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Περίληψη 
 

Η εξατµισοδιαπνοή αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του υδρολογικού κύκλου.  

Ορίζεται ως το νερό που διαφεύγει στην ατµόσφαιρα ως εξάτµιση από την επιφάνεια 

του εδάφους ή των φύλλων των φυτών και ως διαπνοή από τα φύλλα. Οι υδρολογικές 

απώλειες µέσω εξατµισοδιαπνοής είναι σηµαντικές γιατί επηρεάζουν, όχι µόνο τις 

απαιτούµενες ποσότητες αρδευτικού νερού, αλλά γενικά την εφαρµογή και σχεδίαση 

των αρδεύσεων και έργων υδατικής οικονοµίας. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την εξατµισοδιαπνοή σε µια περιοχή είναι 

φυσικοί αλλά και βιολογικοί. Έχουν αναπτυχθεί άµεσοι τρόποι (π.χ. λυσίµετρο) ή 

έµµεσοι τρόποι υπολογισµού της. Στους έµµεσους ανήκουν µοντέλα τα οποία 

χρησιµοποιούν µετεωρολογικά δεδοµένα. Ο Ρenman, το 1948, παρουσίασε την 

πληρέστερη θεωρητική διερεύνηση του φαινοµένου της εξάτµισης από µια ελεύθερη 

υδάτινη επιφάνεια και διατύπωσε τη µέθοδο Penman, η οποία γενικεύτηκε και έτσι 

προέκυψε το συνδυαστικό µοντέλο εξατµισοδιαπνοής αναφοράς ή αλλιώς δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής των Penman-Monteith.  

Οι Tegos et al. (2015), παρουσίασαν την Παραµετρική Μέθοδο εκτίµησης της 

εξατµισοδιαπνοής αναφοράς, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας:   

PET  =  
a	��		 − �1	 − 		c		  

όπου a, b και c εµπειρικοί συντελεστές που προσδιορίζονται µε τη µέθοδο των 

ελάχιστων τετραγώνων, θερµοκρασίας T και εξωγήινης ή άµεσης ηλιακής 

ακτινοβολίας Ra.   

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας της 

εκτίµησης της µηνιαίας εξατµισοδιαπνοής αναφοράς στην περίπτωση που δεν είναι 

διαθέσιµα όλα τα απαιτούµενα µετεωρολογικά δεδοµένα για την εφαρµογή του 

µοντέλου Penman-Monteith. Η ανάλυση έγινε µε χρήση δεδοµένων από τρεις 

σταθµούς της ∆υτικής Ελλάδας, τον Πύργο, την Πάτρα και τη Ζάκυνθο από το δίκτυο 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (https://www.meteo.gr).  

Για τον σταθµό του Πύργου αναζητηθήκαν και βρέθηκαν όλα τα απαραίτητα 

µετεωρολογικά δεδοµένα για τον υπολογισµό της µηνιαίας εξατµισοδιαπνοής 

αναφοράς δηλαδή η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία, η ταχύτητα ανέµου και η 
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ηλιακή ακτινοβολία από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα δεδοµένα υπολογίστηκε η µηνιαία δυνητική 

εξατµισοδιαπνοή µε βάση το µοντέλο Penman-Monteith, αλλά και οι παράµετροι a, b, 

c της παραµετρικής µεθόδου. Οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του 

λογισµικού επεξεργασίας χρονοσειρών HYDROGNOMON. Τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου Penman-Monteith στο σταθµό του Πύργου, θεωρήθηκαν ως η βάση για τις 

συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια. 

Για τους σταθµούς Πάτρας και Ζακύνθου ήταν διαθέσιµα µόνο τα δεδοµένα 

της θερµοκρασίας αέρα, αλλά από τη βιβλιογραφία ήταν γνωστές οι τιµές των 

παραµέτρων a, b, c.  Χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα δεδοµένα, υπολογίστηκε η 

µηνιαία δυνητική εξατµισοδιαπνοή για τους δύο σταθµούς µε βάση την παραµετρική 

µέθοδο.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν δύο προσεγγίσεις εκτίµησης της δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής στη θέση του σταθµού του Πύργου, χρησιµοποιώντας το Σύστηµα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα QGIS. Η πρώτη αφορούσε την χωρική 

παρεµβολή των σηµειακών τιµών PET των σταθµών Πάτρας και Ζακύνθου µε την 

µέθοδο χωρικής παρεµβολής IDW (Inverse Distance Weighting Interpolation - 

Μέθοδος Παρεµβολής της Αντίστροφα Σταθµισµένης Απόστασης), ενώ η δεύτερη 

εστίασε στην χωρική εφαρµογή της παραµετρικής µεθόδου, δηµιουργώντας χάρτες 

των µεταβλητών και των παραµέτρων, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο IDW και 

εφαρµόζοντας την εξίσωση της µεθόδου χωρικά µε το εργαλείο raster calculator. Για 

όλες τις χωρικές παρεµβολές δηµιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι θεµατικοί χάρτες.  

Κατόπιν, εντοπίστηκαν στους χάρτες οι τιµές εξατµισοδιαπνοής που 

εκτιµήθηκαν από τις δύο προσεγγίσεις, για τη θέση του σταθµού στον Πύργο. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συγκρίθηκαν µε τις τιµές αναφοράς ΡΕΤ του σταθµού, οι οποίες 

είχαν προκύψει από την εφαρµογή του µοντέλου Penman-Monteith. Η σύγκριση 

πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια διάφορων στατιστικών κριτηρίων αλλά και χωρικά, 

µέσω της δηµιουργίας χαρτών από τους οποίους προκύπτουν οι διαφορές των 

αποτελεσµάτων κάθε προσέγγισης από τους χάρτες που προέκυψαν χρησιµοποιώντας 

τις τιµές αναφοράς. 

Τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ανάλυσης έδειξαν ότι η εκτίµηση της 

εξατµισοδιαπνοής αναφοράς στη θέση του σταθµού του Πύργου, χρησιµοποιώντας τα 

δεδοµένα των άλλων δύο σταθµών, ήταν καλύτερη στην περίπτωση της χωρικής 
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εφαρµογής της παραµετρικής µεθόδου, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητική ανάλυση 

εφαρµογής της µεθόδου, όπως αυτή έχει παρουσιαστεί αρχικά. 
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Abstract 
 

Evapotranspiration constitutes an important part of the hydrologic cycle.  It is 

defined as the water that is transferred to the atmosphere by evaporation from the soil 

surface or the plant leaves and by transpiration from the leaves. Hydrological losses 

by evapotranspiration are important because they affect, not only the needed amounts 

of irrigation water, but generally the application and design of irrigation projects and 

water saving. 

The drivers of the evapotranspiration in an area are physical but also 

biological. There have been developed direct ways (e.g. lysimeter) or indirect ways of 

estimation. The indirect ways include hydrological models that use meteorological 

data. In 1948, Penman executed the most thorough theoretical investigation in order to 

compute the evaporation from an open water surface and stated the Penman method, 

which was later generalized to the Penman-Monteith combination method of 

reference evapotranspiration or potential evapotranspiration. 

Tegos et al. (2015) presented the Parametric method for the evaluation of 

reference evapotranspiration, which constituted the basis for the research carried 

out in the context of the present study: 

PET  =  
a	��		 − �1	 − 		c		  

where a, b and c are empirical factors that are determined by the least squares 

method, T stands for temperature and Ra for extraterrestrial or direct solar 

radiation. 

The goal of the study was the evaluation of the quality of the monthly 

values of reference evapotranspiration in the case of insufficient data for the 

Penman-Monteith model.  

The necessary meteorological data (air temperature, humidity, wind 

speed and solar radiation), for Pyrgos station, were available from the National 

Observatory of Athens (https://www.meteo.gr). Using this data, monthly potential 

evapotranspiration was calculated based on the Penman-Monteith model, but 

also the parametric model parameters a, b, c. This procedure was carried out 

with the application HYDROGNOMON. The results of the Penman-Monteith 
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model at Pyrgos station were considered as reference for the comparisons made 

thereafter. 

For Patras and Zante stations the only available meteorological data was 

the air temperature, but also the a, b, c parameters from literature.  Monthly 

potential evapotranspiration has been calculated for also these 2 stations. 

Two approaches were then made to assess potential evapotranspiration at 

the location of the Pyrgos station, using the QGIS Open Source Geographical 

Information System. The first concerned the spatial interpolation of the PET 

point values of the Patras and Zakynthos stations by the Inverse Distance 

Weighting Interpolation (IDW) method, while the second focused on the spatial 

application of the parametric method, creating maps of variables and parameters 

using the IDW method and applying the equation of the method spatially with 

the raster calculator tool. For all spatial interpolations, the corresponding 

thematic maps were created. Subsequently the evapotranspiration values 

estimated by the two approaches were identified from the maps for the location 

of the station in Pyrgos.  

These results were compared with the station's PET reference values resulting 

from the application of the Penman-Monteith model. The comparison was made 

using various statistical criteria as well as spatially, by creating maps that 

present the differences between the results of each approach from the maps 

obtained using the reference values. 

Subsequently there has been done spatial interference of these values, for 

every month, in the Geographic Information System (GIS) and maps have been 

drawn with values bands. Following, using spatial interpolation IDW (Inverse 

Distance Weighted Interpolation) and with various methods, values of 

evapotranspiration, which the system predicts, have been recorded, for the 

station of Pyrgos. Moreover, there have been drawn maps, where the values 

bands are visible.  These results have been compared to the reference values of 

Pyrgos, that have been resulted from the application of models to the 

meteorological data.  This comparison was to the point, by using Statistical 

criteria and spatial with the drawing of maps that show the difference of the 

results of every method used, to the reference values. 

The results of the above analysis showed that the assessment of the 

reference evapotranspiration at the location of the Pyrgos station using data from 
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the two other stations, was better in the case of the spatial application of the 

parametric method, confirming the theoretical analysis considering the 

application of the method as initially presented.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Αντικείµενο της εργασίας 

Ο υπολογισµός της εξατµισοδιαπνοής των καλλιεργειών σε µια περιοχή είναι 

πολύ σηµαντικός, ιδιαίτερα για την πρόβλεψη των αρδευτικών αναγκών.  Για τον 

υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής έχουν µελετηθεί και διατυπωθεί πολλά µοντέλα, 

τα οποία βασίζονται σε µετεωρολογικά δεδοµένα, όπως η θερµοκρασία αέρα, η 

ηλιακή ακτινοβολία, η ταχύτητα ανέµου και η σχετική υγρασία.  Επίσης στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν παράµετροι που συµµετέχουν στους υπολογισµούς αυτούς.   

Κατά συνέπεια, όταν διαθέτουµε όλα τα απαραίτητα µετεωρολογικά δεδοµένα 

µπορούµε να εφαρµόσουµε τα πιο σύνθετα µοντέλα ώστε να υπολογίσουµε την 

δυνητική εξατµισοδιαπνοή (ΡΕΤ) ή εξατµισοδιαπνοή αναφοράς (ΕΤο) σε µια 

περιοχή.  Όταν όµως τα µετεωρολογικά δεδοµένα είναι ελλιπή, για τον οποιονδήποτε 

λόγο (π.χ. έλλειψη αισθητήρων σε µια καλλιεργούµενη περιοχή), τότε ο υπολογισµός 

της  ΡΕΤ µε τη χρήση µοντέλων είναι αδύνατος.   

Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η πρόβλεψη της δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής για έναν σταθµό–περιοχή µελέτης, για τον οποίο δεν διαθέτουµε 

πλήρη µετεωρολογικά στοιχεία (διαθέτουµε όµως τιµές θερµοκρασίας), µε τη χρήση 

µεθόδων χωρικής παρεµβολής  στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, 

γειτονικών σταθµών για τους οποίους διαθέτουµε µετεωρολογικά δεδοµένα και 

γνωρίζουµε συνεπώς τις τιµές  ΡΕΤ.   

Τελικό αποτέλεσµα της παρούσης εργασίας αποτελεί η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων ΡΕΤ για την υπό µελέτη περιοχή, που προκύπτουν από τη χρήση 

διαφορετικών κάθε φορά µοντέλων και µεθόδων πρόβλεψης, µε χωρική παρεµβολή 

των τιµών των γειτονικών σταθµών µε τις τιµές αναφοράς ΡΕΤ που προκύπτουν από 

την εφαρµογή µοντέλων σε µετεωρολογικά δεδοµένα, για τον ίδιο σταθµό. 

Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης οδηγούν σε συµπεράσµατα που αφορούν την 

µέθοδο υπολογισµού ΡΕΤ που προσεγγίζει καλύτερα τις τιµές αναφοράς, άρα 

αποτελεί την µέθοδο επιλογής για µια περιοχή όπου το µόνο δεδοµένο είναι η 

θερµοκρασία, αλλά γνωρίζουµε την ΡΕΤ γειτονικών περιοχών. 
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1.2 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από την Εισαγωγή και 9 κεφάλαια τα οποία 

περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 

Κεφάλαιο 2
ο
 : Γίνεται περιγραφή του Υδρολογικού κύκλου και αναλύονται οι 

βασικοί ορισµοί της εξατµισοδιαπνοής, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και η 

σηµασία της, ιδιαίτερα για τις αρδευτικές ανάγκες. 

Κεφάλαιο 3
ο
 : Εξετάζονται οι άµεσες και οι έµµεσες µετρήσεις της εξατµισοδιαπνοής 

που εφαρµόζονται.  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα υδρολογικά µοντέλα 

προσοµοίωσης (Penman, Penman-Monteith, Hargeaves, Παραµετρική µέθοδος). 

Κεφάλαιο 4
ο
 : Αναφορά στον κόµβο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

(https://www.meteo.gr), στην λειτουργία του και στον τρόπο λήψεων και διάθεση 

δεδοµένων που καταγράφει. 

Κεφάλαιο 5
ο
 : Περιγράφεται η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε. Αναφορά στο 

λογισµικό «Υδρογνώµον» και στον τρόπο που αναλύει και επεξεργάζεται 

χρονοσειρές για υδρολογικούς υπολογισµούς. Αναφορά στο Σύστηµα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS) και στις µεθόδους ανάλυσης, επεξεργασίας και εµφάνισης 

(σχεδίαση χαρτών) δεδοµένων που διαθέτει. Περιγράφεται η µέθοδος Χωρικής 

Παρεµβολής–IDW και πώς αυτή χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη τιµών µε βάση 

την χωρική παρεµβολή δεδοµένων. Γίνεται αναφορά σε στατιστικές παραµέτρους που 

θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση διαφορετικής µεθοδολογίας την πρόβλεψη της εξατµισοδιαπνοής. 

Κεφάλαιο 6
ο
 : Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µεθοδολογίας. Λήψη δεδοµένων, 

σύγκριση δεδοµένων µε δεδοµένα 30ετίας της ΕΜΥ, εισαγωγή τους σε φύλλα Excel, 

κατόπιν σε Υδρογνώµονα και δηµιουργία χρονοσειρών, επεξεργασία χρονοσειρών 

και εφαρµογή υδρολογικών µοντέλων για την εξαγωγή τιµών εξατµισοδιαπνοής.  

Ακολουθεί εισαγωγή αποτελεσµάτων στο σύστηµα GIS, και επεξεργασία τους για 

την πρόβλεψη τιµών, µε διάφορες µεθόδους. Το τελικό αποτέλεσµα είναι χάρτες, µε 

χρωµατικές ζώνες. Πραγµατοποιείται σύγκριση σηµειακή (µε πίνακες και 

διαγράµµατα) και χωρική (µε χάρτες όπου φαίνονται οι µεγάλες ή µικρές διαφορές µε 
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τη βοήθεια χρωµατικών ζωνών) των αποτελεσµάτων εξατµισοδιαπνοής των 

διαφόρων µεθόδων. 

Κεφάλαιο 7
ο
 : Συζήτηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της µεθοδολογίας, 

όσον αφορά την βέλτιστη µέθοδο εκτίµησης της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής σε 

περιοχή που διαθέτουµε ως µοναδικό δεδοµένο τη θερµοκρασία, αλλά γνωρίζουµε 

την εξατµισοδιαπνοή σε γειτονικούς σταθµούς. 

Κεφάλαιο 8
ο
 : Παρουσίαση των συµπερασµάτων της εργασίας. 

Τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία. 

 

1.3 Ευρετήριο πινάκων 

Πίνακας 1. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά µεγέθη του ατµοσφαιρικού αέρα και των 

υδρατµών (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) ...................................................... 30 

Πίνακας 2. Αστρονοµικά µεγέθη που συµµετέχουν στη µέτρηση της εξατµισοδιαπνοής 

(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) ...................................................................... 32 

Πίνακας 3.  Μέσες µηνιαίες τιµές της εξωγήινης ηλιακής ακτινοβολίας So σε kJ/m
2
/d 

για γεωγραφικά πλάτη από 36
o 
µέχρι 46

o 
στο Βόρειο Ηµισφαίριο (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) ..................................................................................................... 33 

Πίνακας 4. Μέσες µηνιαίες τιµές της αστρονοµικής διάρκειας ηµέρας N σε h για 

γεωγραφικά πλάτη (φ) 36
ο
 - 46

ο
 στο Βόρειο Ηµισφαίριο (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) ..................................................................................................... 33 

Πίνακας 5.  Αντιπροσωπευτικές ηµέρες κάθε µήνα για τον υπολογισµό της µέσης 

µηνιαίας διάρκειας ηµέρας και της µέσης µηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας, για 

γεωγραφικά πλάτη όχι µεγαλύτερα των 60
ο
 (Βόρεια και Νότια) (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) ..................................................................................................... 34 

Πίνακας 6.  Μεγέθη που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς της ακτινοβολίας βραχέων 

κυµάτων (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) ....................................................... 35 

Πίνακας 7.  Τυπικές τιµές λευκαύγειας (albedo) (Λουκάς, 2012) ................................. 36 
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επιφάνειες (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) ..................................................... 49 

Πίνακας 10. Νοµοί µελέτης .......................................................................................... 82 

Πίνακας 11. Σταθµοί λήψης δεδοµένων, κωδικοί τους στον κόµβο meteo και θέση 

σταθµού (https://www.meteo.gr ) ................................................................................. 87 
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meteo.gr (για τα έτη 2014-2016) .................................................................................. 91 

Πίνακας 16. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για τον Πύργο από τον 
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2  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

2.1 Ο υδρολογικός κύκλος 

Ο υδρολογικός κύκλος, ή αλλιώς ο κύκλος του νερού, σύµφωνα µε την 

Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) (https://www.usgs.gov/special-topic/water-

science-school/science/water-cycle-greek?qt-science_center_objects=0#), περιγράφει 

την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού στην επιφάνεια της Γης, καθώς και 

κάτω και πάνω από αυτή. Το νερό της Γης είναι πάντα σε κίνηση και πάντα σε 

αλλαγή, από την υγρή µορφή στην αέρια ή σε πάγο ξανά και αντίστροφα. Ο κύκλος 

του νερού λειτουργεί εδώ και δισεκατοµµύρια χρόνια. Η ζωή στη Γη εξαρτάται απ’ 

αυτόν.  

Στην Εικόνα 1, φαίνεται ο «φυσικός» κύκλος  του ύδατος της Γης, 

παραλείποντας τις σηµαντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης επιρροής. 

 

Εικόνα 1. Ο υδρολογικός κύκλος (USGS) 
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Ο ήλιος, που κινεί τον κύκλο του νερού, θερµαίνει το νερό στη θάλασσα 

(στους ωκεανούς) το οποίο εν µέρει εξατµίζεται και ανυψώνεται µε τη µορφή ατµού 

στον αέρα. Νερό εξατµίζεται ακόµα από τις λίµνες, τα ποτάµια και το έδαφος. Η 

διαπνοή των φυτών είναι µια ακόµη λειτουργία που αποδίδει υδρατµούς στην 

ατµόσφαιρα. Η εξάτµιση και διαπνοή από την ξηρά συχνά δεν διακρίνονται και έτσι 

µιλούµε για εξατµισοδιαπνοή. Μια µικρή ποσότητα υδρατµών στην ατµόσφαιρα 

προέρχεται από την εξάχνωση, µέσω της οποίας µόρια από πάγους και χιόνια 

µετατρέπονται απευθείας σε υδρατµούς χωρίς να περάσουν από την υγρή µορφή. 

Ανοδικά ρεύµατα αέρα ανεβάζουν τους υδρατµούς στα ανώτερα στρώµατα 

της ατµόσφαιρας, όπου οι µικρότερες πιέσεις που επικρατούν έχουν αποτέλεσµα τη 

µείωση της θερµοκρασίας. Επειδή όµως σε χαµηλή θερµοκρασία ο αέρας δεν µπορεί 

πια να συγκρατεί όλη τη µάζα των υδρατµών, ένα µέρος τους συµπυκνώνεται και 

σχηµατίζει τα σύννεφα. Τα ρεύµατα του αέρα κινούν τα σύννεφα γύρω απ’ την 

υδρόγειο. Παράλληλα τα σταγονίδια νερού που σχηµατίζουν τα σύννεφα 

συγκρούονται και µεγαλώνουν, και τελικά πέφτουν απ’ τον ουρανό ως 

κατακρηµνίσµατα, η συχνότερη µορφή των οποίων είναι η βροχή. Μια µορφή 

κατακρηµνίσµατος είναι το χιόνι, το οποίο όταν συσσωρεύεται σχηµατίζει πάγους και 

παγετώνες. Σε σχετικά θερµότερα κλίµατα, όταν έρχεται η άνοιξη, το χιόνι λιώνει και 

το ξεπαγωµένο νερό ρέει, σχηµατίζοντας την απορροή από λιώσιµο του χιονιού. Η 

µεγαλύτερη ποσότητα κατακρηµνισµάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς. 

Από την ποσότητα που πέφτει στη στεριά, ένα σηµαντικό µέρος καταλήγει και 

πάλι στους ωκεανούς ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή 

απορροή. Η µεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής µεταφέρεται στους 

ωκεανούς από τα ποτάµια, µε τη µορφή ροής σε υδατορρεύµατα. Η επιφανειακή 

απορροή µπορεί ακόµη να καταλήξει στις λίµνες, που αποτελούν, µαζί µε τους 

ποταµούς, τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού 

Ωστόσο, το νερό των κατακρηµνισµάτων δεν ρέει αποκλειστικά µέσα στους 

ποταµούς. Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το έδαφος µε τη λειτουργία της διήθησης 

και σχηµατίζουν το υπόγειο νερό. Μέρος του νερού αυτού µπορεί να ξαναβρεί το 

δρόµο του προς τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα (και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση 

υπόγειου νερού. Όταν βρίσκει διόδους προς της επιφάνεια της γης εµφανίζεται µε τη 

µορφή πηγών. Ένα άλλο µέρος του υπόγειου νερού πηγαίνει βαθύτερα και 

εµπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς οι οποίοι µπορούν να αποθηκεύσουν 

τεράστιες ποσότητες νερού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Ακόµα και το νερό αυτό 
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όµως συνεχίζει να κινείται και µε τη πάροδο του χρόνου µέρος του ξαναµπαίνει 

στους ωκεανούς όπου ο κύκλος του νερού "τελειώνει" και "ξεκινάει" 

(https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle-

greek?qt-science_center_objects=0#). 

  

 

 

 

2.2 Μέρη του υδρολογικού κύκλου 

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) έχει διακρίνει 16 µέρη του 

υδρολογικού κύκλου: 

• Αποθήκευση νερού στη θάλασσα 

• Εξάτµιση 

• Εξατµισοδιαπνοή 

• Εξάχνωση 

• Αποθήκευση του νερού στην ατµόσφαιρα 

• Συµπύκνωση 

• Κατακρηµνίσµατα 

• Αποθήκευση νερού σε πάγους και χιόνια 

• Απορροή από λιώσιµο του χιονιού 

• Επιφανειακή απορροή 

• Ροή σε υδατορρεύµατα 

• Αποθήκευση γλυκού νερού 

• ∆ιήθηση 

• Αποθήκευση υπόγειου νερού 

• Εκφόρτιση υπόγειου νερού 

• Πηγές 

(https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle-

greek?qt-science_center_objects=0#). 

 

Αποθήκευση νερού στη θάλασσα 

Οι ωκεανοί ως αποθήκες νερού 
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Πολύ περισσότερο νερό από αυτό που βρίσκεται σε κίνηση στον υδρολογικό 

κύκλο είναι αποθηκευµένο στη θάλασσα, κυρίως στους ωκεανούς. Από τα 

1.386.000.000 κυβικά χιλιόµετρα του νερού στη Γη, περίπου 1.338.000.000 κυβικά 

χιλιόµετρα (το 96,5%) είναι αποθηκευµένα στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί παρέχουν 

περίπου το 88% του εξατµιζόµενου νερού που µπαίνει στον υδρολογικό κύκλο. 

Η ποσότητα του νερού στους ωκεανούς αλλάζει κατά τη διάρκεια µεγάλων 

χρονικών περιόδων. Κατά τη διάρκεια πιο ψυχρών κλιµατικών περιόδων, 

σχηµατίζονται περισσότερα παγόβουνα και παγετώνες µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

λιγότερο νερό στους ωκεανούς. Το αντίθετο συµβαίνει στις θερµές κλιµατικές 

περιόδους.  

 

Ωκεανοί σε κίνηση 

Στους ωκεανούς υπάρχουν ρεύµατα που µετακινούν τεράστιες ποσότητες 

νερού από το ένα µέρος της Γης στο άλλο. Αυτές οι µετακινήσεις επηρεάζουν 

σηµαντικά τον κύκλο του νερού και τον καιρό.  

 

Εξάτµιση: Το νερό µετατρέπεται από υγρό σε αέριο 

Η εξάτµιση και γιατί συµβαίνει 

Εξάτµιση είναι η διεργασία µέσω της οποίας το νερό γίνεται από υγρό αέριο, 

ή αλλιώς υδρατµός, και αποτελεί το βασικό τρόπο µε τον οποίο το νερό από υγρό 

ξαναµπαίνει στην ατµόσφαιρα και µαζί στον υδρολογικό κύκλο. Οι ωκεανοί, οι 

θάλασσες, οι λίµνες και τα ποτάµια παρέχουν περίπου το 90% της υγρασίας της 

ατµόσφαιρας, ενώ τα φυτά, µέσω της διαπνοής παρέχουν το υπόλοιπο 10%. 

Η θερµότητα (ενέργεια), που παρέχει ο ήλιος είναι απαραίτητη για την 

εξάτµιση. Η ενέργεια χρησιµοποιείται για να σπάσουν οι δεσµοί που κρατούν 

ενωµένα τα µόρια του νερού και γι’ αυτό το νερό εξατµίζεται πιο εύκολα στο σηµείο 

βρασµού του (100°C), και πιο δύσκολα κοντά στο σηµείο πήξης. Όταν η σχετική 

υγρασία του αέρα είναι 100% (σε κατάσταση κορεσµού) δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί εξάτµιση. Η εξάτµιση αφαιρεί θερµότητα από το περιβάλλον, 

γεγονός που εξηγεί γιατί όταν εξατµίζεται νερό (ιδρώτας) από την επιδερµίδα µας 

δροσιζόµαστε. 

 

Εξάτµιση και υδρολογικός κύκλος 
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Η εξάτµιση από τη θάλασσα είναι ο κύριος τρόπος µε τον οποίο το νερό περνά 

στην ατµόσφαιρα. Η µεγάλη επιφάνεια των ωκεανών (πάνω από το 70% της 

επιφάνειας της Γης καλύπτεται από ωκεανούς) επιτρέπει µεγάλης κλίµακας εξάτµιση.  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η ποσότητα νερού που εξατµίζεται είναι ίση µε τη 

ποσότητα του νερού που επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης µε τη µορφή 

κατακρηµνισµάτων. Βέβαια, η κατανοµή των ποσοτήτων που εξατµίζονται και 

ξαναπέφτουν µεταβάλλεται γεωγραφικά.  Έτσι, στη θάλασσα η εξάτµιση υπερτερεί 

της βροχής ενώ στη στεριά συµβαίνει το αντίθετο. Το περισσότερο νερό που 

εξατµίζεται από τη θάλασσα, ξαναπέφτει σε αυτή και µόνο περίπου το 10% του 

νερού αυτού µεταφέρεται πάνω από τη στεριά και πέφτει µε τη µορφή 

κατακρηµνισµάτων. Από τη στιγµή που εξατµίζεται, ένα µόριο νερού µένει στην 

ατµόσφαιρα για 10 περίπου ηµέρες κατά µέσο όρο. 

  

Εξατµισοδιαπνοή: Η µεταφορά νερού στην ατµόσφαιρα ως αποτέλεσµα της 

εξάτµισης και της διαπνοής από τα φύλλα των φυτών. 

Αν και σε πολλούς ορισµούς της εξατµισοδιαπνοής υπάγεται σε αυτή και η 

εξάτµιση από λίµνες ή ίσως και από τη θάλασσα, εδώ η εξατµισοδιαπνοή ορίζεται ως 

το νερό που διαφεύγει στην ατµόσφαιρα ως εξάτµιση από την επιφάνεια του εδάφους 

και ως διαπνοή από τα φύλλα των φυτών. Το νερό αυτό µπορεί να είναι υπόγειο που 

φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους µέσω τριχοειδών εδαφικών σωληνίσκων και στα 

φύλλα των φυτών µέσω του τριχοειδούς αγγειακού συστήµατος των φυτών. Η 

εξατµισοδιαπνοή αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της εργασίας και θα αναλυθεί 

εκτενώς παρακάτω. 

