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Χρημαηοδόηηζη

• Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό έτει αναπηστθεί ζηα πλαίζια 
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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 
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Υθέζειπ
 Ύθεζε ή βαξνκεηξηθό ρακειό (depression, Low): πεξηνρή ρακειώλ

ηηκώλ αηκνζθαηξηθήο πίεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη πάλσ ζηνπο ράξηεο θαηξνύ με

θιεηζηέο ηζνβαξείο κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ειαηηνύκελε από ηελ

πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν

 Οη πθέζεηο νλνκάδνληαη θαη εμσηξνπηθνί θπθιώλεο (extratropical cyclones)

ή πθέζεηο ησλ κεζώλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ (mid-latitude lows) ή sub-polar

lows

 Οη άλεκνη θηλνύληαη γύξσ από ην θέληξν ηεο ύθεζεο (Κπθισληθή Ρνή)

θαηά ηελ νξζή θνξά ζην Β. Ηκηζθαίξην δει. κε θνξά αληίζεηε από ηνπο

δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ



Υθέζειπ
 Η ζπζζώξεπζε ησλ αεξίσλ καδώλ ζην θέληξν ηνπ ρακεινύ νδεγεί ζε

ζύγθιηζε ηνπο κε απνηέιεζκα λα εμαλαγθάδνληαη ζε αλνδηθέο θηλήζεηο, νη

νπνίεο απμάλνληαη από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν. Αληίζεηα, νη αέξηεο

κάδεο ζε θάπνην ύςνο απνθιίλνπλ από ην θέληξν

• Μέγεζνο πθέζεσλ: κεξηθέο εθαηνληάδεο Κm - 3000 Κm ή πεξηζζόηεξν

• Κίλεζε πθέζεσλ (Βόξεην Ζκηζθαίξην): κέζα γεσγξαθηθά πιάηε (
πθέζεηο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ ή εμσηξνπηθέο πθέζεηο ή πθέζεηο ηνπ πνιηθνύ

κεηώπνπ), ζπλήζσο θηλνύληαη από δπηηθά πξνο αλαηνιηθά

• Σαρύηεηα πθέζεσλ: δηαθνξεηηθή από ύθεζε ζε ύθεζε αιιά θαη ζηελ ίδηα

ύθεζε. Κπκαίλεηαη 10 – 50 km / h (ή 1200 km / εκέξα )

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone



Υθέζειπ

 Τξνρηέο ησλ πθέζεσλ ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ



Υθέζειπ
 εκαληηθέο δηόηη ζπκβάινπλ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο πάλσ ζηνλ πιαλήηε

 Σπκβάινπλ ζηελ αλαδηαλνκή ή κείσζε ηεο ελέξγεηαο κέζα ζηελ

αηκόζθαηξα

 Σπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε ζεκαληηθώλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ

 Μειεηήζεθαλ εθηελώο από ηε ‘κεγάιή’ ζρνιή ησλ Σθαλδηλαπώλ

Μεηεσξνιόγσλ (Vilhelm and Jakob Bjerknes, Halvor Solberg, and Tor

Bergeron), νη νπνίνη ζεκειίσζαλ ηε ζεσξία ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ (Polar

Front Theory ) γηα ην ζρεκαηηζκό & εμέιημε ησλ πθέζεσλ ησλ κέζσλ

γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-pressure_area



 Oη πθέζεηο δηαθξίλνληαη ζε δύν θύξηεο θαηεγνξίεο:

 Μεησπηθέο

 Θεξκηθέο

Υθέζειπ

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ρθέζειπ
 Γεκηνπξγία: δεκηνπξγνύληαη θαηά κήθνο ησλ κεησπηθώλ επηθαλεηώλ, όηαλ

ζπλαληώληαη δύν κεησπηθέο επηθάλεηεο κηα ζεξκή θαη κία ςπρξή

 Γνκή: απνηεινύληαη από δύν δηαθνξεηηθέο αέξηεο κάδεο, ζεξκή & ςπρξή.

