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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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Η αιηία όλφς βρίζκεηαι εδώ …

 Ζ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο, κέζσ

κεηαθνξάο ελέξγεηαο από ηηο πεξηνρέο κε πιεόλαζκα πξνο ηηο πεξηνρέο

κε έιιεηκκα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε γεληθή θπθινθνξία ηεο

αηκόζθαηξαο & ηα σθεάληα ξεύκαηα

 Αλνκνηνγελήο ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ:

• πιεόλαζκα ζηα κηθξά γεσγξαθηθά πιάηε (0˚- 30˚ Β & Ν)

•Έιιεηκκα ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε (>30˚ Β & Ν)



Η αιηία όλφμ βρίζκεηαι εδώ …

 Ζ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο, κέζσ κεηαθνξάο

ελέξγεηαο από ηηο πεξηνρέο κε πιεόλαζκα πξνο ηηο πεξηνρέο κε έιιεηκκα έρεη

ζαλ απνηέιεζκα ηε γεληθή θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο & ηα σθεάληα

ξεύκαηα

 Αλνκνηνγελήο ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ:

• πιεόλαζκα ζηα κηθξά γεσγξαθηθά πιάηε (0˚- 30˚ Β & Ν)

•Έιιεηκκα ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε (>30˚ Β & Ν)



• Οη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο θαηά ηελ νξηδόληην

• Οη κεηαβνιέο απηέο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 mb ζε κηα 

απόζηαζε 100-αδσλ ρηιηνκέηξσλ

• θαη είλαη πνιύ κηθξόηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο θαηαθόξπθεο

Τι γεννάει τους ανέμους ;



 Βαξνκεηξηθό πςειό (High, H): Κιεηζηέο ηζνβαξείο κε ηελ

αηκνζθαηξηθή πίεζε απμαλόκελε από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν

(αληηθπθιώλαο). Αλ νη ηζνβαξείο επηκεθύλνληαη πξνο νξηζκέλε

θαηεύζπλζε ζαλ ζθήλεο ή γιώζζεο, ηόηε ην ηκήκα απηό ηεο

βαξνκεηξηθήο δηάηαμεο νλνκάδεηαη ζθήλα έμαξζεο (ridge)

 Βαξνκεηξηθό ρακειό (Low, L): Κιεηζηέο ηζνβαξείο κε ηελ αηκνζθαηξηθή

πίεζε ειαηηνύκελε από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν (ύθεζε,

θπθιώλαο). Αλ νη ηζνβαξείο εκθαλίδνπλ κνξθή επηκεθώλ γισζζώλ, ε

δηαηαξαρή νλνκάδεηαη ζθήλα ύθεζεο ή απιώλαο (trough)

ΚΤΚΛΩΝΙΚΗ & ΑΝΣΙΚΤΚΛΩΝΙΚΗ ΡΟΗ



 Κπθισληθή Ρνή: ξνή κε θνξά αληίζεηε από ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ

 Αληηθπθισληθή Ρνή: ξνή κε θνξά ίδηα κε απηή ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ

ΚΤΚΛΩΝΙΚΗ & ΑΝΣΙΚΤΚΛΩΝΙΚΗ ΡΟΗ



 Λόγσ ηεο Δπίδξαζεο ηεο Γύλακεο Σξηβήο ν Άλεκνο ηέκλεη ηηο θιεηζηέο

Ηζνβαξείο θακπύιεο θαη

 Υακειά: παξαηεξείηαη ζύγθιηζε (convergence) ηνπ Αλέκνπ πξνο ην θέληξν

κε ζπλέπεηα ν αέξαο λα αλέξρεηαη θαη λα δεκηνπξγνύληαη αλνδηθέο θηλήζεηο

θαηά ηελ θαηαθόξπθν

 Τςειά: παξαηεξείηαη απόθιηζε (divergence) ηνπ Αλέκνπ από ην θέληξν ηνπ

ζπζηήκαηνο κε ζπλέπεηα αέξαο λα πξέπεη λα θαηέιζεη από ςειά ώζηε λα ηνλ

αλαπιεξώζεη θαη λα δεκηνπξγνύληαη έηζη θαζνδηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ

θαηαθόξπθν

ΤΦΗΛΑ & ΥΑΜΗΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΙΕΗς



 Δπνκέλσο πεξηκέλνπκε:

 Σύζηεκα Φακειώλ Πηέζεσλ λα ζπλνδεύεηαη από δεκηνπξγία λεθώλ

(λεθνθάιπςε) θαη βξνρόπησζε

 Σύζηεκα Υςειώλ Πηέζεσλ λα ζπλνδεύεηαη από θαζαξό νπξαλό, ειηνθάλεηα

θαη επράξηζην θαηξό

ΤΦΗΛΑ & ΥΑΜΗΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΙΕΗς

Πηγή: http://www.srh.noaa.gov/jetstream/synoptic/wind.htm



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας

 Γεληθή Κπθινθνξία ηεο Αηκόζθαηξαο (General Circulation of the Atmosphere):

απνηππώλεη ηνπο επηθξαηνύληεο αλέκνπο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα

 Οη άλεκνη απηνί πξνέθπςαλ από ηε κέζε ηηκή ησλ αλέκσλ γηα κηα κεγάιε ρξνληθή

πεξίνδν (κεξηθώλ κελώλ) ώζηε λα απαιεηθζνύλ νη ηνπηθνί άλεκνη θαη λα κείλνπλ κόλν νη

επηθξαηνύληεο, νη νπνίνη είλαη απνηέιεζκα ηεο άληζεο ζέξκαλζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο

 Σηα γεσγξαθηθά πιάηε < 38ν ππάξρεη

πιεόλαζκα ελέξγεηαο, ελώ ζηα αλώηεξα

ππάξρεη έιιεηκκα

 Γηα λα εμηζνξξνπεζεί απηή ε δηαθνξά, ην

60% ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο ελέξγεηαο

κεηαθέξεηαη από ηα κηθξά γεσγξαθηθά

πιάηε πξνο ηα κεγαιύηεξα κε ηελ

θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο θαη ην

ππόινηπν 40% κε ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Κπθινθνξίαο ηεο Αηκόζθαηξαο είλαη αξθεηά πνιύπινθε.