 

Εξάχνωση: Η µετατροπή του χιονιού ή του πάγου σε υδρατµό χωρίς 

λιώσιµο 

Η εξάχνωση είναι η µετατροπή του νερού από τη στερεά µορφή του χιονιού ή 

του πάγου σε υδρατµό χωρίς να µεσολαβήσει η υγρή µορφή, χωρίς δηλαδή να λιώσει 

προηγουµένως.  Η εξάχνωση πραγµατοποιείται πιο εύκολα όταν υπάρχουν 

συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρή ατµόσφαιρα και άνεµος. Περισσότερο 

συµβαίνει σε µεγάλα υψόµετρα, όπου η ατµοσφαιρική πίεση είναι σχετικά µικρή. Για 

να συµβεί εξάχνωση χρειάζεται να απορροφηθεί ενέργεια, όπως συµβαίνει και µε την 

εξάτµιση, και έτσι το φαινόµενο ευνοείται από την ηλιακή ακτινοβολία.  
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Αποθήκευση του νερού στην ατµόσφαιρα: ατµοί, σύννεφα και 

υγρασία 

Μπορεί η ατµόσφαιρα να µην είναι η µεγαλύτερη αποθήκη για το νερό, αλλά 

είναι η "υπερταχεία λεωφόρος" µέσω της οποίας το νερό µετακινείται σε παγκόσµια 

κλίµακα. Υπάρχει πάντα νερό στην ατµόσφαιρα. Τα σύννεφα είναι η πιο ορατή 

µορφή ατµοσφαιρικού νερού αλλά ακόµα και ο καθαρός αέρας περιέχει νερό–µε τη 

µορφή υδρατµών που δεν είναι ορατοί.  

 

Συµπύκνωση: Νερό που µεταβάλλεται από αέρια σε υγρή µορφή 

Η συµπύκνωση είναι η διεργασία της µετατροπής του νερού από την αέρια 

στην υγρή µορφή. Η συµπύκνωση είναι σηµαντική για τον κύκλο του νερού, διότι 

επιτρέπει τον σχηµατισµό των σύννεφων. Τα σύννεφα, παράγουν κατακρηµνίσµατα 

(βροχή, χιόνι, χαλάζι) τα οποία είναι και ο βασικός τρόπος µε τον οποίο το νερό 

ξαναγυρίζει στην επιφάνεια της Γης. Η συµπύκνωση είναι το αντίθετο της εξάτµισης. 

Η συµπύκνωση, είναι επίσης υπεύθυνη για την οµίχλη, για το θάµπωµα των 

τζαµιών κατά τη διάρκεια µιας κρύας µέρας, για το νερό που στάζει από το εξωτερικό 

ενός ποτηριού µε κρύο νερό κ.ά. 

 

Συµπύκνωση στον αέρα 

Ακόµα και στον πιο καθαρό γαλανό ουρανό το νερό είναι πάντα εκεί µε τη 

µορφή υδρατµών. Η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε νερό σε αέρια µορφή έχει 

ένα ανώτατο όριο, το όριο κορεσµού, το οποίο αυξάνεται µε τη θερµοκρασία. Έτσι, 

αν προστεθούν υδρατµοί πάνω από το όριο κορεσµού, αλλά κυρίως αν ψυχθεί µια 

αέρια µάζα και µειωθεί το όριο κορεσµού (αυτό γίνεται συνήθως µε την ανύψωση και 

εκτόνωση της µάζας σε µεγαλύτερα υψόµετρα όπου επικρατούν µικρότερες πιέσεις), 

τότε οι πλεονάζοντες υδρατµοί υγροποιούνται σχηµατίζοντας σε µικροσκοπικό 

επίπεδο σταγονίδια ή παγοκρυστάλλους και σε µακροσκοπικό επίπεδο σύννεφα. Το 

σχηµατισµό των σταγονιδίων ευνοεί η παρουσία στην ατµόσφαιρα στερεών 

µικροσκοπικών σωµατιδίων σκόνης, αλάτων και καπνού, µε τα οποία συνδέονται τα 

µόρια του νερού. Καθώς τα σταγονίδια ενώνονται µεταξύ τους και µεγαλώνουν σε 

µάζα, µπορεί να βαρύνουν τόσο που τελικά να πέσουν. 
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Κατακρηµνίσµατα: Η απελευθέρωση του νερού από τα σύννεφα 

Τα κατακρηµνίσµατα είναι η πτώση του νερού από τα σύννεφα, µε τη µορφή 

βροχής, χιονόνερου, χιονιού ή χαλαζιού. Αποτελεί τον κύριο τρόπο µε τον οποίο το 

νερό της ατµόσφαιρας επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης. Η συχνότερη µορφή 

κατακρηµνισµάτων είναι η βροχή. 

 

Βροχή 

Τα σύννεφα περιέχουν υδρατµούς και σταγονίδια τα οποία είναι πολύ µικρά 

για να πέσουν ως κατακρηµνίσµατα αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να 

σχηµατίζουν ορατά σύννεφα. Το νερό συνεχώς εξατµίζεται και συµπυκνώνεται στον 

αέρα. Το περισσότερο νερό που συµπυκνώνεται στα σύννεφα δεν πέφτει διότι 

υποστηρίζεται από ανοδικά ρεύµατα αέρα. Για να προκληθούν κατακρηµνίσµατα, τα 

µικροσκοπικά σταγονίδια πρέπει να συνενωθούν για να σχηµατίσουν σταγόνες 

αρκετά µεγάλες και βαριές ώστε να πέσουν υπό την επίδραση βαρύτητας. Για να 

σχηµατιστεί µια σταγόνα βροχής πρέπει να συνενωθούν εκατοµµύρια σταγονίδια ενός 

σύννεφου. 

 

Η κατανοµή των κατακρηµνισµάτων µεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά 

∆εν πέφτουν οι ίδιες ποσότητες κατακρηµνισµάτων παντού στο κόσµο, ούτε 

καν µέσα σε µια χώρα ή ακόµα και σε µια πόλη. Στην Αθήνα, για παράδειγµα, οι 

καλοκαιρινές καταιγίδες µπορεί να προκαλέσουν περισσότερο από 50 χιλιοστά 

βροχής σε κάποιες περιοχές και να αφήσουν τελείως ξηρές κάποιες άλλες, µερικά 

χιλιόµετρα πιο πέρα. Μερικές περιοχές στην Ήπειρο (Βορειοδυτική Ελλάδα) δέχονται 

περισσότερη βροχή κατά τη διάρκεια ενός µήνα από ότι η Αθήνα σε έναν ολόκληρο 

χρόνο.  

  

Αποθήκευση νερού σε πάγο, παγετώνες και χιόνι 

Πάγοι ανά τον κόσµο 

Το νερό που βρίσκεται αποθηκευµένο για µεγάλες χρονικές περιόδους στον 

πάγο, το χιόνι και τους παγετώνες, αποτελεί και αυτό µέρος του υδρολογικού κύκλου. 

Το µεγαλύτερο µέρος της µάζας του πάγου στη Γη, περίπου το 90%, βρίσκεται στην 

Ανταρκτική, ενώ οι πάγοι της Γροιλανδίας περιέχουν το υπόλοιπο 10% της 

παγκόσµιας µάζας πάγου. 
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Απορροή από λιώσιµο του χιονιού 

Παγκοσµίως, η απορροή από το λιώσιµο του χιονιού προς τα υδατορρεύµατα 

αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της κίνησης του νερού. Σε κρύα κλίµατα µεγάλο 

µέρος της ανοιξιάτικης απορροής και της παροχής των ποταµών προέρχεται από το 

λιώσιµο χιονιού και πάγου. Το γρήγορο λιώσιµο του χιονιού προκαλεί πολλές φορές, 

εκτός από πληµµύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις κατακερµατισµένων βράχων. 

Η απορροή από το λιώσιµο του χιονιού µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή 

αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Η έλλειψη νερού αποθηκευµένου µε τη µορφή χιονιού 

το χειµώνα µπορεί να λιγοστέψει το διαθέσιµο νερό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. 

Αυτό µπορεί να επηρεάσει τη ποσότητα διαθέσιµου νερού στους κατάντη 

ταµιευτήρες, πράγµα που µε τη σειρά του µπορεί να επηρεάσει το διαθέσιµο νερό για 

άρδευση και ύδρευση. 

  

Επιφανειακή απορροή 

Επιφανειακή απορροή είναι η απορροή κατακρηµνισµάτων πάνω από το 

εδαφικό ανάγλυφο. 

Μέρος των κατακρηµνισµάτων που πέφτουν πάνω στο έδαφος, κυλούν 

επιφανειακά προς τα ποτάµια, σχηµατίζοντας την επιφανειακή απορροή. Στην 

πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα, καθώς τα ποτάµια κερδίζουν και 

χάνουν νερό µέσω του εδάφους. 

Συνήθως, τµήµα της βροχής που πέφτει, ποτίζει το έδαφος, αλλά όταν το 

έδαφος είναι κορεσµένο ή αδιαπέρατο, όπως πχ. ένας δρόµος ή ένα πάρκινγκ, το νερό 

αρχίζει να ρέει προς τα χαµηλά µε τη µορφή απορροής. Το νερό στην πορεία του 

προς τα ποτάµια, κυλά µέσω αυλακιών στο έδαφος.  Η απορροή στην περίπτωση 

αυτή κυλά πάνω από χώµα και συµπαρασύρει φερτά µέσα στο ποτάµι. Το νερό που 

µπαίνει στο ρυάκι ξεκινά το ταξίδι του πίσω προς τη θάλασσα. 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα µέρη του υδρολογικού κύκλου, η σχέση µεταξύ 

των κατακρηµνισµάτων και της επιφανειακής απορροής µεταβάλλεται στο χρόνο και 

το χώρο. Παρόµοιες καταιγίδες σε µια ζούγκλα και σε µια έρηµο προκαλούν 

διαφορετικές µορφές επιφανειακής απορροής. Η απορροή εξαρτάται τόσο από 

µετεωρολογικούς παράγοντες, όσο και από τη γεωλογία και το ανάγλυφο της 

περιοχής. Μόνο το ένα τρίτο περίπου του όγκου των κατακρηµνισµάτων που πέφτει 
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πάνω στο έδαφος, απορρέει σε υδατορρεύµατα και γυρίζει στη θάλασσα. Τα 

υπόλοιπα δύο τρίτα, εξατµίζονται, ή διηθούνται προς τα υπόγεια νερά. Τµήµα της 

επιφανειακής απορροής χρησιµοποιείται επίσης από τον άνθρωπο για δικές του 

χρήσεις (https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-

cycle-greek?qt-science_center_objects=0#). 

  

 

Ροή σε υδατορρεύµατα: Η κίνηση του νερού µέσα στα ποτάµια 

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) χρησιµοποιεί τον όρο "ροή σε 

υδατορρεύµατα" αναφερόµενη στο νερό που κυλά µέσα σε ποτάµια, ρέµατα ή 

ρυάκια. 

 

Η σηµασία των ποταµιών 

Τα ποτάµια δεν είναι σηµαντικά µόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τη 

ζωή παντού. ∆εν είναι µόνο θαυµάσιοι τόποι αναψυχής, αλλά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επίσης ως πηγή πόσιµου νερού και νερού για άρδευση, για τη 

παραγωγή ηλεκτρισµού, τη µετακίνηση εµπορευµάτων αλλά και ως πηγή τροφής.  

Χρησιµοποιούνται µερικές φορές αναγκαστικά και για την απόρριψη 

λυµάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι επεξεργασµένα για την αποφυγή ρύπανσης και 

καταστροφής των πολλών ειδών οργανισµών, φυτών και ζώων, που ζουν στα 

ποτάµια. Τα ποτάµια βοηθούν στην τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων µέσω της 

διήθησης νερού από τη κοίτη τους προς τα κατώτερα υπεδάφια στρώµατα. Και 

φυσικά επιστρέφουν στη θάλασσα το µεγαλύτερο τµήµα του νερό που εισέρχεται σε 

αυτά. 

 

Λεκάνες απορροής και ποτάµια 

Για την κατανόηση της λειτουργίας του υδρολογικού κύκλου είναι σηµαντική 

η έννοια των λεκανών απορροής των ποταµιών. Η λεκάνη απορροής είναι εδαφική 

έκταση που φιλοξενεί το ποτάµι και όλους τους παραποτάµους του, ακόµη και τα 

µικρά ρυάκια που καταλήγουν σε αυτό. Ακριβέστερα, λεκάνη απορροής σε µια 

δεδοµένη θέση ενός υδατορρεύµατος είναι η γεωγραφική περιοχή που τα νερά της 

συνεισφέρουν στην απορροή που περνά από τη θέση αυτή του υδατορρεύµατος. Οι 

λεκάνες απορροής µπορεί να είναι από τόσο µικρές όσο µια πατηµασιά στη λάσπη, 
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µέχρι τόσο µεγάλες όσο όλη η έκταση που στραγγίζει στον ποταµό Αµαζόνιο στο 

σηµείο που εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Κάθε µεγάλη λεκάνη απορροής µπορεί 

να χωριστεί σε µικρότερες επιµέρους υπο-λεκάνες (π.χ. µια για κάθε παραπόταµο). Οι 

λεκάνες απορροής είναι πολύ σηµαντικές, διότι η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

στα ποτάµια εξαρτώνται από ό,τι συµβαίνει µέσα στις λεκάνες, είτε το έχει 

προκαλέσει ο άνθρωπος, είτε όχι. 

 

 

 

Η ροή των υδατορευµάτων αλλάζει συνεχώς 

Η ροή στα υδατορρεύµατα αλλάζει συνεχώς, από µέρα σε µέρα, ή ακόµα από 

λεπτό σε λεπτό. Φυσικά, ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την παροχή του νερού 

είναι η απορροή των κατακρηµνισµάτων από τη λεκάνη. Η βροχή αυξάνει τη στάθµη 

του νερού των ποταµών, ακόµα και αν έχει βρέξει πολύ ψηλά στη λεκάνη απορροής, 

µακριά από τη θέση που παρατηρούµε τη ροή. Το µέγεθος ενός ποταµού εξαρτάται 

από το µέγεθος της λεκάνης απορροής του. Μεγάλο ποτάµι είναι αυτό που έχει 

µεγάλη λεκάνη απορροής. Οµοίως, ποτάµια διαφορετικών µεγεθών, αντιδρούν 

διαφορετικά σε καταιγίδες και βροχές. Η στάθµη των µεγάλων ποταµών αλλάζει πιο 

αργά από τη στάθµη των µικρών. Σε µια µικρή λεκάνη, η στάθµη του ποταµού θα 

ανυψωθεί και θα πέσει µέσα σε µερικά λεπτά ή ώρες. Στα µεγάλα ποτάµια κάτι τέτοιο 

µπορεί να πάρει µέρες και οι πληµµύρες µπορεί να διαρκέσουν πολύ. 

  

Αποθήκευση γλυκού νερού: Γλυκό νερό στην επιφάνεια της Γης 

Ένα µέρος του υδρολογικού κύκλου, που είναι προφανώς ζωτικής σηµασίας 

για τη ζωή πάνω στη Γη, είναι το γλυκό νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια του 

εδάφους. Το επιφανειακό νερό περιλαµβάνει υδατορρεύµατα, λίµνες, ταµιευτήρες 

(τεχνητές λίµνες) και υγρότοπους γλυκού νερού.  

Η ποσότητα του νερού στα ποτάµια και τις λίµνες αλλάζει συνεχώς λόγω της 

µεταβολής των εισροών (όπως των κατακρηµνισµάτων και των παροχών των πηγών) 

και των εκροών (όπως της εξάτµισης και της διήθησης προς τους υπόγειους 

υδροφορείς). Η ποσότητα και η θέση του επιφανειακού νερού, αλλάζει στο χρόνο και 

το χώρο, ως αποτέλεσµα είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών διεργασιών. 
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∆ιήθηση: Η προς τα κάτω κίνηση του νερού από την επιφάνεια προς 

τα εδαφικά στρώµατα και τα πετρώµατα 

Το υπόγειο νερό ξεκινά ως κατακρήµνισµα 

Παντού στον κόσµο, τµήµα του νερού που πέφτει ως βροχή ή χιόνι, διηθείται 

µέσα στο έδαφος. Η ποσότητα του νερού που διηθείται εξαρτάται από έναν αριθµό 

παραγόντων. Τµήµα του νερού που διηθείται µένει κοντά στην επιφάνεια του 

εδάφους και µπορεί να καταλήξει τελικά σε ένα υδατόρρευµα. Ένα άλλο τµήµα του 

νερού, µπορεί να διηθηθεί πιο βαθιά και να τροφοδοτήσει υπόγειους υδροφορείς. Αν 

οι υδροφορείς είναι κοντά στην επιφάνεια και αρκετά πορώδεις, ώστε να επιτρέπουν 

τη γρήγορη κίνηση του νερού, µπορεί να φτιαχτούν πηγάδια και να αντληθεί νερό για 

διάφορες ανάγκες. Το νερό µπορεί να ταξιδέψει µεγάλες αποστάσεις ή να µείνει 

αποθηκευµένο υπόγεια για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πριν επανέλθει στην 

επιφάνεια µπαίνοντας σε ποτάµια ή τη θάλασσα. 

 

Υπόγειο νερό 

Καθώς το νερό διηθείται προς το υπέδαφος, σχηµατίζει συνήθως µια 

ακόρεστη και µια κορεσµένη ζώνη. Στην ακόρεστη ζώνη υπάρχει νερό αλλά και 

αέρας στα κενά (πόρους) του εδαφικού σχηµατισµού, δηλαδή τα κενά αυτά δεν είναι 

τελείως γεµάτα µε νερό. Το άνω µέρος της ακόρεστης ζώνης είναι η εδαφική ζώνη. Η 

εδαφική ζώνη έχει κενά που δηµιουργούνται από τις ρίζες των φυτών, τα οποία 

επιτρέπουν στο νερό να διηθηθεί. Το νερό στην ανώτερη αυτή ζώνη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τα φυτά. Κάτω από την ακόρεστη ζώνη βρίσκεται η κορεσµένη, 

στην οποία το νερό γεµίζει όλους τους πόρους του εδάφους. 

  

Αποθήκευση υπόγειου νερού: Νερό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Γης 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Εκτός από τις καθηµερινά ορατές ποσότητες νερού, υπάρχουν και τεράστιες 

µη ορατές ποσότητες νερού, που βρίσκεται και κινείται κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το νερό αυτό εδώ και χιλιάδες χρόνια και 

συνεχίζουν και σήµερα να το χρησιµοποιούν κυρίως για ύδρευση και άρδευση. Η ζωή 

στη Γη βασίζεται στο υπόγειο νερό όπως και στο επιφανειακό. 

 

Το αποθηκευµένο υπόγειο νερό ως µέρος του υδρολογικού κύκλου 
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Μεγάλες ποσότητες νερού βρίσκονται αποθηκευµένες κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους. Το νερό αυτό συνεχίζει να κινείται, αν και συνήθως µε πολύ 

µικρή ταχύτητα, και συνεχίζει να αποτελεί µέρος του υδρολογικού κύκλου. Το 

περισσότερο υπόγειο νερό προέρχεται από διήθηση κατακρηµνισµάτων. Τα ανώτερα 

στρώµατα αποτελούν την ακόρεστη ζώνη όπου η ποσότητα του νερού αλλάζει µε το 

χρόνο αλλά δεν γεµίζει πλήρως τους πόρους του εδάφους. Κάτω από τη ζώνη αυτή 

υπάρχει η κορεσµένη ζώνη όπου όλοι οι πόροι και οι ρωγµές των πετρωµάτων είναι 

γεµάτα νερό. Ο όρος υπόγειο νερό χρησιµοποιείται για να περιγράψει αυτή τη ζώνη.  

Ο χώρος αποθήκευσης του υπόγειου νερό αποδίδεται µε τον όρο 

"υδροφορέας". Οι υδροφορείς ή τα υδροφόρα στρώµατα, είναι τεράστιες αποθήκες 

νερού της Γης και η ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο εξαρτάται 

καθηµερινά από αυτούς. 

 

Εκφόρτιση υπόγειου νερού: η έξοδος του νερού από το υπέδαφος 

Το υπόγειο νερό ρέει υπόγεια 

Τµήµα των κατακρηµνισµάτων διηθείται και µετατρέπεται σε υπόγειο νερό. 

Από το νερό που εισχωρεί στο έδαφος, ένα µέρος κινείται κοντά στην επιφάνεια και 

ξαναβγαίνει γρήγορα µε τη µορφή απορροής προς τα υδατορρεύµατα, υπό την 

επίδραση της βαρύτητας. Όµως ένα άλλο µεγάλο µέρος συνεχίζει τη πορεία του προς 

βαθύτερα στρώµατα. Η κατεύθυνση και η ταχύτητα του υπόγειου νερού καθορίζεται 

από τα χαρακτηριστικά των υδροφορέων και των στρωµάτων περιορισµού (υπεδάφια 

στρώµατα, τα οποία διαπερνά το νερό πολύ δύσκολα ή σχεδόν καθόλου). Η υπόγεια 

κίνηση του νερού εξαρτάται από τη διαπερατότητα (πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι 

στο νερό να κινηθεί) και από το πορώδες (την ποσότητα των κενών µέσα στο υλικό) 

των στρώσεων. Αν το υπεδάφιο στρώµα επιτρέπει στο νερό να κινείται σχετικά 

γρήγορα, αυτό µπορεί να διανύσει µεγάλες αποστάσεις στη διάρκεια µερικών 

ηµερών. Μπορεί όµως επίσης να βυθιστεί προς βαθιούς υδροφορείς και να κάνει 

χιλιάδες χρόνια µέχρι να ξαναβγεί στην επιφάνεια. 

 

Πηγές 

Όταν ένας υδροφορέας γεµίζει τόσο ώστε το νερό να υπερχειλίσει προς την 

επιφάνεια του εδάφους, δηµιουργούνται πηγές. Το µέγεθος τους κυµαίνεται από 

µικρές πηγές που ενεργοποιούνται µόνο µετά από δυνατές βροχές, µέχρι τεράστιες 
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πηγές που λειτουργούν σε µόνιµη βάση και βγάζουν χιλιάδες κυβικά µέτρα νερού ανά 

ηµέρα.  

  Πηγές µπορούν να δηµιουργηθούν σε κάθε τύπου πέτρωµα, αλλά είναι 

συνηθέστερες σε ασβεστόλιθο και δολοµίτη οι οποίοι διαλύονται από το νερό, 

ιδιαίτερα όταν έχουν ρωγµές. Αυτά τα πετρώµατα έχουν µεγάλη διαπερατότητα και 

απορροφούν µεγάλες ποσότητες κατακρηµνισµάτων, οπότε αυξάνεται η πιθανότητα 

εµφάνισης πηγών, µέσω των οποίων εξέρχεται στην επιφάνεια το νερό που είχε 

εισχωρήσει στα πετρώµατα (https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-

school/science/water-cycle-greek?qt-science_center_objects=0#). 

  

 

2.3 Εξατµισοδιαπνοή 

Ορισµός της εξατµισοδιαπνοής 

Η εξατµισοδιαπνοή, είναι το άθροισµα των εξής δύο παραγόντων:  

1.  Της διαπνοής (transpiration), ήτοι της ποσότητας του νερού η οποία απορροφάται  

από τις ρίζες των φυτών και στη συνεχεία αποβάλλεται από το φύλλωµα στον 

ατµοσφαιρικό αέρα (Θεοχάρης, 2015). 

Τα φυτά, για να τραφούν, παίρνουν νερό από το έδαφος µε τα ριζικά τους 

τριχίδια µε την ακόλουθη µέθοδο: Το πρώτο κύτταρο του ριζικού τριχιδίου, το οποίο 

έρχεται σε επαφή µε το εδαφικό νερό, επειδή έχει κυτταρικό χυµό πυκνότερο από το 

διάλυµα του εδαφικού νερού, απορροφά νερό από το έδαφος.  Με αυτό τον τρόπο 

όµως χάνει την ισορροπία του µε το αµέσως επόµενο κύτταρο του φυτού. Το επόµενο 

κύτταρο του φυτού, επειδή έχει κυτταρικό χυµό πυκνότερο από τον κυτταρικό χυµό 

του πρώτου κυττάρου, παίρνει από αυτό νερό και έτσι το πρώτο κύτταρο επειδή δεν 

µπορεί να ισορροπήσει το διάλυµα του κυτταρικού του χυµού µε το διάλυµα του 

εδαφικού νερού, απορροφά συνεχώς νερό από το έδαφος. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαµβάνεται και στα επόµενα κύτταρα του φυτού. Το φυτό, αφού συγκρατήσει 

τα αναγκαία για να ζήσει θρεπτικά συστατικά, οδηγεί το νερό, µέσω του αγγειακού 

συστήµατος, και το αποβάλλει από τους πόρους των φυλλωµάτων, γνωστούς ως 

στοµάτια. Η αποβολή αυτή του νερού λέγεται διαπνοή (Θεοχάρης, 2015) (Εικόνα 2).   

Συνοπτικά,  

έδαφος → ρίζες → αγγειακό σύστηµα → πόροι φυλλωµάτων –στοµάτια 
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Εικόνα 2. Σχηµατική απεικόνιση της διαπνοής σε φυτό (Αλεξανδρής,2012) 

 

Η διαπνοή είναι ζωτικής σηµασίας λειτουργία για τα φυτά, τόσο για το βασικό 

ρόλο της στην κυκλοφορία του αγγειακού συστήµατος και τη µεταφορά θρεπτικών 

συστατικών, όσο και για το ρόλο της στη φωτοσύνθεση. Η βασική διαφορά της 

διαπνοής από την εξάτµιση από υδάτινες επιφάνειες ή βρεγµένο έδαφος, έγκειται στο 

γεγονός ότι τα κύτταρα των φυτών ελέγχουν το ρυθµό της διαπνοής, µέσω της 

ρύθµισης των ανοιγµάτων των στοµάτων. Έτσι, τα ανοίγµατα µικραίνουν όταν 

λιγοστεύει η διαθεσιµότητα νερού στο φυτό και κλείνουν τη νύχτα, οπότε 

διακόπτεται η λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Κατά τα άλλα η διαπνοή είναι φυσική 

(όχι µεταβολική) διεργασία που διέπεται από τους ίδιους φυσικούς νόµους της 

εξάτµισης, ή αλλιώς, είναι µια µορφή εξάτµισης.  

 Τα φυτά αποβάλλουν µε τη διαπνοή το 99,8 % του νερού, που απορροφούν 

µε τις ρίζες και µόνο το 0, 2 % χρησιµοποιούν για την δηµιουργία ιστών τους 

(Θεοχάρης, 2015).  

2.  Της εξάτµισης (evaporation), η οποία εκφράζει την ποσότητα του νερού, ή 

οποία εξατµίζεται από το παρακείµενο έδαφος, από την ελεύθερη επιφάνεια των 

υδαταποθηκών, διωρύγων κλπ., και από την επιφάνεια των φύλλων των φυτών 

(Θεοχάρης, 2015).  
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Ο όρος εξάτµιση  χρησιµοποιείται  για να περιγράψει,  τόσο φαινοµενολογικά, 

όσο και ποσοτικά, τη µετατροπή του νερού από την υγρή στην αέρια φάση 

(υδρατµοί).  

Ο φυσικός ρυθµός εξάτµισης καθορίζεται από τρεις θεµελιώδεις παράγοντες: 

 (α) τη φυσική διαθεσιµότητα (παρουσία) του νερού σε υγρή φάση 

(β) τη διαθεσιµότητα ενέργειας στην επιφάνεια του νερού για την 

πραγµατοποίηση της εξάτµισης  

(γ) την ευκολία µε την οποία διαχέονται οι υδρατµοί στην ατµόσφαιρα. 

Το νερό, το οποίο παρέχεται από τις βροχοπτώσεις, τη δροσιά, ή την άρδευση 

µε καταιονισµό και στη συνεχεία εξατµίζεται χωρίς να περάσει µέσα από τα φυτά, 

αποτελεί ένα µέρος της εξατµισοδιαπνοής (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Το νερό που αποβάλλεται µέσω αυτών των 2 διαδικασιών ονοµάζεται 

εξατµισοδιαπνοή  (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Εξάτµιση και ∆ιαπνοή (Αλεξανδρής, 2012) 

 

Με τον όρο υδατοκατανάλωση, των καλλιεργειών, εννοούµε την συνολική 

ποσότητα νερού, που χρησιµοποιείται για τη διαπνοή των φυτών, την εξάτµιση από 

τις επιφάνειες φυτών και εδάφους, καθώς και την ποσότητα που χρειάζεται για 

κατασκευή των ιστών και του κορµού. Με τον όρο εξατµισοδιαπνοή 

(evapotranspiration),  εννοούµε την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται στη 

διαπνοή των φυτών και στην εξάτµιση των υγρών µερών του φυτού και του εδάφους 

κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου. Η διαπνοή, που είναι γενικά αποτέλεσµα 
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βιολογικών διεργασιών, και η εξάτµιση, που είναι φυσικό φαινόµενο, αναφέρονται 

µαζί για ευκολία επειδή είναι δύσκολο να διαχωριστούν ποσοτικά. Έρευνες οδήγησαν 

στο διαχωρισµό της εξάτµισης του εδάφους από τη διαπνοή (Ritchie, 1972) (Εικόνα 

4). 

 

Εικόνα 4: Σχέση εξάτµισης και διαπνοής (Αλεξανδρής, 2012) 

 

2.3.1 Βασικοί Ορισµοί 

Πραγµατική εξατµισοδιαπνοή,  συµβολίζεται ως ΕΤa 

Είναι το ποσό του νερού που αφαιρείται πραγµατικά από µια καλλιεργούµενη 

επιφάνεια λόγω των διαδικασιών της εξάτµισης και της διαπνοής και κάτω από τις 

υπάρχουσες πραγµατικές συνθήκες διάθεσης του εδαφικού νερού.  Είναι το 

πραγµατικά αφαιρούµενο νερό από την καλλιέργεια και εξαρτώµενο από την 

εκάστοτε εδαφική υγρασία (Αλεξανδρής, 2012). 

 

∆υνητική εξατµισοδιαπνοή (potential), συµβολίζεται ως ΕΤp  ή ΡΕΤ 

Η έννοια της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής εισήχθη αρχικά προς το τέλος της 

δεκαετίας του ΄40 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄50 από τον Penman και ορίζεται 

ως: 

«το ποσό του νερού που διαπνέεται και εξατµίζεται σε έναν δεδοµένο χρόνο από µια 

χαµηλή πράσινη βλάστηση, που καλύπτει εντελώς το έδαφος, οµοιόµορφου ύψους 

και µε επάρκεια εδαφικού νερού» (Αλεξανδρής, 2012). 