Σπλήζσο ε ςπρξή είλαη πνιηθήο πξνέιεπζεο & ε ζεξκή ηξνπηθήο. Χσξίδνληαη

κεηαμύ ηνπο από κεησπηθή επηθάλεηα πνπ ε ηνκή ηεο κε ηελ επηθάλεηα δίλεη

έλα ζεξκό & έλα ςπρξό κέησπν. Σν ζεξκό κέησπν πξνπνξεύεηαη ηνπ

ςπρξνύ. Η ζεξκή αέξηα κάδα εθηείλεηαη ζαλ γιώζζα πξνο ην θέληξν ηεο

ύθεζεο, ζην νπνίν ε πίεζε είλαη κηθξή, ελώ ην ππόινηπν ηκήκα ηεο

θαηαιακβάλεηαη από ςπρξόηεξε αέξηα κάδα. Η γιώζζα ηνπ ζεξκνύ αέξα

νλνκάδεηαη ζεξκόο ηνκέαο ηεο ύθεζεο



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ρθέζειπ

 Ηζνβαξείο θακπύιεο: θάκπηνληαη όηαλ πεξλνύλ από ηνλ ςπρξό πξνο ηνλ

ζεξκό αέξα ή αληίζηξνθα, ελώ κέζα ζηνλ ζεξκό ηνκέα είλαη ζρεδόλ παξάιιειεο

 Άλεκνη: θηλνύληαη κε θνξά αληίζεηε από απηή ησλ δεηθηώλ ηνπ σξνινγηνύ

ζην Β. Ηκηζθαίξην ζπγθιίλνληεο πξνο ην θέληξν πξνο ην νπνίν ε έληαζε ηνπο

απμάλεη. Καηά κήθνο θάζε κεηώπνπ παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο δηεύζπλζεο & ηεο

έληαζεο ηνπ αλέκνπ



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ρθέζειπ

 Νέθε - Βξνρή: εθηείλνληαη θαηά κήθνο ησλ κεηώπσλ & εληνπίδνληαη ζηελ

ςπρξή πιεπξά ηνπο αιιά θαη γύξσ από ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σπλήζσο ν

ζεξκόο ηνκέαο είλαη αλέθεινο αιιά κεξηθέο θνξέο εκθαλίδεη νκίριε ή ρακειή

λέθσζε



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ρθέζειπ

 Καηξηθέο θαηαζηάζεηο: λόηηα ηνπ θέληξνπ ηεο ύθεζεο είλαη όκνηεο κε εθείλεο

πνπ ζπλνδεύνπλ ηε δηέιεπζε αξρηθά ελόο ζεξκνύ θαη κεηά ελόο ςπρξνύ

κεηώπνπ



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ζρμεζθιγμέμεπ ρθέζειπ

 πλεζθηγκέλε ύθεζε (occluded low): επεηδή ην ςπρξό κέησπν θηλείηαη

ηαρύηεξα από ην πξνπνξεπόκελν ζεξκό, ν ζεξκόο ηνκέαο ηεο ύθεζεο

πεξηνξίδεηαη πξννδεπηηθά θαη ηειηθά ν ζεξκόο αέξαο εθηνπίδεηαη από ηελ

επηθάλεηα πξνο ηα επάλσ. Όηαλ ην ςπρξό κέησπν θηάζεη ην ζεξκό, ηόηε

δεκηνπξγείηαη συνεσυιγμένο μέτωπο θαη ε ύθεζε ιέγεηαη ζπλεζθηγκέλε

ύθεζε

Σην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ νη πθέζεηο είλαη ζπλεζθηγκέλεο

Οη πθέζεηο εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε ηνπο έληαζε 12 – 24 ώξεο κεηά ηε

ζύζθημή ηνπο



Υθέζειπ – Μεηωπικέπ ζρμεζθιγμέμεπ ρθέζειπ
 Καηαθόξπθε δνκή ζπλεζθηγκέλεο ύθεζεο: δηαθνξεηηθή βόξεηα & λόηηα

ηνπ θέληξνπ ηεο ζπλεζθηγκέλεο ύθεζεο

Βόξεηα ηνπ θέληξνπ 

ηεο ύθεζεο

Νόηηα ηνπ θέληξνπ ηεο 

ύθεζεο



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

 Γεκηνπξγία: ζην Β. Ηκηζθαίξην νη κεησπηθέο πθέζεηο δεκηνπξγνύληαη ζηελ

επηθάλεηα θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ (polar front)

Κύκαηα Rossby ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ
 Γεκηνπξγία: ζην Β. Ηκηζθαίξην νη κεησπηθέο πθέζεηο δεκηνπξγνύληαη θαηά

κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ (jet stream) & ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο γηαηί εθεί

βξίζθεηαη όιε ε δηαζέζηκε ελέξγεηα (ειηαθή, αηζζεηή, ιαλζάλνπζα) αιιά θαη ε

πεγή ηεο θαηαθόξπθεο αζηάζεηαο

Bήκα 1: όηαλ θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ ππάξρεη έληνλε βαζκίδα ηεο

ζεξκνθξαζίαο ηόηε ε αηκόζθαηξα πεξηέρεη κεγάια πνζά δηαζέζηκεο δπλακηθήο

ελέξγεηαο



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

Bήκα 2: κηα δηαηαξαρή (αζηάζεηα) δεκηνπξγείηαη ζηελ επηθάλεηα θαηά κήθνο

ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ

Η δηαηαξαρή απηή απνηειεί ην αξρηθό θύκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ ύθεζε