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπηύρζεθαλ δύν απινπνηεκέλα κνληέια πνπ

ηελ πεξηγξάθνπλ

Πηγή: http://www.theclimatechangeclearinghouse.org/ClimateChangeScience/default.aspx
Source: Courtesy of Kevin Trenberth revised from Trenberth et al. 1996



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομοκσηηαρικό Μομηέλο
 Μνλνθπηηαξηθό Μνληέιν: είλαη ην πην απιό κνληέιν & ε αξρή ηνπ είλαη ηόζν απιή

όζν πεξηκέλακε δει. απιώο ιακβάλεη ρώξα κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηνλ ηζεκεξηλό

πξνο ηνπο πόινπο

 Σηεξίδεηαη ζηηο εμήο παξαδνρέο:

 Ζ Γε δελ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο

 Ζ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη νκνηνγελήο & νκνηόκνξθε νπόηε δελ ππάξρεη άληζε ζέξκαλζε

ιόγσ δηαλνκήο μεξάο-ζάιαζζαο

 Ο Ήιηνο βξίζθεηαη πάληνηε αθξηβώο πάλσ από ηνλ Ηζεκεξηλό

 Τν πιεόλαζκα ελέξγεηαο ζηα κηθξά γεσγξαθηθά πιάηε (< 38ν) & ην έιιεηκκα πνπ

εκθαλίδεηαη ζηα κεγαιύηεξα πιάηε (> 38ν) δεκηνπξγεί κηα νξηδόληηα ζεξκνβαζκίδα κε

πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο αέξα ζηνλ ηζεκεξηλό & ρακειόηεξεο ζηνπο πόινπο. Έηζη,

 Σηνλ Ηζεκεξηλό ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ δεκηνπξγείηαη κηα δώλε ρακειώλ

πηέζεσλ

 Σηνπο πόινπο ιόγσ ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζα εκθαλίδνληαη πςειέο πηέζεηο



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομοκσηηαρικό Μομηέλο
 Με βάζε ηηο πξνεγνύκελεο παξαδνρέο ε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζηελ αηκόζθαηξα ηεο

Γεο ζα εκθαλίδεη απιή κνξθή ε νπνία θαιείηαη κνλνθπηηαξηθή θπθινθνξία

 Σύκθσλα κε απηό ην κνληέιν ε ξνή ηνπ αέξα ζηελ αηκόζθαηξα ζα έρεη

θαηεύζπλζε από ηνπο πόινπο πξνο ηνλ ηζεκεξηλό

 Σηνλ ηζεκεξηλό νη αέξηεο κάδεο αλέξρνληαη θαηαθόξπθα (convection)

ιόγσ:

 ηεο ζεκαληηθήο ζέξκαλζεο ηνπ εδάθνπο

 ηεο ζύγθιηζεο ησλ βνξείσλ & λνηίσλ αλέκσλ

 Όηαλ θηάζεη ζηελ θνξπθή ηεο ηξνπόζθαηξαο αξρίδεη λα θηλείηαη νξηδόληηα κε

θαηεύζπλζε πξνο ηνπο πόινπο (απόθιηζε)

 Σηνπο πόινπο, ζηα θέληξα ησλ πςειώλ πηέζεσλ ν αέξαο θαηέξρεηαη από ηελ

αλώηεξε αηκόζθαηξα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο γηα λα θιείζεη ν θύθινο

(θύηηαξν θπθινθνξίαο Hadley)



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ
 Αλ ζεσξήζνπκε όηη ε Γε πεξηζηξέθεηαη => ην κνλνθπηηαξηθό κνληέιν ηεο γεληθήο

θπθινθνξίαο ζα αιιάμεη

* Ζ πεξηζηξνθή ηεο Γεο

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ

επίδξαζε ηεο δύλακεο

Coriolis, ε νπνία εθηξέπεη

ηηο θηλήζεηο πξνο ηα δεμηά

ζην βόξεην εκηζθαίξην &

αξηζηεξά ζην λόηην

 Τα ηξία θύηηαξα θπθινθνξίαο είλαη: θύηηαξν Hadley, θύηηαξν Ferrel &

πνιηθό θύηηαξν

 Άληζε ζέξκαλζε + πεξηζηξνθή ηεο Γεο => κνληέιν θπθινθνξίαο ηξηώλ θπηηάξσλ πνπ

πξνζνκνηάδεη πεξηζζόηεξν ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ

 Κύηηαξν Hadley: 0 – 30ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

 Ζ πεξηνρή ηνπ Ηζεκεξηλνύ δέρεηαη ην κέγηζην ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο =>

=> Ηζρπξή ζέξκαλζε ηνπ εδάθνπο => έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο (convection)

=> Γεκηνπξγία δώλεο ρακειώλ πηέζεσλ (thermal lows)

αλαγθάδνπλ ηνλ επηθαλεηαθό αέξα από ηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο λα θηλεζεί πξνο

απηήλ. Με ηελ εθηξεπηηθή επίδξαζε ηεο δύλακεο Coriolis, νη επηθαλεηαθνί απηνί

άλεκνη πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην βόξεην εκηζθαίξην είλαη βνξεηναλαηνιηθνί θαη ζην

λόηην λνηηναλαηνιηθνί. Φηάλνληαο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό ζπγθιίλνπλ θαη αλέξρνληαη