Άλλος ορισµός, του (Thornthwaite, 1948), εκφράζει τις απώλειες νερού πάνω 

από έδαφος µε βλάστηση, όταν υπάρχει επάρκεια νερού. 
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Επισηµαίνεται ότι για τον καθορισµό της δυναµικής εξατµισοδιαπνοής, ο 

ρυθµός εξατµισοδιαπνοής δεν συσχετίζεται µε µια συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

Η συγγένεια των δύο φαινοµένων έχει σαν συνέπεια να εξαρτώνται από τους 

ίδιους βασικούς φυσικούς παράγοντες που είναι (Θεοχάρης, 2015):  

• Η Θερµοκρασία  

• Η Υγρασία αέρα  

• Η Ηλιακή ακτινοβολία και κατ’ επέκταση η διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας 

• Ο Άνεµος  

• Η Ατµοσφαιρική πίεση  

• Τα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και κυρίως η έκταση φυτοκάλυψης και το είδος 

της βλάστησης. 

Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή είναι µικρότερη, ή το πολύ ίση µε τη 

∆υνητική. 

Η εξατµισοδιαπνοή, δυνητική ή πραγµατική, εξαρτάται από το είδος της 

φυτοκάλυψης και τα χαρακτηριστικά της (ύψος, φύλλωµα, στάδιο ανάπτυξης, κ.ά.).  

Για λόγους τυποποίησης των υπολογισµών έχει εισαχθεί η έννοια της 

εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς (reference crop evapotranspiration) 

(Θεοχάρης, 2015). 

 

Εξατµισοδιαπνοή Καλλιέργειας (Crop Evapotranspiration - ΕΤc) 

Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας είναι η µέγιστη εξατµισοδιαπνοή που 

παρατηρείται από µια δυναµικά αναπτυσσόµενη καλλιέργεια κάτω από 

τυποποιηµένες συνθήκες µε καλή λίπανση, απαλλαγµένη ασθενειών, εγκατεστηµένη 

σε µεγάλο αγρό και µε βέλτιστες συνθήκες εδαφικής υγρασίας και η οποία θα 

µπορούσε να αποδώσει τη µέγιστη παραγωγή, κάτω από συγκεκριµένες κλιµατικές 

συνθήκες (Αλεξανδρής, 2012).  

Ο αρχικός ορισµός της εξατµισοδιαπνοής καλλιέργειας είναι η 

εξατµισοδιαπνοή από µια ιδεατή εκτεταµένη επιφάνεια, καλυµµένη πλήρως από 

οµοιόµορφη χαµηλού ύψους χλόη, που σκιάζει πλήρως το έδαφος και βρίσκεται σε 

συνθήκες ενεργού ανάπτυξης χωρίς έλλειψη νερού. Η εξατµισοδιαπνοή της 
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καλλιέργειας αναφοράς µπορεί να οριστεί µε πιο αυστηρό τρόπο. Η εξατµισοδιαπνοή 

από κάθε άλλη µορφή βλάστησης να µπορεί να προκύψει µε καθορισµένο τρόπο από 

αυτή της καλλιέργειας αναφοράς. Από τον ορισµό προκύπτει ότι η εξατµισοδιαπνοή 

της καλλιέργειας αναφοράς αντιστοιχεί σε συνθήκες δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

(Λουκάς, 2012). 

 

Εξατµισοδιαπνοή Αναφοράς (Reference Evapotranspiration - ΕΤο) 

Οι περισσότερες από τις επιδράσεις των διάφορων κλιµατικών συνθηκών 

ενσωµατώνονται στην εκτίµηση της ΕΤο.  Εποµένως, η ΕΤο αντιπροσωπεύει έναν 

δείκτη των κλιµατικών απαιτήσεων.  Οι µόνοι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην 

ΕΤο είναι οι κλιµατικοί παράγοντες (Αλεξανδρής, 2012).  

 

 

2.3.2 Σηµασία της εξατµισοδιαπνοής 

Ένα σηµαντικό ποσοστό των κατακρηµνισµάτων που πέφτουν στο χερσαίο 

τµήµα της Γης, πάνω από 60%, χάνεται µε τους µηχανισµούς της εξάτµισης και 

διαπνοής. Το µεγάλο αυτό ποσοστό των υδρολογικών απωλειών εξηγεί την ιδιαίτερη 

σηµασία των αντίστοιχων φυσικών διεργασιών στο υδατικό ισοζύγιο και, ειδικότερα, 

στην υδατική οικονοµία µιας περιοχής. Βέβαια, το ποσοστό αυτό δεν είναι σταθερό, 

αλλά µεταβάλλεται έντονα, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Έτσι, σε ένα 

συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, οι υδρολογικές απώλειες, δεν µπορούν µέχρι σήµερα 

να εκτιµηθούν άµεσα µε ικανοποιητική ακρίβεια,  παρόλο που θα ήταν ιδιαίτερα 

επιθυµητό λόγω της πρωτεύουσας σηµασίας τους στο σχεδιασµό των διαφόρων 

έργων υδατικής οικονοµίας. Πράγµατι, η ακριβής εκτίµηση των συνολικών απωλειών 

από εξάτµιση και διαπνοή θα επέτρεπε τον έµµεσο αλλά ακριβή υπολογισµό του 

διαθέσιµου υδατικού δυναµικού, δηλαδή της συνολικής απορροής, σε οποιαδήποτε 

σχετικά µεγάλη χρονική κλίµακα (υπερετήσια, ετήσια ή εποχιακή), δεδοµένου ότι για 

τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα υπάρχουν συνήθως αρκετά δεδοµένα που 

επιτρέπουν την ακριβή εκτίµησή τους. 

Η εξατµισοδιαπνοή είναι δυνατό να εκφράζει τις απαιτήσεις µίας 

καλλιέργειας, ενός χωραφιού, ενός κτήµατος, µίας περιοχής, ή και ολόκληρης 
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πεδιάδας. Όταν είναι γνωστή η εξατµισοδιαπνοή των καλλιεργειών, είναι δυνατό µε 

ευκολία να υπολογιστεί η αντίστοιχη τιµή, που αφορά στις διάφορες εκτάσεις. 

Από την εξατµισοδιαπνοή εξαρτώνται όχι µόνο οι απαιτούµενες ποσότητες 

αρδευτικού νερού, ανεξάρτητα από την προέλευσή του, αλλά και γενικά η εφαρµογή 

των αρδεύσεων και η οικονοµική ευστάθεια των έργων, που κατασκευάζονται για το 

σκοπό αυτό. Έτσι, η πραγµατοποιούµενη εξατµισοδιαπνοή, αποτελεί σηµαντικότατο 

κριτήριο για την διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την κατανοµή 

των νερών των µεγάλων ποταµών, σε διάφορες περιοχές, ή κράτη. Στις ξηρές και τις 

ηµίξηρες περιοχές, πριν να επιχειρηθεί η εξασφάλιση της εκµετάλλευσης όλων των 

υδατικών πόρων που υπάρχουν, ενδείκνυται να εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι 

ανάγκες εξατµισοδιαπνοής στις διάφορες επί µέρους εκτάσεις. 

Κατά συνέπεια η εξατµισοδιαπνοή είναι παράµετρος µεγάλης σπουδαιότητας 

για πολλές επιστήµες, συµπεριλαµβανοµένου και (Θεοχάρης, 2015): 

α)  της σχεδίασης συστηµάτων άρδευσης 

β)  του προγραµµατισµού άρδευσης 

γ)  των στραγγίσεων και  

δ)  των υδρολογικών µελετών. 

 

Εκτίµηση των αρδευτικών αναγκών 

Η εκτίµηση της υδατικής κατανάλωσης των φυτικών καλλιεργειών που 

αρδεύονται, η οποία ταυτίζεται µε τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή τους, γίνεται µέσω 

της εµπειρικής σχέσης:  

 ETc = kc · ETo                     (2.1) 

όπου ETc η εξατµισοδιαπνοή της συγκεκριµένης καλλιέργειας που ενδιαφέρει, ETo η 

εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς και kc  εµπειρικός συντελεστής, 

γνωστός ως φυτικός συντελεστής.  Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες (ύψος και διάπλαση των φυτών, επιφανειακή και αεροδυναµική 

αντίστασή τους, κλιµατολογικές συνθήκες, κ.ά.). Μετά από συστηµατικές 
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πειραµατικές µελέτες έχουν βρεθεί οι τιµές του συντελεστή kc ανάλογα µε το είδος 

της καλλιέργειας και µε το στάδιο ανάπτυξής της ή την εποχή (µήνα) (Κουτσογιάννης 

& Ξανθόπουλος, 1999). 

Για τις µη δενδρώδεις ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. πατάτες, ντοµάτες κτλ.) η 

συνολική περίοδος βλάστησης, ή βλαστική περίοδος, των φυτών διακρίνεται σε 

τέσσερα στάδια, όπου στο πρώτο και στο τρίτο ο συντελεστής kc είναι περίπου 

σταθερός, ενώ στο δεύτερο αυξάνεται σχεδόν γραµµικά και στο τέταρτο µειώνεται 

σχεδόν γραµµικά, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην Εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5. Σχηµατικό διάγραµµα της τυπικής εποχιακής µεταβολής του φυτικού 

συντελεστή kc για µια αρδευόµενη ετήσια καλλιέργεια. Με συνεχή γραµµή 

απεικονίζεται η πραγµατική µεταβολή και µε διακεκοµµένη η απλοποιηµένη 

υπολογιστική µεταβολή (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Σηµειώνεται ότι, η πραγµατική ποσότητα νερού που πρέπει να διατεθεί στην 

καλλιέργεια µε την άρδευση, δεν ταυτίζεται αναγκαστικά µε τη δυνητική 

εξατµισοδιαπνοή ·  συγκεκριµένα, από τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας 

θα πρέπει να αφαιρεθεί η βροχόπτωση της συγκεκριµένης περιόδου, καθώς και τυχόν 

διαθέσιµη για τα φυτά προηγούµενη εδαφική υγρασία. Πάντως, στις ελλαδικές 

συνθήκες, τους κρίσιµους µήνες της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή τους θερινούς, 

τόσο η βροχόπτωση, όσο και η προηγούµενη εδαφική υγρασία είναι πρακτικώς 

µηδενικές (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 
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2.3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατµισοδιαπνοή 

Η εξατµισοδιαπνοή επηρεάζεται από φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

 

2.3.3.1 Φυσικοί παράγοντες 

 

1.  Ιδιότητες του ατµοσφαιρικού αέρα, του νερού και των υδρατµών.  

 Στην ανάλυση της φυσικής διεργασίας της εξάτµισης, η οποία εξελίσσεται 

στη διεπιφάνεια µεταξύ νερού και ατµόσφαιρας, ενδιαφέρουν οι ιδιότητες τόσο του 

ατµοσφαιρικού αέρα όσο και του νερού και των υδρατµών. Οι ιδιότητες του νερού, 

καθώς και οι βασικές ιδιότητες του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδρατµών που 

ενδιαφέρουν στην ποσοτική εκτίµηση της εξάτµισης, δίνονται µε συνοπτικό τρόπο 

στον Πίνακας 1. 

Ειδικότερα, η ειδική θερµότητα του αέρα cp λαµβάνεται γενικά ως σταθερή 

και γι’ αυτό στον Πίνακας 1 δίνεται η τυπική τιµή της. Για την ατµοσφαιρική πίεση p, 

την πυκνότητα του αέρα ρa, τη λανθάνουσα θερµότητα της εξάτµισης λ, και τον 

ψυχροµετρικό συντελεστή γ (µέγεθος που ορίζεται στον Πίνακας 1) δίνονται οι νόµοι 

µεταβολής τους. 

 Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τα µεγέθη αυτά, επειδή η επίδραση της 

µεταβολής τους στους υπολογισµούς της εξάτµισης είναι πολύ µικρή, θεωρούνται 

σταθερά, γι’ αυτό στον Πίνακας 1 δίνονται και οι τυπικές τιµές τους που 

χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς, σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η µέγιστη 

δυνατή ακρίβεια. 

 Ακόµη, ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει την πίεση κορεσµού υδρατµών e, η οποία, 

είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του αέρα Τ.  Στους υπολογισµούς της εξάτµισης 
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υπεισέρχεται συχνά και το µέγεθος ∆(T) = de(T) / dT, δηλαδή η κλίση της καµπύλης 

της πίεσης κορεσµού υδρατµών. Στον Πίνακας 1 δίνεται µια εύχρηστη προσεγγιστική 

εξίσωση υπολογισµού του ∆, η οποία προκύπτει από παραγώγιση της εξίσωσης που 

µας δίνει την πραγµατική πίεση υδρατµών e,  

 e = U · e
*
 (2.2) 

όπου U η σχετική υγρασία του ατµοσφαιρικού αέρα, που, όπως και η θερµοκρασία, 

αποτελεί µια χαρακτηριστική µετεωρολογική µεταβλητή (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

Πίνακας 1. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά µεγέθη του ατµοσφαιρικού αέρα και των 

υδρατµών (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Μέγεθος  
Σύµβολο 

Μονάδες  
Τύπος υπολογισµού 

Τυπική 

τιµή 

Λόγος 

µοριακών 

βαρών νερού 

και ξηρού 

αέρα 

ε, 

αδιάστατος 
 0,622 

Ειδική 

θερµότητα 

αέρα  

(για σταθερή 

πίεση) 

cp, 

kJ/kg/K 

cp = cpd (1+0,92 r) 

όπου r ο λόγος ανάµιξης και 

cpd = 1,004 kJ/kg/K η ειδική 

θερµότητα του ξηρού αέρα 

 

 

1,013 

kJ/kg/K 

Ατµοσφαιρική 

πίεση 

p, 

hPa 

Τυπική µεταβολή  

(πρότυπη ατµόσφαιρα): 

p = 1013,25 x (1-2,256 x 10
-5

 z)
5,256

 

όπου z = το υψόµετρο σε m 

1013 hPa 

(για z = 0) 

Πυκνότητα 

αέρα  

(µε βάση την 

καταστατική 

εξίσωση) 

ρa, 

kg/m
3
 

ρa = 0,348 p /(T + 273) 

όπου p η ατµοσφαιρική πίεση σε hPa 

και Τ η θερµοκρασία του αέρα σε 
ο
C 

 

 

1,2 kg/m
3
 

Λανθάνουσα 

θερµότητα 

εξάτµισης 

λ, 

kJ/kg 

λ = 2501 – 2,361Τs 

όπου Τs η θερµοκρασία στην 

επιφάνεια του νερού σε 
ο
C 

2460 kJ/kg 

Ψυχροµετρικός 

συντελεστής 

γ, 

hPa/K 

γ = 
	
�	��		   
 

0,67 hPa/K 

Πίεση 

κορεσµού 

υδρατµών 

e
*
, 

hPa 

e
*
 = 6,11 exp � ��,��	������,�� 

όπου Τ η θερµοκρασία του αέρα σε 
ο
C 
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Κλίση 

καµπύλης 

πίεσης 

κορεσµού 

υδρατµών 

∆,  

hPa/K 

∆ = 
����	�∗	������,���   

όπου Τ η θερµοκρασία του αέρα σε 
ο
C 

 

 

 

  

2. Ηλιακή ακτινοβολία της ατµόσφαιρας 

 Η φυσική διεργασία της εξάτµισης τροφοδοτείται ενεργειακά από την 

ηλιακή ακτινοβολία. H ενεργειακή διαφορά της ηλιακής ακτινοβολίας (µικρού 

µήκους κύµατος) και της γήινης υπέρυθρης (µεγάλου µήκους κύµατος) ακτινοβολίας 

παρέχει τη λανθάνουσα θερµότητα που χρειάζεται για την εξάτµιση του νερού, ενώ 

ένα άλλο µέρος αυτής της διαφοράς αποδίδεται ως αισθητή θερµότητα µέσω των 

µηχανισµών αγωγής και κατακόρυφης µεταφοράς. Στους υπολογισµούς της 

εξάτµισης ενδιαφέρει άµεσα η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης και έµµεσα η 

ενέργεια που προσλαµβάνεται από τον ήλιο, καθώς και η καθαρή ενέργεια που 

εγκαταλείπει την επιφάνεια της γης. 

 Η ενέργεια που προσλαµβάνεται από τον ήλιο εξαρτάται από τη ροή ηλιακής 

ενέργειας So στο όριο της ατµόσφαιρας σε οριζόντιο (δηλαδή παράλληλο µε την 

επιφάνεια της γης) επίπεδο. Προφανώς η ροή So σε ηµερήσια βάση είναι ένα 

αστρονοµικό µέγεθος που εξαρτάται από την ηµέρα που ενδιαφέρει και το 

γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Οι αστρονοµικοί τύποι που απαιτούνται για τον 

υπολογισµό της So κωδικοποιούνται στον Πίνακας 2. Με βάση αυτούς έχουν εξαχθεί 

και δίνονται στον  Πίνακας 3 οι µέσες µηνιαίες τιµές της εξωγήινης ηλιακής 

ακτινοβολίας So σε kJ/m
2
/d για γεωγραφικά πλάτη από 36

o 
µέχρι 46

o 
στο Βόρειο 

Ηµισφαίριο. Σηµειώνεται ότι οι υπολογισµοί µε βάση τους τύπους του Πίνακας 2. 

γίνονται σε ηµερήσια βάση, εισάγοντας τον κατάλληλο αριθµό ηµέρας J (1 την 1η 

Ιανουαρίου, 365 την 31η ∆εκεµβρίου).   Έτσι, για τον υπολογισµό των τιµών του 

Πίνακας 3. έχουν εξαχθεί οι µέσοι όροι των ηµερών κάθε µήνα. Πρακτικώς, στο ίδιο 

αποτέλεσµα καταλήγουµε αν κάνουµε τον υπολογισµό µε βάση τους τύπους του 

Πίνακας 2. για µία αντιπροσωπευτική ηµέρα κάθε µήνα (περίπου στα µέσα του 

µήνα). Οι αντιπροσωπευτικές µέρες των µηνών και οι αντίστοιχοι αριθµοί J δίνονται 

στον Πίνακας 5. 
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 Η καθαρή ακτινοβολία βραχέων κυµάτων Sn, η οποία φτάνει στο έδαφος, 

αφού διασχίσει την ατµόσφαιρα, και παραµένει σ’ αυτό µετά την ανάκλαση 

εξαρτάται από δύο ακόµη παράγοντες: το βαθµό ηλιοφάνειας και το βαθµό 

ανακλαστικότητας του εδάφους. Ο βαθµός ηλιοφάνειας ποσοτικά αποδίδεται από τη 

σχετική ηλιοφάνεια n/N, όπου n ο πραγµατικός αριθµός ωρών ηλιοφάνειας κατά την 

περίοδο που εξετάζεται (ηµέρα, µήνα κτλ.) και N ο θεωρητικός αριθµός ωρών από 

την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. Η µεταβλητή n είναι µια χαρακτηριστική 

µετεωρολογική µεταβλητή που επηρεάζεται από την παρουσία ή όχι νεφών, ενώ η 

µεταβλητή Ν είναι ένα αστρονοµικό µέγεθος που ο τύπος υπολογισµού του δίνεται 

στον Πίνακας 2 και τα αποτελέσµατα στον Πίνακας 4 (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999).   

 

Πίνακας 2. Αστρονοµικά µεγέθη που συµµετέχουν στη µέτρηση της εξατµισοδιαπνοής 

(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Μέγεθος 
Σύµβολο, 

Μονάδες 

Επεξήγηση Τύπος υπολογισµού 

Αριθµός  

ηµέρας 

J, 

αδιάστατος 

1 την 1
η
 Ιανουαρίου 

365 την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

 

Ηλιακή  

απόκλιση 

δ, 

rad 

Το γεωγραφικό πλάτος, 

όπου οι ακτίνες πέφτουν 

κάθετα το µεσηµέρι 

δ=-0,409 x  

cos� � �!" # + 0,16�  

(Iσχύει |(|≤0,409  

rad=23,4
ο
) 

Γωνία ώρας 

δύσης ηλίου 

ωs , 

rad 

Αν πολλαπλασιαστεί επί 

12/π δίνει την ώρα δύσης 

µετά το µεσηµέρι 

ωs =arccos(-tan φ tan δ), 

όπου φ το γεωγραφικό 

πλάτος σε rad  

(για |)| >1,161 

rad=66,5
o
, δεν ορίζεται-

δεν δύει ο ήλιος) 

Αστρονοµική 

διάρκεια 

ηµέρας 

N, 

h 

Ο αριθµός των ωρών από 

την ανατολή µέχρι τη 

δύση του ηλίου 

Ν=(24/π) ωs 
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Ηλιακή 

σταθερά 

Is , 

kW/m
2
 

Η κάθετη ροή ηλιακής 

ενέργειας στο όριο της 

ατµόσφαιρας, για τη µέση 

απόσταση γης-ηλίου 

Is =1,367 kW/m
2
 

 

Εκκεντρότητα  
 dr , 

αδιάστατη 

Το τετράγωνο του λόγου 

της µέσης απόστασης 

γης-ηλίου προς την 

απόσταση τη µέρα J 

dr =1+0,034 x 

cos� � �!" # + 0,05�  

 
 

 

 

 

Πίνακας 3.  Μέσες µηνιαίες τιµές της εξωγήινης ηλιακής ακτινοβολίας So σε kJ/m
2
/d 

για γεωγραφικά πλάτη από 36
o 
µέχρι 46

o 
στο Βόρειο Ηµισφαίριο (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) 

φ (
ο
) 36 38 40 42 44 46 

Ιαν 17 604  16 383 15 156 13 926 12 696 11 470 

Φεβ 22 349 21 230  20 092 18 935 17 762 16 575 

Μαρ 28 967 28 100 27 198 26 265 25 300 24 305 

Απρ 35 447 34 964 34 441 33 878 33 278 32 641 

Μαϊ 39 820 39 711 39 564 39 380 39 161 38 908 

Ιουν 41 571 41 658 41 711 41 730 41 718 41 677 

Ιουλ 40 725 40 731 40 701 40 637 40 539 40 410 

Αυγ 37 255 36 942 36 590 36 199 35 771 35 306 

Σεπ 31 510 30 800 30 053 29 271 28 453 27 601 

Οκτ 24 651 23 624 22 571 21 494 20 395 19 274 

Νοε 18 879 17 689 16 488 15 279 14 065 12 849 

∆εκ 16 230 14 993 13 755 12 519 11 289 10 069 

 

 

 

Πίνακας 4. Μέσες µηνιαίες τιµές της αστρονοµικής διάρκειας ηµέρας N σε h για 

γεωγραφικά πλάτη (φ) 36
ο
 - 46

ο
 στο Βόρειο Ηµισφαίριο (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) 

φ (
ο
) 36 38 40 42 44 46 

Ιαν 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 

Φεβ 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 

Μαρ 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 

Απρ 12,9 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 

Μαϊ 13,9 14,0 14,2 14,4 14,5 14,7 
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Ιουν 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,5 

Ιουλ 14,2 14,4 14,5 14,7 14,9 15,2 

Αυγ 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 

Σεπ 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 

Οκτ 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 

Νοε 10,1 9,9 9,8 9,6 9,4 9,2 

∆εκ 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,5 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.  Αντιπροσωπευτικές ηµέρες κάθε µήνα για τον υπολογισµό της µέσης 

µηνιαίας διάρκειας ηµέρας και της µέσης µηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας, για 

γεωγραφικά πλάτη όχι µεγαλύτερα των 60
ο
 (Βόρεια και Νότια) (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999) 

Μήνας Ηµέρα  Αριθµός ηµέρας (J) 

Ιανουάριος 18 18 

Φεβρουάριος 15 46 

Μάρτιος 16 75 

Απρίλιος 15 105 

Μάιος 15 135 

Ιούνιος 11 162 

Ιούλιος 18 199 

Αύγουστος 17 229 

Σεπτέµβριος 16 259 

Οκτώβριος 16 289 

Νοέµβριος 14 318 

∆εκέµβριος 11 345 
 

 

Εξ’ άλλου, η ακτινοβολία µακρών κυµάτων διέπεται από το νόµο θερµικής 

ακτινοβολίας των Stefan-Boltzman 

 Q = ε σ Τ
4
 (2.3) 

όπου Q είναι ο ρυθµός εκποµπής ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας και ανά µονάδα 

χρόνου,  

Τ είναι η απόλυτη θερµοκρασία (σε Κ) της επιφάνειας του σώµατος που 

εκπέµπει,  
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σ είναι µια παγκόσµια σταθερά, γνωστή ως σταθερά Stefan-Boltzman και  

ε είναι ένα αδιάστατο µέγεθος, γνωστό ως ικανότητα εκποµπής (emissivity), 

που εξαρτάται από το υλικό του σώµατος (για το ιδεατό µελανό σώµα, ε = 1).   

 Τέλος, ο βαθµός ανακλαστικότητας του εδάφους αποδίδεται ποσοτικά από τη 

λευκαύγεια (albedo), όπως φαίνεται στον Πίνακας 6 και  Πίνακας 7, καθώς και στην 

Εικόνα 6 (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

 

 

 

  

Πίνακας 6.  Μεγέθη που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς της ακτινοβολίας βραχέων 

κυµάτων (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Μέγεθος  
Σύµβολο 

Μονάδες  
Επεξήγηση Τύπος υπολογισµού 

Λευκαύγεια 

(albedo) 

α, 

αδιάστατη 

Λόγος της 

ανακλώµενης προς 

την προσπίπτουσα 

ακτινοβολία 

Νερό                           0,04-0,10 

     τυπική τιµή            0,08 

Έδαφος                       0,10-0,25 

Έρηµος                       0,20-0,35 

Κωνοφόρο δάσος       0,11-0,16 

∆ενδρώδεις  

       καλλιέργειες        0,15-0,20      

Λοιπές  

        καλλιέργειες       0,20-0,26 

        τυπ. τιµή για Ελλάδα  0,25 

Παλιό χιόνι                 0,35-0,65 

Φρέσκο χιόνι              0,80-0,90 

 

Συντελεστής 

απορρόφησης 

της 

ατµόσφαιρας 

(Prescott) 

fs , 

αδιάστατος 

Λόγος της 

ακτινοβολίας που 

φτάνει στο έδαφος 

(µε νεφοσκεπή ή όχι 

ουρανό) προς την 

εξωγήινη 

ακτινοβολία 

fs = αs + bs n/N 

όπου n/N η σχετική ηλιοφάνεια,  

ενώ αs=0,25 ,bs=0,50  

(τυπικές τιµές)  

Καθαρή 

ακτινοβολία 

βραχέων 

κυµάτων 

Sn , 

kJ/m
2
/d 

Ακτινοβολία που 

παραµένει στο 

έδαφος µετά την 

ανάκλαση 

Sn = (1-α) fs Sο 
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Πίνακας 7.  Τυπικές τιµές λευκαύγειας (albedo) (Λουκάς, 2012) 

Νερό 

τυπική τιµή 

0,04-0,10 

0,08 

Έδαφος 0,10-0,25 

Έρηµος 0,20-0,35 

Κωνοφόρο δάσος 0,11-0,16 

∆ενδρώδεις καλλιέργειες 0,15-0,20 

Λοιπές καλλιέργειες 

τυπική τιµή για Ελλάδα 

0,20-0,26 

0,25 

Παλιό χιόνι 0,35-0,65 

Φρέσκο χιόνι 0,80-0,90 
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Εικόνα 6. Τυπικές τιµές λευκαύγειας (albedo) (Λουκάς Αθ., 2012) 

 

 Μεγάλο µέρος της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από την επιφάνεια της γης 

γυρίζει πίσω, µετά από απορρόφηση από τα αέρια θερµοκηπίου (διοξείδιο του 

άνθρακα, υδρατµοί κ.ά.) και τα σύννεφα και στη συνέχεια επανεκποµπή από την 

ατµόσφαιρα προς την επιφάνεια της γης. Κατά συνέπεια στο γενικό πλαίσιο 

υπολογισµού της εξάτµισης ενδιαφέρει η καθαρή θερµική ακτινοβολία (ή καθαρή 

ακτινοβολία µακρών κυµάτων) Ln, δηλαδή η διαφορά της θερµικής ακτινοβολίας 

εκποµπής µείον τη θερµική ακτινοβολία πρόσληψης. Αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε 

κατάλληλη τροποποίηση της εξίσωσης (2.3) όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακας 

8. Παρατηρούµε ότι το µέγεθος Ln εξαρτάται, όπως είναι εύλογο, από τη σχετική 

υγρασία της ατµόσφαιρας και από τη σχετική ηλιοφάνεια (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

Πίνακας 8. Μεγέθη που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς της καθαρής ακτινοβολίας 

µακρών κυµάτων (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Μέγεθος  
Σύµβολο 

Μονάδες  
Επεξήγηση Τύπος υπολογισµού 

Σταθερά 

Stefan-

Boltzmann 

σ, 

kJ/(m
2
K

4
d) 

Σταθερά του νόµου 

θερµικής εκποµπής 

µελανού σώµατος 

σ = 4,9 x 10
-6

kJ(m
2
K

4
d) = 

5,6697 x 10
-11

kW/(m
2
k

4
) 

Καθαρή 

ικανότητα 

εκποµπής 

en, 

αδιάστατη 

Συντελεστής του 

νόµου θερµικής 

εκποµπής µη 

µελανού σώµατος.  

Εδώ αναφέρεται στη 

διαφορά της 

Τύπος του Brunt
*
: 

 en = αe – be √- 

όπου e η τάση ατµών σε hPa. 

Συντελεστές αe και be : 

κατά Penman      αe = 0,56 

                            be = 0,08 
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θερµικής 

ακτινοβολίας που 

εκπέµπεται µείον 

αυτή που επιστρέφει 

κατά Doorenbos  αe = 0,34 

                            be = 0,044 

 

 

Συντελεστής 

επίδρασης της 

νέφωσης 

fL, 

αδιάστατος 

Παίρνει υπόψη το 

γεγονός ότι η 

παρουσία νέφωσης 

µειώνει την καθαρή 

θερµική 

ακτινοβολία που 

διαφεύγει 

fL = αL + bL n/N 

όπου n/N η σχετική ηλιοφάνεια 

και τυπικά (κατά Penman) 

αL = 0,1 

bL = 0,9 

 

 

Καθαρή 

ακτινοβολία 

µακρών 

κυµάτων 

Ln, 

kJ/m
2
/d 

Καθαρή 

ακτινοβολία µακρών 

κυµάτων που 

διαφεύγει από το 

έδαφος 

Ln = en fL σ (Τa +273)
4
 

όπου Τa η θερµοκρασία σε 
ο
C 

(Τa + 273 η απόλυτη 

θερµοκρασία σε Κ) 

 

 

 

*Εδώ έχει µετατραπεί ο τύπος του Brunt, που κανονικά αναφέρεται στην 

ακτινοβολία που επιστρέψει, σε τρόπο ώστε να αναφέρεται στην καθαρή 

ακτινοβολία που διαφεύγει. 

