθηηθό από ηνλ πνιηθό

ζαιάζζην αέξα ηνπ Β. Δηξεληθνύ

 Πνιηθό κέησπν ηνπ Β. Δηξεληθνύ: Υσξίδεη ηηο πνιηθέο επεηξσηηθέο κάδεο

ηεο Β. Αζίαο ή ηηο πνιηθέο ζαιάζζηεο κάδεο ηνπ Β. Δηξεληθνύ από ηηο ηξνπηθέο

ζαιάζζηεο αέξηεο κάδεο ηνπ Δηξεληθνύ

 Μεζνγεηαθό κέησπν: Υσξίδεη, θαηά ηελ ςπρξή επνρή, ηηο ςπρξέο αέξηεο

κάδεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Δπξώπε από ηηο ζεξκέο ηεο Β. Αθξηθήο

 Δλδνηξνπηθό κέησπν (ελδνηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο): απνηέιεζκα ηεο

ζύγθιηζεο ησλ αιεγώλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ηζεκεξηλήο & ηξνπηθήο

δώλεο. πλδέεηαη κε έληνλεο θαηαθόξπθεο θηλήζεηο & βξνρνπηώζεηο. Σε ζεξκή

επνρή κεηαηίζεηαη βόξεηα θαη ηελ ςπρξή λόηηα



Θέζη ηων Μεηώπων ηον Ιανοσάριο

Αξθηηθά κέησπα

Πνιηθά κέησπα

Δλδνηξνπηθή Εώλε ύγθιηζεο

Σνκείο ελδνηξνπηθήο ζύγθιηζεο

Πηγή: Υ. Μπαιαθνύηεο, Π. Μαραίξαο, Γεληθή θιηκαηνινγία κε ζηνηρεία κεηεσξνινγίαο, 1997



Θερμό Μέηωπο
 Θεξκό κέησπν (warm front): όηαλ δύν αέξηεο κάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε

επαθή θηλνύληαη έηζη ώζηε ν ζεξκόο αέξαο αθνινπζεί ηνλ ςπρξό ή ν αέξαο

θηλείηαη από ηηο πςειέο πξνο ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο

 Πιάηνο ζεξκνύ κεηώπνπ:

200  - 600 km

 Μήθνο ζεξκνύ κεηώπνπ:

>  1500 km

Ύςνο ζεξκνύ κεηώπνπ:

2000  - 6000 m

 Κιίζε κεησπηθήο επηθάλεηαο: 1 / 100 - 1 / 200

• Ο ζεξκόο αέξαο θαζώο είλαη ειαθξύηεξνο & θηλείηαη πην γξήγνξα από ηνλ ςπρξό αλέξρεηαη

πάλσ από απηόλ θαηά κήθνο ηεο ζεξκήο κεησπηθήο επηθάλεηαο

• ρεηηθά επίπεδε θιίζε ιόγσ ηεο ηξηβήο κε ηελ επηθάλεηα

π.ρ. Θεξκέο & πγξέο ππνηξνπηθέο αέξηεο κάδεο έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ςπρξέο & 

μεξέο πνιηθέο αέξηεο κάδεο

 Σαρύηεηα ζεξκνύ κεηώπνπ: 10 km / h

Θεξκνθξαζία:
απμάλεη απόηνκα



Θερμό Μέηωπο

 Άλεκνο ζην Θεξκό κέησπν: ε έληαζε ηνπ απμάλεη θαζώο πιεζηάδεη ην

κέησπν & αιιάδεη δηεύζπλζε θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ: από S – SE γίλεηαη S - SW



Θερμό Μέηωπο

 Νέθε ζεξκνύ κεηώπνπ: από πάλσ πξνο ηα θάησ: Cirrus,

Cirrostratus, Altostratus, Nimbostratus, stratus

• Αλ ν ζεξκόο αέξαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αζηάζεηα, θπξίσο θαηά ηε

ζεξκή επνρή, ηόηε αλαπηύζζνληαη θαηαηγηδνθόξα λέθε Cumulonimbus

(Cb)

• Ζ λέθσζε ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ εθηείλεηαη ζε κεγάιε έθηαζε

κπξνζηά από ην κέησπν

 Βξνρή & ζεξκό κέησπν: Αλαπηύζζεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ λεθώλ

Nimbostratus, έρεη κέηξηα έληαζε, κεγάιε δηάξθεηα & είλαη ζπλερήο. ηνλ

ςπρξό ηνκέα ηνπ κεηώπνπ δεκηνπξγεί, ιόγσ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο,