 Convection ιόγσ ηζρπξήο ζέξκαλζεο ηεο επηθάλεηαο

 ύγθιηζε (convergence) ιόγσ ζύγθιηζεο ησλ ΒΑ & ΝΑ αλέκσλ
+ =>

=> Γεκηνπξγία ηεο Δλδνηξνπηθήο Εώλεο ύγθιηζεο (Intertropical Convergence Zone,

ITCZ). Ζ ζέζε ηεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ γεσγξαθηθό Ηζεκεξηλό αιιά κε ηνλ ζεξκηθό



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ
 Κύηηαξν Hadley: 0 – 30ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

 Δλδνηξνπηθή Εώλε ύγθιηζεο (Intertropical Convergence Zone, ITCZ)

απνηειεί ην αλνδηθό & πγξό ηκήκα ηνπ θπηηάξνπ Hadley

 Σηελ Δλδνηξνπηθή Εώλε ύγθιηζεο ν αέξαο αλέξρεηαη θαηαθόξπθα κέρξη ηελ

ηξνπόπαπζε (14 – 15 Km)

 Οη έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή πγξαζία ιόγσ απμεκέλεο

εμάηκηζεο, δεκηνπξγνύλ λέθε κεγάιεο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο (cumulonimbus, cb) θαη

ηζρπξέο θαηαηγίδεο

 Σηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα ν αλεξρόκελνο αέξαο θηλείηαη νξηδόληηα κε θαηεύζπλζε πξνο

ηνπο πόινπο. Ζ δύλακε Coriolis εθηξέπεη απηέο ηηο θηλνύκελεο αέξηεο κάδεο =>

=> ζηηο ~30ν ν άλεκνο λα έρεηο ζηξαθεί ηόζν ώζηε λα έρεη γίλεη δσληθόο κε θαηεύζπλζε

από ηε Γύζε πξνο ηελ Αλαηνιή θαη είλαη γλσζηόο σο ππνηξνπηθόο αεξνρείκαξνο

(subtropical jet stream)

Πεγή: https://en.wikipedia.org/



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ

 Κύηηαξν Hadley: 0 – 30ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

 Ο δσληθόο δπηηθόο άλεκνο ηνπ ππνηξνπηθνύ αεξνρεηκάξνπ ζηελ αλώηεξε

ηξνπόζθαηξα θαζώο δελ πλέεη πιένλ ζε κεζεκβξηλή δηεύζπλζε (από ή

πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό) πξνθαιεί ζπζζώξεπζε ησλ αεξίσλ καδώλ

 Γηα λα αληηζηαζκηζηεί απηή ε ζπζζώξεπζε ησλ αεξίσλ καδώλ, κία πνζόηεηα

αέξα θαηέξρεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηελ επηθάλεηα απνηειώληαο έηζη ην

θαηεξρόκελν μεξό ηκήκα ηνπ θπηηάξνπ Hadley & δεκηνπξγεί ζηελ επηθάλεηα ηε

δώλε πςειώλ πηέζεσλ ηεο ππνηξνπηθήο πεξηνρήο (subtropical high

pressure zone)

 Από ηε δώλε πςειώλ πηέζεσλ έλα κέξνο ηνπ επηθαλεηαθνύ αέξα θηλείηαη

πξνο ηελ πεξηνρή απ’ όπνπ μεθίλεζε δει. πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό ‘θιείλνληαο’ έηζη

ην θύηηαξν θπθινθνξίαο Hadley



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ

 Κύηηαξν Hadley: 0 – 30ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ

 Οη αέξηεο κάδεο πνπ θηλνύληαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό εθηξέπνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο

δύλακεο Coriolis πξνο ηα δεμηά ζην Βόξεην Ζκηζθαίξην & πξνο ηα αξηζηεξά ζην

Νόηην =>

=> δεκηνπξγώληαο έηζη ζηελ επηθάλεηα Βνξεηναλαηνιηθνύο αλέκνπο ζην βόξεην

εκηζθαίξην & λνηηναλαηνιηθνύο αλέκνπο ζην λόηην εκηζθαίξην, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί

θαη σο αιεγείο άλεκνη (trade winds)



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ

 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

 Σηε δώλε πςειώλ πηέζεσλ ηεο ππνηξνπηθήο πεξηνρήο (subtropical high

pressure zone) ην ππόινηπν κέξνο ησλ αεξίσλ καδώλ πνπ θαηέξρνληαη ζηελ

επηθάλεηα

θηλείηαη πξνο ηνπο πόινπο. Ζ επίδξαζε ηεο δύλακεο Coriolis έρεη ζαλ απνηέιεζκα

λα δεκηνπξγεί ζηελ επηθάλεηα ησλ πεξηνρώλ κεηαμύ 30ν θαη 60ν γεσγξαθηθό

πιάηνο ηνπο δπηηθνύο αλέκνπο (westerlies)

 Σηελ επηθάλεηα ζηηο 60ν βόξεηα & λόηην γεσγξαθηθό πιάηνο, νη

δεκηνπξγνύκελνη Γπηηθνί άλεκνη ζπλαληώληαη κε ςπρξέο αέξηεο κάδεο

πξνεξρόκελεο από ηνπο πόινπο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα κεησπηθή επηθάλεηα

αζπλέρεηαο γλσζηή σο πνιηθό κέησπν,
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 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

όπνπ ό ςπρξόο & ππθλόο αέξαο αλαγθάδεη ηνλ ζεξκό & ειαθξύ λα

αλέιζεη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηα ππνπνιηθά ρακειά

(subpolar lows) ή εμσηξνπηθέο πθέζεηο ησλ κέζσλ πιαηώλ (mid-

latitude cyclones)
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 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

 Θεσξεηηθά: έλα κέξνο απηώλ ησλ αλεξρόκελσλ αεξίσλ καδώλ θηάλνληαο ζηελ

αλώηεξε ηξνπόζθαηξα ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηνλ ηζεκεξηλό κε ηε κνξθή