 

 

 

 

3.  Ενεργειακό ισοζύγιο σε µοναδιαία επιφάνεια 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ολική καθαρή ενέργεια ακτινοβολίας στην 

επιφάνεια της γης είναι 

 Rn = Sn – Ln            (2.4) 

όπου όλα τα µεγέθη εκφράζονται ως ενέργεια ανά µονάδα επιφάνειας και ανά µονάδα 

χρόνου, π.χ. kJ/(m
2
·d). Θεωρούµε έναν όγκο αναφοράς στην επιφάνεια της γης µε 

µοναδιαία έκταση, στον οποίο εισρέει η ενέργεια Rn. Το µεγαλύτερο µέρος Α αυτής 

της ενέργειας, γνωστό ως διαθέσιµη ενέργεια, είναι διαθέσιµο για να µετατραπεί σε 

αισθητή θερµότητα H και λανθάνουσα θερµότητα Λ, δηλαδή 

 Α = Η + Λ            (2.5) 
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 Ένα µικρό συνήθως τµήµα της ενέργειας δαπανάται µε άλλους τρόπους και 

συγκεκριµένα: 

• διακινείται µε αγωγή προς το έδαφος, ή µε αγωγή και µεταφορά προς το υδάτινο 

σώµα (G) 

• δαπανάται για τις βιοχηµικές διαδικασίες των φυτών (QΒ, της τάξης του 2% του Rn) 

• µπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά (ιδίως στην περίπτωση δασών κτλ.) στον όγκο 

αναφοράς (QS) 

• µπορεί να µεταφέρεται οριζόντια (σε περιπτώσεις που εκδηλώνεται το λεγόµενο 

φαινόµενο όασης, διαφορετικά αµελείται) προς άλλες περιοχές (Qh). 

 Κατά συνέπεια, η πλήρης εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου για το 

συγκεκριµένο όγκο αναφοράς µπορεί να γραφεί  

 Rn = H + Λ + G + QB+ QS + Qh            (2.6) 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις της πράξης οι δευτερεύοντες όροι G, QB, QS 

και Qh αµελούνται οπότε η εξίσωση (2.6) γίνεται 

 Rn ≈ Α = H + Λ            (2.7) 

∆εδοµένου ότι ο όρος Rn µπορεί να προσδιοριστεί µε σχετική ακρίβεια, το 

σηµαντικό  πρόβληµα βρίσκεται στον επιµερισµό του Rn στις συνιστώσες του H και 

Λ. 

Αυτό δεν µπορεί να γίνει άµεσα, γιατί προϋποθέτει µια ακόµη εξίσωση. 

Αυτή µπορεί να εξαχθεί µε λεπτοµερή ανάλυση της διεργασίας µεταφοράς 

µάζας κατά την εξάτµιση. Συνήθως επιχειρείται να προσδιοριστεί ο λόγος της 

αισθητής προς την λανθάνουσα θερµότητα, γνωστός ως λόγος Bowen: 

 B =H/Λ            (2.8) 

 Αν προσδιοριστεί ο όρος Λ, τότε η εξάτµιση εκφρασµένη σε όρους µάζας ανά 

µονάδα επιφάνειας και ανά µονάδα χρόνου, π.χ. σε kg/m
2
/d, προκύπτει άµεσα από τη 

σχέση 
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 Ε΄ = Λ/λ  =  A / λ (1 + B)             (2.9) 

όπου λ η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης.  Εκφρασµένη ως ισοδύναµο ύψος νερού 

στη µονάδα χρόνου, π.χ. σε mm/d, η εξάτµιση είναι 

 Ε = Ε΄/ ρ = Λ/ ρ λ            (2.10) 

όπου ρ η πυκνότητα του νερού (1000 kg/m
3
). Στην πράξη τα µεγέθη Ε και Ε΄ 

συγχέονται γιατί έχουν αν εκφραστούν στις παραπάνω συνήθεις µονάδες έχουν 

ακριβώς την ίδια αριθµητική τιµή (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

4. Μεταφορά µάζας 

 Από αεροδυναµική άποψη, η εξάτµιση µπορεί να θεωρηθεί ως µια διεργασία 

διάχυσης κατά την οποία οι υδρατµοί που βρίσκονται σε περίσσεια (σε κατάσταση 

κορεσµού) κοντά στην επιφάνεια εξάτµισης µεταφέρονται προς τα πάνω, όπου η 

συγκέντρωσή τους είναι µικρότερη.  Σε αυτή τη µεταφορά σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζει η τυρβώδης κίνηση του ατµοσφαιρικού αέρα. Η διάχυση διέπεται από 

το γενικό νόµο 

 Gz = –D 
./.0               (2.11) 

όπου Gz είναι ο ρυθµός µεταφοράς µιας δεδοµένης ιδιότητας ή ποσότητας κατά τη 

διεύθυνση z, C η συγκέντρωση αυτής της ιδιότητας και D χαρακτηριστικός 

συντελεστής, γνωστός ως διαχυτότητα (diffusivity) της ιδιότητας στο ρευστό. 

 Στην περίπτωση της εξάτµισης και για τον κατακόρυφο άξονα z, ο ρυθµός 

µεταφοράς ταυτίζεται µε το ρυθµό εξάτµισης (εκφρασµένο σε όρους µάζας) Ε΄, ενώ η 

συγκέντρωση ταυτίζεται µε την πυκνότητα υδρατµών ρv , οπότε η εξίσωση (2.11) 

παίρνει την ακόλουθη µορφή (νόµος του Fick) 

 Ε΄ = –Dν   
.12.0                                   (2.12) 

όπου Dv η διαχυτότητα των υδρατµών στον αέρα µε τυρβώδη κίνηση. 

 Υπολογίζουµε ότι 
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 ρν  = 
�	�	�	–	��	–	��	�14                        (2.13) 

 Αν αµελήσουµε τον όρο  (1 – ε) e, µπροστά στον πολύ µεγαλύτερο όρο p στον 

παρονοµαστή της εξίσωσης (2.13), και θεωρήσουµε ότι το πηλίκο ρα / p δεν 

µεταβάλλεται µε το ύψος, σε σχέση µε την κατά πολύ µεγαλύτερη µεταβολή του e, 

τότε µπορούµε να γράψουµε την εξίσωση (2.13) στη µορφή 

 Ε΄ = –Dν    
�		��		.��	.0            (2.14) 

 Η παραπάνω διαφορική εξίσωση δεν είναι άµεσα ολοκληρώσιµη επειδή η 

διαχυτότητα Dν  δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται µε το ύψος z. Ειδικότερα, η 

διαχυτότητα υδρατµών Dν θεωρείται ανάλογη της διαχυτότητας ορµής (που είναι 

γνωστή και ως στροβιλώδης συνεκτικότητα) DM. Η τελευταία παράµετρος 

υπεισέρχεται στην εξίσωση διάχυσης ορµής 

  

 τ = DM   ρa   
.5.0    (2.15) 

όπου τ ο ρυθµός διάχυσης της ορµής, που ταυτίζεται µε την οριζόντια διατµητική 

τάση στο πεδίο ταχυτήτων του ανέµου, και u η ταχύτητα ανέµου. Η εξίσωση (2.15) 

είναι συνέπεια της γενικής εξίσωσης διάχυσης  (2.11) για τη διάχυση ορµής στη 

συνοριακή στοιβάδα της ατµόσφαιρας, δηλαδή για C = ρa · u (= ορµή ανά µονάδα 

µάζας) και Gx=τ, µε την επιπλέον υπόθεση ότι στη συνοριακή στοιβάδα της 

ατµόσφαιρας (τουλάχιστον στο κατώτερο τµήµα της που ενδιαφέρει εδώ) µπορεί να 

θεωρηθεί ότι η πυκνότητα του αέρα είναι πρακτικώς σταθερή. 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.14) και (2.15) παίρνουµε: 

 
.6.7  =  -  

89		:΄	�	.<			8=		>		�		.7                      (2.16) 

 Μπορεί να θεωρηθεί ότι στο κατώτερο τµήµα της συνοριακής στοιβάδας της 

ατµόσφαιρας δεν µεταβάλλονται µε το ύψος z: (α) ο λόγος DM / Dv, (β) η ροή 

υδρατµών Ε΄, (γ) η διατµητική τάση τ και (δ) η πίεση p. Με αυτές τις συνθήκες η 

εξίσωση (2.16) ολοκληρώνεται άµεσα ανάµεσα στις στάθµες z2 και z2, και δίνει 
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 e1  +  e2  =   
89		:΄		�		8=		>		�		     (u2 -  u1)           (2.17) 

όπου οι τάσεις υδρατµών e1 και e2, και οι ταχύτητες u1 και u2 αναφέρονται στις 

στάθµες z1 και z2, αντίστοιχα. 

 Στην περιοχή της συνοριακής στοιβάδας πάνω από την επιφάνεια του εδάφους 

ή του νερού µπορούµε να δεχτούµε το λογαριθµικό νόµο διανοµής ταχυτήτων στο 

πεδίο ροής του ανέµου, δηλαδή 

   u  =  
5?   ln � 00@� (2.18) 

όπου k = 0,4 η σταθερά του von Karman, z0 η παράµετρος ταχύτητας της επιφάνειας 

και u* η ταχύτητα τριβής που δίνεται από τη σχέση 

 u  =  AB/D�        (2.19) 

Η διαδοχική εφαρµογή της εξίσωσης (2.28) για στάθµες z1 και z2 και ο 

συνδυασµός µε την εξίσωση (2.19) µας επιτρέπει µετά από πράξεις να υπολογίσουµε 

το µέγεθος τ: 

 τ  =  ρa  E?		�	5�	F		5G		�HI�0�		/	0G	� J�                     (2.20) 

 Τέλος, µε αντικατάσταση του τ στην εξίσωση (2.17) και επίλυση ως προς Ε΄ 

παίρνουµε την ακόλουθη αεροδυναµική έκφραση της εξάτµισης, γνωστή ως εξίσωση 

Thornthwaite-Holtzman 

   Ε΄     =   
8=		K4		L		M�	89		NHI�0�	/0G�O�   (u2  -  u1)  (e1  -  e2)    (2.21) 

 Για την εφαρµογή της παραπάνω εξίσωσης θα πρέπει να είναι γνωστή (µετά 

από µετρήσεις) η ταχύτητα ανέµου και η τάση υδρατµών σε δύο στάθµες z1 και z2 

πάνω από την επιφάνεια αναφοράς. Η εξίσωση µπορεί να απλοποιηθεί σχετικά, αν 

θεωρήσουµε z1 = z0. Τότε θα είναι u1 = 0, ενώ µπορεί να θεωρηθεί ότι οι υδρατµοί 

στην περιοχή της επιφάνειας είναι κορεσµένοι, οπότε e1 = e(Ts), όπου Ts η 

θερµοκρασία στην επιφάνεια.  
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 Με αυτά τα δεδοµένα και παραλείποντας για ευκολία συµβολισµού το δείκτη 

2, η εξίσωση (2.21) παίρνει την µορφή 

 Ε΄     =   
8=		14		�		?�89		�	PHI� 77@�Q�		   u  R-	�ST� − -U         (2.22) 

η οποία δείχνει ότι ο ρυθµός εξάτµισης είναι ανάλογος της ταχύτητας ανέµου και της 

διαφοράς τάσης ατµών e* (Ts) – e. Η εφαρµογή αυτής της εξίσωσης προϋποθέτει τη 

µέτρηση της ταχύτητας ανέµου και της τάσης υδρατµών σε µια στάθµη πάνω από το 

έδαφος, καθώς και της θερµοκρασίας στην επιφάνεια που εξατµίζει. 

 Η εξίσωση (2.22) γράφεται εναλλακτικά και στη µορφή 

      E΄   =  
�	14�		V4  R-	�ST� − -U                           (2.23) 

όπου η µεταβλητή ra, που εµπεριέχει τόσο τις διάφορες σταθερές όσο και την 

ταχύτητα ανέµου (στον παρονοµαστή), ονοµάζεται αεροδυναµική αντίσταση και έχει 

διαστάσεις [TL
-1

] (συνήθεις µονάδες s/m). 

 Παρά τη (σχετική) θεωρητική συνέπεια των παραπάνω αναλύσεων και 

εξισώσεων, στην πράξη χρησιµοποιείται ευρύτερα µια ελαφρώς διαφορετική, 

εµπειρικά προσδιορισµένη και ταυτόχρονα πιο γενικευµένη εξίσωση µεταφοράς, της 

µορφής 

 Ε΄  =  F(u) [ e (Ts) – e ] (2.24) 

όπου F(u) γραµµική συνάρτηση της µορφής F(u) = α + β u µε συντελεστές α και β 

εµπειρικά προσδιορισµένους. 

 Η εξίσωση µεταφοράς, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω µορφές της, απαιτεί 

για την εφαρµογή της αρκετές µετρήσεις µετεωρολογικών µεταβλητών, και µάλιστα 

σε δύο στάθµες.  

 Μπορεί να συνδυαστεί µε την εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου, οπότε 

αρκεί να γίνουν οι µετρήσεις σε µία µόνο στάθµη (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 

1999). 
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5.  Η ροή αισθητής θερµότητας και ο λόγος Bowen 

 Η ροή λανθάνουσας θερµότητας προς την ατµόσφαιρα είναι 

 Λ  =  
8=		�				14			?�89		�	PHI� 77@�Q�		 		W	R	-	�SX�	– 	-	U		  (2.25) 

 Με παρόµοιο τρόπο µπορούµε να βρούµε τη ροή αισθητής θερµότητας. 

Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζοντας το γενικό νόµο  (2.11) για C = ρa ·  ca ·  

T,  D = DΗ και Gz = H, παίρνουµε, µετά από υπολογιστική διαδικασία, 

 H  =      
8Y		
Z	14			?�89			PHI� 77@�Q�		 		W		�SX − S�	�			            (2.26) 

όπου Ta  η θερµοκρασία του αέρα, µετρηµένη σε στάθµη ίδια µε αυτή που έχει 

µετρηθεί η ταχύτητα ανέµου. Κατά συνέπεια ο λόγος Bowen (βλ. εξ. (2.8)), µετά από 

διαίρεση των εξισώσεων (2.26) και (2.25) και µε δεδοµένο ότι DΗ ≈ Dv , προκύπτει 

 B  =  

Z		��				  [\	F	�4	�	�[\�F� (2.27) 

 Παρατηρούµε ότι το πρώτο κλάσµα στο δεξί µέλος της εξίσωσης (2.27) 

ταυτίζεται µε τον ψυχροµετρικό συντελεστή, οπότε παίρνουµε την ακόλουθη τελική 

έκφραση του λόγου Bowen 

 Β  =  γ 
[\F	[4�	�[\�F�     (2.28) 

 Από την εξίσωση (2.28) γίνεται σαφές ότι η εκτίµηση του λόγου Bowen 

προϋποθέτει τη µέτρηση της θερµοκρασίας τόσο στην επιφάνεια που εξατµίζει όσο 

και στην ατµόσφαιρα, καθώς και τη µέτρηση της υγρασίας στην ατµόσφαιρα 

(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

6.  Ηλιοφάνεια και νέφωση 
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 Η διάρκεια της ηλιοφάνειας, επηρεάζει την καθαρή ακτινοβολία τόσο των 

βραχέων, όσο και των µακρών κυµάτων και γι’ αυτό είναι χρήσιµη για την εκτίµηση 

της καθαρής ακτινοβολίας όταν δεν υπάρχουν άµεσες µετρήσεις. Τυπικό όργανο 

µέτρησης είναι ο ηλιογράφος, µια γυάλινη σφαίρα που συγκεντρώνει τις ακτίνες του 

ήλιου σε ένα συγκεκριµένο σηµείο µιας χάρτινης ταινίας, µε αποτέλεσµα να καίει το 

χαρτί σε αυτό το σηµείο.  Το ίχνος όπου συγκεντρώνονται οι ακτίνες µετακινείται µε 

τη θέση του ήλιου και έτσι από την πορεία του καµένου ή όχι ίχνους µπορεί να βρεθεί 

η διάρκεια ηλιοφάνειας. Νεότερα όργανα ανιχνεύουν τη δηµιουργία ή όχι σκιάς µε 

βάση φωτοηλεκτρικά στοιχεία διατεταγµένα περιµετρικά γύρω από ένα κατακόρυφο 

στοιχείο η ύπαρξη σκιάς ερµηνεύεται ως παρουσία ηλιοφάνειας. 

 Σχετικό µέγεθος µε την ηλιοφάνεια είναι και η νέφωση ή νεφοκάλυψη. 

Εκφράζει ποσοτικά το µέρος του ουράνιου θόλου που είναι καλυµµένο από σύννεφα. 

Τυπικά εκφράζεται σε κλίµακα από 0 έως 10 δέκατα (παλιότερα εκφράζονταν σε 

όγδοα) και καταγράφεται από έµπειρους παρατηρητές. Αν C είναι η µέση ηµερήσια 

νέφωση, εκτιµηµένη από διαδοχικές παρατηρήσεις, τότε η αντίστοιχη σχετική 

ηλιοφάνεια (διάρκεια ηλιοφάνειας προς διάρκεια ηµέρας) είναι: 

 n / N ≈ 1 – C  (2.29) 

ή γενικότερα 

 n / N = α – β C     (2.30) 

Οι Doorenbos & Pruitt (1977) δίνουν πίνακες µετατροπής της νέφωσης σε 

ηλιοφάνεια, κατάλληλους για υπολογισµούς εξάτµισης. 

Ουσιαστικά οι πίνακες αυτοί ισοδυναµούν µε την  (2.30) µε α = 0.95 και β = 

0.8 για C ≤ 0.75 και α = β = 1.4 για C ≥ 0.75 (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

7. Θερµοκρασία 

 Η επίδραση της θερµοκρασίας στην εξάτµιση έχει γίνει καταφανής από την 

ανάλυση των προηγούµενων ενοτήτων και άλλωστε είναι αντιληπτή ακόµη και 

διαισθητικά. Οι µετρήσεις της θερµοκρασίας είναι απαραίτητες σε οποιαδήποτε 

µέθοδο υπολογισµού της εξατµισοδιαπνοής·  µάλιστα, υπάρχουν µέθοδοι 
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προσεγγιστικής εκτίµησης της εξάτµισης που στηρίζονται µόνο σε δεδοµένα 

θερµοκρασίας. 

 Η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι εύκολη και άλλωστε όλοι είµαστε 

εξοικειωµένοι µ’ αυτή. Τα τυπικά θερµόµετρα που χρησιµοποιούνται στις 

µετεωρολογικές µετρήσεις διακρίνονται σε συνήθη, για περιοδικές µετρήσεις (π.χ. 

από 1 έως 4 ανά ηµέρα), µεγίστου (υδραργυρικά, µε στραγγαλισµό στη βάση), 

ελαχίστου (µε αλκοόλη, παρασύρει το δείκτη µε επιφανειακή τάση) ή και 

συνδυασµένα µεγίστου-ελαχίστου. Η ακρίβεια των µετρήσεων απαιτεί την καλύτερη 

δυνατή προστασία των θερµοµέτρων από την ηλιακή ακτινοβολία (άµεση ή έµµεση). 

Πράγµατι, το οποιοδήποτε θερµόµετρο δεν µετρά τίποτε περισσότερο από την ίδια τη 

θερµοκρασία του, που πρέπει να ταυτίζεται µ’ αυτή του σηµείου που χρειάζεται 

µέτρηση·  η παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας δεν επηρεάζει τη θερµοκρασία του αέρα, 

αλλά το θερµόµετρο που τυχόν εκτίθεται σ’ αυτή επηρεάζεται πολύ λόγω 

απορρόφησης της ακτινοβολίας. Τυπικά, τα θερµόµετρα τοποθετούνται µέσα σε 

µετεωρολογικούς κλωβούς, δηλαδή περσιδωτά ξύλινα κουτιά που εξασφαλίζουν 

σκίαση επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 

 Η συνεχής καταγραφή της θερµοκρασίας γίνεται µε θερµογράφο, όργανο µε 

τύµπανο καταγραφής και µηχανικό αισθητήρα, του οποίου η λειτουργία κατά κανόνα 

βασίζεται σε διµεταλλικό έλασµα που η συστολή ή διαστολή του µετακινεί 

κατάλληλα τη θέση της ακίδας καταγραφής. Πιο σύγχρονα όργανα, τα οποία κυρίως 

χρησιµοποιούνται σε αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς βασίζονται στη 

µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης θερµικά ευαίσθητων στοιχείων ή σε θερµίστορ 

(ηµιαγωγούς µε χαρακτηριστικά που εξαρτώνται έντονα από τη θερµοκρασία). 

 Στην τυπική παρουσίαση των µετρήσεων θερµοκρασίας δίνονται η µέση, 

µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία σε ηµερήσια βάση καθώς και οι µέσοι όροι αυτών 

σε µηνιαία βάση. Η µέγιστη και ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία προκύπτουν από 

άµεσες αναγνώσεις είτε των θερµοµέτρων µεγίστου και ελαχίστου, είτε της ταινίας 

του θερµογράφου (θερµογράφηµα). Η µέση ηµερήσια θερµοκρασία προκύπτει µε 

ακρίβεια από ολοκλήρωση του ηµερήσιου θερµογραφήµατος, και προσεγγιστικά είτε 

ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των (τουλάχιστον τριών) µετρήσεων σε 

συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας, είτε ως το ηµιάθροισµα της µέγιστης και ελάχιστης 

ηµερήσιας θερµοκρασίας. 

 Η επεξεργασία των θερµοκρασιακών δεδοµένων σε µηνιαία κλίµακα µπορεί 

εύκολα να πραγµατοποιηθεί. Ειδικότερα, η ισχυρή εξάρτηση της θερµοκρασίας µε το 
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υψόµετρο µπορεί να αξιοποιηθεί κατά την επεξεργασία των χρονοσειρών. Για 

παράδειγµα, η επιφανειακά µέση θερµοκρασία µιας λεκάνης που περιλαµβάνει ένα 

σταθµό µέτρησης θερµοκρασίας, µπορεί να γίνει από τη σχέση 

 TS = Tσ – α (zS – zσ)  (2.31) 

όπου TS και Tσ η θερµοκρασία της λεκάνης (επιφανειακά µέση) και του σταθµού, 

αντίστοιχα, zS και zσ το υψόµετρο της λεκάνης (µέσο) και του σταθµού, αντίστοιχα, 

και α ο ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας µε το υψόµετρο, γνωστός ως 

θερµοκρασιακή βαθµίδα ή θερµοβαθµίδα. Τυπικά, για αύξηση του υψοµέτρου κατά 

1000 m παρατηρείται µείωση της θερµοκρασίας κατά 6,5
0 

C, δηλαδή α = 6,5
ο
C / 1000 

m = 0,0065
ο
C/m. 

 Βεβαίως, η τιµή αυτή µεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά·  η ακριβής τιµή 

για µια δεδοµένη περιοχή και περίοδο µπορεί να προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα µερικών σταθµών της περιοχής (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

8.   Σχετική υγρασία 

 H σχετική υγρασία U, ορίζεται ως ο λόγος της πραγµατικής τάσης υδρατµών e 

προς την τάση κορεσµού e
*
. Τυπικά, η µέτρηση του µεγέθους e ή ισοδύναµα του U, 

γίνεται µε το ψυχρόµετρο, το οποίο συνίσταται από δύο θερµόµετρα, ένα κοινό 

(ξηρό) και ένα µε καλυµµένο το δοχείο υδραργύρου µε βρεγµένο ύφασµα (υγρό). Η 

θερµοκρασία του υγρού θερµοµέτρου είναι µικρότερη λόγω της εξάτµισης του νερού. 

Από τις θερµοκρασίες του ξηρού και υγρού θερµοµέτρου υπολογίζεται µέσω 

µετεωρολογικών πινάκων (Doorenbos and Pruitt, 1977) η σχετική υγρασία. Αυτός ο 

τρόπος µέτρησης της σχετικής υγρασίας, δείχνει τη στενή σχέση της σχετικής 

υγρασίας µε την εξάτµιση. 

 Η συνεχής καταγραφή της σχετικής υγρασίας γίνεται µε τον υγρογράφο, 

όργανο µε τύµπανο καταγραφής και αισθητήρα, του οποίου η λειτουργία κατά 

κανόνα βασίζεται στη µεταβολή των διαστάσεων µιας υγροσκοπικής ουσίας, κατά 

κανόνα ζωικής τρίχας. 

 Στην τυπική παρουσίαση των µετρήσεων σχετικής υγρασίας δίνεται η µέση 

σχετική υγρασία σε ηµερήσια και σε µηνιαία βάση. Για τον υπολογισµό της µέσης 

σχετικής υγρασίας σε µια τυχούσα περίοδο ∆t, η ολοκλήρωση µπορεί να γίνει µε δύο 
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τρόπους. Σύµφωνα µε τον απλούστερο τρόπο, η µέση σχετική υγρασία προκύπτει µε 

άµεση ολοκλήρωση ως προς το χρόνο της σχετικής υγρασίας, δηλαδή 

 ]�^̂ ^  =  
�_`		 			a ]		bc		_`�   (2.32) 

Σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο η ολοκλήρωση γίνεται στη βάση της τάσης 

υδρατµών e, δηλαδή υπολογίζεται πρώτα το µέγεθος 

 -̅  =  
�_`		 			a -		bc		_`� =  

�_`		 			a -�S�]		bc		_`�          (2.33) 

οπότε η µέση σχετική υγρασία της περιόδου ∆t είναι 

 ]�^̂ ^  =  
�̅�	�[̂�					                    (2.34) 

όπου  η µέση θερµοκρασία της ίδιας περιόδου. Για τους υπολογισµούς της 

εξάτµισης είναι ακριβέστερο να χρησιµοποιείται το µέγεθος ]�^̂ ^ (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

 

 9.  Ταχύτητα ανέµου 

 Στους µετεωρολογικούς σταθµούς γίνονται µετρήσεις τόσο της διεύθυνσης 

όσο και της ταχύτητας του ανέµου, αλλά για τους υπολογισµούς της εξάτµισης 

ενδιαφέρει µόνο η ταχύτητα.  Το όργανο που χρησιµοποιείται είναι το ανεµόµετρο, 

ένας µύλος µε τρία ή τέσσερα “κύπελλα” που περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο 

άξονα, οπότε από τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής προκύπτει η ταχύτητα του 

ανέµου. Το όργανο αυτό µπορεί να συνδυάζεται µε συµβατικό καταγραφικό σύστηµα 

(µε τύµπανο), οπότε έχουµε τον ανεµογράφο. Μπορεί ακόµη να συνδυάζεται µε 

ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστηµα καταγραφής. Συνήθως το µετρούµενο µέγεθος δεν 

είναι η στιγµιαία ταχύτητα αλλά η µέση ταχύτητα µιας περιόδου (π.χ. µερικών 

λεπτών). Επειδή η ταχύτητα µεταβάλλεται έντονα στο χρόνο, συχνά δίνεται και η 

µέγιστη ταχύτητα που έχει παρατηρηθεί στο ίδιο διάστηµα, η οποία είναι γνωστή ως 

ριπή ανέµου (και πάλι δεν είναι στιγµιαία ταχύτητα, αλλά µέση ταχύτητα για µια 

πολύ µικρή περίοδο, π.χ. 2 s). 
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 Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του ανέµου αυξάνεται όσο αποµακρυνόµαστε 

από το έδαφος, και κατά συνέπεια το αποτέλεσµα της µέτρησης της ταχύτητας 

εξαρτάται από το ύψος πάνω από το έδαφος, όπου είναι εγκατεστηµένο το όργανο. 

Το ύψος αυτό δεν έχει τυποποιηθεί, αλλά κυµαίνεται συνήθως από 2-10 m. Ωστόσο, 

στους υπολογισµούς της εξάτµισης έχει καθιερωθεί να χρησιµοποιείται η ταχύτητα 

ανέµου σε ύψος 2 m. Αν z1 είναι το ύψος του οργάνου, τότε η αναγωγή της ταχύτητας 

στο καθιερωµένο ύψος z2 = 2 m µπορεί να γίνει µε βάση το λογαριθµικό νόµο 

διανοµής ταχυτήτων, από όπου προκύπτει (Allen et al., 1998): 

  
5�5G 		= 			 fg 		�

7�7@�fg 		�7G7@�           (2.35) 

όπου u2 και u1 η ταχύτητα σε ύψος z2 και z1, αντίστοιχα.  Η παράµετρος τραχύτητας 

z0  για διάφορες φυσικές επιφάνειες δίνεται στον Πίνακας 9.  

 Η ταχύτητα του ανέµου εκφράζεται συχνά στην κλίµακα Beaufort. Η 

αντιστοιχία της ταχύτητας ανέµου u
10

 σε m/s σε ύψος 10 m µε τον αριθµό Beaufort Β, 

δίνεται από τη σχέση: 

 u
10

 = 0.836 B
3/2

  (2.36) 

 Κατά συνέπεια, αν τα δεδοµένα της ταχύτητας ανέµου είναι εκφρασµένα στην 

κλίµακα Beaufort, τότε η ταχύτητα ανέµου u2 σε ύψος 2 m, εκφρασµένη σε m/s, θα 

δίνεται από τη σχέση 

 u� 	= 			0,836		B�/� 		 fg �Ffgl@fg��Ffg l@  (2.37) 

όπου η παράµετρος τραχύτητας z0 εκφράζεται σε m (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 

1999). 