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

Bήκα 3: 12 – 24 ώξεο κεηά ηελ έλαξμε δεκηνπξγίαο ηεο έρνπκε κηα πιήξσο

δεκηνπξγεκέλε (ώξηκε) ύθεζε ε νπνία ζπλίζηαηαη από:

 έλα ζεξκό κέησπν πνπ θηλείηαη ΒΑ

 έλα ςπρξό κέησπν πνπ θηλείηαη ΝΑ

 ηελ πεξηνρή κεηαμύ ζεξκνύ & ςπρξνύ

κεηώπνπ πνπ ιέγεηαη ζεξκόο ηνκέαο

 έλα θέληξν ρακειήο πίεζεο (low) ην νπνίν

βαζαίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ

 ζεξκό αέξα πνπ αλέξρεηαη πάλσ από ην

ζεξκό κέησπν

Ψπρξό αέξα πνπ μερύλεηαη πίζσ από ην

ςπρξό κέησπν

 εθηεηακέλεο βξνρνπηώζεηο

κπξνζηά από ην ζεξκό κέησπν

 κηα ζηελή δώλε βξνρνπηώζεσλ

πίζσ από ην ςπρξό κέησπν

 ηαρύηεηεο αλέκνπ πνπ γίλνληαη πην

έληνλεο θαζώο βαζαίλεη ην ρακειό (ε

δηαζέζηκε Γπλακηθή Δλέξγεηα

κεηαηξέπεηαη ζε Κηλεηηθή)

 δεκηνπξγία λεθώλ & βξνρήο => απειεπζεξώλεη επηπιένλ ελέξγεηα (ιαλζάλνπζα

ζεξκόηεηα) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηαηγίδσλ



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

Bήκα 4: θαζώο ην ςπρξό κέησπν θηλείηαη ηαρύηεξα αλαηνιηθά από ην

πξνπνξεπόκελν ζεξκό αξρίδεη ε ζύζθημε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ύθεζε λα

κεηαηξέπεηαη ζε ζπλεζθηγκέλε

 Υαξαθηεξίδεηαη από:

θαηαηγίδεο πεξηζζόηεξν έληνλεο ζ’

απηό ην ζηάδην

 δεκηνπξγία ελόο ζπλεζθηγκέλνπ

κεηώπνπ ζην θέληξν ηεο ύθεζεο

 ηξηπιό ζεκείν / ζύζθημε = ζεκείν

ηνκή ηνπ ζεξκνύ, ςπρξνύ &

ζπλεζθηγκέλνπ κεηώπνπ



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

Bήκα 5: ε έθηαζε ηνπ ζεξκνύ ηνκέα κεηώλεηαη ζπλερώο θαζώο ην ζύζηεκα

ζπλερίδεη ηε ζύζθημε

 ε θαηαηγίδα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηεο &

εμαζζελεί

 ε δπλακηθή ελέξγεηα έρεη

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζύλνιν ηεο & ε

θηλεηηθή κεηώλεηαη θαζώο

θαηαλαιίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία λεθώλ,

βξνρήο & ηπξβώδνπο ξνήο

 ν ζεξκόο αέξαο ηνπ ζεξκνύ ηνκέα

έρεη αλέιζεη ζηελ αλώηεξε

ηξνπόζθαηξα

 ν ςπρξόο αέξαο βξίζθεηαη ζηελ

επηθάλεηα όπνπ δεκηνπξγνύληαη

επζηαζείο ζπλζήθεο



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

Bήκα 6: δηάιπζε ηεο ύθεζεο. Γηα λα επέιζεη ην ζηάδην δηάιπζεο ηεο ύθεζεο

απαηηείηαη 3 ή πεξηζζόηεξεο κέξεο



Δημιξρογία & Ενέλινη ηωμ Υθέζεωμ

 ύλνςε: ηα δύν κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο – εμέιημεο

– δηάιπζεο κηαο ύθεζεο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Extratropical_cyclone



Οικξγέμειεπ Υθέζεωμ

 Έληνλε θπθινγέλεζε: ζπρλά θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ

παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξεο πθέζεηο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο εμειημήο ηνπο

 Δθξεθηηθή θπθινγέλεζε: νξηζκέλεο θνξέο νη πθέζεηο βαζαίλνπλ ηαρύηαηα

• Αλ ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν βαζαίλνπλ > 24 hPa (mb) ζε 24 h  ην θαηλόκελν

αλαθέξεηαη σο εθξεθηηθή θπθινγέλεζε & ηα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ ην