αλαηνιηθήο δηεύζπλζεο αλέκσλ (θάησ από ηελ εθηξνπή ηεο δύλακεο Coriolis)

θιείλνληαο έηζη έλα δεύηεξν θύηηαξν θπθινθνξίαο γλσζηό σο θύηηαξν Ferrel

 ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο: ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα ζηελ πεξηνρή κεηαμύ 30ν

θαη 60ν βόξεηα & λόηην γεσγξαθηθό πιάηνο, νη άλεκνη είλαη δπηηθώλ δηεπζύλζεσλ. Ζ

δύλακε coriolis ηνπο εθηξέπεη κε απνηέιεζκα ζηηο 60ν λα πλένπλ από ηα αλαηνιηθά

πξνο ηα δπηηθά (Γπηηθνί) δεκηνπξγώληαο ηνλ πνιηθό αεξνρείκαξν (polar jet)



Μνληέιν 3 θπηηάξσλ

Πξαγκαηηθή θπθινθνξία

ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα

Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ

Αλώηεξε Αηκόζθαηξα

Θεωρηηικά αναμένεηο οι άνεμοι να

πνέοσν αναηολικών διεσθύνζεων

προς ηον Ιζημερινό

Σηην πραγμαηικόηηηα είναι δσηικών

διεσθύνζεων με καηεύθσνζη προς

ηοσς πόλοσς !
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 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

 Αληίζεηα κε ηα άιια δύν θύηηαξα θπθινθνξίαο, ην θύηηαξν Ferrel δελ είλαη θαιά

νξηζκέλν θαη ελώ ζηα άιια δύν ε θπθινθνξία ‘θιείλεη’ πξαγκαηηθά δεκηνπξγώληαο έλα

θύηηαξν, ζηε πεξίπησζε ηνπ θπηηάξνπ Ferrel, ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα ε ξνή είλαη

αληίζεηε από ηε ζεσξεηηθή πνπ ζα ‘έθιεηλε΄ ηελ θπθινθνξία. Γειαδή ελώ ζα έπξεπε ε

θπθινθνξία ζηελ επηθάλεηα & ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα λα είλαη αληίζεηεο εδώ έρνπλ

ηελ ίδηα δηεύζπλζε (Γπηηθή)

 Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ζπγθεθξηκέλε θπθινθνξία δελ απνηειεί θύηηαξν όπσο ηα

άιια δύν βόξεηα & λόηηα (Hadley & πνιηθό θύηηαξν) άιια κάιινλ είλαη απνηέιεζκα ηεο

ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ησλ δύν άιισλ θπηηάξσλ δει. ησλ ηζρπξώλ θαζνδηθώλ

θηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή πςειώλ πηέζεσλ (30ν) ζηνλ θαζνδηθό βξαρίνλα ηνπ θπηηάξνπ

Hadley & ησλ αλνδηθώλ θηλήζεσλ ιόγσλ ηεο ζύγθιηζεο ησλ επηθαλεηαθώλ αεξίσλ

καδώλ ζηηο 60ν (αλνδηθόο βξαρίνλαο ηνπ πνιηθνύ θπηηάξνπ)

 Τν θύηηαξν Ferrel ππεξηίζεηαη ησλ άιισλ δύν θπηηάξσλ, Hadley & πνιηθνύ
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 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

 Δίλαη πεξηζζόηεξν κηα πεξηνρή αλάκημεο ή θαιύηεξα θίλεζεο πνιηθώλ αεξίσλ

καδώλ πνπ θηλνύληαη λόηηα & ηξνπηθώλ αεξίσλ καδώλ πνπ θηλνύληαη βόξεηα

 Σηελ επηθάλεηα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο ησλ αεξίσλ καδώλ ζπκβαίλεη ζηελ

πεξηνρή κεηαμύ ησλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ κεηαμύ 30ν θαη 60ν δει. ζην θύηηαξν Ferrel.

Οη θηλήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο πθέζεηο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ

πιαηώλ θαη νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ. Ζ ζέζε & ε

θίλεζε απηώλ ησλ πθέζεσλ θαζνδεγείηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ ζέζε ηνπ

πνιηθνύ αεξνρεηκάξνπ ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα. Ο πνιηθόο αεξνρείκαξνο δξα επίζεο

σο ‘ζπιιέθηεο’ ησλ αεξίσλ καδώλ πνπ αλέξρνληαη ιόγσ δπλακηθήο ζύγθιηζεο ζηελ

επηθάλεηα

 Μάιηζηα, ην ίδην δελ ραξαθηεξίδεηαη νύηε από θάπνηα ηζρπξή πεγή ζέξκαλζεο πνπ ζα

πξνθαινύζε αλνδηθέο θηλήζεηο, νύηε από θάπνην ηζρπξό θαζνδηθό ξεύκα

 Οη έληνλεο απηέο θηλήζεηο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αλαπηύζζεηαη μεθάζαξν &

ζηαζεξό πξόηππν θπθινθνξίαο όπσο ζπκβαίλεη ζηα άιια δύν θύηηαξα, θαζώο απηή

δηαηαξάζζεηαη από ηελ θίλεζε ησλ πθέζεσλ

 Άιισζηε ηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε βηώλνπλ ηε κεγαιύηεξε ‘πνηθηιία’ θαηξηθώλ

θαηαζηάζεσλ
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 Κύηηαξν Ferrel: 30 – 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κέζα γεσγξαθηθά πιάηε)

 π.ρ. έλα ζύζηεκα ρακειώλ πηέζεσλ θηλνύκελν πξνο ηνπο πόινπο ή έλαο

αληηθπθιώλαο πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό εληζρύεη & επηηαρύλεη ηε Γπηηθή

ξνή (Γπηηθνύο αλέκνπο).