κεησπηθέο νκίριεο

• Η δώλε ηεο βξνρήο εθηείλεηαη αξθεηά κπξνζηά από ην κέησπν: ~ 300-400 km



Θερμό Μέηωπο

Καηξηθέο ζπλζήθεο
Πξηλ ην πέξαζκα ηνπ 

κεηώπνπ

Καηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ 

κεηώπνπ

Μεηά ην πέξαζκα ηνπ 

κεηώπνπ

Θεξκνθξαζία
Φπρξή

απμάλεη ζηαδηαθά

Ξαθληθή 

ζέξκαλζε

Θεξκόο

Αξρίδεη λα αλέξρεηαη

Αηκνζθαηξηθή πίεζε ηαδηαθή κείσζε ηαζεξνπνηείηαη
Μηθξή αύμεζε, 

αθνινπζεί κείσζε

Άλεκνο Β - ΒA Μεηαβιεηόο N  - NA

Βξνρή

πλερήο, κέηξηαο & 

κεγάιεο έληαζεο

Πηζαλόλ ρηόλη

Πηζαλόλ θαηαηγίδεο

Λεπηή βξνρή Αίζξηνο θαηξόο

Νέθσζε

Cirrus (Ci)

Cirrostratus (Cs) 

Altostratus (As) 

Nimbostratus (Ns) 

θαη κεηά stratus (St)

Stratus (St) 

κεξηθέο θνξέο

Cumulonimbus

(Cb)

Καζάξνο νπξαλόο κε 

δηάζπαξηα cumulus (Cu) 

& stratocumulus (Sc)

Οξαηόηεηα Καιή κόλν πξηλ ηε βξνρή Πεξηνξηζκέλε Καιή 

εκείν Γξόζνπ ηαζεξή αύμεζε ηαζεξό Απμάλεη & κεηά ζηαζεξό



Ψστρό Μέηωπο
 Φπρξό κέησπν (cold front): όηαλ δύν αέξηεο κάδεο (κία ζεξκή & κία ςπρξή) πνπ

βξίζθνληαη ζε επαθή θηλνύληαη έηζη ώζηε ν ςπρξόο αέξαο αθνινπζεί ηνλ ζεξκό ηόηε

ε επηθάλεηα πνπ ηηο ρσξίδεη ιέγεηαη ςπρξή κεησπηθή επηθάλεηα & ε ηνκή ηεο κε ηελ

επηθάλεηα ηεο Γεο θαιείηαη ςπρξό κέησπν

π.ρ. Φπρξή, μεξή & επζηαζήο αέξηα κάδα (cP) θηλείηαη & έξρεηαη λα κεηαθηλήζεη κηα 

Θεξκή, πγξή & αζηαζή ππνηξνπηθή αέξηα κάδα (mT)

 Πιάηνο Φπρξνύ κεηώπνπ:

50  - 100 km

 Μήθνο Φπρξνύ κεηώπνπ: ~ 100 km

Ύςνο ςπρξνύ κεηώπνπ:

2000  - 6000 m

 Κιίζε κεησπηθήο επηθάλεηαο: 1 / 40 - 1 / 100

 Σαρύηεηα ςπρξνύ κεηώπνπ: 15 – 50 km / h θηλείηαη 2 θνξέο πην γξήγνξα

από ην ζεξκό κέησπν

• Ο ςπρξόο αέξαο είλαη βαξύηεξνο από ηνλ ζεξκό & θαζώο θηλείηαη πην γξήγνξα εηζρσξεί θάησ από 

ηνλ ζεξκό θαη ηνλ αλαγθάδεη λα αλέιζεη θαη λα ςπρζεί αδηαβαηηθά  πξνθαιεί ηζρπξή αλσκεηαθνξα

• Δίλαη κεγαιύηεξε από ηελ θιίζε ηεο ζεξκήο κεησπηθήο επηθάλεηαο γηαηί ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ 

απμάλεη κε ην ύςνο & γη’ απηό ην κέησπν θηλείηαη πην γξήγνξα ζην κέζν ύςνο απ’ όηη ζηελ επηθάλεηα 



Ψστρό Μέηωπο

 Άλεκνο ζην Φπρξό κέησπν: ε έληαζε ηνπ απμάλεη θαζώο πιεζηάδεη ην

κέησπν & αιιάδεη δηεύζπλζε θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ: από S–SW γίλεηαη W - NW



Ψστρό Μέηωπο

 Νέθε ςπρξνύ κεηώπνπ:

• Αλ ν ζεξκόο αέξαο είλαη αζηαζήο ηόηε αλεξρόκελνο δεκηνπξγεί:

Altocumulus, Altostratus, Cumulus & Cumulonimbus

• Αλ ν ζεξκόο αέξαο είλαη αζηαζήο ηόηε αλεξρόκελνο δεκηνπξγεί:

Altostratus, Nimbostratus

 Θεξκνθξαζία: πέθηεη απόηνκα εσο θαη 15ν κέζα ζηελ πξώηε ώξα

 Βξνρή & ςπρξό κέησπν: Ραγδαίεο δηαιείπνπζεο βξνρέο, ζπρλά

ζπλνδεπόκελεο από θαηαηγίδα θαη ραιάδη

• Ζ έθηαζε ηεο λέθσζεο & ηνπ ηνκέα ηεο βξνρήο ηνπ ςπρξνύ κεηώπνπ είλαη

κηθξόηεξε από απηή ηνπ ζεξκνύ & αληίζεηα από ην ζεξκό κέησπν εθηείλεηαη

πεξηζζόηεξν πίζσ από ην κέησπν



Ψστρό Μέηωπο

Καηξηθέο ζπλζήθεο
Πξηλ ην πέξαζκα ηνπ 

κεηώπνπ

Καηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ 

κεηώπνπ

Μεηά ην πέξαζκα ηνπ 

κεηώπνπ

Θεξκνθξαζία Θεξκά Ξαθληθή πηώζε
Φπρξά

Μεηώλεηαη ζηαδηαθά

Αηκνζθαηξηθή πίεζε ηαδηαθή κείσζε
ηαζεξνπνηείηαη

κεηά απμάλεη
Απμάλεη ζηαζεξά

Άλεκνο N  - NΓ
Ρππαίνο

Αιιάδεη δ/λζε
Β - ΒΓ

Βξνρή ύληνκεο θαηαηγίδεο

Έληνλε βξνρή

Πηζαλό ρηόλη

Πηζαλό ραιάδη

Καηαηγίδεο & κεηά

Αίζξηνο θαηξόο

Νέθσζε

Cirrus (Ci)

Cirrostratus (Cs) 

κεηά Cumulonimbus (Cb)

cumulus (Cu)

Cumulonimbus

(Cb)

Καζάξνο νπξαλόο κε 

δηάζπαξηα cumulus (Cu)

Οξαηόηεηα Μέηξηα εσο αζζελήο

Πεξηνξηζκέλε

αθνινπζεί 

βειηίσζε

Πνιύ θαιή

Δθηόο αλ έρεη θαηαηγίδα 

εκείν Γξόζνπ
Τςειό, παξακέλεη 

ζηαζεξό
Πέθηεη απόηνκα Υακειέο ηηκέο



Ψστρό Μέηωπο

Η λέθσζε Φπρξνύ κεηώπνπ όπσο θαίλεηαη από δνξπθνξηθή εηθόλα

Πηγή: https://www.flickr.com/photos/gsfc/14220736823



Σηάζιμο Μέηωπο
 ηάζηκν κέησπν (stationary front): όηαλ δύν αέξηεο κάδεο (κία ζεξκή &

κία ςπρξή) πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή ρσξίο όκσο λα κεηαθηλνύληαη δει. ρσξίο

ε κία λα εθηνπίδεη ηελ άιιε, ηόηε ε ηνκή ηεο δηαρσξηζηηθήο ηνπο επηθάλεηαο κε

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαιείηαη στάσιμο μέτωπο

 Έλα κέησπν ραξαθηεξίδεηαη ζηάζηκν αλ ε

ηαρύηεηά ηνπ είλαη < 9 km / h

 Γεληθά έλα ζηάζηκν κέησπν πξνρσξά ειάρηζηα

θαη θπξίσλ παιιηλδξνκεί γώξσ από ηε ζέζε ηνπ

 Μήθνο ζηάζηκνπ κεηώπνπ:

εθαηνληάδεο km

Ύςνο ζηάζηκνπ κεηώπνπ:

2000  - 6000 m

 Σππηθά ζρεκαηίδεηαη όηαλ πνιηθέο

αέξηεο κάδεο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί

ζεκαληηθά ώζηε λα ράζνπλ ηα αξρηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο



Σηάζιμο Μέηωπο
 Πσο γίλεηαη έλα κέησπν ζηάζηκν;