Πίνακας 9 .  Τυπικές τιµές της παραµέτρου τραχύτητας z0 για διάφορες φυσικές 

επιφάνειες (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) 

Περιγραφή επιφάνειας Παράµετρος τραχύτητας zo (cm) 

Πάγος  0,001 

Ασφαλτοστρωµένη επιφάνεια 0,002 
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Υδάτινη επιφάνεια  0,01-0,06 

Χλόη, ύψους µέχρι 1cm 0,1 

Χλόη, ύψους 1-10cm 0,1-2 

Χλόη, σιτηρά κτλ., ύψους 10-50cm 2-5 

Φυτοκάλυψη, ύψους 1-2m 20 

∆έντρα, ύψους 10-15m 40-70 

 

 

 

 

 

 

10.  Ατµοσφαιρική πίεση 

 Η ατµοσφαιρική πίεση δεν υπεισέρχεται άµεσα στους υπολογισµούς της 

εξάτµισης, αλλά επηρεάζει διάφορες παραµέτρους που συνδέονται µε την εξάτµιση. 

Γενικά είναι αρκετή η εκτίµηση της µέσης ατµοσφαιρικής πίεσης της περιοχής, η 

οποία είναι συνάρτηση του υψοµέτρου.  

 Ωστόσο, στη µετεωρολογία (π.χ. για την πρόγνωση του καιρού) η ακριβής 

µέτρηση της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι απαραίτητη. Η µέτρηση γίνεται µε 

βαρόµετρα και η συνεχής καταγραφή µε βαρογράφους (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

 

11.  Η ενεργός βροχόπτωση 

Στις περισσότερες περιοχές του κόσµου η βροχόπτωση αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό παράγοντα για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. Η 

ενεργός βροχόπτωση είναι το µέρος εκείνο της βροχόπτωσης που εισχωρεί στο 

ριζόστρωµα και χρησιµοποιείται από τις καλλιέργειες για την ανάπτυξή τους.  

Προφανώς η ενεργός βροχόπτωση εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, οι 

κυριότεροι από τους οποίους είναι:  

- το ύψος και η ένταση βροχόπτωσης.  

- η αποθηκευτικότητα του ριζοστρώµατος της καλλιέργειας.  
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- η κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους (ξηρό έδαφος, φύλλωµα δένδρων).  

- η διηθητικότητα του εδάφους.  

- το έλλειµµα υγρασίας πριν τη βροχόπτωση που καθορίζεται από το καθεστώς της 

υγρασίας (αρδευόµενες περιοχές).  

- η εξάτµιση. 

Επειδή η βροχόπτωση διαφέρει από έτος σε έτος, η πρόβλεψή της θα πρέπει 

να συνδυάζεται µε την πιθανότητα εµφάνισής της.  

Αν η ανάλυση αναφέρεται στον κρίσιµο µήνα, από πλευράς αναγκών, και οι 

καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην έλλειψη νερού σ ’αυτό το διάστηµα, 

πρέπει να επιλέγεται ακόµα µεγαλύτερη τιµή πιθανότητας υπερβάσης.  

Για την εύρεση του ύψους βροχόπτωσης που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό της ενεργού βροχόπτωσης είναι καλύτερα να γίνεται ανάλυση 

συχνότητας µε τη χρησιµοποίηση παρατηρήσεων πολλών ετών (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

 

12.  Η εισροή από την υπόγεια στάθµη 

Συχνά σηµαντική είναι και η συµβολή της υπόγειας στάθµης στο υδατικό 

ισοζύγιο στη ζώνη του ριζοστρώµατος. Η συµβολή αυτή είναι δύσκολο να εκτιµηθεί 

και γι’ αυτό πολλές φορές δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση των αναγκών σε 

αρδευτικό.  

Γενικά η εισροή εξαρτάται από το βάθος της υπόγειας στάθµης κάτω από το 

ριζόστρωµα, από τις ιδιότητες του εδάφους και από την περιεκτικότητα του εδάφους 

του ριζοστρώµατος σε νερό (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

 

2.3.3.2 Βιολογικοί παράγοντες 

 

Πέρα από τους φυσικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την εξατµισοδιαπνοή, 

σπουδαίο ρόλο επίσης παίζει και η βιολογική κατάσταση.  Πολλοί ερευνητές 

ασχολήθηκαν µε τις βιολογικές καταστάσεις των φυτών και κατέστησαν προφανή την 

κριτική περίοδο των καλλιεργειών. Κριτική περίοδο µίας καλλιέργειας εννοούµε τη 

χρονική περίοδο κατά την οποία η καλλιέργεια παρουσιάζει τις µεγαλύτερες 

απαιτήσεις σε νερό και σε θρεπτικά στοιχεία.  Η κριτική περίοδος, ή κρίσιµη 
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περίοδος άρδευσης µίας καλλιέργειας, είναι διαφορετική από την κρίσιµη περίοδο 

µίας άλλης καλλιέργειας (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗΣ 
 

3.1 Άµεσες µέθοδοι εκτίµησης της εξατµισοδιαπνοής 

Οι µέθοδοι, που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής, 

υποθέτουν ότι υπάρχει πάντοτε επαρκές διαθέσιµο νερό στο έδαφος, το οποίο 

καταναλώνεται µε την εξατµισοδιαπνοή.  Συνήθως σαν καλλιέργεια αναφοράς 

παίρνεται το γρασίδι. Η δυναµική εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς είναι 

η εξατµισοδιαπνοή από µία επιφάνεια πλήρως καλυµµένη από γρασίδι οµοιόµορφου 

ύψους 8 έως 15cm, ελεύθερου από οποιαδήποτε ασθένεια µε επαρκές διαθέσιµο νερό 

για την ανάπτυξή του. Προφανώς λόγω κυρίως των διαφορετικών αεροδυναµικών και 

ανακλαστικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών, η δυναµική εξατµισοδιαπνοή 

κάθε καλλιέργειας δεν είναι ίση µε αυτή της καλλιέργειας αναφοράς (Θεοχάρης, 

2015).  

Η εξατµισοδιαπνοή της κάθε καλλιέργειας ETc µπορεί να προβλεφθεί αν είναι 

γνωστή η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς, PET, πολλαπλασιασµένη µε 

ένα φυτικό συντελεστή, kc, ο οποίος χαρακτηρίζει την διαφορά των χαρακτηριστικών 

της καλλιέργειας από την καλλιέργεια αναφοράς (Εικόνα 7) (Αλεξανδρής, 2012). 
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Εικόνα 7. Ο συντελεστής kc σε σχέση µε τα στάδια ανάπτυξης του φυτού  (Αλεξανδρής, 

2012) 

Ανεξάρτητα από την µέθοδο που ακολουθείται τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζονται κάθε φορά είναι πολλά. Η επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου 

για κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει ανάλογα µε την προέλευση του νερού πού 

χρησιµοποιείται από τα φυτά (βροχοπτώσεις, άρδευση, φρεάτιος ορίζοντας ή και 

συνδυασµός αυτών).  

Οι κυριότερες µέθοδοι είναι (Θεοχάρης, 2015): 

- Πειραµατικές δεξαµενές  

- Λυσίµετρα, 

- Πειραµατικοί αγροί,  

- Μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους,  

- Μέθοδος ισοζυγίου νερού. 
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3.1.1  Μέτρηση µε εξατµισίµετρο  

Η µέτρηση της διαφοράς στάθµης σε µία ορισµένη χρονική περίοδο καθιστά 

εφικτή την εκτίµηση της εξάτµισης µε βάση την απλή σχέση  

 Εm= P- ∆Η   (3.1)  

όπου Εm η εξάτµιση, Ρ η βροχόπτωση και ∆Η λαµβάνεται θετική όταν η στάθµη του 

εξατµισίµετρου αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση όµως είναι σαφές ότι δεν µετράµε 

την φυσική εξάτµιση αλλά την εξάτµιση από ένα συγκεκριµένο όργανο και η 

διεργασία εξαρτάται από την θερµοχωρητικότητα του οργάνου. Για αυτό το λόγο 

εισάγεται η σχέση 

 Ε= κ · Εm (3.2) 

όπου Κ<1 λέγεται συντελεστής εξατµισίµετρου και εξαρτάται από την γεωµετρία του 

οργάνου και τις µετεωρολογικές συνθήκες γύρω από τη θέση του οργάνου. Οι τιµές 

του συντελεστή δεν είναι σταθερές στην διάρκεια του έτους αλλά µεταβάλλονται 

σηµαντικά ανάλογα µε τις µετεωρολογικές συνθήκες (Καρανάσιος, 2016). 

Ο προσδιορισµός της εξάτµισης από τις µετρήσεις των εξατµισιµέτρων 

(Εικόνα 8) δεν είναι αξιόπιστος, ειδικά σε κλίµακα µικρότερη της ετήσιας, λόγω της 

αβεβαιότητας γύρω από την τιµή του συντελεστή εξατµισιµέτρου. Μάλιστα, στην 

Ελλάδα πολλά εξατµισίµετρα λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή από τους 

παρατηρητές µε αποτέλεσµα τα δεδοµένα τους να είναι συχνά εσφαλµένα. Ας 

σηµειωθεί ότι προβλήµατα στις µετρήσεις του εξατµισιµέτρου δηµιουργούν η 

εσφαλµένη µεταφορά της ένδειξης του βροχοµέτρου, η µη συστηµατική καταγραφή 

των ποσοτήτων νερού που προστίθενται στη λεκάνη (όταν πέφτει η στάθµη), η 

διαρροή από τυχόν οξειδωµένα τοιχώµατα της λεκάνης, καθώς και η πόση νερού από 

ζώα και πουλιά. Για την αντιµετώπιση του τελευταίου προβλήµατος συχνά 

τοποθετείται µεταλλική σχάρα στο χείλος της λεκάνης, αλλά και αυτή δηµιουργεί 

άλλα προβλήµατα, γιατί επηρεάζει το φαινόµενο (µειώνει την εξάτµιση κατά 10-20%, 

ανάλογα µε το είδος της σχάρας (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999).  
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Εικόνα 8. Εξατµισίµετρα (Λουκάς, 2012) 

 

3.1.2  Μέτρηση µε λυσίµετρο 

Αντίστοιχο όργανο µε το εξατµισίµετρο για τη µέτρηση της εξατµισοδιαπνοής 

είναι το λυσίµετρο  (Εικόνα 9). Πρόκειται για στεγανή λεκάνη διαµέτρου 0.5-2.0m, 

γεµάτη µε χώµα, στο οποίο έχουν φυτευτεί φυτά. Με µέτρηση του βάρους του 

περιεχοµένου είναι δυνατή η εκτίµηση της διαφοράς της περιεκτικότητας σε νερό και 

συνεπώς της εξατµισοδιαπνοής (Καρανάσιος, 2016). 

 Το όργανο είναι αρκετά πολύπλοκο, ευαίσθητο (λόγω της ανάγκης για 

ακριβή προσδιορισµό των µεταβολών βάρους) και ακριβό. Έτσι, τέτοια όργανα 

χρησιµοποιούνται µόνο για ερευνητικούς σκοπούς και δεν περιέχονται στις τυπικές 

διατάξεις µετεωρολογικών σταθµών.  

Για τους παραπάνω λόγους, είναι κατά κανόνα προτιµότερος ο έµµεσος 

προσδιορισµός της εξάτµισης και της (δυνητικής) εξατµισοδιαπνοής, µε βάση 

µετρήσεις άλλων µετεωρολογικών µεταβλητών που τις επηρεάζουν, όπως είναι η 

ηλιακή και η γήινη ακτινοβολία, η ηλιοφάνεια, η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία, η 

ταχύτητα ανέµου και (λιγότερο) η ατµοσφαιρική πίεση (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 
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Εικόνα 9. Λυσίµετρα (Λουκάς, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Μέθοδοι έµµεσης εκτίµησης της εξατµισοδιαπνοής  
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3.2.1  Υδρολογικά Μοντέλα 

Πολλοί ερευνητές µελέτησαν την επίδραση της θερµοκρασίας, της υγρασίας 

του αέρα, της τάσης των υδρατµών, της ταχύτητας του ανέµου και της ηλιακής 

ακτινοβολίας πάνω στην εξατµισοδιαπνοή. Στην Αγγλία, ο Ρenman (1948), έκανε την 

πληρέστερη ανάλυση του θέµατος, βασιζόµενος σε διάφορες µεταβλητές κλιµατικών 

παραγόντων.  Επίσης, οι έρευνες του Τhοrnthwaite στις υγρές περιοχές των 

ανατολικών Ηνωµένων Πολιτειών, των Lοwry και Jοhnsοn και των Βlaney και 

Criddle στις ξηρές περιοχές των δυτικών Ηνωµένων Πολιτειών, βασίστηκαν κυρίως 

στην επίδραση της µεταβολής της θερµοκρασίας στην εξατµισοδιαπνοή (Θεοχάρης, 

2015). 

 

3.2.2 Μέτρηση µε τηλεπισκόπηση 

Μια σύγχρονη µετρητική προσέγγιση της εξατµισοδιαπνοής σε χωρική 

κλίµακα µεγέθους λεκάνης απορροής,  είναι η χρήση της τηλεπισκόπησης (remote 

sensing), που βασίζεται στην έµµεση εκτίµησή της µέσω της µέτρησης µεγεθών που 

σχετίζονται µε την υδρολογική διεργασία και µπορούν να µετρηθούν µε την χρήση 

ραντάρ (Tsouni et al, 2008). 

3.2.3 Μέθοδος Penman 

Ο  Penman (1948)  εκτέλεσε την πληρέστερη θεωρητική διερεύνηση του 

φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής και κατέληξε στη φερώνυµη εξίσωση.  Η εξίσωση 

Penman κανονικά εφαρµόζεται για την εκτίµηση της εξάτµισης από υδάτινη 

επιφάνεια.  

Στην ανάλυση του, ο Penman χρησιµοποίησε την προσεγγιστική σχέση  

 
�	�[\�F�	�[4�[\	F		[4   =  ∆                       (3.3) 

όπου ∆= de / dT.  Εισάγοντας την εξίσωση (3.3) στην εξίσωση (2.28) προκύπτει για 

τον λόγο Bowen  
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 Β  =   
mn		  o	pqF	o	pro	�pq�Fo 			= 			 mn 		 P1 −		 o	prF	o	o	�pq�Fo		Q              (3.4) 

Ο συνδυασµός της εξίσωσης (3.4) µε την εξίσωση (2.9), µε την υπόθεση ότι 

Α≈ Rn, δίνει  

 
_�s_ 	t΄ −		s_ 	 o	prF	o	o	�pq�Fo 		t΄ = 		 uv  (3.5) 

Παρατηρούµε ότι στο δεύτερο όρο της εξίσωσης (3.5) ο λόγος Ε΄/[e(Ts)-e] 

µπορεί να αντικατασταθεί, µε βάση την εξίσωση (2.24) , από τη συνάρτηση F(u). Έτσι 

απαλείφεται από την εξίσωση η θερµοκρασία της επιφάνειας Ts και η εξίσωση (3.5) 

γράφεται : 

 
_�s_ 	t΄ −		s_ 	w�W�x = 		 uv   (3.6) 

όπου θέσαµε 

 D = e (Ta) – e (3.7) 

Επιλύοντας την εξίσωση (3.6) βρίσκουµε την τελική εξίσωση του Penman 

(1948): 

 Ε΄ =  
__�s	 	uv 	+	 s_�s	 		w�W�x			 (3.8) 

Το µέγεθος D εκφράζει το έλλειµµα κορεσµού στην ατµόσφαιρα.  

Εναλλακτικά, προσδιορίζεται συναρτήσει της θερµοκρασίας Τa και της σχετικής 

υγρασίας U από τη σχέση: 

 Ε΄ =  
__�s	 	uv 	+	 s_�s	 		w�W�x			 (3.9) 

(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Στην Εικόνα 10 φαίνεται η έκφραση της γενικής µορφής της µεθόδου Penman 
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Εικόνα 10.  Γενική μορφή της μεθόδου Penman ((Αλεξανδρής, 2012, Λουκάς, 2012) 
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3.2.4 Η µέθοδος Penman- Monteith 

    

Μια βασική παραδοχή για την ανάπτυξή της µεθόδου Penman το 1948, η 

οποία ευσταθεί για υδάτινη επιφάνεια, είναι ότι οι υδρατµοί κοντά στην επιφάνεια 

είναι κορεσµένοι. Η παραδοχή αυτή δεν ευσταθεί στην περίπτωση της διαπνοής, όπου 

οι υδρατµοί δεν είναι κορεσµένοι στην επιφάνεια των φύλλων.  

Για να αντιµετωπίσει την παραπάνω αδυναµία της µεθόδου Penman,  

ο  Monteith (1967) αναδιατύπωσε τη µέθοδο εισάγοντας την επιφανειακή  

αντίσταση των στοµάτιων των φυλλωµάτων στην εξάτµιση. Προέκυψε  

έτσι η αποκαλούµενη µέθοδος Penman-Monteith, η οποία είναι κατάλληλη για την 

εκτίµηση της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής των φυτών και  

ειδικότερα της εξατµισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς. Η ίδια µέθοδος µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και για την εκτίµηση της πραγµατικής  

εξατµισοδιαπνοής, µε τη διαφορά ότι δεν αρκούν πλέον τα τυπικά για τη  

µέθοδο Penman µετεωρολογικά δεδοµένα, αλλά χρειάζονται και µετρήσεις της 

επιφανειακής αντίστασης των φυλλωµάτων.  Η χρήση της µεθόδου Penman-Monteith  

τείνει να γενικευτεί τα τελευταία χρόνια σε εκτιµήσεις εξατµισοδιαπνοής, λόγω της 

ακριβέστερης περιγραφής του φαινοµένου.   

Ο Monteith (1967) εισήγαγε την έννοια της επιφανειακής αντίστασης των 

στοµάτιων rs, η οποία εκφράζει την ελεγχόµενη από την χλωρίδα αντίσταση των 

φυλλωµάτων στην εξάτµιση. Η επιφανειακή αντίσταση εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως την ακτινοβολία, το έλλειµµα κορεσµού, τη θερµοκρασία των 

φυλλωµάτων, το περιεχόµενο νερό στα φυλλώµατα, το ύψος των φυτών.  Όπως και η 

αεροδυναµική αντίσταση ra, έτσι και η επιφανειακή αντίσταση rs έχει διαστάσεις και 

συνήθως εκφράζεται σε s/m (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Το µοντέλο των Penman–Monteith είναι µία τροποποίηση της πρωτότυπης 

σχέσης του Penman (1948), ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση του ύψους της 

δυνητικής εξατµισοδιαπνοής. Η δυνητική εξατµισοδιαπνοή (ύψος ανά ηµέρα – mm/d) 

δίνεται από την σχέση (Καρανάσιος, 2016): 

 Ε΄  =  
__�s΄    uv    +    

14		
Z�_�s΄�	V4   D (3.10) 

όπου     γ΄ = γ (1 + rs / ra) (3.11) 
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Ισοδύναµα, η εξίσωση (3.10) µπορεί να γραφεί : 

 Ε΄  =  
__�s΄    uv    +    

s_�s΄	   F(u) D (3.12) 

όπου:   F(u)  = 
14	
ZsV4     =   

�		14�		V4           (3.13) 

Παρατηρούµε ότι η εξίσωση Penman-Monteith, στην περίπτωση της υδάτινης 

επιφάνειας, µεταπίπτει άµεσα στην εξίσωση Penman (1948). Πράγµατι, η 

επιφανειακή αντίσταση για υδάτινη επιφάνεια είναι rs = 0, οπότε η εξίσωση (3.11) 

δίνει γ΄ = γ. Εξ άλλου, συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.23) και (2.24), και 

συγκρίνοντας µε την εξίσωση (3.13), συµπεραίνουµε ότι η τελευταία ισχύει και για 

την αυθεντική εξίσωση Penman (1948). 

Κατά συνέπεια, η εξίσωση Penman-Monteith µπορεί να θεωρηθεί ως γενίκευση 

της εξίσωσης Penman (1948), η οποία ισχύει και για εξάτµιση από  υδάτινες 

επιφάνειες και για εξατµισοδιαπνοή από εδαφικές επιφάνειες.  

Μάλιστα, θεωρητικά µπορεί να εφαρµοστεί τόσο για τη δυνητική, όσο και για 

την παραγµατική εξατµισοδιαπνοή, αρκεί να εκτιµηθούν οι αντιστάσεις  ra και rs.  

Είναι βεβαίως ευνόητο ότι η rs δεν είναι σταθερή για µια  

συγκεκριµένη φυτοκάλυψη, αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες ενυδάτωσης 

της χλωρίδας, παίρνοντας µεγαλύτερες τιµές όταν υπάρχει ανεπάρκεια νερού. 

Ωστόσο, η εκτίµηση της αντίστασης rs έχει πρακτικές δυσκολίες γιατί δεν είναι σαφής 

η συσχέτισή της µε κάποια άλλα µετρήσιµα µεγέθη των φυτών, του εδάφους ή της 

ατµόσφαιρας.  Πάντως, για ορισµένες ιδεατές καταστάσεις είναι δυνατός ο 

καθορισµός συγκεκριµένων τιµών της rs (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Στην Εικόνα 11 φαίνεται  η γενική µορφή της µεθόδου Penman-Monteith. 
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Εικόνα 11 Γενική µορφή της µεθόδου Penman-Monteith (Αλεξανδρής, 2012, Λουκάς, 

2012) 

 

Παρόλο που η µέθοδος Penman-Monteith είναι δύσκολα εφαρµόσιµη σε 

πραγµατικές συνθήκες, η εφαρµογή απλοποιείται κατά πολύ στην περίπτωση της 



64 

 

ιδεατής καλλιέργειας αναφοράς.  Αυτή ορίζεται ως µια υποθετική καλλιέργεια µε 

ύψος 1,12cm που έχει επιφανειακή αντίσταση 70s/m και λευκαύγεια 0,23 , 

αναπαριστώντας πιστά ως προς την εξατµισοδιαπνοή µια εκτεταµένη επιφάνεια 

χλόης οµοιόµορφου ύψους, σε ενεργή ανάπτυξη και επαρκώς αρδευόµενη 

(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Οι  Allen et al. (1998) διαπιστώνουν ότι, ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν 

είναι διαθέσιµο το σύνολο των µετεωρολογικών δεδοµένων που απαιτεί η µέθοδος 

Penman-Monteith, και πάλι είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται  προσεγγιστικά  

αυτή  µέθοδος  παρά  µια  ανακριβής εµπειρική µέθοδος. 

 

3.2.5 Εµπειρικά µοντέλα εκτίµησης εξατµισοδιαπνοής 

Η πολυπλοκότητα των µεθόδων συνδυασµού για τον υπολογισµό της 

εξάτµισης και της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής καθώς και η απαίτηση τους σε πολλά 

δεδοµένα εισόδου οδήγησε τους ερευνητές στη αναζήτηση απλούστερων εξισώσεων 

για τον υπολογισµό της εξάτµισης και της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής. Οι µέθοδοι 

αυτοί βασίζονται σε εµπειρικές εκφράσεις, απαιτούν θερµοκρασιακά δεδοµένα 

εισόδου και έχουν τύχη ευρείας εφαρµογής κυρίως για την εκτίµησης των υδατικών 

αναγκών (Τέγος, 2007). 

 

Mέθοδος Hargreaves 
    

Μια σχετικά πρόσφατη εµπειρική µέθοδος εκτίµησης της εξατµισοδιαπνοής 

της καλλιέργειας αναφοράς, που απαιτεί µόνο θερµοκρασιακά δεδοµένα εισόδου, 

είναι η µέθοδος των Hargreaves - Samani (Hargreaves & Samani, 1982). 

Η µέθοδος απαιτεί την ύπαρξη χρονοσειράς θερµοκρασίας µε µηνιαίο ή και 

ηµερήσιο χρονικό βήµα, η δε τιµή της εξατµισοδιαπνοής αναφοράς (EΤο) σε mm/d 

υπολογίζεται από την σχέση: 

 EΤο  = 0,408 ( 0.0023Ra) (Τ+17.8)(Tmax-Tmin)
0.5  

    (3.14) 

όπου Ra η εξωγήινη ακτινοβολία σε kJ/(m²d) η οποία υπολογίζεται στην 

συγκεκριµένη ηµέρα προκειµένου για ηµερήσιο υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής ή 
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στην µέση του µήνα για µηνιαία κλίµακα, T η µέση θερµοκρασία και Tmax, Tmin, η 

µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία της χρονοσειράς µέσης θερµοκρασίας σε 
0
C.   

Η µέθοδος φαίνεται ότι δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα µε σφάλµα της 

τάξης του 10-15% ή του 1 mm/d (το µεγαλύτερο από τα δύο) και συστήνεται ως µια 

ανεκτή προσέγγιση για την περίπτωση που τα µόνα διαθέσιµα µετεωρολογικά 

δεδοµένα είναι τα θερµοκρασιακά (Allen et al., 1998). 

 

3.2.6 Παραµετρική µέθοδος 

Ένα πολύ συχνό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε κατά τον υπολογισµό της 

εξάτµισης µε τη µέθοδο Penman (1948) ή κάποια παραλλαγή της, είναι η έλλειψη 

ταυτόχρονων δεδοµένων θερµοκρασίας, υγρασίας, ηλιοφάνειας και ταχύτητας 

ανέµου για µεγάλες χρονικές περιόδους. Συχνά υπάρχουν επαρκή δεδοµένα 

θερµοκρασίας αλλά για τις άλλες µεταβλητές εµφανίζονται ελλείψεις ή η περίοδος 

που καλύπτουν είναι αρκετά µικρή.  Έτσι το δείγµα της εξάτµισης που προκύπτει 

έχει µικρό µήκος. Είναι όµως δυνατό, χρησιµοποιώντας το µεγαλύτερου µήκους 

δείγµα της θερµοκρασίας, να κάνουµε συµπλήρωση ή επέκταση του δείγµατος της 

εξάτµισης (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999). 

Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι η εξωγήινη ακτινοβολία και η θερµοκρασία 

κυριαρχούν στην εκτίµηση της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (Tegos et al., 2013, 2015, 

2017). Oι τιµές της εξωγήινης ακτινοβολίας Rα (kJ/(m
2 

d)) προκύπτουν από τους 

αστρονοµικούς τύπους ή πίνακες και δεν προϋποθέτουν µετρήσεις. Η εξωγήινη 

ακτινοβολία Ra, για κάθε ηµέρα του χρόνου και για διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, 

εκτιµάται µέσω της ηλιακής σταθεράς, την ηλιακή απόκλιση και την εποχή του 

χρόνου, µέσω της παρακάτω εξίσωσης: 

 Ra  =  
���!��y 		G{|	d~	N�T X���)� X���(� 	+	��X�)� ��X�b�X��	��T�O (3.15) 

όπου Ra (MJm
-2

 d 
-1

) η εξωγήινη ακτινοβολία,   

Gsc  η ηλιακή σταθερά = 0.0820 MJm
-2

 min
-1

 ,  

dr  η αντίστροφη σχετική απόσταση Γης –Ήλιου,  

ωs(rad)  η γωνία της ώρας ηλιοβασιλέµατος,  
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φ (rad)  το γεωγραφικό πλάτος,  

δ η ηλιακή απόκλιση (rad). 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

      Ο διαδικτυακός κόµβος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), meteo.gr 

ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2001. Αποτελεί την ελληνική και 

απλουστευµένη έκδοση της ήδη υπάρχουσας σελίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών (https://www.meteo.gr). Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του κόµβου meteo.gr 

έγινε µε σκοπό την παροχή απλουστευµένων προγνώσεων καιρού για το ευρύ κοινό. 

Περιλαµβάνει προγνώσεις για συνολικά περίπου 500 περιοχές και πόλεις της χώρας 

µας οι οποίες δίνονται σε µορφή πινάκων, ενώ πλήθος συµβόλων δίνουν στον χρήστη 

µια εύληπτη εικόνα του καιρού των επόµενων τριών ηµερών  

       Οι αρχικές συνθήκες (Global model) που χρησιµοποιούν τα µοντέλα  παρέχονται 

από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωµένων Πολιτειών. Βάσει αυτών 

τα µοντέλα (BOLAM, MM5, WRF) σαρώνουν την ελληνική επικράτεια και 

δηµιουργούν µετά από πολύωρες µαθηµατικές επεξεργασίες από συστοιχία 

υπολογιστών του Ινστιτούτου τις τοπικές προγνώσεις. Αυτές κατόπιν τροφοδοτούν 

τον κόµβο και µέσα από την διαδικασία της οπτικοποίησης δηµιουργούν τις σελίδες 

σε αυτό τον κόµβο. 

      Στόχος του κόµβου είναι η ευχρηστία και κατανόηση των προγνώσεων από το 

ευρύ κοινό χωρίς ωστόσο να προβαίνει σε υπεραπλουστεύσεις του τύπου 

"ελάχιστη/µέγιστη θερµοκρασία ηµέρας" οι οποίες δεν παρέχουν ουσιαστική 

πληροφόρηση.  

          Καθηµερινά δηµιουργεί προγνώσεις των επόµενων 144 ωρών οµαδοποιηµένες 

σε 6ωρα (πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα και αργά την νύχτα). Επίσης παρέχονται 

προγνώσεις έντασης και διεύθυνσης ανέµου µε την µορφή διαδραστικών χαρτών, 

προγνώσεις ύψους κύµατος για όλες τις ελληνικές θάλασσες όπως και προγνώσεις 

υπεριώδους ακτινοβολίας. 

         Το δίκτυο αυτόµατων σταθµών του ΕΑΑ που αποτελείται από περίπου 240 

σταθµούς τύπου Davis, οι οποίοι µετρούν όλες τις βασικές µετεωρολογικές 

παραµέτρους, δηλαδή πίεση, θερµοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, διεύθυνση και 

ένταση του ανέµου µεταδίδουν συνεχώς και σε πραγµατικό χρόνο τις µετρήσεις από 
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όλη σχεδόν την Ελλάδα. Ορισµένοι σταθµοί καταγράφουν επίσης και την ηλιακή και 

υπεριώδη ακτινοβολία. ΄Όλες οι καταγραφές (ανά 10 λεπτά) συλλέγονται σε 

πραγµατικό χρόνο από το ΕΑΑ και αφού περάσουν από ποιοτικό έλεγχο, 

αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση. 