 Τν πέξαζκα ελόο ςπρξνύ κεηώπνπ ζε έλαλ ηόπν ‘ζηηγκηαία’ αιιάδεη ηε δηεύζπλζε

ησλ αλέκσλ

 Ζ επέθηαζε ελόο αληηθπθιώλα πξνο ηνλ πόιν κπνξεί γηα κέξεο λα ζηξέςεη ηνπο

αλέκνπο ζε αλαηνιηθνύο

 Παξάδεηγκα: νη Γπηηθνί άλεκνη ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο επηθξαηνύληεο Γπηηθνί

άλεκνη. Σε αληίζεζε κε ηνπο Αιεγείο ή ηνπο πνιηθνύο αλαηνιηθνύο νη νπνίνη είλαη

ζηαζεξνί & ε θπξηαξρία ηνπο δελ ‘απεηιείηαη’ από άιινλ παξάγνληα, ε επηθξάηεζε

ησλ Γπηηθώλ αλέκσλ ζηελ επηθάλεηα κπνξεί λα δηαηαξάζζεηαη &

απνζηαζεξνπνηείηαη από ηα αλαπηπζζόκελα θαη δηεξρόκελα ζπλνπηηθά θαηξηθά

ζπζηήκαηα (πθέζεηο).

 Οη Γπηηθνί άλεκνη ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα είλαη πεξηζζόηεξν ζηαζεξνί ζε ζρέζε κε

ηελ επηθάλεηα
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 Πνιηθό Κύηηαξν: 60 – 90ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε)

 Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αέξα πνπ αλέξρεηαη ζηηο 60ν θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ

θαηεπζύλεηαη κέζσ ηεο αλώηεξεο ηξνπόζθαηξαο πξνο ηνπο πόινπο

 Φηάλνληαο ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο, νη αέξηεο κάδεο έρνπλ ςπρζεί αξθεηά κε

απνηέιεζκα λα θαηέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα σο ςπρξόο & μεξόο αέξαο

δεκηνπξγώληαο ην πνιηθό πςειό (polar high)

 Ζ απόθιηζε ησλ αεξίσλ καδώλ ζηελ επηθάλεηα ιόγσ ηνπ πνιηθνύ πςεινύ ζε

ζπλδπαζκό κε ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο coriolis δεκηνπξγεί βνξεηναλαηνιηθνύο

αλέκνπο ζηελ επηθάλεηα βόξεηα ησλ 60ν

 Με απηόλ ηνλ ηξόπν ‘θιείλεη’ ε θπθινθνξία δεκηνπξγώληαο έλα λέν θύηηαξν γλσζηό σο

Πνιηθό Κύηηαξν
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 Πνιηθό Κύηηαξν: 60 – 90ν βόξεηα & λόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ (κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε)

 Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αέξα πνπ αλέξρεηαη ζηηο 60ν θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ

θαηεπζύλεηαη κέζσ ηεο αλώηεξεο ηξνπόζθαηξαο πξνο ηνπο πόινπο

 Τν πνιηθό θύηηαξν δξα, όπσο θαη ην θύηηαξν Hadley, ζαλ ζεξκηθή κεραλή

(θαηαβόζξα)

 Καζνξίδεη ηνλ θαηξό ησλ πεξηνρώλ ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ (>60ν), ελώ ην

πνιηθό πςειό είλαη ππεύζπλν γηα ηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ πνιηθώλ

πεξηνρώλ
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 Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ θπηηάξσλ θπθινθνξίαο

• Κύηηαξα πνπ θαζνδεγνύληαη από ζεξκηθά αίηηα (Κύηηαξν Hadley & Πνιηθό Κύηηαξν)

Καη ζηα 2 απηά θύηηαξα ν αλεξρόκελνο θιάδνο ηνπο βξίζθεηαη πάλσ από κηα ζεξκή δώλε ελώ

ην θαζνδηθό ηνπο ηκήκα πάλσ από κηα ςπρξή δώλε. Σηελ νπζία θαη ζηα 2 απηά θύηηαξα

ζπκβαίλεη άκεζε κεηαηξνπή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή

• Κύηηαξν πνπ θαζνδεγνύληαη έκκεζα από ζεξκηθά αίηηα (Κύηηαξν Ferrel)

Δδώ ν αλεξρόκελνο θιάδνο ηνπο βξίζθεηαη πάλσ από ςπρξή δώλε ελώ ην θαζνδηθό ηνπο

ηκήκα πάλσ από ζεξκή δώλε. Τν ζπγθεθξηκέλν θύηηαξν δελ θαζνδεγείηαη από ζεξκηθά αίηηα

αιιά από ζπλνπηηθέο δηαηαξαρέο (πθέζεηο)
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 Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ θπηηάξσλ θπθινθνξίαο

Σπλνπηηθά (θαηξηθά) ζπζηήκαηα ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

Δλδνηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο (ΗΤCZ)

Υπνηξνπηθόο

αληηθπθιώλαο

Πεγή: NASA
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 Πιαλεηηθή θαηαλνκή ησλ εξήκσλ

• Οη έξεκνη βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην θαζνδηθό ηκήκα ηνπ θπηηάξνπ

Hadley

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_observation_satellite
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 Οη Αεξνρείκαξνη
 Οη πξαγκαηηθνί άλεκνη ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα είλαη γεληθά Γπηηθνί κε θαηεύζπλζε πξνο

ηνπο πόινπο

 Οη αεξνρείκαξνη ζρεκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ηξνπόπαπζεο & είλαη ζηελέο δώλεο ηζρπξώλ

αλέκσλ, νη νπνίνη ζην Β. εκηζθαίξην είλαη Γπηηθνί (πλένπλ από Αλαηνιή πξνο Γύζε)

 Τπάξρνπλ 2 αεξνρείκαξνη ζε θάζε Ζκηζθαίξην, έλαο πνιηθόο & έλαο ππνηξνπηθόο

 ρεκαηίδνληαη ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ όξηα ή δώλε ζπλάληεζεο αεξίσλ καδώλ κε ζεκαληηθά