ζπλνδεύνπλ (θαηαηγίδα) θαιείηαη κεηεσξνινγηθή βόκβα

• Δθξεθηηθή θπθινγέλεζε εκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο



Δερηεοεύξρζεπ Υθέζειπ

 Γεπηεξεύνπζεο πθέζεηο: όηαλ κία ύθεζε απνηειεί έλα εθηεηακέλν ζύζηεκα

ρακειώλ πηέζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ επηκέξνπο θέληξα ρακειώλ

πηέζεσλ



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ
 Οη πθέζεηο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ είλαη ‘βαζηά’ ζπζηήκαηα

ρακειώλ πηέζεσλ ηα νπνία εθηείλνληαη από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηελ αλώηεξε

ηξνπόζθαηξα (ηξνπόπαπζε)

 Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο ύθεζεο αιιά θαη ησλ θαηξηθώλ

θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή, ε θαηαθόξπθε δνκή ηεο δελ κπνξεί λα

είλαη θάζεηε όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα

 Σηελ επηθάλεηα, ν αέξαο ζπγθιίλεη πξνο ην θέληξν ησλ ρακειώλ πηέζεσλ.

Όηαλ ν αέξαο απηόο θηάζεη ζην θέληξν θαζώο δελ έρεη πνπ αιινύ λα πάεη

αλέξρεηαη 



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ
...  κε απνηέιεζκα ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα, αθξηβώο πάλσ από ην

επηθαλεηαθό ρακειό, ν αέξαο λα απνθιίλεη &

λα ζρεκαηίδεηαη εθεί κηα πεξηνρή απόθιηζεο

• Σηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα ην ρακειό

βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν βόξεηα &

δπηηθά (ΒΓ) ηνπ επηθαλεηαθνύ

ρακεινύ

• Η πεξηνρή ρακειώλ πηέζεσλ κέζα ζηελ

αηκόζθαηξα παξνπζηάδεη θιίζε (είλαη

θεθιηκέλε) κε ην ύςνο

• Αλ απόθιηζε ςειά > ζύγθιηζε

επηθάλεηαο  ην ρακειό ζπλερίδεη λα

βαζαίλεη & ε ύθεζε λα αλαπηύζζεηαη

• Αλ απόθιηζε ςειά < ζύγθιηζε

επηθάλεηαο  ε ύθεζε εμαζζελεί



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ

 Δίλαη ε ξνή ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα (500 mb) ε νπνία θαζνξίδεη ηελ

θαηεύζπλζε & ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ησλ πθέζεσλ ζηελ επηθάλεηα 
steering level

 Η ύθεζε θηλείηαη πξνο ηε δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ ηεο ζηάζκεο ησλ 500

mb κε ηαρύηεηα πεξίπνπ ην κηζό ηεο ηαρύηεηαο ησλ αλέκσλ ηεο ζηάζκεο

ησλ 500 mb

 ε ξνή ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε &

δηάδνζε θπθισληθώλ αιιά & αληηθπθισληθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηθάλεηα



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

 Ρνή ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα: είλαη κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο πνπ

θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, ζεκειηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ

αλνκνηόκνξθα ζεξκαηλόκελνπ ‘ζθαηξηθνύ’ & πεξηζηξεθόκελνπ πιαλήηε καο,

γλσζηή ζαλ θύκαηα Rossby (Rossby waves)

Σπλήζσο, θάζε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρνπλ 4 – 6 από απηά ζηνλ πιαλήηε, κε

κήθε θύκαηνο 4000-8000 km

Δίλαη ζηάζηκα ή θηλνύληαη πνιύ αξγά αλαηνιηθά ή δπηηθά



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

 Μηθξνύ κήθνπο θύκαηνο δηαηαξαρέο (π.ρ. troughs) είλαη ζπλήζσο

ελζσκαησκέλεο ζηε κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο ξνή θαη

 θηλνύληαη γξήγνξα πξνο ηα αλαηνιηθά

 εμαζζελνύλ όηαλ θηλνύληαη πξνο έλα κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο ridge

 εληζρύνληαη όηαλ θηλνύληαη πξνο κία κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο trough

 γίλνληαη άκεζα αληηιεπηά ζην κέζν επίπεδν ηεο αηκόζθαηξαο

 απνηεινύλ ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ζηελ αλάπηπμε & ελίζρπζε ησλ

πθέζεσλ ησλ κέζσλ γεσγξ. Πιαηώλ κέζσ ηεο βαξνθιηληθήο αζηάζεηαο



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

• Θεσξνύκε κία trough κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο πάλσ από έλα ζηάζηκν κέησπν

ζηελ επηθάλεηα (α)

• Μία κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο δηαηαξαρή θηλείηαη κέζα ζηελ trough εληζρύνληαο ηελ