• όηαλ έλα ηαρέσο θηλνύκελν κέησπν επηβξαδύλεη ηελ θηλεζή ηνπ θαη ηειηθά

αθηλεηνπνηείηαη κεηαηξέπεηαη ζε ζηάζηκν κέησπν

• νη δηεπζύλζεηο ησλ αλέκσλ ηεο αλώηεξεο ηξνπόζθαηξαο ζε ζρέζε κε ην

κέησπν θαζνξίδνπλ αλ απηό ζα θηλείηαη ή ζα παξακέλεη ζηάζηκν

• Αλ νη άλεκνη ηεο αλώηεξεο ηξνπόζθαηξαο είλαη θάζεηνη ζηε κεησπηθή

επηθάλεηα ηόηε απηό θηλείηαη

• Αλ όκσο αιιάμνπλ δηεύζπλζε θαη πλένπλ θαηά κήθνο ηνπ κεηώπνπ ηόηε δελ

ην εμσζνύλ πιένλ ζε θίλεζε κε απνηέιεζκα απηό λα επηβξαδύλεη ηελ θηλεζή

ηνπ θαη ηειηθά λα αθηλεηνπνηείηαη



Σηάζιμο Μέηωπο
 Καηξόο ζρεηηθόο κε ζηάζηκν κέησπν: δηάθνξνπο ηύπνπο θαηξνύ κπνξνύκε λα

ζπλαληήζνπκε θαηά κήθνο ελόο ζηάζηκνπ κεηώπνπ, αλάινγα κε ηελ πγξαζία ησλ αεξίσλ

καδώλ

 πλήζσο όκσο ζπλνδεύνληαη από εθηεηακέλε λέθσζε (θπξίσο ηύπνπ Altocumulus, Ac)

θαη βξνρόπησζε

 Γεληθά, έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά όκνηα κε απηά ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ αιιά πνιύ ιηγόηεξν

έληνλα

 Θεξκνθξαζία: παξακέλεη ζηάζηκε

 Άλεκνο: αζζελήο

 Αηζζεηή αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο & ηνπ αλέκνπ παξαηεξείηαη όηαλ δηαζρίζνπκε ηε

κεησπηθή επηθάλεηα θαη πεξάζνπκε ζηελ άιιε πιεπξά

 Έλα ζηάζηκν κέησπν δεη αξθεηέο κέξεο έσο θαη κία εβδνκάδα

 ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, κεηά από κεξηθέο κέξεο, είηε δηαιύεηαη, είηε

κεηαηξέπεηαη εθ λένπ ζε ζεξκό ή ςπρξό κέησπν εθόζσλ νη άλεκνη ζηελ

αλώηεξε αηκόζθαηξα ηείλνπλ λα άπνθηήζνπλ δηεύζπλζε θάζεηε ζηε κεησπηθή

επηθάλεηα

πλήζσο απνηεινύλ έλα θαιό γελλεζηνπξγό αίηην πθέζεσλ



Σηάζιμο Μέηωπο

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terra_MODIS_Stationary_front_cloud_over_Japan_3.jpg



Σσνεζθιγμένο Μέηωπο
 πλεζθηγκέλν κέησπν (occluded front): όηαλ έλα ςπρξό κέησπν, πνπ

θηλείηαη ηαρύηεξα από ην πξνπνξεπόκελν ζεξκό, ην ζπλαληήζεη, ηόηε ν ζεξκόο

αέξαο εγθισβίδεηαη θαη εθηνπίδεηαη πξνο ηα επάλσ. Σα δύν κέησπα απνηεινύλ

πιένλ έλα εληαίν κέησπν πνπ θαιείηαη συνεσυιγμένο μέτωπο, κε ην ζεξκό

κέησπν λα βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη ην ζεξκό επάλσ ζηελ αλώηεξε

ηξνπόζθαηξα

 πλεζθηγκέλν κέησπν (occluded front): ζπλήζσο ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε

δηαδηθαζία ηεο θπθινγέλεζεο

 Τπάξρνπλ 2 είδε ζπλεζθηγκέλνπ

κεηώπνπ:

 ςπρξό ζπλεζθηγκέλν κέησπν

 ζεξκό ζπλεζθηγκέλν κέησπν

• Καη νη δύν ηύπνη ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε θαηαηγίδσλ

• Καη ζηνπο δύν ηύπνπο ν ζεξκόο αέξαο έρεη εθηνπηζηεί & αλέιζεη ςειά

ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα



Σσνεζθιγμένο Μέηωπο

 Φπρξό ζπλεζθηγκέλν κέησπν: δεκηνπξγείηαη όηαλ ε ςπρξή αέξηα

κάδα ε νπνία ‘πξνιαβαίλεη’ ηελ ζεξκή & ηελ αλαγθάδεη λα αλέιζεη είλαη

ςπρξόηεξε από ηελ ςπρξή αέξηα κάδα ε νπνία πξνεγείηαη ηνπ ζεξκνύ

κεηώπνπ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε ςπρξόηεξε αέξηα κάδα εηζρσξεί θάησ