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία & ηελ ππθλόηεηα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία

ηζρπξώλ βαζκίδσλ πίεζεο π.ρ. ζηηο 30ν όπνπ ζπλαληώληαη ζεξκέο ηξνπηθέο αέξηεο κάδεο κε πην

ςπρξέο από ηνπο πόινπο (ππνηξνπηθόο) & ζηηο 60ν όπνπ ζπλαληώληαη πνιύ ςπρξέο πνιηθέο αέξηεο

κάδεο κε ζεξκόηεξεο πξνεξρόκελεο από ηνλ Ηζεκεξηλό (πνιηθόο). Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζέξκαλζεο

ηεο αηκόζθαηξαο & ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο (Γύλακε Coriolis)

 Έρνπλ θπκαηνεηδή κνξθή
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 Ο Πνιηθόο Αεξνρείκαξνο
 Γεκηνπξγείηαη 60ν βόξεηα & λόηηα ηνπ ηζεκεξηλνύ πάλσ από ην πνιηθό κέησπν ζε ύςνο

10 km (ηξνπόπαπζε) από ηελ απόθιηζε ησλ αλέκσλ ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο δύλακεο

Coriolis

 Σπληζηά δώλε κε ηζρπξά ξεύκαηα αέξα όπνπ ν άλεκνο πλέεη κε πςειέο ηαρύηεηεο &

θαηεύζπλζε από ηε δύζε πξνο ηελ αλαηνιή

 Ζ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ απνθηά ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζην θέληξν ηνπ αεξνρεηκάξνπ

όπνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 300 km/h. Σε άιιεο κε θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ αεξνρεηκάξνπ

ν άλεκνο έρεη κηα κέζε ηαρύηεηα 130 km/h ηνλ ρεηκώλα θαη 65 km/h ην ζέξνο

 Ζ ξνή ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνρεηκέξνπ εληζρύεηαη από ηηο ηζρπξέο

ζεξκνβαζκίδεο & βαξνβαζκίδεο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ, ην

νπνίν δεκηνπξγείηαη όηαλ ςπρξέο πνιηθέο αέξηεο κάδεο ζπλαληώληαη κε ζεξκέο

ππνηξνπηθέο

 Ο πνιηθόο αεξνρείκαξνο ‘πεξηθπθιώλεη’ ηνλ πιαλήηε θαη έρεη θπκαηνεηδή κνξθή. Τα

θύκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη (γλσζηά σο θύκαηα Rossby) δηαδίδνληαη αλαηνιηθά κε

ηαρύηεηεο πνιύ πην κηθξέο από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ κέζα ζηε ξνή ηνπ αεξνρεηκάξνπ



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ
 Ο Πνιηθόο Αεξνρείκαξνο

 Υπάξρεη κηα ζρέζε αλάδξαζεο κεηαμύ ηνπ πνιηθνύ αεξνρεηκάξνπ & ησλ

εμσηξνπηθώλ πθέζεσλ ή πθέζεσλ ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ πνπ

αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ κεηώπνπ θαζώο ε κνξθή & ε ζέζε ησλ

θπκαηηζκώλ ηνπ πνιηθνύ αεξνρεηκάξνπ (θύκαηα Rossby) θαζνξίδνπλ ηε ζέζε θαη ηελ

έληαζε ησλ εμσηξνπηθώλ πθέζεσλ

 Γεληθά νη εμσηξνπηθέο πθέζεηο ζρεκαηίδνληαη αθξηβώο θάησ από ηνπο απιώλεο

(troughs) ηνπ πνιηθνύ αεξνρεηκέξνπ

 Οη εμσηξνπηθέο πθέζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνύλ κε ελέξγεηα & νξκή ηνλ

πνιηθό αεξνρείκαξν



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Μομηέλο ηριώμ κσηηάρφμ
 Ο Τπνηξνπηθόο Αεξνρείκαξνο

 Ο ππνηξνπηθόο αεξνρείκαξνο είλαη αζζελέζηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηθό ιόγσ ησλ

αζζελέζηεξσλ ζεξκνβαζκίδσλ & βαξνβαζκίδσλ ησλ ππνηξνπηθώλ πεξηνρώλ

 Όπσο ν πνιηθόο αεξνρείκαξνο δεκηνπξγείηαη ιόγσ αλάπηπμεο έληνλσλ

ζεξκνβαζκίδσλ & βαξνβαζκίδσλ απνηέιεζκα ηεο αλάκημεο ζεξκώλ ηξνπηθώλ αεξίσλ

καδώλ κε ςπρξόηεξεο πξνεξρόκελεο από βνξεηόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε

 Γεκηνπξγείηαη 30ν βόξεηα & λόηηα ηνπ ηζεκεξηλνύ ζηα όξηα ηνπ θπηηάξνπ Hadley ζε ύςνο

13 km πάλσ από ηελ ππνηξνπηθή δώλε πςειώλ πηέζεσλ

 Μεηαθίλεζε ηνπ ζε βνξεηόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε θαηά ην ζέξνο είλαη ζπρλά ε

αηηία γηα ηελ εηζβνιή ζεξκώλ θπκάησλ αέξα ζηε Μεζόγεην από ηελ Αθξηθή θαη ηελ

εθδήισζε επεηζνδίσλ θαύζσλα



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Πραγμαηική Κσκλοθορία

 Ζ πξαγκαηηθή δηαλνκή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηελ επηθάλεηα & ε γεληθή

θπθινθνξία δηαθνξνπνηείηαη ζε νξηζκέλα ζεκεία από ην κνληέιν ησλ ηξηώλ

θπηηάξσλ

 Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε ηξεηο παξάγνληεο

 Ζ αλώκαιε δηαλνκή ησλ μεξώλ & ζαιαζζώλ => δηαθνξεηηθόο

ξπζκόο ζέξκαλζεο & ςύμεο ζηελ επηθάλεηα => δώλεο πςειώλ &

ρακειώλ πηέζεσλ είλαη ιηγόηεξν νκνηόκνξθεο

 Ζ απόθιηζε ηνπ Ζιίνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ θιίζε ηνπ άμνλα