         Το meteo.gr χρησιµοποιεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον χώρο της 

µετεωρολογίας και διαρκώς αναζητά µέσω του επιστηµονικού προσωπικού του την 

βελτίωση των παρεχόµενων δεδοµένων. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι 

στην αιχµή του δόρατος της πληροφορικής επιστήµης (https://www.meteo.gr) 

(Εικόνα 12). 

 

 

Εικόνα 12. Τεχνολογίες και µετρήσεις από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

(https://www.meteo.gr) 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

5.1 Λογισµικό διαχείρισης, επεξεργασίας και ανάλυσης 

υδρολογικής πληροφορίας «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ» 
5.1.1 Γενικά 

Ο Υδρογνώµων είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή ανάλυσης υδρολογικών 

δεδοµένων και χρονοσειρών. Η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει εφαρµογές 

επεξεργασίας, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήµατος, παρεµβολή, 

ανάλυση παλινδρόµησης και συµπλήρωση ελλειπουσών τιµών, ελέγχους συνέπειας, 

φιλτράρισµα δεδοµένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών µε χρήση γραφηµάτων και 

πινάκων, κτλ. Το πρόγραµµα υποστηρίζει ακόµη εξειδικευµένες υδρολογικές 

εφαρµογές, στις οποίες περιλαµβάνονται µοντέλα εξατµισοδιαπνοής, κατασκευή 

καµπυλών στάθµης-παροχής, παροχής - στερεοπαροχής, επεξεργασία 

υδροµετρήσεων, έλεγχοι οµοιογένειας, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου, κτλ. Η 

στατιστική ενότητα παρέχει εργαλεία για ανάλυση δειγµάτων, συναρτήσεις 

κατανοµής, στατιστική πρόγνωση, προσοµοίωση Monte-Carlo, ανάλυση ακραίων 

γεγονότων και κατασκευή όµβριων καµπυλών (http://hydrognomon.org).  

Μια τελευταία ενότητα περιλαµβάνει ένα συγκεντρωτικό υδρολογικό 

µοντέλο, µε εναλλακτικές διαµορφώσεις, που επιπλέον υποστηρίζεται από 

διαδικασίες αυτόµατης βαθµονόµησης.  Είναι διαθέσιµο δωρεάν στην διεύθυνση: 

http://hydrognomon.org/download.html. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 4.1.0.26 (30η 

Μαρτίου 2010) (ΙΤΙΑ 2009). 

 

5.1.2 Ανάλυση χρονοσειρών 

Στον κλάδο της Υδροµετεωρολογίας, χρονοσειρά ονοµάζεται το σύνολο των 

παρατηρηµένων τιµών µιας υδροµετεωρολογικής µεταβλητής, οι οποίες µετρούνται 

είτε σε ίσα διακριτά χρονικά διαστήµατα, είτε συνεχώς.  ∆ιακριτές τιµές χρονοσειρών 

µπορούν να ληφθούν είτε από συνεχή δεδοµένα καταγραφής µιας 

υδροµετεωρολογικής µεταβλητής ανά ίσα χρονικά διαστήµατα, είτε αντί για την 

συλλογή στιγµιαίων τιµών µιας παραµέτρου, να υπολογιστούν αθροιστικά οι τιµές 



70 

 

της, κατά την διάρκεια ίσων χρονικών διαστηµάτων (π.χ. ηµερήσιες µετρήσεις 

βροχοπτώσεων ή εξατµισοδιαπνοής). 

Το µεγαλύτερο µέρος της Θεωρίας των Πιθανοτήτων αναφέρεται σε στάσιµες 

χρονοσειρές ανάλυσης, οπότε απαιτείται η µετατροπή µιας µη στάσιµης χρονοσειράς 

σε στάσιµη. Η τυχαία εµφάνιση µιας χρονοσειράς προϋποθέτει και την στασιµότητα 

αυτής (stationarity) (Μαργαριτίδης, 2013). 

Στάσιµη χρονοσειρά καλείται η χρονοσειρά της οποίας τα χαρακτηριστικά 

είναι ανεξάρτητα του χρόνου. ∆ηλαδή στατιστικές ιδιότητες, όπως ο µέσος όρος και η 

τυπική απόκλιση, καθώς και άλλες, θα πρέπει να διατηρούνται σταθερές στην πάροδο 

του χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι η συλλογή τους έχει γίνει από διαφορετικά 

χρονικά τµήµατα. Χρονοσειρές µε έντονη τάση (trend), περιοδικότητα (periodicity), 

άλµατα τιµών παρατήρησης (jumps) ή τιµές που απέχουν πολύ από τις αναµενόµενες 

(outliers), προφανώς και δεν εµφανίζουν στασιµότητα (stationary) (Κουτσογιάννης & 

Ξανθόπουλος, 1999). 

 

5.1.3 Συµπλήρωση ελλειπουσών τιµών στις χρονοσειρές 

Η καλύτερη εκτίµηση των διαθέσιµων πόρων, µε σκοπό την µεγιστοποίηση 

της εκµετάλλευσής τους, συνδέεται άµεσα µε την σύσταση µαθηµατικών µοντέλων. 

Ο προγραµµατισµός των µοντέλων που θα εφαρµοστούν για τον υπολογισµό της 

εξατµισοδιαπνοής θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβής. Η ακρίβεια αυτή 

σχετίζεται µε την αρτιότητα των δεδοµένων παρατήρησης των υπό µελέτη 

χρονοσειρών. Η κατασκευή λοιπόν ενός µοντέλου, που να περιγράφει µια διεργασία, 

γίνεται µε την επεξεργασία χρονοσειρών. Μία από τις πρώτες µορφές επεξεργασίας 

που πρέπει να εκπονηθεί είναι η συµπλήρωση, (σε µικρό εύρος τιµών), καθώς και η 

επέκταση (σε µεγαλύτερο) των ελλειπουσών τιµών (Κοζάνης, 2005).  

Πολλοί µπορεί να είναι οι λόγοι εµφάνισης ελλειπουσών χρονοσειρών. 

Οφείλεται κυρίως σε βλάβες οργάνων και αµέλειες ή ακόµη και βελτίωση της 

συσκευής παρατήρησης και καταγραφής.  

       Η ύπαρξη ελλειπουσών τιµών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην επεξεργασία 

µιας χρονοσειράς. Η συµπλήρωση των ελλειπουσών τιµών, όταν γίνεται µε 

κατάλληλες µεθόδους και καλές προϋποθέσεις (κυρίως ύπαρξη δεδοµένων σε 
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γειτονικούς σταθµούς), µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εκτίµηση των στατιστικών 

παραµέτρων (Μαργαριτίδης, 2013). 

 

5.2 Συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)  

 

5.2.1 Γενικά για τα Σύστηµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών  

Ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό και ως 

Geographical Information System (GIS), είναι ένα σύστηµα διαχείρισης χωρικών 

δεδοµένων (spatial data) και συσχετισµένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή µορφή του 

είναι ένα ψηφιακό σύστηµα, ικανό να ενσωµατώσει, αποθηκεύσει, προσαρµόσει, 

αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισµένες (geographically - referenced) 

πληροφορίες. Σε πιο γενική µορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το 

οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν µια περίληψη του πραγµατικού 

κόσµου, να δηµιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού 

χαρακτήρα (αναζητήσεις δηµιουργούµενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα 

χωρικά δεδοµένα (spatial data), να τα προσαρµόσουν και να τα αποδώσουν σε 

αναλογικά µέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραµµάτων) ή σε ψηφιακά µέσα (αρχεία 

χωρικών δεδοµένων, διαδραστικοί χάρτες στο ∆ιαδίκτυο).  

Τα ΣΓΠ, αποτυπώνουν χωρικά δεδοµένα σε γεωγραφικό ή χαρτογραφικό ή 

καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων. Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΓΠ είναι ότι τα 

χωρικά δεδοµένα συνδέονται και µε περιγραφικά δεδοµένα, π.χ. µια οµάδα σηµείων 

που αναπαριστούν θέσεις πόλεων συνδέεται µε ένα πίνακα όπου κάθε εγγραφή εκτός 

από τη θέση περιέχει πληροφορίες όπως ονοµασία, πληθυσµός κλπ.  

Τα ΓΠΣ είναι πληροφοριακά συστήµατα (Information Systems) που παρέχουν 

την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και 

οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδοµένων που σχετίζονται µε τον 

χώρο.  

Τα δεδοµένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial) 

και µπορεί να συσχετίζονται µε µια σειρά από περιγραφικά δεδοµένα τα οποία και τα 

χαρακτηρίζουν µοναδικά.  
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Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα ΣΓΠ είναι αυτή της σύνδεσης της 

χωρικής µε την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από µόνη της χωρική 

υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται:  

• Είτε στο σχεσιακό (relational) µοντέλο δεδοµένων, όπου τα περιγραφικά 

δεδοµένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται µε τα χωρικά 

δεδοµένα µέσω κάποιων µοναδικών τιµών που είναι κοινές και στα δύο είδη 

δεδοµένων. 

• Είτε στο αντικειµενοστραφές (object-oriented) µοντέλο δεδοµένων, όπου τόσο 

τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδοµένα συγχωνεύονται σε αντικείµενα, 

τα οποία µπορεί να µοντελοποιούν κάποια αντικείµενα µε φυσική υπόσταση . 

Το αντικειµενοστραφές µοντέλο τείνει να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο 

σε εφαρµογές ΣΓΠ εξαιτίας των αυξηµένων δυνατοτήτων του σε σχέση µε το 

σχεσιακό µοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιηµένη 

µοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινοµένων και αντικειµένων µε χωρική 

διάσταση. 

Πολλές φορές η ολοκληρωµένη έννοια των ΣΓΠ (integrated GIS concept) 

επεκτείνεται για να συµπεριλάβει τόσο τα δεδοµένα (που αποτελούν ουσιαστικά τον 

πυρήνα τους), το λογισµικό και τον µηχανικό εξοπλισµό, όσο και τις διαδικασίες και 

το ανθρώπινο δυναµικό, που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα ενός οργανισµού, ο 

οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα την διαχείριση πληροφορίας µε την  

βοήθεια ΣΓΠ 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE

%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%8

6%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81

%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD).  

 

5.2.2 Λειτουργίες και χρήση των ΣΓΠ 

Εισαγωγή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα πρέπει να είναι σε ψηφιακή δοµή και συνήθως προκύπτουν µε 

ψηφιοποίηση αναλογικών δεδοµένων (π.χ. τυπωµένοι χάρτες) ή µε τη συλλογή 

πρωτογενών δεδοµένων µε τη χρήση ψηφιακών µεθόδων αποτύπωσης χώρου 
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(αποτύπωση µε GPS, Τηλεπισκόπηση). Αυτό το στάδιο αφορά τόσο τη γεωγραφική 

όσο και την περιγραφική διάσταση των δεδοµένων.  

 

Επεξεργασία δεδοµένων 

Τα δεδοµένα πρέπει να υποστούν εκείνη την επεξεργασία που τα καθιστά 

κατάλληλα για παραπέρα ανάλυση και χρήση. Αυτό µπορεί να αφορά την ορθή 

απόδοση του συστήµατος συντεταγµένων, την δηµιουργία σχέσεων µεταξύ των 

δεδοµένων, τη διόρθωση σφαλµάτων και τη µετάβαση από µια δοµή σε µια άλλη.  

 

Ανάλυση δεδοµένων 

Ο χρήστης - αναλυτής θέτει ερωτήσεις σύµφωνα µε την δυνατότητα των ίδιων 

των δεδοµένων. Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι του τύπου :  

• Πώς απεικονίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος; 

• Πού βρίσκεται το Α; 

• Πού βρίσκεται το Α σε σχέση µε το Β; 

• Τι θα συµβεί εάν...; 

• Πόσο από το Α υπάρχει στην περιοχή Γ 

• Ποιός είναι συντοµότερος από το Α στο Β; 

• Ποιός είναι ο οικονοµικότερος δρόµος από το Α στο Β; 

 

Χαρτογραφική απόδοση αποτελεσµάτων 

Η απόδοση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης γίνεται σε αναλογικά µέσα µε 

την οργάνωση της εκτύπωσης χαρτογραφικών προϊόντων ή µε την απόδοση σε 

ψηφιακές πλατφόρµες είτε µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου, µέσω διαδραστικών χαρτών 

(Web-based GIS), είτε σε µέσω εσωτερικών δικτύων οργανισµών µέσω εφαρµογών 

που υποστηρίζουν πολλαπλούς χρήστες µε διακριτούς ρόλους (Enterprise GIS).  

 

Έλεγχος αποτελεσµάτων 

Κάθε σύστηµα οφείλει να έχει µηχανισµούς ανάδρασης (feedback) ώστε να 

εξασφαλίζεται η ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Αυτό µπορεί να γίνεται 

µέσω λογισµικού µε διαδικασίες κανόνων επικύρωσης, µε διαδικασίες ελέγχου 

ακρίβειας συντεταγµένων και γενικότερα µε διαδικασίες ποιοτικών και ποσοτικών 

ελέγχων ανάλογα µε τη φύση των δεδοµένων.  
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∆οµές ∆εδοµένων 

Σε ένα ΣΓΠ τα χωρικά δεδοµένα µπορούν να αναπαρίστανται µε δύο βασικές 

δοµές: τη διανυσµατική δοµή και την ψηφιδωτή δοµή. Σε όλα τα ΣΓΠ, οι δύο δοµές 

αποδίδονται ταυτόχρονα σε κοινές απεικονίσεις, ενώ τα περισσότερα λογισµικά 

προσφέρουν την δυνατότητα µετάβασης από τη µία δοµή στην άλλη. 

1. ∆ιανύσµατα (Vectors). Όλα τα χωρικά δεδοµένα µπορούν να αναπαρασταθούν µε 

τρεις βασικούς τύπου γεωµετριών: σηµεία, γραµµές, πολύγωνα (Εικόνα 13).   

 

Εικόνα 13. Τρεις βασικοί τύποι γεωµετριών:  Γραµµή, Σηµείο, Πολύγωνο 

 

Έτσι για την απόδοση της θέσης µια πόλης σε ένα χάρτη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα σηµείο, για την αποτύπωση του οδικού δικτύου µια γραµµή 

αποτελούµενη από πολλές κορυφές και για την αποτύπωση µιας ιδιοκτησίας ένα 

πολύγωνο. Στην ουσία τα πάντα αναπαρίστανται από γραµµές. Το σηµείο είναι µια 

γραµµή µηδενικού µήκους, ενώ το πολύγωνο είναι µια ακολουθία γραµµών µε αρχή 

και τέλος την ίδια κορυφή. Η γεωµετρία που θα υιοθετηθεί για το συµβολισµό ενός 

αντικειµένου εξαρτάται από την κλίµακα απεικόνισης και τον σκοπό της εφαρµογής 

που αναπτύσσεται. Έτσι π.χ. σε µια πολύ µεγάλη κλίµακα (1:1000) τα κτίσµατα 

αποτυπώνονται ως πολύγωνα, ενώ σε µικρότερες κλίµακες (1:10.000) είναι ορθότερο 

να χρησιµοποιηθεί η γεωµετρία του σηµείου. Τέλος κάθε γεωµετρία συνδέεται µε µια 

σχέση 1-1 µε µια εγγραφή σε ένα πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών.  

 

2. Ψηφιδωτά (Rasters). Η ψηφιδωτή δοµή δεδοµένων χρησιµοποιείται σε 

περιπτώσεις που το χωρικό φαινόµενο που αποτυπώνεται χαρακτηρίζεται ως συνεχής 

µεταβλητή (π.χ. το υψόµετρο του εδάφους, η κατανοµή του θορύβου) ή σε 

περιπτώσεις που στο ΣΓΠ θέλουµε να ενσωµατώσουµε µια δορυφορική εικόνα ή µια 
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σαρωµένη αεροφωτογραφία. Οι ψηφιδωτές δοµές δεδοµένων έχουν περιορισµένες 

δυνατότητες σύνδεσης µε περιγραφικά χαρακτηριστικά. 

 

Τοπολογία 

Στη γεωπληροφορική ως Τοπολογία εννοείται το σύνολο των γεωµετρικών 

κανόνων που πρέπει να ακολουθεί η γεωγραφική πληροφορία ανάλογα µε την φύση 

της. Έτσι για παράδειγµα, εάν η πληροφορία είναι τα οικοδοµικά τετράγωνα, τότε τα 

πολύγωνα που τα αναπαριστούν θα πρέπει να ακολουθούν µεταξύ άλλων τους 

κανόνες: δεν επιτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη, δεν επιτρέπεται η ταύτιση των ορίων.  

 

ΣΓΠ και Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα  

Στην αγορά διακινούνται διάφορα πακέτα λογισµικού Συστηµάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών που λειτουργούν σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήµατα (όπως Windows, MacOS, Linux). 

Μερικά από αυτά, όπως το QGIS, το GRASS GIS και το SAGA GIS, 

διακινούνται ελεύθερα υπό το καθεστώς Άδεια Ελεύθερης Τεκµηρίωσης GNU για 

όλα  

τα λειτουργικά συστήµατα 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE

%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%8

6%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81

%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD). 

 

5.3 Μέθοδοι χωρικής παρεµβολής 

 

5.3.1 Χωρική παρεµβολή και ανάλυση των δεδοµένων  

Χωρική παρεµβολή είναι η διαδικασία µέσω της οποίας προβλέπονται οι τιµές 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων σε θέσεις που δεν έχουν καταγραφεί, χρησιµοποιώντας 

τιµές των ιδιοτήτων αυτών σε θέσεις που υπάρχουν δεδοµένα.  Με την παρεµβολή, τα 

δεδοµένα που υπάρχουν από σηµειακές παρατηρήσεις, µετατρέπονται σε συνεχή 

πεδία. (Burrough & McDonnell, 1998). 
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Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να θέλουµε να διαµορφώσουµε ένα 

χαρακτηριστικό ως συνεχές πεδίο, αλλά έχουµε µόνο τιµές δεδοµένων για έναν 

πεπερασµένο αριθµό σηµείων.  Καθίσταται συνεπώς αναγκαία η παρεµβολή των 

τιµών για τα ενδιάµεσα σηµεία.  Όλες οι µέθοδοι βασίζονται στο πρώτο νόµο της 

Γεωγραφίας σύµφωνα µε τον W.R. Tobler (1970): «Τα πάντα σχετίζονται µεταξύ 

τους, αλλά τα κοντινά πράγµατα σχετίζονται περισσότερο µεταξύ τους από τα 

αποµακρυσµένα».  

Οι µέθοδοι χωρικής παρεµβολής, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες:  

1. Μέθοδοι τοπικών εκτιµήσεων.  Οι µέθοδοι τοπικών εκτιµήσεων, 

χρησιµοποιούν µόνο ένα συγκεκριµένο αριθµό των πλησιέστερων 

γειτόνων για την εκτίµηση των σηµείων µε άγνωστες τιµές. 

2. Μέθοδοι γενικευµένων εκτιµήσεων.  Οι µέθοδοι γενικευµένων 

εκτιµήσεων, χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για να 

παρέχουν εκτιµήσεις για τα σηµεία µε άγνωστες τιµές.  Οι µέθοδοι 

γενικευµένων εκτιµήσεων, χρησιµοποιούνται συχνά για την εξάλειψη 

των επιπτώσεων των µεγάλων τάσεων πριν από τη χρήση των µεθόδων 

τοπικών εκτιµήσεων για την ανάλυση των καταλοίπων. 

3. Γεωστατιστικές µέθοδοι.   Οι µέθοδοι γεωστατιστικών εκτιµήσεων 

βασίζονται στη διαπίστωση ότι η χωρική µεταβολή των ιδιοτήτων που 

παίρνουν τιµές σε ένα συνεχές πεδίο, δεν µπορούν να 

αντιπροσωπευτούν ικανοποιητικά από µια απλή µαθηµατική 

συνάρτηση, αλλά από µια τυχαία κατανοµή. 

4. Μεικτές µέθοδοι.  Οι µεικτές µέθοδοι, περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό 

όλων των προηγουµένως αναφερθέντων µεθόδων. Εξετάζουν τις 

φυσικές σχέσεις µεταξύ των κλιµατικών δεδοµένων και γεωγραφικών 

και τοπογραφικών µεταβλητών, και η χωρική συσχέτιση µεταξύ των 

πληροφοριών που καταγράφονται στους µετεωρολογικούς σταθµούς 

(Vicente-Serrano et al., 2003). 

 

5.3.2 Μέθοδοι τοπικών εκτιµήσεων 
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Στις µεθόδους τοπικών εκτιµήσεων, η πρόβλεψη της τιµής ενός σηµείου 

προκύπτει από τα υπάρχοντα δεδοµένα των σηµείων που βρίσκονται στην άµεσα 

γειτονική περιοχή του.  Η γενική διαδικασία είναι να προσδιοριστεί ένα πλέγµα 

σηµείων για τα οποία οι τιµές των δεδοµένων πρόκειται να εκτιµηθούν. Για κάθε 

σηµείο, η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

• Μια περιοχή αναζήτησης (γειτονιά) προσδιορίζεται γύρω από το 

σηµείο. 

• Τα σηµεία δειγµατοληψίας στην περιοχή αναζήτησης εντοπίζονται. 

• Μια µαθηµατική συνάρτηση επιλέγεται για να µοντελοποιηθεί η 

τοπική παραλλαγή µεταξύ των σηµείων αυτών.  

• Η τιµή των δεδοµένων για το σηµείο εκτιµάται από τη συνάρτηση. 

Η περιοχή ολοκλήρωσης διαµερίζεται σε ισοµεγέθη στοιχειώδη κύτταρα ή 

ψηφίδες (raster), µε την εφαρµογή ενός ορθογωνικού  καννάβου, µε δεδοµένη 

ισαποχή των οριζοντίων και κατακόρυφων γραµµών του.  Για κάθε κύτταρο 

υπολογίζεται, η τιµή της µεταβλητής, η οποία αντιστοιχεί στο κέντρο του κυττάρου 

αλλά θεωρείται σταθερή για όλη την επιφάνεια του.   Η επιφανειακή τιµή προκύπτει 

ως µέσος όρος των τιµών όλων των κυττάρων.   Η τιµή που ολοκληρώνεται µπορεί να 

είναι στιγµιαία, µέση ή αθροιστική για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια. 

Οι προσδιοριστικές µέθοδοι προσαρµόζουν ένα τύπο επιφάνειας σε ένα 

σύνολο µετρηµένων τιµών της τιµής σε συγκεκριµένες γεωγραφικές συντεταγµένες. 

Χρησιµοποιούνται διάφορες µαθηµατικές σχέσεις για την προσαρµογή των 

επιφανειών και ύστερα είναι δυνατός ο υπολογισµός της µεταβλητής σε οποιοδήποτε 

σηµείο του χώρου. 

Εάν τα σηµειακά δεδοµένα θεωρούνται ως ακριβείς τιµές της µεταβλητής τότε 

επιλέγεται ένα σχήµα ακριβούς παρεµβολής (η επιφάνεια διατηρεί τις µετρηµένες 

τιµές της), ενώ αν τα δεδοµένα περιέχουν σηµαντικό σφάλµα µέτρησης επιλέγεται 

ένα σχήµα εξοµάλυνσης. 

∆ιαφορετικά αποτελέσµατα θα τείνουν να προκύψουν ανάλογα µε το µέγεθος 

της περιοχής αναζήτησης και τον τύπο της µαθηµατικής συνάρτησης που επιλέγεται 

(Burrough & McDonnell, 1998). 

Παραδείγµατα µεθόδων τοπικών εκτιµήσεων αποτελούν  

• τα πολύγωνα Thiessen,  
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• η µέθοδος αντίστροφα σταθµισµένης απόστασης (Inverse Distance 

Weighted Interpolation - IDW),  

• η µέθοδος Geographically Weighted Regression (GWR),  

• τα Splines και  

• η παρεµβολή ακανόνιστου τριγωνικού δικτύου (triagulated 

Irrerpolated Network Interpolation -  TIN) 

5.3.3 Μέθοδος παρεµβολής της Αντίστροφα Σταθµισµένης Απόστασης 

- Inverse Distance Weighted (IDW) 

Στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Παρεµβολής 

Αντίστροφα Σταθµισµένης Απόστασης - Inverse Distance Weighted (IDW), η οποία 

εφαρµόζει ρητά την παραδοχή ότι τα πράγµατα που είναι κοντά το ένα στο άλλο είναι 

περισσότερο όµοια από όσα εκείνα που έχουν µεγαλύτερη απόσταση.  Για την 

πρόβλεψη µιας τιµής, η IDW χρησιµοποιεί τις µετρούµενες τιµές που περιβάλλουν τη 

θέση πρόβλεψης.  Οι µετρούµενες τιµές πλησιέστερα στη θέση πρόβλεψης έχουν 

µεγαλύτερη επιρροή επί της προβλεπόµενης τιµής από εκείνες που βρίσκονται 

µακρύτερα.  Η µέθοδος αυτή υποθέτει ότι κάθε µετρούµενο σηµείο έχει µια τοπική 

επίδραση που µειώνεται µε την απόσταση.  Επιπλέον, δίνει µεγαλύτερα βάρη στα 

σηµεία πλησιέστερα προς τη θέση πρόβλεψης και τα βάρη µειώνονται ως συνάρτηση 

της απόστασης, από εκεί προέρχεται και η ονοµασία της: αντίστροφη σταθµισµένη 

απόσταση (Burrough & McDonnell, 1998). 

Η εξίσωση της µεθόδου είναι (Malamos et al., 2016): 

 

 �(�0)=∑ �� ∗ �(�� )
I
���   (7.1) 

όπου,   λi =( 1/ ��

�
 )/ ∑ ��

��
���   

και 

bi : είναι η απόσταση µεταξύ του �0 και του �i 

p: είναι η παράµετρος δύναµης 

n: ο αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση. 

 

Καθώς αυξάνεται η απόσταση, τα βάρη µειώνονται.  Ο ρυθµός µε τον οποίο 

µειώνονται τα βάρη, εξαρτάται από την τιµή του p.  Εάν p = 0, δεν υφίσταται µείωση 
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µε την απόσταση, και επειδή κάθε βάρος �i είναι ίδιο, η πρόβλεψη είναι ο µέσος όρος 

όλων των τιµών των στοιχείων. Καθώς αυξάνεται η δύναµη p, τα βάρη για τα 

αποµακρυσµένα σηµεία µειώνονται γρήγορα.  Εάν η τιµή του p είναι πολύ υψηλή, 

τότε µόνο τα άµεσα περιβάλλοντα σηµεία θα επηρεάσουν την πρόβλεψη.  Μια 

βέλτιστη τιµή της παραµέτρου της δύναµης µπορεί να προσδιοριστεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας cross-validation, µε την ελαχιστοποίηση του RMSE (µέσου 

τετραγωνικού σφάλµατος).  

Η IDW είναι µια ακριβής µέθοδος παρεµβολής όπου η µέγιστη και η ελάχιστη 

τιµή στην επιφάνεια παρεµβολής µπορεί να παρουσιαστεί µόνο στα σηµεία 

δειγµατοληψίας.  Το µειονέκτηµα είναι ότι η παραγόµενη επιφάνεια µπορεί να 

παρουσιάσει οµαδοποίηση των τιµών και να παρουσιαστούν ακραίες τιµές.  Η 

µέθοδος υποθέτει ότι το φαινόµενο που διαµορφώνεται οδηγείται από την τοπική 

παραλλαγή, η οποία µπορεί να µοντελοποιηθεί µε τον καθορισµό µιας επαρκής 

γειτονιάς αναζήτησης.  Ως ντετερµινιστική µέθοδος, η IDW δεν παρέχει πρότυπο 

πρόβλεψης των λαθών (prediction of standard errors) (Khatab, 2015). 

 

5.4 Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική ανάλυση βοηθάει να συγκρίνουµε ποσοτικά τις τιµές πρόβλεψης 

για την εξατµισοδιαπνοή, που προκύπτουν από την ανάλυση και εφαρµογή διαφόρων 

µοντέλων, µε τις τιµές που προκύπτουν από υδρολογικά µοντέλα, χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα παρατήρησης πεδίου (τιµές αναφοράς-παρατηρούµενες τιµές).  

∆ιαπιστώνουµε µε αυτά τα στατιστικά κριτήρια την ικανότητα του κάθε µοντέλου να 

αναπαράγει τις τιµές εξατµισοδιαπνοής. 

Τα στατιστικά κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής (Malamos & 

Koutsoyiannis, 2016, 2018, Nash & Sutcliffe, 1970): 

� Επίδοση Μοντέλου  (Modeling Efficiency - EF) 

 EF = 1 – 
∑ �[��			F�����v��G∑ ���^̂ ^̂ F�����v��G   (5.1) 

  

� Μέσο ∆ιακριτό Σφάλµα (Mean Bias Error - MBE) 
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 MBE = 
�I ∑ �	S�� −	�	�	�I���  (5.2) 

� Μέσο Απόλυτο Σφάλµα (Mean Absolute Error – MAE) 

 

 MAE =  
�I ∑ ǀS�� −	�	�	ǀI���  (5.3) 

 

� Μέσο Τετραγωνικό Σφάλµα  

(Root Mean Square Error – RMSE) 

 RMSE = P�I 		∑ �	�� −	�����I��� Q�,"	 (5.4) 

 

όπου   ΤΜi είναι οι τιµές πρόβλεψης για το µήνα i 

           ΠΜi είναι οι τιµές αναφοράς – µετρούµενες τιµές για το µήνα i 

           �	^̂ ^̂   είναι η µέση µηνιαία τιµή για την περίοδο των τιµών   

αναφοράς για το ίδιο µέγεθος δείγµατος 

 

� Συντελεστής Υπολειπόµενης Μάζας (Coefficient of Residual Mass - 

CRM) 

 CRM =  
∑ ��	F		v��G ∑ ��			v��G∑ ��v��G   (5.5) 

 

όπου     Pi είναι οι τιµές πρόβλεψης, 

              Oi είναι οι τιµές αναφοράς - µετρούµενες τιµές,  

                 n είναι ο αριθµός παρατηρήσεων και  

� R
2
 (Least-square Regression Coefficient of Determination- R

2
)  

 R
2
  =  � ∑ ���F	�̂�v��G 		���F	�̂��∑ ���F	�̂��v��G 		�∑ ���F	�̂��v��G

�
�
 (5.6) 

όπου     Pi είναι οι τιµές πρόβλεψης, 

              Oi είναι οι τιµές αναφοράς - µετρούµενες τιµές,  
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                 n είναι ο αριθµός παρατηρήσεων και  

 O συντελεστής R
2
 λαµβάνει τιµές από µηδέν (κανένα ποσοστό 

προσαρµοστικότητας) µέχρι 1 (άριστη προσαρµοστικότητα) 

 

� Κανονικοποιηµένο Μέσο Τετραγωνικό Σφάλµα (Νormalized Root 

Mean Square Error - NRMSE ) 

 NRMSE  =  
� G� M¡G 		∑ ¢£¤¡MF£¤		�?�¥�v¡� M¤�v
� G� M¡G 		∑ ¢£¤¡M	F	£̅¥�v¡� M¤�v

  (5.7) 

Ο Συντελεστής Επίδοσης Μοντέλου (Modeling Efficiency - EF) κυµαίνεται 

ανάµεσα στο -∞ και  το 1 (συµπεριλαµβανοµένου και του 1), µε τον EF = 1 ως τη 

βέλτιστη τιµή.  Τιµές µεταξύ 0 και 1 θεωρούνται γενικά αποδεκτά επίπεδα απόδοσης, 

ενώ τιµές µικρότερες του 0 υποδεικνύουν ότι η µέση παρατηρούµενη τιµή παρέχει 

καλύτερη πρόβλεψη σε σχέση µε την τιµή του µοντέλου, γεγονός που δείχνει µη 

αποδεκτή απόδοση.  Τιµές 0 των MBE, MAE και RMSE  υποδεικνύουν τέλεια 

απόδοση της πρόβλεψης (Moriasi et al., 2007). 