από ηελ ςπρξή

 Γει. δεκηνπξγείηαη όηαλ ν αέξαο πίζσ από ην ζεξκό κέησπν είλαη

ςπρξόηεξνο από ηνλ αέξα κπξνζηά από ην κέησπν

• Δίλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηύπνο ζπλεζθηγκέλνπ κεηώπνπ

 Ο ηύπνο θαηξνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ςπρξό ζπλεζθηγκέλν κέησπν: θαζώο

πιεζηάδεη κνηάδεη κε απηόλ ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ, ελώ κε ην πέξαζκα ηνπ κνηάδεη κε

απηόλ ηνπ ςπρξνύ κεηώπνπ

Γεληθά ζπλδέεηαη κε έληνλεο λεθώζεηο, βξνρέο & θαηαηγίδεο ή & ρηόλη



Σσνεζθιγμένο Μέηωπο

 Θεξκό ζπλεζθηγκέλν κέησπν: δεκηνπξγείηαη όηαλ ε ςπρξή αέξηα κάδα

ε νπνία πξνεγείηαη ηνπ ζεξκνύ κεηώπνπ είλαη ςπρξόηεξε από ηελ ςπρξή

αέξηα κάδα ε νπνία αθνινπζεί ην ζεξκό κέησπν. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε

ςπρξή αέξηα κάδα πνπ αθνινπζεί είλαη ειαθξύηεξε & επνκάλσο αλέξρεηαη

πάλσ από ηελ ςπρξόηεξε πνπ πξνεγείηαη

 Γει. δεκηνπξγείηαη όηαλ ν αέξαο κπξνζηά από ην ζεξκό κέησπν είλαη

ςπρξόηεξνο από ηνλ αέξα πίζσ από ην κέησπν

 Απηόο ν ηύπνο ζπλεζθηγκέλνπ κεηώπνπ είλαη ζπλεζηζκέλνο ζηηο δπηηθέο αθηέο

ησλ επείξσλ όπνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ πνιηθέο ζαιάζζηεο αέξηεο κάδεο (mP)

ζπλαληνύλ πνιηθέο ή αξθηηθέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο (cP)

 Ο ηύπνο θαηξνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζεξκό ζπλεζθηγκέλν κέησπν:

Γεληθά ζπλδέεηαη κε έληνλεο λεθώζεηο, βξνρέο & θαηαηγίδεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα & κεηά

ηε δηέιεπζε ηνπ κεηώπνπ
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Καηξηθέο ζπλζήθεο
Πξηλ ην πέξαζκα 

ηνπ κεηώπνπ

Καηά ηε δηέιεπζε 

ηνπ κεηώπνπ

Μεηά ην πέξαζκα ηνπ 

κεηώπνπ

Θεξκνθξαζία:

Φπρξόο ηύπνο

Θεξκόο ηύπνο

Πνιύ ςπρξή–ςπρξή

Πνιύ ςπρξή

Μεηώλεηαη

Απμάλεη

Φπρξόηεξε

Ζπηόηεξε

Αηκνζθαηξηθή πίεζε πλήζσο κεηώλεηαη Διάρηζηε ηηκή πλήζσο απμάλεη

Άλεκνο NΑ - Ν Μεηαβιεηνί Γ - ΒΓ

Βξνρή
Διαθξά, κέηξηα ή 

έληνλε

Διαθξά, κέηξηα ή 

έληνλε ζπλερήο 

βξνρή ή & θαηαηγίδεο

Διαθξά έσο κέηξηα 

βξνρόπησζε & κεηά

‘αλνίγεη’

Νέθσζε

Cirrus (Ci)

Cirrostratus (Cs) 

Altostratus (As)

Nimbostratus (Ns)

Nimbostratus (Ns)

cumulus (Cu)

Cumulonimbus (Cb)

Nimbostratus (Ns)

Altostratus (As)

δηάζπαξηα cumulus (Cu)

Οξαηόηεηα Πεξηνξηζκέλε Πεξηνξηζκέλε Βειηηώλεηαη

εκείν Γξόζνπ Παξακέλεη ζηαζεξό
Μηθξή πηώζε θπξίσο 

ζηνλ ςπρξό ηύπν

Μηθξή πηώζε ή κηθξή 

άλνδνο γηα ηνλ ζεξκό 

ηύπν
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Πηγή: http://www.metoffice.gov.uk/learning/weather-for-kids/understanding-weather+
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