πεξηζηξνθήο ηεο Γεο => νη δώλεο πςειώλ & ρακειώλ πηέζεσλ

κεηαθηλνύληαη πξνο βνξξά ηνλ ρεηκώλα & πξνο λόην ην θαινθαίξη

 Τν αλάγιπθν ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Τν κεγάιν πςόκεηξν

εληζρύεη ηα θέληξα ησλ βαξνκεηξηθώλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ

πςειώλ



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Πραγμαηική Κσκλοθορία

 Δμ’ αηηίαο απηώλ ησλ παξαγόλησλ, νη πεξηνρέο πςειώλ & ρακειώλ

πηέζεσλ δελ εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή δσλώλ αιιά σο θέληξα

πςειώλ & ρακειώλ πηέζεσλ

 Κάπνηα από ηα θέληξα απηά δηαηεξνύληαη νιόθιεξν ηνλ ρξόλν κε

απμνκεηώζεηο & κεηαθηλήζεηο ηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο (κόληκα

ζπζηήκαηα) θαη άιια παξνπζηάδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαηά ηε

ζεξκή ή ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο (επνρηθά ζπζηήκαηα)



Διαμομή ηες Αημοζθαιρικής Πίεζες ζηομ Ελλαδικό τώρο

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
ΗΟΤΛΗΟ

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



Διαμομή ηες Αημοζθαιρικής Πίεζες ζηομ Ελλαδικό τώρο

Μέζε εηήζηα ηηκή

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



Ιανοσάριος

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Earth_Labelled_Map

Διαμομή  ηες Αημοζθαιρικής Πίεζες & ηφμ Αμέμφμ ζηεμ επιθάμεια ηες Γες
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Ιούλιος

Διαμομή  ηες Αημοζθαιρικής Πίεζες & ηφμ Αμέμφμ ζηεμ επιθάμεια ηες Γες

Πεγή: https://pixabay.com/en/world-map-earth-continents-europe-149634/
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Αλεγείς Άμεμοι
 Ζ δηεύζπλζε ηνπο είλαη γεληθά αλαηνιηθή θαη θπκαίλεηαη:
 βόξεην εκηζθαίξην: από Β έσο ΒΑ ή θαη ΑΒΑ κέρξη θαη Α

 λόηην εκηζθαίξην: από Ν έσο ΝΑ ή θαη ΑΝΑ κέρξη θαη Α
 Οη Αιεγείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηαηνπίδνληαη 8 – 10ν πξνο βνξξά ή πξνο λόην

αθνινπζώληαο ηελ εηήζηα θύκαλζε ηνπ ειίνπ

 Λόγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηεο επηθάλεηαο εο Γεο κε ηελ ελαιιαγή επείξσλ & σθεαλώλ, νη αιεγείο

παξαηεξνύληαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κόλν ζηνλ βόξεην & λόηην Αηιαληηθό & Δηξεληθό

σθεαλό θαη ζηνλ λόηην Ηλδηθό

 Τελ πην κεγάιε έληαζε ηνπο ζεκεηώλεηαη ζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα & ζηηο

αξρέο ηηο άλνημεο θάζε εκηζθαηξίνπ.

 Οη αιεγείο ηνπ Δηξεληθνύ είλαη αζζελέζηεξνη & πην επκεηάβιεηνη. Τε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα

παξνπζηάδνπλ νη ΝΑ αιεγείο ηνπ Ηλδηθνύ σθεαλνύ

Πεγή: Σαρζακάλνγινπ Φ.Σ. θαη Α.Α. Μπινύηζνο, Φπζηθή θιηκαηνινγία, 1998



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Δσηικοί άμεμοι (Westerlies)
 Γπηηθνί άλεκνη ή επηθξαηνύληεο Γπηηθνί άλεκνη (Westerlies): πιαλεηηθήο θιίκαθαο

άλεκνη ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ (30ν – 60ν, θύηηαξν Ferrel) πλένπλ από ηηο

πςειέο πηέζεηο ησλ ππνηξνπηθώλ πεξηνρώλ πξνο ηνπο πόινπο & ιόγσ ηεο εθηξεπηηθήο

επίδξαζεο ηεο Γύλακεο Coriolis εθδειώλνληαη σο άλεκνη δπηηθώλ δηεπζύλζεσλ

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηύζζνληαη ζηηο βόξεηεο πιεπξέο ησλ ππνηξνπηθώλ

αληηθπθιώλσλ ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ & ζηηο λόηηεο ηνπ Ννηίνπ

 Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ όιν ην ρξόλν είλαη θαηά κέζν όξν ΓΝΓ ζην βόξεην

εκηζθαίξην & ΓΒΓ ζην λόηην

 Οη Γπηηθνί άλεκνη είλαη ηζρπξόηεξνη

ηνλ ρεηκώλα ηνπ θάζε εκηζθαηξίνπ &

εμαζζελνύλ ην θαινθαίξη. Οη

ηζρπξόηεξνη εκθαλίδνληαη κεηαμύ 40ν

& 50ν

 Δπεηδή ην λόηην εκηζθαίξην είλαη

πεξηζζόηεξν νκνηνγελέο κηαο θαη

θπξηαξρεί ν σθεαλόο ελώ ε μεξά θαηέρεη κηθξόηεξε έθηαζε, νη δπηηθνί άλεκνη εθεί είλαη

ζηαζεξόηεξνη θαη ηζρπξόηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο Γπηηθνύο αλέκνπο ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ

 Ζ κέζε έληαζε ηνπο απμάλεη κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο

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



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Δσηικοί άμεμοι (Westerlies)
 Οη Γπηηθνί άλεκνη ‘νδεγνύλ’ ηηο πθέζεηο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ (εμσηξνπηθέο