ύθεζε ζηελ επηθάλεηα (b)

• Αξρηθά (a), νη ξεπκαηνγξακκέο & νη ηζόζεξκεο είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο  ε

αηκόζθαηξα είλαη βαξνπηξνπηθή

• ηελ πεξίπησζε b ε δξάζε ηεο δηαηαξαρή έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη

ξεπκαηνγξακέο λα ηέκλνπλ ηηο ηζόζεξκεο ηόζν ζηα δεμηά όζν & αλαηνιηθά ηεο

trough  ε αηκόζθαηξα ηώξα είλαη βαξνθιηληθή

• ηε βαξνθιηληθή πεξηνρή δπηηθά ηεο trough ιακβάλεη ρώξα κεηαθνξά ςπρξνύ

αέξα

• ηε βαξνθιηληθή πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο trough ιακβάλεη ρώξα κεηαθνξά ζεξκνύ

αέξα



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

• Ζ κεηαθνξά ηνπ ςπρξνύ αέξα δπηηθά ηεο trough πξνθαιεί θαζνδηθέο θηλήζεηο

θαζώο ν ςπρξόο αέξαο όληαο ππθλόηεξνο & βαξύηεξνο θαηέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα

πίζσ από ην ςπρξό κέησπν

• Ζ κεηαθνξά ζεξκνύ αέξα αλαηνιηθά ηεο trough πξνθαιεί αλνδηθέο θηλήζεηο

θνληά ζην θέληξν ηνπ ρακεινύ θαζώο ν ζεξκόο αέξαο αλέξρεηαη

• Οη αλνδηθέο & θαζνδηθέο θηλήζεηο ηνπ ζεξκνύ & ηνπ ςπρξνύ αέξα ιόγσ ηεο

νξηδόληηαο κεηαθνξάο ζεξκνύ & ςπρξνύ αέξα ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα

θαιείηαη βαξνθιηληθή αζηάζεηα

• Ζ βαξνθιηληθή αζηάζεηα είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ αλάπηπμε ησλ

πθέζεσλ ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

Μνληέιν cold- & warm- conveyor belt



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

Warm conveyor belt: δεκηνπξγείηαη ζηα ρακειά ζηξώκαηα ηεο

αηκόζθαηξαο ζην ζεξκό ηνκέα ηεο ύθεζεο

 Cold conveyor belt: δεκηνπξγείηαη BA ηνπ ρακεινύ, ζηξνβηιίδεηαη κέζα

ζε απηό & κεηά αλέξρεηαη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο

 Dry conveyor belt: δεκηνπξγείηαη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο

αηκόζθαηξαο & θαηέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα. Σπρλά πξνθαιεί αλνηρηό αίζξην

νπξαλό πίζσ από ην ςπρξό κέησπν



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα
 Σηελ βάζε ηεο trough ηνπ Jet stream παξαηεξείηαη κηα πεξηνρή κε κέγηζην

ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ (Jet streaks)

• ύγθιηζε ησλ αεξίσλ καδώλ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή εηζόδνπ ηεο δώλεο κεγίζηνπ αλέκνπ 

θαη κεγηζηνπνηείηαη ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά (ζεκείν C)

• Απόθιηζε παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή εμόδνπ & κεγηζηνπνηείηαη ζηε δεμηά πιεπξά (ζεκείν D)

 Σν ζεκείν D πξέπεη λα βξίζθεηαη αθξηβώο πάλσ από ην επηθαλεηαθό ρακειό ώζηε λα 

αθαηξεί αέξα από απηό, ελώ ην ζεκείν C πξέπεη λα βξίζθεηαη αθξηβώο πάλσ από ην 

επηθαλεηαθό θέληξν πςειώλ πηέζεσλ ώζηε λα ην εθνδηάδεη κε αέξα



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – οξή ζηημ αμώηεοη αημόζθαιοα

Υσξίο απηή ηελ ελίζρπζε από ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα 

νη επηθαλεηαθέο δηαηαξαρέο δελ ζα αλαπηύζζνληαλ

 Γεκηνπξγία πθέζεσλ: ζπλήζσο ρξεηάδεηαη κηα δηαηαξαρή ζηελ επηθάλεηα (πεξηνρή

ρακειώλ πηέζεσλ) ζπλήζσο απηή αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ

 Γηα λα αλαπηπρζεί & εμειηρζεί ε ύθεζε ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε από ηα αλώηεξα ζηξώκαηα

ηεο αηκόζθαηξαο - κηα κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο δηαηαξαρή ε νπνία ζρεηίδεηαη κε έλα ρακειό ή

trough ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα. Η trough ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα βξίζθεηαη