Η απόδοση της εκτίµησης του µοντέλου είναι βέλτιστη όσο το ΝRMSE 

πλησιάζει στο µηδέν.  Η  CRM  υποδεικνύει την τάση του µοντέλου για 

υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση, συγκρινόµενο µε τις µετρούµενες τιµές.  Εάν οι 

µετρούµενες τιµές και οι τιµές από πρόβλεψη είναι ίδιες, τότε η CRM και  το 

ΝRMSE είναι µηδέν και το EF είναι ίσο µε το 1 (Loague & Green, 1991). 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

6.1 Περιοχή µελέτης 

Ως περιοχή µελέτης της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η περιοχή της ∆υτικής 

Ελλάδος και συγκεκριµένα 3 Νοµοί:  Νοµός Αχαΐας, Νοµός Ηλείας και Νοµός 

Ζακύνθου. Ειδικότερα, πληροφορίες για τους συγκεκριµένους Νοµούς φαίνονται 

στον Πίνακας 10. 

   

Πίνακας 10. Νοµοί µελέτης 

Νοµός Πρωτεύουσα Έκταση 
Γεωγραφικό 

∆ιαµέρισµα 

Αχαΐας  Πάτρα 3.271 km
2
. Πελοπόννησος  

Ηλείας   Πύργος 2.618 km
2
 Πελοπόννησος  

Ζακύνθου Ζάκυνθος 406 km
2
 Επτάνησα 

 

 

Γεωγραφικά στοιχεία και κλίµα.  

Παρατηρώντας τον γεωµορφολογικό χάρτη της υπό µελέτη περιοχής (Εικόνα 

14) µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι κυρίαρχα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

της περιφέρειας είναι ο µέτριος οριζόντιος διαµελισµός, οι διαφορές ανάγλυφου από 

τις ακτές προς το εσωτερικό και το τυπικό µεσογειακό κλίµα, το οποίο όµως 

διαφοροποιείται στις περιοχές που απέχουν από τη θάλασσα.  Συνολικά, το 45% του 

εδάφους της περιφέρειας είναι ορεινό, το 26% ηµιορεινό και το υπόλοιπο 29% 

πεδινό.  Οι διαφορές από νοµό σε νοµό είναι µεγάλες.  Ο Νοµός Αχαΐας, για 

παράδειγµα, καλύπτεται κατά 65% από ορεινά εδάφη, ο Νοµός Ηλείας είναι πεδινός 

σε ποσοστό 58%, ενώ στον Νοµό Ζακύνθου οι πεδιάδες είναι λίγες, αλλά γόνιµες.  



83 

 

 

Εικόνα 14. Γεωµορφολογικός χάρτης της περιοχής µελέτης 

(https://earth.google.com/web/)  

 

Γεωµορφολογία 

Το ανάγλυφο του Νοµού Αχαΐας διαµορφώνεται από τρεις κυρίως ορεινούς 

όγκους: του Παναχαϊκού (1.926 µ.) στον βορρά, των Αροανίων ή Χελµού (από την 

ονοµασία της υψηλότερης κορυφής) στα ανατολικά (2.341 µ.) και του Ερύµανθου ή 

Ωλονού (2.224 µ.) στα Νότια, στα σύνορα µε την Ηλεία.  Το Παναχαϊκό δεσπόζει 

στην περιοχή της Πάτρας, αλλά οι νότιες προεκτάσεις του συµπλέκονται µε τις 

προεκτάσεις του Ερύµανθου και του Χελµού, διαµορφώνοντας το πολύπλοκο 

ανάγλυφο της κεντρικής Αχαΐας µέχρι τους οικισµούς των Καλαβρύτων.  Σηµαντικό 

ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι τόσο ο Ερύµανθος όσο και ο Χελµός 

συνιστούν πολύπλοκα συγκροτήµατα επιµέρους βουνών που χωρίζονται από βαθιές 

χαράδρες σχηµατισµένες από τη διάβρωση που προκαλούν επί εκατοµµύρια χρόνια οι 

ροές πολυάριθµων υδάτινων ρευµάτων.  Αντίθετα, οι εδαφικές εξάρσεις είναι πολύ 

πιο περιορισµένες στην ανατολική πλευρά του Νοµού, µε συνέπεια στον χώρο αυτό 

να αναπτύσσονται αξιόλογες πεδιάδες, όπως για παράδειγµα της Κάτω Αχαΐας 

(Αχαγιάς).  
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Το ανάγλυφο του Νοµού Ηλείας παρουσιάζει µεγάλες αντιφάσεις.  Η ∆υτική 

πλευρά του, προς το Ιόνιο πέλαγος, είναι γενικά πεδινή και εύφορη, η ανατολική 

όµως είναι κατεξοχήν ορεινή, γιατί επηρεάζεται από πολλούς ορεινούς όγκους.  Στον 

Βορρά, στα σύνορα µε την Αχαΐα, το ανάγλυφο διαµορφώνεται από τις νότιες 

προεκτάσεις του Ερύµανθου, οι οποίες στην Ηλεία σχηµατίζουν το οροπέδιο της 

Φολόης, στην ανατολική άκρη της οποίας ρέει ο ποταµός Ερύµανθος, παραπόταµος 

του Αλφειού, που αποτελεί το σύνορο µεταξύ Ηλείας και Αρκαδίας.    

 

Ακτογραφία και νησιά  

Στην πλευρά του Κορινθιακού κόλπου, οι ακτές της Αχαΐας ξεκινούν από την 

περιοχή της Αιγείρας και µέχρι την Πάτρα είναι ελάχιστα διαµελισµένες.  Πιο 

σηµαντικός σχηµατισµός σε αυτό τον χώρο είναι το ακρωτήριο Ρίο, απέναντι από το 

Αντίρριο, ανατολικό άκρο του Πατραϊκού κόλπου. ∆υτικό άκρο αυτού του κόλπου 

και στα Νότια είναι το ακρωτήριο Άραξος.  Από εκεί και µέχρι το ακρωτήριο της 

Κυλλήνης, οι ακτές είναι χαµηλές και οµαλές, µε κύριο χαρακτηριστικό την 

παρουσία λιµνοθαλασσών (Καλογερά, Κοτύχι) που φιλοξενούν αξιόλογους 

υδροβιότοπους.  

Αξιόλογος σχηµατισµός των ακτών της Ηλείας είναι ο όρµος του Κατάκολου, 

δυτικά του Πύργου, ενώ από εκεί και µέχρι τις εκβολές του ποταµού Νέδα, η 

ακτογραµµή είναι σχεδόν ευθεία, χωρίς αξιόλογους σχηµατισµούς, πλην των 

εκβολών του Αλφειού και της µικρής ηφαιστειογενούς λίµνης Καϊάφα. Σε αυτή τη 

διοικητική περιφέρεια ανήκουν µόνο µερικές νησίδες των νοµών Ηλείας και 

Αιτωλοακαρνανίας.  

Μορφολογικά, η Ζάκυνθος µπορεί να διακριθεί σε δύο κύρια τµήµατα: το 

πεδινό ανατολικό τµήµα του νησιού που είναι πολύ πυκνοκατοικηµένο και το ορεινό, 

αραιοκατοικηµένο, στο δυτικό τµήµα µε το επίµηκες βουνό Βραχιώνας (756 µ.).  

Σχετικά ορεινή είναι και η νοτιοανατολική χερσόνησος Σκοπός (492 µ.).  Φυσικά, 

αυτή η γενική εικόνα αναλύεται σε πολλές άλλες και τα δύο βασικά αυτά τµήµατα 

περικλείουν µεγάλη ποικιλία µορφών, που προσδίδουν όχι µόνο µια ενδιαφέρουσα 

φυσιογνωµία αλλά και µια ιδιαίτερη κλίµακα, ενιαία σε όλη την έκταση του νησιού.  

Έτσι, στο πεδινό τµήµα, κατάφυτοι µαλακοί λόφοι διασπούν τη µονοτονία του 

κάµπου, ενώ οι εναλλαγές ερηµιάς και ανθρώπινης παρουσίας στο ορεινό τµήµα 

συνθέτουν ένα ωραιότατο τοπίο.  Τα παράλια του νησιού, χαµηλά και µε µικρό 
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διαµελισµό στην ανατολική πλευρά, είναι ψηλότερα στη δυτική και κάποτε βραχώδη 

και απότοµα.  Στο Νότιο τµήµα του νησιού εκτείνεται ο µεγάλος κόλπος του Λαγανά, 

µέσα στον οποίο βρίσκονται τα ακατοίκητα νησάκια Μαραθονήσι και Πελούζο.  

 

Υδρογραφία 

Οι άφθονες βροχές που πέφτουν στα ορεινά τµήµατα της περιφέρειας και το 

πολύπλοκο ανάγλυφο δηµιουργούν ένα υδρογραφικό δίκτυο που διαφέρει αισθητά 

µεταξύ των νοµών που την αποτελούν.  

Στον Νοµό Αχαΐας δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο ρεύµα και οι εποχιακές βροχές 

σχηµατίζουν πολυάριθµα µικρότερα ρεύµατα, τα οποία δεν έχουν τον χώρο και τον 

χρόνο να ενωθούν, τουλάχιστον στον Βορρά, γιατί εκεί οι ορεινοί όγκοι πλησιάζουν 

πολύ τις ακτές.  Έτσι, η αποστράγγιση του εδάφους πραγµατοποιείται µε ένα πλήθος 

µικρών ποταµών (Πείρος, Γλαύκος, Βουραϊκός, Σελινούς), οι περισσότεροι από τους 

οποίους έχουν τη µορφή χειµάρρων.  Παρά το µικρό µέγεθός τους, όµως, οι ποταµοί 

αυτοί µπορούν να δηµιουργήσουν πολλά προβλήµατα τους χειµερινούς µήνες καθώς 

µεταφέρουν πολύ νερό και κατεβαίνουν ορµητικά από µεγάλο υψόµετρο στο επίπεδο 

της θάλασσας.  Η ορµητικότητά τους, µάλιστα, τους αναγκάζει να µεταφέρουν φερτές 

ύλες, τις οποίες αποθέτουν σε µεγάλη έκταση στις εκβολές τους.  Στα Νότια της 

Αχαΐας οι συνθήκες είναι κάπως διαφορετικές, γιατί ακολουθεί η σηµαντική πεδιάδα 

της Ηλείας.  Έτσι υπάρχει χώρος και χρόνος για να δηµιουργηθεί ο Πηνειός ποταµός 

ή το τελικό τµήµα του Αλφειού, του µεγαλύτερου ποταµού της Πελοποννήσου.  Οι 

λίµνες της Πελοποννήσου είναι ελάχιστες. 

Στη Ζάκυνθο  δεν υπάρχουν ποταµοί, αλλά µόνο υπόγεια ύδατα καρστικής 

προέλευσης.  Το νησί λόγω της λιθολογίας του, έχει περιορισµένο υδρογραφικό 

δίκτυο.  Στη µέση της βορειοανατολικής ακτής υπάρχει η αλυκή Κατασταρίου.  

Παλαιότερα επίσης, υπήρχε µια εκτεταµένη βαλτώδης περιοχή στο νότιο πεδινό 

τµήµα που συνιστούσε τη λίµνη Μακρή,  η οποία αποξηράνθηκε  µε στραγγιστικά 

έργα και στη θέση της  µεταγενέστερα κατασκευάστηκε το Αεροδρόµιο.   Ο κύριος 

επιφανειακός υδροκρίτης είναι η κορυφογραµµή του όρους Βραχίων  που από δυτικά 

δηµιουργεί πολλές  µικρές λεκάνες απορροής.  Ανατολικά δηµιουργούνται τρεις 

κύριες λεκάνες απορροής  µε τελικούς αποδέκτες τους τρεις κύριους χειµάρρους του 

νησιού, τον χείµαρρο Αλυκών, τον χείµαρρο Αγίου Χαραλάµπους και τον χείµαρρο 

Λαγανά, που εκβάλλουν αντίστοιχα στον όρµο Αλυκών, νότια της πόλης της 

Ζακύνθου και στον κόλπο Λαγανά.  Η χαµηλή περιοχή των δύο τελευταίων 
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αποδεκτών έχει αποστραγγιστεί (λίµνη Μακρή)  και προστατεύεται από τα ανάντη 

νερά από  µια περιφερειακή τάφρο που έχει τα άκρα της στους δύο χειµάρρους, του 

Αγίου Χαραλάµπους και τον χείµαρρο Λαγανά (∆ιαµαντοπούλου, 1999) 

  

Κλίµα 

Στους Νοµούς Ηλείας και Αχαϊας το κλίµα είναι µεσογειακό µε µια σχετικά 

ψυχρή και υγρή περίοδο και µια θερµή και ξηρή.  Οι βροχές είναι πολλές στα ορεινά 

(πάνω από 1000 mm ετησίως) και αισθητά λιγότερες στα πεδινά, συνολικά όµως 

διατηρούν πολύ υψηλές τιµές, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της περιφέρειας βρίσκεται 

µεταξύ των ισόθερµων των 17,5°C και 18,5°C σε ό,τι αφορά τη µέση ετήσια 

θερµοκρασία.  Στην Πάτρα, η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 18,1°C, µε µέγιστες 

τιµές γύρω στους 38°C και ελάχιστες που σπανίως κατεβαίνουν κάτω από –2°C.  

Στην πόλη αυτή, οι ηµέρες βροχής κυµαίνονται από 60 µέχρι 90 τον χρόνο, ενώ το 

ετήσιο ύψος βροχής µεταξύ 350 και 600 mm.  Είναι προφανές ότι στις ορεινές 

περιοχές της περιφέρειας οι χειµερινές θερµοκρασίες κατεβαίνουν σε πολύ 

χαµηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι στα παράλια και οι χιονοπτώσεις δηµιουργούν συχνά 

έντονα προβλήµατα στις συγκοινωνίες.  

Το κλίµα της Ζακύνθου, θαλάσσιο µεσογειακό, είναι από τα ήπια της 

Ελλάδας. Η θερµοκρασία κατά τον ψυχρότερο µήνα, τον Ιανουάριο, παρουσιάζει 

µέση τιµή 11,2°C, και κατά τον θερµότερο, τον Ιούλιο, 26,1°C.  Οι χειµώνες είναι 

γενικά ήπιοι, τα καλοκαίρια δροσερά, και το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος λίγο 

κατώτερο των 15°C.  Η σχετική υγρασία του αέρα, που κυµαίνεται στο 70%, είναι 

µικρότερη από των Κυκλάδων, που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος.  Η 

νέφωση, µε µέση ετήσια τιµή 3,2% είναι από τις πιο µικρές της χώρας, ενώ σε 

ηλιοφάνεια (160 αίθριες ηµέρες, 30 νεφοσκεπείς) έρχεται δεύτερη, µετά τα 

∆ωδεκάνησα (http://www.e-

zakynthos.com/weather/gr_zante.zakynthos.weather.php).  
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6.2  Σταθµοί µελέτης 

Επιλέχθηκαν 3 σταθµοί µελέτης, για τους οποίους διαθέτουµε µετεωρολογικά 

δεδοµένα και δεδοµένα από τη βιβλιογραφία.  Αυτοί είναι του Πύργου από τον Νοµό 

Ηλείας, της Πάτρας από το Νοµό Αχαΐας και της Ζακύνθου από το Νοµό Ζακύνθου, 

όπως φαίνονται στον Πίνακας 11, ενώ στον Πίνακας 12 υπάρχουν πληροφορίες για 

τους αισθητήρες των σταθµών αυτών που χρησιµοποιούνται από τo EAA για τη λήψη 

και καταγραφή των µετεωρολογικών δεδοµένων. 

  

Πίνακας 11. Σταθµοί λήψης δεδοµένων, κωδικοί τους στον κόµβο meteo και θέση 

σταθµού (https://www.meteo.gr ) 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΘΕΣΗ 

Νοµός  Αχαΐας 

1. Πάτρα 
Σε οροφή κτιρίου Στερεωµένος στο ικρίωµα του φανού του 

Φάρου Λιµένος Πατρών 

Νοµός Ηλείας 

2. Πύργος Σε οροφή κτιρίου 

Νοµός Ζακύνθου 

3. 

 

Ζάκυνθος 

 

Σαρακινάδο/Οικολογική-Γεωργική 

Βρίσκεται σε χώµα 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

Πίνακας 12. Σταθµοί λήψης δεδοµένων, αισθητήρες (https://www.meteo.gr ) 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

/ 

ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΥΨΟΣ 

ΑΝΕΜΟ-

ΜΕΤΡΟΥ 

1. Πύργος 22 m 2 m 2,5 m 

2. Πάτρα 6 m 8 m 10 m 

3. Ζάκυνθος 10 m 2 m 5 m 

 

 

6.3 ∆εδοµένα  

Πύργος 

 Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τον κόµβο του Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών – ΕΑΑ  (https://www.meteo.gr), ελήφθησαν δεδοµένα 10λεπτων από 

Ιανουάριο 2014 έως και τον ∆εκέµβριο 2016.  Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν τιµές : 

1. Θερµοκρασίας  

2. Βροχής 

3. Ταχύτητας ανέµου  

4. Ηλιακής ακτινοβολίας. 

Ισχύει, όπως προκύπτει από τη θέση των µετεωρολογικών αισθητήρων, το 

Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) του σταθµού:  ΠΥΡΓΟΣ: 37
ο 

40΄ 10΄΄ . 

 

Πάτρα 
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 Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τον κόµβο του Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών – ΕΑΑ  (https://www.meteo.gr), ελήφθησαν ηµερήσιες τιµές θερµοκρασίας 

από Ιανουάριο 2014 έως και τον ∆εκέµβριο 2018.   

Ισχύει, όπως προκύπτει από τη θέση των µετεωρολογικών αισθητήρων, το 

Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) του σταθµού:  ΠΑΤΡΑ: 38
ο  

15΄ 32,51΄΄. 

Επίσης διαθέτουµε από τη βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) τις παραµέτρους a, b 

και c, όπως φαίνονται στον Πίνακας 13. 

 

Πίνακας 13. Τιµές a,b,c για Πάτρα από βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) 

ΠΑΤΡΑ 

a 0,0000553 

b -0,145 

c 0,0229 

Ζάκυνθος 

 Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τον κόµβο του Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών – ΕΑΑ (https://www.meteo.gr), ελήφθησαν ηµερήσιες τιµές θερµοκρασίας 

από Ιανουάριο 2014 έως και τον ∆εκέµβριο 2018.   

Ισχύει, όπως προκύπτει από τη θέση των µετεωρολογικών αισθητήρων, το 

Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) του σταθµού:   ΖΑΚΥΝΘΟΣ : 37
ο
 47΄ 24.53΄΄ . 

Επίσης διαθέτουµε από τη βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) τις παραµέτρους a, b 

και c, όπως φαίνονται στον Πίνακας 14. 

 

Πίνακας 14. Τιµές a,b,c για Ζάκυνθο από βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

a 0,0000478 

b -0,444 

c 0,0247 
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6.4 Σύγκριση δεδοµένων εργασίας µε δεδοµένα του 

Κλιµατικού Άτλαντα της ΕΜΥ 

 Οι µετεωρολογικές τιµές που ελήφθησαν ως δεδοµένα για τις περιοχές 

αφορούν κάποια έτη (3 έως 5 έτη) και ελήφθησαν από τον κόµβο του Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών – ΕΑΑ (https://www.meteo.gr).  Θα ήταν χρήσιµο να 

διαπιστώναµε εάν οι τιµές αυτών των ετών είναι χαρακτηριστικές της περιοχής.  Ένας 

τρόπος να πραγµατοποιήσουµε κάτι τέτοιο είναι να παρατηρήσουµε τις τιµές αυτές 

και πόσο µεταβάλλονται σε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.  Η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία-ΕΜΥ παρέχει τον Κλιµατικό Άτλαντα της Ελλάδος από 

το έτος 1971 έως και το 2000 που είναι διαθέσιµος στο http://climatlas.hnms.gr. 

Υπάρχει έτσι ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, 30ετία, µε το οποίο µπορούµε να 

συγκρίνουµε τα δεδοµένα των ετών που χρησιµοποιούµε στην παρούσα µελέτη. 

 Τα δεδοµένα αφορούν τιµές : 

-  Θερµοκρασίας αέρα – Air temperature σε 
0
C (µέγιστη-max, ελάχιστη-min, 

µέση µηνιαία-avg) 

- Υετού - Precipitation σε mm 

- Ηλιοφάνειας – Sunshine duration σε ώρες (h) 

Ακολουθούν τα δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα και η σύγκρισή τους ανά 

σταθµό µελέτης. 

Οι Πίνακες ξεκινούν από το µήνα Οκτώβριο, γιατί ακολουθούν το υδρολογικό 

έτος. 
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6.4.1 Πύργος 

∆εδοµένα meteo.gr 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων από τους αισθητήρες στο σταθµό του 

Πύργου που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη, για τα έτη από 2014 έως και 

2018, από  τον κόµβο meteo.gr φαίνονται στον Πίνακας 15. 

Πίνακας 15. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για τον Πύργο από τον κόµβο 

meteo.gr (για τα έτη 2014-2016) 

 
ΠΥΡΓΟΣ 

Μήνας Θερμοκρασία (
ο
C) Σχετική υγρασία (%) 

10 19,88 72,11 

11 16,04 74,29 

12 11,62 71,46 

1 11,91 74,32 

2 12,85 72,41 

3 13,77 73,76 

4 17,09 69,54 

5 19,87 69,10 

6 24,14 66,57 

7 27,40 62,75 

8 27,30 62,88 

9 24,07 69,76 
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∆εδοµένα 30ετίας από τον Κλιµατικό Άτλαντα EMY 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων που εµφανίζονται στον Κλιµατικό 

Άτλαντα της Ελλάδος, της ΕΜΥ, για τα έτη από 1971 έως και 2000, για τον σταθµό 

του Πύργου, φαίνονται στον Πίνακας 16. 

Πίνακας 16. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για τον Πύργο από τον 

Κλιµατικό Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για τους δώδεκα 

µήνες του έτους 

  ΠΥΡΓΟΣ 

 Μ

ήν

ας 

Διάρκεια 

ηλιοφά- 

νειας (h) 

Κατακρη-

μνίσματα 

(mm) 

Ελάχιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέγιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέση 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

10 215,19 86,14 13,22 24,05 18,80 

11 149,51 167,10 9,51 18,88 14,26 

12 123,49 140,32 6,70 15,37 11,04 

1 143,60 120,70 5,44 14,35 9,71 

2 144,57 104,27 5,60 14,41 10,04 

3 192,59 77,74 6,71 16,28 11,83 

4 226,07 57,48 9,10 19,41 15,15 

5 284,86 23,33 12,93 24,37 19,87 

6 336,28 6,55 16,32 28,75 24,13 

7 364,33 5,77 18,48 31,64 26,78 

8 337,07 12,74 18,91 31,81 26,59 

9 264,69 29,43 16,21 28,68 23,23 
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Τα δεδοµένα αυτά φαίνονται διαγραµµατικά στην Εικόνα 15 - Θερµοκρασία 

και Υετός και στην Εικόνα 16 -Ηλιοφάνεια.

 

Εικόνα 15. ∆ιάγραµµα τιµών θερµοκρασίας και υετού για τον σταθµό του Πύργου από 

µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 

1971-2000) 

 

 

Εικόνα 16. ∆ιάγραµµα τιµών ηλιοφάνειας για τον σταθµό του Πύργου από 

µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 

1971-2000) 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

Υ
ε

τό
ς

(m
m

)

Θ
ε

ρ
μ

ο
κ

ρ
α

σ
ία

(o
C

)

min T EMY

max T EMY

avg T EMY

Precipitation

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Δ
ιά

ρ
κ

ε
ια

 η
λ

ιο
φ

ά
ν

ε
ια

ς 
(h

)



94 

 

Σύγκριση µε τα δεδοµένα του σταθµού του Πύργου, meteo.gr 

Σύγκριση µεταξύ των παραπάνω δεδοµένων θερµοκρασίας και ταυτόχρονα οι 

τιµές υετού, παρουσιάζονται στην Εικόνα 17. 

 

Εικόνα 17. Σύγκριση µέσων µηνιαίων τιµών θερµοκρασίας και υετού τιµών 5ετίας από 

τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-2016) και τιµών 30ετίας του Κλιµατικού Άτλαντα 

της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για τον Πύργο 
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6.4.2 Πάτρα 

∆εδοµένα meteo.gr 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων από τους αισθητήρες στο σταθµό της 

Πάτρας που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη, για τα έτη από 2014 έως και 

2018, από  τον κόµβο meteo.gr φαίνονται στον Πίνακας 17. 

Πίνακας 17. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για την Πάτρα από τον κόµβο 

meteo.gr (για τα έτη 2014-2016)  

 
ΠΑΤΡΑ 

Μήνας Θερμοκρασία (
ο
C) 

10 20,22 

11 16,68 

12 12,75 

1 12,3 

2 12,81 

3 14,21 

4 17,06 

5 20,15 

6 24,01 

7 26,6 

8 27,56 

9 24,15 
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∆εδοµένα 30ετίας από τον Κλιµατικό Άτλαντα EMY 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων που εµφανίζονται στον Κλιµατικό 

Άτλαντα της Ελλάδος, της ΕΜΥ, για τα έτη από 1971 έως και 2000, για τον σταθµό 

της Πάτρας φαίνονται στον Πίνακας 18. 

Πίνακας 18. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για την Πάτρα από τον 

Κλιµατικό Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για τους δώδεκα 

µήνες του έτους  

 

ΠΑΤΡΑ 

Μ

ήν

ας 

Διάρκεια 

ηλιοφά-

νειας (h) 

Κατακρη-

μνίσματα 

(mm) 

Ελάχιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέγιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέση 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

10 200,83 62,24 13,59 22,68 18,08 

11 126,88 94,26 10,72 17,90 13,90 

12 96,21 116,94 8,12 15,17 11,60 

1 105,80 70,64 6,65 13,21 9,73 

2 124,87 93,13 7,06 13,15 9,81 

3 175,91 63,03 8,35 15,00 11,13 

4 228,35 37,02 11,02 18,77 14,93 

5 268,55 21,25 13,94 24,09 19,86 

6 308,47 5,49 17,87 28,75 24,62 

7 344,63 4,50 19,61 29,31 25,63 

8 302,16 4,66 19,56 28,86 25,08 

9 256,34 16,85 16,88 26,57 22,94 

 

Τα δεδοµένα αυτά παρουσιάζονται στην  

Εικόνα 18 για τη Θερµοκρασία και τον Υετό και στην Εικόνα 19 για την 

Ηλιοφάνεια. 
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Εικόνα 18. ∆ιάγραµµα τιµών θερµοκρασίας και υετού για τον σταθµό της Πάτρας από 

µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 

1971-2000) 

 

Εικόνα 19. ∆ιάγραµµα τιµών ηλιοφάνειας για τον σταθµό της Πάτρας από 

µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 

1971-2000) 
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Σύγκριση µε τα δεδοµένα του σταθµού της Πάτρας, meteo.gr 

Σύγκριση µεταξύ των δεδοµένων θερµοκρασίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 

20. 

 

Εικόνα 20. Σύγκριση µέσων µηνιαίων τιµών θερµοκρασίας και υετού τιµών 5ετίας από 

τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-2018) και τιµών 30ετίας του Κλιµατικού Άτλαντα 

της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για την Πάτρα 
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6.4.3 Ζάκυνθος 

∆εδοµένα meteo.gr 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων από τους αισθητήρες στο σταθµό της 

Ζακύνθου που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη, για τα έτη από 2014 έως και 

2018, από  τον κόµβο meteo.gr φαίνονται στον Πίνακας 19. 

Πίνακας 19. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για την Ζάκυνθο από τον 

κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-2018) 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Μήνας Θερμοκρασία (
ο
C) 

10 18,72 

11 15,05 

12 10,75 

1 10,66 

2 11,48 

3 12,75 

4 15,59 

5 19,09 

6 23,37 

7 25,94 

8 26,32 

9 22,58 
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∆εδοµένα 30ετίας από τον Κλιµατικό Άτλαντα EMY 

Οι µέσες µηνιαίες τιµές δεδοµένων που εµφανίζονται στον Κλιµατικό 

Άτλαντα της Ελλάδος, της ΕΜΥ, για τα έτη από 1971 έως και 2000, για τον σταθµό 

Ζακύνθου, φαίνονται στον Πίνακας 20. 