πθέζεηο) νη νπνίεο επίζεο θηλνύληαη από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά

 Μάιηζηα, νη Γπηηθνί άλεκνη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πθέζεηο δεκηνπξγνύλ θαηά ηελ ςπρξή

πεξίνδν ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο αλώκαιεο & επκεηάβιεηεο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο

 Λόγσ ηεο εκκνλήο ηνπο θαζ’ όιε ηε

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη Γπηηθνί άλεκνη

θαίλεηαη όηη ‘νδεγνύλ’ θαη ηα σθεάληα

ξεύκαηα

 Μάιηζηα, επεηδή είλαη ηζρπξόηεξνη ζην

Ν. εκηζθαίξην θαη ηα σθεάληα ξεύκαηα

εθεί είλαη ηζρπξόηεξα

 Μάιηζηα, ηα ξεύκαηα ησλ δπηηθώλ αθηώλ είλαη ηζρπξόηεξα & παίδνπλ θπξίαξρν ξόιν

ζηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο πξνο ηνπο πόινπο θαζώο κεηαθέξνπλ ζεξκά λεξά από ηηο

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο

 Οη Γπηηθνί άλεκνη θπξηαξρνύλ ζε όιε ηελ αηκόζθαηξα, ηόζν ζηελ επηθάλεηα όζν θαη

ζηελ αλώηεξε ηξνπόζθαηξα

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



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Ιζεμεριμοί Άμεμοι (Doldrums)

 Άλεκνη ζηνλ Ηζεκεξηλό (Doldrums):

 Σηνλ Ηζεκεξηλό ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ρακειή θαη νη

βαξνβαζκίδεο αζζελείο => ζηε δώλε απηή επηθξαηνύλ αζζελείο

άλεκνη ή λελεκίεο

 Ζ δώλε απηή είλαη ε ελδνηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο (Intertropical

Convergence Zone, ITZC) θαζώο εθεί ζπγθιίλνπλ νη αιεγείο άλεκνη

 Οη θύξηεο θηλήζεηο ηνπ αέξα ζηε δώλε απηή γίλνληαη θαηά ηελ

θαηαθόξπθν κε ηηο έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο, ηελ αλάπηπμε λεθώλ Cb

& ηηο θαηαηγίδεο

 Ζ νλνκαζία απηήο ηεο δώλεο λελεκίαο πξνέξρεηαη από ηνπο

Ναπηηθνύο, νη νπνίνη κπνξνύζαλ λα κείλνπλ εθεί αθηλεηνπνηεκέλνη γηα

κέξεο ιόγσ άπλνηαο

 Ζ νλνκαζία ζέιεη λα πεξηγξάςεη ηηο αθαλόληζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο

πνπ επηθξαηνύλ ζηε δώλε απηή όπνπ νη λελεκίεο κπνξεί λα

δηαηαξάζζνληαη από θαηαηγίδεο



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Άμεμοι ζηις δώμες συελώμ 
πιέζεφμ ηφμ  σποηροπικώμ περιοτώμ (Horse Latitudes)

 Άλεκνη ησλ Horse Latitudes: ζηηο δώλεο πςειώλ πηέζεσλ

ησλ ππνηξνπηθώλ πεξηνρώλ (25ν – 40ν) βόξεηα & λόηηα ηνπ

Ηζεκεξηλνύ επηθξαηνύλ νιόθιεξν ζρεδόλ ηνλ ρξόλν αζζελείο

άλεκνη ή λελεκίεο

 Πάλσ από ηηο πεξηνρέο απηέο ν αέξαο θηλείηαη θαζνδηθά,

ζεξκαίλεηαη αδηαβαηηθά κε απνηέιεζκα, ν θαηξόο ηηο

πεξηζζόηεξεο θνξέο λα είλαη αίζξηνο θαη ζρεηηθά μεξόο



Γεμική Κσκλοθορία ηες Αημόζθαιρας – Οι Άμεμοι ηφμ πολικώμ περιοτώμ

 Οη άλεκνη ησλ πνιηθώλ πεξηνρώλ:

 Σηηο πνιηθέο πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή

πεξίνδν επηθξαηνύλ κεηαβιεηνί, σο πξνο ηε δηεύζπλζε θαη ηελ

έληαζε άλεκνη

 Οη αληηθπθιώλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη πάλσ από ηηο πεξηνρέο ησλ

πάγσλ ζηνπο πόινπο πξνθαινύλ λελεκίεο

 Οη λελεκίεο απηέο ελαιιάζζνληαη κε θαθνθαηξίεο πνπ νθείινληαη ζηηο

εηζβνιέο πθέζεσλ, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνιηθνύ

κεηώπνπ

 Τν θαινθαίξη επεηδή νη πθέζεηο παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε ζπρλόηεηα, νη

άλεκνη είλαη αζζελέζηεξνη



Μοσζζώμες

 Μεραληζκόο δεκηνπξγίαο ησλ Μνπζζώλσλ: Γηαθνξηθή

ζέξκαλζε μεξάο θαη Ωθεαλνύ ηηο επνρέο ηνπ έηνπο (Θέξνο –

Φεηκώλα)

 Αληίζηνηρνο ηεο δεκηνπξγίαο ζαιάζζηαο αύξαο (ηνπηθή

θπθινθνξία ζε εκεξήζηα βάζε) ελώ ν Μνπζζώλαο κεγάιεο

θιίκαθαο θπθινθνξία ζε επνρηθή βάζε



Μοσζζώμες

 Ο πην γλσζηόο Μνπζζώλαο είλαη ηεο ΝΑ Αζίαο θαη εηδηθόηεξα ν Ηλδηθόο



Μοσζζώμες

Πεγή: https://pixabay.com/en/world-map-earth-continents-europe-149634
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