ηνπνζεηεκέλε ΒΓ ηνπ επηθαλεηαθνύ ρακεινύ

 Η κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο δηαηαξαρή δεκηνπξγεί νξηδόληηα κεηαθνξά ζεξκνύ & ςπρξνύ αέξα

ζηα κεζαία & αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο, ιόγσ δηαθνξηθήο ζέξκαλζεο

 Απηή κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί αλνδηθέο & θαζνδηθέο θηλήζεηο κέζα ζηελ αηκόζθαηξα

 Σην επίπεδν ηνπ Jet stream ε πεξηνρή κέγηζηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ, ζηε βάζε ηεο trough,

δεκηνπξγεί ζύγθιηζε ησλ αεξίσλ καδώλ δπηηθά ηεο trough & απόθιηζε αλαηνιηθά ηεο



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – Σηοξβιλιζμόπ
 Οη κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο δηαηαξαρέο ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα ζπρλά

αληρλεύνληαη σο κέγηζηα ζηξνβηιηζκνύ ηεο ξνήο ηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο

 ηξνβηιηζκόο:

 Μέηξν ηεο επηηάρπλζεο (γσληαθήο) ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί θπθιηθή

θίλεζε

 ζεηηθόο ζηξνβηιηζκόο: όηαλ ε θίλεζε γίλεηαη κε θνξά αληίζεηε ησλ δεηθηώλ

ηνπ ξνινγηνύ

 αξλεηηθόο ζηξνβηιηζκόο: θίλεζε θαηά ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ

 Καηαθόξπθνο ηξνβηιηζκόο: ν ζηξνβηιηζκόο

γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα

 Έρεη δύν πεγέο:

 πιαλεηηθό ζηξνβηιηζκό

 ζρεηηθό ζηξνβηιηζκό



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – Σηοξβιλιζμόπ

 Πιαλεηηθόο ηξνβηιηζκόο: θάζε

αληηθείκελν πάλσ ζηε Γε

ραξαθηεξίδεηαη από πιαλεηηθό

ζηξνβηιηζκό

• Ωθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο

 είλαη κεδέλ ζηνλ Ηζεκεξηλό

 είλαη κέγηζηνο ζηνπο πόινπο (κία

πεξηζηξνθή / εκέξα)

 είλαη πάληνηε ζεηηθόο

• Οπόηε, κία αέξηα κάδα ε νπνία είλαη ζηάζηκε σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο

Γεο ζα έρεη πάληνηε πιαλεηηθό ζηξνβηιηζκό



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – Σηοξβιλιζμόπ

 ρεηηθόο ηξνβηιηζκόο (Relative

Vorticity): είλαη απνηέιεζκα δύν

επηδξάζεσλ:

 θακππιόηεηαο

 δηάηκεζεο

Απόιπηνο ηξνβηιηζκόο = Πιαλεηηθνύ ηξνβηιηζκνύ + ρεηηθνύ ηξνβηιηζκνύ



Καηακόορθη δξμή ρθέζεωμ – Σηοξβιλιζμόπ

 Πεξηνρή Μέγηζηνπ ηξνβηιηζκνύ:

 Αλαηνιηθά ηεο παξαηεξείηαη απόθιηζε ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα &

αλνδηθέο θηλήζεηο

 Γπηηθά ηεο παξαηεξείηαη ζύγθιηζε ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα & θαζνδηθέο

θηλήζεηο

• Όηαλ ην κέγηζην ηνπ ζηξνβηιηζκνύ θηλείηαη πξνο ην πνιηθό κέησπν ηόηε

είλαη πηζαλό λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ύθεζεο αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη

ζηελ επηθάλεηα κέησπν

• Η δεκηνπξγνύκελε δηαηαξαρή κπνξεί λα δώζεη κηα πεξηνρή λέθσζεο &

νξηζκέλεο θνξέο βξνρή



Τοξςιέπ ηωμ Υθέζεωμ ζηη Μεζόγειξ

 Σύπνο Α: πθέζεηο πνπ

εηζέξρνληαη ζηε ιεθάλε ηεο

Μεζνγείνπ από ην Β. Αηιαληηθό

κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ

γεσγξαθηθνύ πιάηνπο 40ν & 50ν Β

 Σύπνο Β: πθέζεηο πνπ

εηζέξρνληαη ζηε Μεζόγεην από

πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνύ νη νπνίεο

βξίζθνληαη λόηηα ηνπ παξάιιεινπ

ησλ 40ν

 Σύπνο Γ: πθέζεηο πνπ

αλαπηύζζνληαη ζηε Γπηηθή & Βόξεηα

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ

 Σύπνο Γ: πθέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Βόξεηα Ιηαιία & ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα

 Σύπνο Δ: πθέζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηε Σαράξα & θηλνύληαη βόξεηα πξνο ηε Μέζνγεην

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



Θεομικέπ Υθέζειπ
 Θεξκηθό ρακειό (thermal low): νη πθέζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ

δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε ζεξκή επνρή ηνπ έηνπο πάλσ από επεηξσηηθέο

πεξηνρέο νη νπνίεο ζεξκαίλνληαη ηζρπξόηεξα απ’ όηη νη ζαιάζζηεο

 Η ηζρπξή απηή ζέξκαλζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα, ηε δεκηνπξγία αζηάζεηαο,

ηελ εκθάληζε αλνδηθώλ θηλήζεσλ  ηε ζύγθιηζε αέξα ζηε ζεξκαηλόκελε

πεξηνρή

 Η ζύγθιηζε απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηε δύλακε Coriolis κεηαηξέπεηαη ηειηθά

ζε θπθισληθή θπθινθνξία

 Σηηο ζεξκηθέο πθέζεηο δελ ππάξρεη ζεξκό κέησπν, παξά κόλν ςπρξό θαη

απηό όρη πάληα

 Οη βξνρέο πνπ πξνθαινύλ είλαη ηνπηθέο & κηθξήο δηάξθεηαο



Θεομικέπ Υθέζειπ

 Παξαδείγκαηα Θεξκηθώλ πθέζεσλ:

 ην ρακειό πνπ δεκηνπξγείηαη ηε ζεξκή επνρή ζηε ρεξζόλεζν ηεο

Ιλδίαο (ζεξκηθό ρακειό ηνπ Παθηζηαλ)

 νη πθέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα θαηά ηελ

ςπρξή πεξίνδν νπόηε ε ζάιαζζα είλαη πνιύ ζεξκή ζε ζρέζε κε ηελ μεξά

πνπ ηελ πεξηβάιιεη

 ε δώλε ησλ ρακειώλ πηέζεσλ ηεο Ιζεκεξηλήο πεξηνρήο πνπ πεξηβάιιεη

ηε Γε. Μέζα ζ’ απηήλ νη θαηαθόξπθεο ζεξκνβαζκίδεο ηζρπξέο  ζεκαληηθή

αζηάζεηα & ζπρλέο βξνρέο όιεο ηηο επνρέο



Αμηικρκλώμεπ

 Αληηθπθιώλαο ή ύζηεκα πςειώλ πηέζεσλ (High): πεξηνρή

πςειώλ ηηκώλ αηκνζθαηξηθήο πίεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη πάλσ ζηνπο

ράξηεο θαηξνύ κε θιεηζηέο ηζνβαξείο, κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε

ειαηηνύκελε από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν

• Οη άλεκνη θηλνύληαη γύξσ από ην θέληξν ηνπ αληηθπθιώλα θαηά ηελ

αλάδξνκε θνξά ζην Β. Ηκηζθαίξην δει. κε θνξά ίδηα κε απηή ησλ

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ & ε έληαζε ηνπο απμάλεη από ην θέληξν πξνο ηελ

πεξηθέξεηα



Αμηικρκλώμεπ
• Η θιίζε ησλ αλέκσλ σο πξνο ηηο ηζνβαξείο είλαη από ην θέληξν πξνο ηα

έμσ  κε απνηέιεζκα νη άλεκνη θνληά ζηελ επηθάλεηα λα κεηαθέξνπλ αέξηεο

κάδεο από ην θέληξν πξνο ηα έμσ

• Η αλαπιήξσζε ηνπ αέξα ζην θέληξν γίλεηαη από θαζνδηθά ξεύκαηα

(θαηνιίζζεζε, subsidence) πνπ κεηαθέξνπλ αέξηεο κάδεο από ηελ

αλώηεξε ηξνπόζθαηξα ζηελ επηθάλεηα 

• Ο θαηεξρόκελνο αέξαο ζεξκαίλεηαη αδηαβαηηθά, απνκαθξύλεηαη από ην

ζεκείν θόξνπ  επέξρεηαη λεθνδηάιπζε & επηθξαηεί αίζξηνο θαηξόο &

θαινθαηξία

 Καηξηθά θαηλόκελα:

 Γεληθά ραξαθηεξίδνληαη από θαιό & αίζξην θαηξό

 Άλεκνη: ζηα θξάζπεδα (πεξηθέξεηα ηνπ αληηθπθιώλα) νη άλεκνη κπνξεί λα είλαη ηζρπξνί,

εηδηθά αλ θνληά ζηνλ αληηθπθιώλα ππάξρεη ύθεζε. Γεληθώο είλαη κέηξηνη, ελώ ζην θέληξν ηνπ

αληηθπθιώλα είλαη αζζελείο ή επηθξαηεί λελεκία

 Σην θέληξν ησλ αληηθπθιώλσλ ηελ ςπρξή επνρή δεκηνπξγνύληαη αλαζηξνθέο

(αλαζηξνθέο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα & ύςνπο ιόγσ θαηνιίζζεζεο)

ηελ πεξηνρή καο (Διιάδα): ν ςπρξόο αίζξηνο θαηξόο ρσξίο έθδήισζε πεηνύ

είλαη απνηέιεζκα αληηθπθισληθήο θπθινθνξίαο



Αμηικρκλώμεπ

 Μόληκνπο

 Δπνρηθνύο

 Κηλεηνύο

 Oη αληηθπθιώλεο δηαθξίλνληαη ζε:



Αμηικρκλώμεπ
 Μόληκνη αληηθπθιώλεο: Παξαηεξνύληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηηο

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο & ηα θέληξα ηνπο βξίζθνληαη πάλσ από ηνπο σθεαλνύο

 Αληηθπθιώλαο ησλ Αδνξώλ (Β. Ζκηζθαίξην) ή Τπνηξνπηθόο

αληηθπθιώλαο

 Αληηθπθιώλαο ηνπ Β. Δηξεληθνύ

 Αληηθπθιώλαο ηνπ Ν Δηξεληθνπ (αθηέο Πεξνύ & Υηιήο)

 Αληηθπθιώλαο ηνπ Ν. Αηιαληηθνύ

 Αληηθπθιώλαο ηνπ Ηλδηθνύ σθεαλνύ (κεηαμύ Αθξηθήο & Απζηξαιίαο)



Αμηικρκλώμεπ
 Δπνρηθνί αληηθπθιώλεο: ζρεκαηίδνληαη πάλσ από κεγάιεο επεηξσηηθέο εθηάζεηο θαηά

ηελ ςπρξή πεξίνδν. Σπάληα δίλνπλ βξνρέο, όηαλ όκσο ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη πςειή δίλνπλ

νκίριεο & λέθε stratus εθηόο ηνπ θέληξνπ ηνπο

 ηβεξηθόο Αληηθπθιώλαο (θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Αζίαο & εθηείλεηαη

σο ηε ΝΑ Δπξώπε)

 Αληηθπθιώλαο ηνπ Καλαδά



Αμηικρκλώμεπ
 Κηλεηνί αληηθπθιώλεο: ζρεκαηίδνληαη πάλσ από πεξηνρέο ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ

πιαηώλ όπνπ ελαιιάζζνληαη κε πθέζεηο

• Δίλαη κηθξόηεξεο έθηαζεο από ηνπο κόληκνπο & ηνπο επνρηθνύο

• Μεηαθηλνύληαη γξήγνξα πξνο πεξηνρέο κηθξόηεξσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ κεηαθέξνληαο εθεί

πνιύ ςπρξέο αέξηεο κάδεο

• Σηηο εύθξαηεο δώλεο νη κεγάιεο πηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο & νη ρηνλνπηώζεηο νθείινληαη

θπξίσο ζ’ απηνύο ηνπο αληηθπθιώλεο

Πεγή: http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/surface-pressure/



Αμηικρκλώμεπ

 Φπρξνύο

 Θεξκνύο

 Οη αληηθπθιώλεο δηαθξίλνληαη επίζεο ζε:

 Φπρξνί αληηθπθιώλεο: είλαη εθείλνη νη αληηθπθιώλεο ζηνπο νπνίνπο ν αέξαο θνληά ζην

έδαθνο & γεληθά ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο είλαη ςπρξόηεξνο απ’ όηη ζηηο

γεηηνληθέο πεξηνρέο

• Η ζεξκνθξαζία & ε πίεζε ειαηηώλεηαη γξήγνξα κε ην ύςνο  ε θαηαθόξπθε εθηαζή ηνπο είλαη

κηθξή (2-3 km)

• Ψπρξνί είλαη νη αληηθπθιώλεο ηεο Σηβεξίαο & ηνπ Καλαδά

 Θεξκνί αληηθπθιώλεο: είλαη εθείλνη νη αληηθπθιώλεο ζηνπο νπνίνπο ν αέξαο ζε όιεο ηηο

ζηάζκεο είλαη πην ζεξκόο από ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ηνλ αληηθπθιώλα

• Δθηείλνληαη ζε κεγαιύηεξν ύςνο απ’ όηη νη ςπρξνί αληηθπθιώλεο

• Οη αληηθπθιώλεο είλαη θαηεμνρήλ ζεξκνί



Αναφορές

• Φιόθαο Α.,: Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Δθδόζεηο ΕΖΣΖ, Θεζζαινλίθε, 1997, ISBN: 960-431-288-X
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