 

Πίνακας 20. Μέσες τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων για την Ζάκυνθο από τον 

Κλιµατικό Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για τους δώδεκα 

µήνες του έτους  

  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Μ

ήν

ας 

Διάρκεια 

ηλιοφά-

νειας (h) 

Κατακρη-

μνίσματα 

(mm) 

Ελάχιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέγιστη 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

Μέση 

θερμοκρασία 

αέρα (
o
C) 

10 215,44 112,98 12,63 23,71 19,20 

11 158,58 174,40 10,22 18,96 14,93 

12 122,23 149,61 7,53 15,84 11,74 

1 145,06 129,51 5,93 13,99 9,63 

2 147,93 114,68 6,07 13,85 9,97 

3 196,37 88,54 6,99 15,63 11,58 

4 243,44 57,12 9,12 18,89 15,17 

5 307,75 19,24 11,98 23,81 19,82 

6 363,78 5,48 15,43 28,04 24,01 

7 374,46 4,92 17,04 30,63 26,59 

8 341,97 9,63 17,85 31,12 26,77 

9 272,77 30,71 15,42 28,18 22,99 

 

Τα δεδοµένα αυτά παρουσιάζονται στην Εικόνα 21 για Θερµοκρασία και 

Υετό και Εικόνα 22 για Ηλιοφάνεια. 
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Εικόνα 21. ∆ιάγραµµα τιµών θερµοκρασίας και υετού για τον σταθµό της Ζακύνθου 

από µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα 

έτη 1971-2000) 

 

Εικόνα 22.   ∆ιάγραµµα τιµών ηλιοφάνειας για τον σταθµό της Ζακύνθου από 

µετεωρολογικά δεδοµένα του Κλιµατικού Άτλαντα της Ελλάδος της ΕΜΥ (για τα έτη 

1971-2000) 
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Σύγκριση µε τα δεδοµένα του σταθµού της Ζακύνθου, meteo.gr 

Σύγκριση µεταξύ των δεδοµένων θερµοκρασίας φαίνεται διαγραµµατικά στην 

Εικόνα 23. 

 

Εικόνα 23. Σύγκριση µέσων µηνιαίων τιµών θερµοκρασίας και υετού τιµών 5ετίας από 

τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-2018) και τιµών 30ετίας του Κλιµατικού Άτλαντα 

της ΕΜΥ (για τα έτη 1971-2000) για την Ζάκυνθο 

 

 Από τις συγκρίσεις, ιδιαίτερα από τα διαγράµµατα φαίνεται ότι τα δεδοµένα 

3ετίας ή 5ετίας από τον κόµβο του meteo.gr αποτελούν µια άριστη προσέγγιση των 

µετεωρολογικών τιµών που χαρακτηρίζουν τους σταθµούς µελέτης σε µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα και άρα αποτελούν χαρακτηριστικές τιµές του κάθε σταθµού 

µελέτης.  Μας επιτρέπουν συνεπώς να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα δεδοµένα για να 

υπολογίσουµε τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή στα σηµεία αυτά µε τη βοήθεια 

υδρολογικών µοντέλων ή να προβλέψουµε τις τιµές εξατµισοδιαπνοής άλλων 

σηµείων µε χωρική παρεµβολή των δεδοµένων αυτών. 
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6.5 Επεξεργασία χρονοσειρών και δηµιουργία χρονοσειρών 

δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

Με τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από τους 3 σταθµούς δηµιουργήθηκαν 

χρονοσειρές παραµέτρων µε χρήση της εφαρµογής ανάλυσης υδρολογικών 

δεδοµένων, « Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ».   

Από τη διαδικασία που εφαρµόστηκε προέκυψαν οι χρονοσειρές κάθε 

µεταβλητής, για κάθε έναν από τους 3 σταθµούς για το σύνολο των υπό µελέτη ετών. 

Το επόµενο βήµα ήταν η συνάθροιση των τιµών των παραµέτρων σε 

µεγαλύτερο χρονικό βήµα από αυτό των 10λεπτων. Αρχικά σε ωριαίες, µετά σε 

ηµερήσιες (µόνο για τα δεδοµένα του σταθµού του Πύργου) και στη συνέχεια σε 

µηνιαίες.  

Προηγήθηκε αποσφαλµάτωση των χρονοσειρών µε συµπλήρωση των 

ελλειπουσών τιµών. Επιλέχθηκαν να αγνοηθούν µέχρι 3 ελλείπουσες τιµές για 

ωριαίες µέσες τιµές, 12 για ηµερήσιες και 10 για µηνιαίες. Το αποτέλεσµα που 

προέκυψε είναι ο µηνιαίος µέσος όρος για κάθε µία από τις χρονοσειρές, για κάθε 

σταθµό και για κάθε µεταβλητή. 

Με τη βοήθεια του λογισµικού «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ » υπολογίστηκε η µηνιαία 

δυνητική εξατµισοδιαπνοή για κάθε σταθµό για τις διαθέσιµες χρονοσειρές µε βάση 

τις παρακάτω µεθόδους: 

- την Παραµετρική µέθοδο  

- το µοντέλο Penman 

- το µοντέλο Penman-Monteith 

- το µοντέλο Hargreaves για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για τον 

σταθµό του Πύργου. 
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6.5.1 Πύργος 

 Για τον σταθµό του Πύργου υπάρχουν από το ΕΑΑ (https://www.meteo.gr) 

πρωτογενή υδροµετεωρολογικά δεδοµένα από 10λεπτες µετρήσεις για τα έτη 2014 

έως και 2016. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

1. Από τα 10λεπτα πρωτογενή δεδοµένα προέκυψαν χρονοσειρές µέσων 

µηνιαίων τιµών που αφορούν (Εικόνα 24): 

-  θερµοκρασία  (Temp) σε 
0
C 

- υγρασία (HUM) σε mm 

- ταχύτητα ανέµου (WS) σε m/s
2
 

- ηλιακή ακτινοβολία (SR) σε KJ/m
2
/d 

 

Εικόνα 24.  Χρονοσειρές στον Υδρογνώµονα µέσων µηνιαίων τιµών µετεωρολογικών 

δεδοµένων για τον σταθµό του Πύργου από τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-2016) 

 

Εισάγοντας τις παραπάνω χρονοσειρές, καθώς και µε την εισαγωγή του 

γεωγραφικού πλάτους (37
0 

40΄ 10΄΄ ) και του υψόµετρου (24m) των αισθητήρων του 
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σταθµού, υπολογίστηκαν οι παράµετροι a, b, c της Παραµετρικής µεθόδου 

υπολογισµού της µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (Πίνακας 21). 

 

 

 

Πίνακας 21. Παράµετροι a,b,c που προκύπτουν από 10λεπτα δεδοµένα από τον κόµβο 

meteo.gr για τον σταθµό του Πύργου 

Παράµετροι Τιµή 

a 6,73.10
-5 

b -0,474 

c 1,71.10
-2 

 

2. Με τη χρήση των παραµέτρων a, b, c που βρέθηκαν υπολογίστηκε η µηνιαία 

δυνητική εξατµισοδιαπνοή µε τη βοήθεια της εφαρµογής «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ», 

που αφορούν: 

-  το µοντέλο Hargreaves για το χρονικό διάστηµα 2014 ως 2016 (Πίνακας 

22) 

- την Παραµετρική µέθοδο (Πίνακας 23) 

- το µοντέλο Penman-Monteith (Πίνακας 24). 

 

 

Πίνακας 22.  Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό του Πύργου µε το µοντέλο Hargreaves (για τα έτη 2014-2016) 
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Πίνακας 23. Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό του Πύργου µε την Παραµετρική µέθοδο (για τα έτη 2014-2016) 

 

 

 Πίνακας 24.  Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό του Πύργου µε το µοντέλο Penman-Monteith (για τα έτη 2014-2016) 

 

3. Τα αποτελέσµατα µεταφέρθηκαν σε λογιστικό φύλλο της σουίτας Excel, όπως 

φαίνεται στον Πίνακας 25. Στον πίνακα έχουν τεθεί οι τιµές µε βάση το 

υδρολογικό έτος (από Οκτώβριο έως Σεπτέµβριο). 
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 Πίνακας 25. Τιµές µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε βάση τις µεθόδους 

Παραµετρική και Penman-Monteith 

Μήνας 
Παραμετρική (mm) 

Penman-Montheith 

(mm) 
10 104,77 104,62 

11 70,73 74,24 

12 56,39 52,42 

1 61,47 59,64 

2 72,08 74,79 

3 103,77 100,70 

4 134,23 144,69 

5 169,31 163,27 

6 197,37 199,11 

7 225,92 221,79 

8 204,94 205,06 

9 148,35 145,96 

 

Παρατηρήσεις: 

-  Η ηλιακή ακτινοβολία αφορά ηµερήσιες τιµές, γεγονός που οδήγησε στον 

πολλαπλασιασµό επί 28, 30 ή 31 ηµέρες ανάλογα το µήνα, ώστε να 

έχουµε την µέση µηνιαία ηλιακή ακτινοβολία. 

- Σε ό,τι αφορά την θερµοκρασία, από τις µετρήσεις του αισθητήρα ήταν 

διαθέσιµες οι τιµές οι αφορούν το χρονικό διάστηµα 5/2014 έως και 

12/15.  Το γεγονός αυτό ξεπεράστηκε µε την εύρεση µέσω του µοντέλου 

Hargreaves, που αναφέρθηκε προηγουµένως, του υπόλοιπου χρονικού 

διαστήµατος και ενσωµάτωση των τιµών αυτών στις τιµές αποτελεσµάτων 

του µοντέλου Penman-Monteith. 
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6.5.2 Πάτρα 

Για τον σταθµό της Πάτρας υπάρχουν από τo EAA (https://www.meteo.gr) 

πρωτογενή υδροµετεωρολογικά δεδοµένα ηµερήσιας µέσης θερµοκρασίας, για τα έτη 

2014 έως και 2018.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

1. Από τα ηµερήσια πρωτογενή δεδοµένα προέκυψε χρονοσειρά µέσων µηνιαίων 

τιµών που αφορούν την θερµοκρασία  (Temp) σε 
0
C  (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25. Χρονοσειρά µέσων µηνιαίων τιµών µετεωρολογικών δεδοµένων-

θερµοκρασίας για τον σταθµό της Πάτρας από τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-

2018) 

 

2. Εισάγοντας την παραπάνω χρονοσειρά και τις παραµέτρους a, b, c της 

Παραµετρικής εξίσωσης της εξατµισοδιαπνοής από τη βιβλιογραφία (Τέγος, 

2007) καθώς και µε την εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους (38
0 

15΄ 32.51΄΄)  

και του υψόµετρου των αισθητήρων του σταθµού (14m), υπολογίστηκε η 
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µηνιαία δυνητική εξατµισοδιαπνοή µε την Παραµετρική µέθοδο µε τη 

βοήθεια της εφαρµογής «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ». 

3. Τα αποτελέσµατα µεταφέρθηκαν σε λογιστικό φύλλο της σουίτας Excel, όπως 

φαίνεται στον Πίνακας 26. Στον Πίνακα έχουν τεθεί οι τιµές µε βάση το 

υδρολογικό έτος (από Οκτώβριο έως Σεπτέµβριο). 

 

 

 

 Πίνακας 26. Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό της Πάτρας µε την Παραµετρική µέθοδο 

Μήνας Παραμετρική (mm) 

10 83,18 

11 54,36 

12 42,25 

1 45,14 

2 52,01 

3 77,81 

4 102,13 

5 134,73 

6 163,26 

7 189,97 

8 183,38 

9 123,44 
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6.5.3 Ζάκυνθος 

Για τον σταθµό της Ζακύνθου υπάρχουν από τo EAA (https://www.meteo.gr) 

πρωτογενή µετεωρολογικά δεδοµένα ηµερήσιας µέσης θερµοκρασίας, για τα έτη 

2014 έως και 2018.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

1. Από τα ηµερήσια πρωτογενή δεδοµένα προέκυψε χρονοσειρά µέσων µηνιαίων 

τιµών που αφορούν την θερµοκρασία  (Temp) σε 
0
C  (Εικόνα 26).

 

Εικόνα 26. Χρονοσειρά µέσων µηνιαίων τιµών µετεωρολογικών δεδοµένων-

θερµοκρασίας για τον σταθµό της Ζακύνθου από τον κόµβο meteo.gr (για τα έτη 2014-

2018) 

 

2. Εισάγοντας την παραπάνω χρονοσειρά και τις παραµέτρους a, b, c της 

Παραµετρικής εξίσωσης της εξατµισοδιαπνοής από τη βιβλιογραφία (Τέγος, 

2007) καθώς και µε την εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους (37
0
 47΄  
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24.53΄΄) και του υψόµετρου των αισθητήρων του σταθµού (12m), 

υπολογίστηκε η µηνιαία δυνητική εξατµισοδιαπνοή µε τη βοήθεια της 

εφαρµογής «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ». 

3. Τα αποτελέσµατα µεταφέρθηκαν σε λογιστικό φύλλο της σουίτας Excel, όπως 

φαίνεται στον Πίνακας 27. Στον Πίνακα έχουν τεθεί οι τιµές µε βάση το 

υδρολογικό έτος (από Οκτώβριο έως Σεπτέµβριο). 

 

Πίνακας 27. Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό της Ζακύνθου µε την Παραµετρική µέθοδο 

Μήνας Παραμετρική (mm) 

10 90,87 

11 62,08 

12 49,24 

1 52,03 

2 57,29 

3 81,10 

4 103,30 

5 137,46 

6 172,82 

7 206,15 

8 195,68 

9 130,01 
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Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα  

 Τα αποτελέσµατα για τους 3 σταθµούς µελέτης κατόπιν του υπολογισµού της 

εξατµισοδιαπνοής µε χρήση του λογισµικού «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ» φαίνονται στον 

Πίνακας 28 και στον Πίνακας 29. 

 

Πίνακας 28. Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό του Πύργου µε την Παραµετρική µέθοδο και το µοντέλο Penman-Monteith 

Μήνας 
Παραμετρική 

(mm) 
Penman-Montheith 

(mm) 
10 104,77 104,62 

11 70,73 74,24 

12 56,39 52,42 

1 61,47 59,64 

2 72,08 74,79 

3 103,77 100,70 

4 134,23 144,69 

5 169,31 163,27 

6 197,37 199,11 

7 225,92 221,79 

8 204,94 205,06 

9 148,35 145,96 

 

 

Πίνακας 29. Αποτελέσµατα Υδρογνώµονα µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής για 

τον σταθµό της Πάτρας και της Ζακύνθου µε την Παραµετρική µέθοδο 

Μήνας 
Παραμετρική (mm) 

Πάτρα 

Παραμετρική (mm) 

Ζάκυνθος 

10 83,18 90,87 

11 54,36 62,08 

12 42,25 49,24 

1 45,14 52,03 

2 52,01 57,29 

3 77,81 81,10 

4 102,13 103,30 

5 134,73 137,46 

6 163,26 172,82 

7 189,97 206,15 

8 183,38 195,68 

9 123,44 130,01 



113 

 

6.6 Χωρική παρεµβολή τιµών εξατµισοδιαπνοής µε χρήση 

Σύστηµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Με σκοπό την δηµιουργία χωρικής πληροφορίας για την δυνητική 

εξατµισοδιαπνοή και την µεταβολή της στην περιοχή µελέτης, παράχθηκαν χάρτες µε 

βάση τις σηµειακές τιµές που υπολογίστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, σύµφωνα 

µε τα παρακάτω σενάρια: 

i. Χωρική ολοκλήρωση ΡΕΤ χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα και των 3 σταθµών. 

ii. Χωρική ολοκλήρωση ΡΕΤ χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των σταθµών 

Πάτρας και Ζακύνθου. 

iii. Χωρική ολοκλήρωση των παραµέτρων της Παραµετρικής µεθόδου 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των σταθµών Πάτρας και Ζακύνθου και 

συνδυασµός τους στο ΣΓΠ. 

Το τελευταίο σενάριο εφαρµογής είναι και αυτό που προτείνεται γενικότερα για 

την εφαρµογή της Παραµετρικής µεθόδου (Tegos et al., 2015, 2017). 

Τα παραπάνω σενάρια υλοποιήθηκαν ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα στο 

λογισµικό QGIS: 

1. Έγινε εισαγωγή: 

- του γεωγραφικού µήκους και πλάτους κάθε σταθµού (Πύργου, Πάτρα, 

Ζάκυνθος) 

- της δορυφορικής εικόνας της υπό εξέτασης περιοχής (Google maps) 

- των ορίων των νοµών από τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ). 

2. ∆ηµιουργήθηκαν ψηφιδωτά επίπεδα (raster layers) από χωρική παρεµβολή 

των αποτελεσµάτων εξατµισοδιαπνοής, για κάθε µήνα (12 layers σε κάθε 

περίπτωση) ανάλογα την µοντέλο-µέθοδο υπολογισµού. Εισήχθησαν δηλαδή 

οι τιµές εξατµισοδιαπνοής και σχετίστηκαν χωρικά µε τα σηµεία των 3 

σταθµών µελέτης. 

3. Όπου χρειάστηκε καταγράφηκαν οι τιµές που προέκυψαν (τιµές πρόβλεψης 

από την χωρική παρεµβολή IDW, είτε δηµιουργήθηκαν layers από την 

εφαρµογή εξισώσεων-µοντέλων εξατµισοδιαπνοής, είτε δηµιουργήθηκαν 



114 

 

layers που δείχνουν τη διαφορά-σύγκριση ανάµεσα σε τιµές εξατµισοδιαπνοή 

που προέκυψαν από διαφορετική µέθοδο, για τις ίδιες περιοχές. 

4. Τελικά δηµιουργήθηκαν χάρτες (12 µηνών για κάθε περίπτωση) ως 

αποτέλεσµα της χωρικής παρεµβολής σε κάθε περίπτωση. 

Προέκυψαν συνεπώς οι παρακάτω χωρικές παρεµβολές  µε χρήση της 

µεθόδου IDW µαζί µε τις αντίστοιχες οµάδες χαρτών. 

6.6.1 Εφαρµογή της µεθόδου IDW µε χρήση δεδοµένων ΡΕΤ και από 

τους 3 σταθµούς  

 Σε αυτή την περίπτωση έγινε χωρική παρεµβολή χρησιµοποιώντας τις τιµές 

µηνιαίας δυνητικής εξατµισοδιαπνοής της Παραµετρικής µεθόδου που 

προέκυψαν από τα δεδοµένα και των 3 σταθµών (Πίνακας 29 και Πίνακας 30), ως 

εξής: 

- Πύργου από 10λεπτες µετρήσεις θερµοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέµου 

και ηλιακής ακτινοβολίας 

- Πάτρας από ηµερήσιες µετρήσεις θερµοκρασίας και παραµέτρους a,b,c από 

βιβλιογραφία (Τέγος, 2007). 

-  Ζακύνθου από ηµερήσιες µετρήσεις θερµοκρασίας και παραµέτρους a,b,c από 

βιβλιογραφία (Τέγος, 2007). 

 Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν 12 χάρτες εξατµισοδιαπνοής µε την 

Παραµετρική µέθοδο (PET PAR), για κάθε µήνα από Ιανουάριο έως ∆εκέµβριο 

(Οµάδα Χαρτών 1). 
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Οµάδα Χαρτών 1  Χάρτες εξατµισοδιαπνοής για τους 3 σταθµούς µελέτης µε την 

Παραµετρική µέθοδο 
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6.6.2 Εφαρµογή της µεθόδου IDW µε χρήση δεδοµένων ΡΕΤ από τους 

σταθµούς Πάτρας και Ζακύνθου  

Σε αυτή την περίπτωση έγινε χωρική παρεµβολή των τιµών εξατµισοδιαπνοής 

της Παραµετρικής µεθόδου χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των σταθµών, Πάτρας 

και Ζακύνθου (Πίνακας 23).  Κατόπιν, εντοπίστηκαν στο ΣΓΠ οι τιµές ΡΕΤ που 

προέκυψαν από την χωρική ολοκλήρωση µε την µέθοδο IDW στη θέση του 

σταθµού στον Πύργο. 

Προέκυψαν 12 χάρτες εξατµισοδιαπνοής για κάθε µήνα για τους 2 σταθµούς 

µελέτης (και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου) (Οµάδα Χαρτών 2).
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Οµάδα Χαρτών 2. Χάρτες IDW εξατµισοδιαπνοής για τους 2 σταθµούς µελέτης µε την 

Παραµετρική µέθοδο και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου 

 

6.6.3 Χωρικός υπολογισµός δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε βάση την 

παραµετρική µέθοδο  

 Σε αυτή την περίπτωση υπολογίστηκε η µηνιαία δυνητική εξατµισοδιαπνοή µε 

χρήση χωρικής επεξεργασίας των διαθέσιµων raster: α) των παραµέτρων a, b, c 

της Παραµετρικής µεθόδου, β) της ηλιακής ακτινοβολίας και γ) της 

θερµοκρασίας. 

 Η σχέση που περιγράφει το µοντέλο δυνητικής εξατµισοδιαπνοής της 

Παραµετρικής µεθόδου, έχει ήδη αναλυθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο 

(Κουτσογιάνης & Ξανθόπουλος, 1999): 

 PET =  
¦	u4			 §�	F		¨	�   (6.1) 

όπου:  a, b, c είναι οι τρεις παράµετροι 

           Ra, είναι η άµεση ή εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία και  

     Τ, είναι η µέση µηνιαία θερµοκρασία. 

Για να προκύψει το raster layer της εξατµισοδιαπνοής σύµφωνα µε τον 

παραπάνω τύπο θα πρέπει να υπάρχουν τα raster layers της θερµοκρασίας, της 

ηλιακής ακτινοβολίας των a, b, c και της θερµοκρασίας. Κατόπιν 
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πραγµατοποιείται εισαγωγή της εξίσωσης της Παραµετρικής µεθόδου στο raster 

calculator του QGIS, για κάθε µήνα και προκύπτουν τα αντίστοιχα raster layers.     

Απαιτούνται συνεπώς τα εξής raster layers και χάρτες: 

Α.  Χάρτες µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας T  

Οι τιµές θερµοκρασίας είναι οι µέσες µηνιαίες από τα δεδοµένα των τριών 

σταθµών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA, https://www.meteo.gr) και 

φαίνονται στον Πίνακας 30. Ειδικότερα για το σταθµό του Πύργου, οι τιµές 

προέκυψαν από συνάθροιση των 10λεπτων καταγραφών θερµοκρασίας. 

Πίνακας 30. Τιµές µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας από EAA από τον κόµβο meteo.gr 

(για τα έτη 2014-2016) 

  Πύργος (
o
C) Πάτρα (

o
C) Ζάκυνθος (

o
C) 

Ιανουάριος 11,91 12,30 10,66 

Φεβρουάριος 12,85 12,81 11,48 

Μάρτιος 13,77 14,21 12,75 

Απρίλιος 17,09 17,06 15,59 

Μάιος 19,87 20,15 19,09 

Ιούνιος 24,14 24,01 23,37 

Ιούλιος 27,40 26,60 25,94 

Αύγουστος 27,30 27,56 26,32 

Σεπτέµβριος 24,07 24,15 22,58 

Οκτώβριος 19,88 20,22 18,72 

Νοέµβριος 16,04 16,68 15,05 

∆εκέµβριος 11,62 12,75 10,75 

 

Οι χάρτες θερµοκρασίας Τ  (Οµάδα Χαρτών 3), προέκυψαν από χωρική 

ολοκλήρωση των σηµειακών τιµών θερµοκρασίας στις θέσεις των τριών σταθµών 

µε την µέθοδο IDW στο QGIS. 
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Οµάδα Χαρτών 3. Χάρτες µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας από ΕΑΑ για τους 3 

σταθµούς µελέτης (για τα έτη 2014-2016) 

 

 

Β.  Χάρτες µηνιαίας εξωγήινης ή άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας Ra  

Η λαµβανόµενη εξωγήινη ή άµεση ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της γήινης 

ατµόσφαιρας (Ra) έχει χαρακτηριστική τιµή για κάθε περιοχή, µεταβαλλόµενη 

εποχιακά και ηµερήσια εξαρτώµενη από τη θέση και απόσταση του ήλιου καθώς 

και από τη διάρκεια της ηµέρας.  Συνεπώς είναι συνάρτηση του γεωγραφικού 

πλάτους (ϕ) για κάθε περιοχή µελέτης (Στάµος, 2012).   

Τα raster layers µηνιαίας εξωγήινης ακτινοβολίας της περιοχής µελέτης (Ν. 

Μαλάµος, προσωπική επικοινωνία, 18 Μαΐου 2020) για κάθε µήνα έχουν σταθερή 

οριζόντια τιµή (αφού πρόκειται για το ίδιο γεωγραφικό πλάτος γεγονός που 

συνεπάγεται ίδια τιµή Ra), µε αποτέλεσµα να έχουν τη µορφή που φαίνεται στην 

Οµάδα Χαρτών 4.  
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Ιανουάριος 

 

Φεβρουάριος 

 

Μάρτιος 

 

Απρίλιος 

 

Μάιος 

 

Ιούνιος 

 

Ιούλιος 

 

Αύγουστος 
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Σεπτέµβριος 

 

Οκτώβριος 

 

Νοέµβριος 

 

∆εκέµβριος 

 

Οµάδα Χαρτών 4. Raster layers µέσης µηνιαίας ακτινοβολίας για τους 3 σταθµούς 

µελέτης 

 

Γ.  Χάρτες µηνιαίων παραµέτρων a, b, c  

Με σκοπό την εµβάθυνση, δηµιουργήθηκαν χάρτες των παραµέτρων a, b, c σε 

µηνιαία κλίµακα για τις εξής περιπτώσεις: 

Από 3 σταθµούς µελέτης µε τα εξής δεδοµένα: 

- για τον Πύργο τα a,b,c που υπολογίστηκαν στην εφαρµογή «Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ» 

- για Πάτρα και Ζάκυνθο από τη βιβλιογραφία (Τέγος, 2007), όπως φαίνεται στον 

Πίνακας 31.   
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Πίνακας 31. Τιµές παραµέτρων a,b,c για τους 3 σταθµούς µελέτης από δεδοµένα και 

βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) 

  a b c 

Πύργος 0,0000799 -0,198 0,0192 

Πάτρα 0,0000553 -0,145 0,0229 

Ζάκυνθος 0,0000478 -0,444 0,0247 

 

Προέκυψαν συνεπώς οι εξής χάρτες των παραµέτρων a, b, c για τους 3 σταθµούς 

µελέτης (Οµάδα Χαρτών 5). 
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Οµάδα Χαρτών 5. Χάρτες IDW παραµέτρων a,b,c από βιβλιογραφία για Πάτρα, 

Ζάκυνθο και από µετεωρολογικά δεδοµένα για τον σταθµό του Πύργου 
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Από 2 σταθµούς µελέτης (Πάτρας και Ζακύνθου) όπως προηγουµένως και 

εύρεση των τιµών των παραµέτρων στη θέση του σταθµού του Πύργου από την 

χωρική ολοκλήρωση µε χρήση της IDW µε βάση τα δεδοµένα των 2 σταθµών.  Οι 

τιµές που προέκυψαν από το raster layer για τον σταθµό του Πύργου είναι οι εξής 

(Πίνακας 32): 

 

Πίνακας 32. Τιµές παραµέτρων a,b,c για τον σταθµό του Πύργου από πρόβλεψη µε 

IDW στο σύστηµα GIS 

 
a b c 

Πύργος (IDW) 0,000051 -0,315 0,0239 

 

Προέκυψαν συνεπώς οι εξής χάρτες a, b, c µε βάση τα δεδοµένα των 2 σταθµών, 

(Οµάδα Χαρτών 6). 
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Οµάδα Χαρτών 6. Χάρτες IDW παραµέτρων a,b,c από βιβλιογραφία για Πάτρα, 

Ζάκυνθο και πρόβλεψη παραµέτρων για τον σταθµό του Πύργου 
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6.6.4 Χάρτες δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε την Παραµετρική µέθοδο 

Με την εισαγωγή της εξίσωσης (6.1) στο σύστηµα GIS έγινε υπολογισµός των 

raster δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε χρήση του εργαλείου raster calculator και 

προέκυψαν οι παρακάτω οµάδες χαρτών: 

Α. Χάρτες εξατµισοδιαπνοής µε τις παραµέτρους a, b, c να προέρχονται και από 

τους 3 σταθµούς µελέτης (Οµάδα Χαρτών 7). 
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Οµάδα Χαρτών 7. Χάρτες IDW εξατµισοδιαπνοής για τους 3 σταθµούς µελέτης µε την 

µε την συνάρτηση των παραµέτρων a,b,c, θερµοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας 
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Β. Χάρτες εξατµισοδιαπνοής µε τις  παραµέτρους a, b, c να προέρχονται από τους 

2 σταθµούς µελέτης και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου (Οµάδα Χαρτών 8). 
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Οµάδα Χαρτών 8. Χάρτες IDW εξατµισοδιαπνοής για τους 2 σταθµούς µελέτης µε την 

συνάρτηση των παραµέτρων a, b, c, θερµοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας και 

πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου των παραµέτρων a, b, c 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

7.1  Σύγκριση αποτελεσµάτων εξατµισοδιαπνοής των 

διαφορετικών προσεγγίσεων 

Η βάση σύγκρισης, δηλαδή οι τιµές αναφοράς, ήταν οι τιµές δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής όπως αυτή υπολογίστηκε µε την µέθοδο Penman–Monteith για τον 

σταθµό του Πύργου. Η χρονοσειρά της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε την µέθοδο 

Penman–Monteith χρησιµοποιήθηκε για να υπολογιστούν οι παράµετροι της 

Παραµετρικής µεθόδου στη θέση του σταθµού στον Πύργο, που δεν ήταν διαθέσιµοι 

από τη βιβλιογραφία. 

Η παρακάτω ανάλυση περιλαµβάνει τη σύγκριση των τιµών της δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής που προέκυψαν από τη χωρική παρεµβολή στο σύστηµα GIS µε 

µεθόδους υπολογισµού που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, µε τις 

αντίστοιχες της µεθόδου Penman – Monteith για τον σταθµό του Πύργου, σηµειακά 

και χωρικά. 

7.2  Σηµειακή ανάλυση 

 Η σύγκριση αφορά τις τιµές Παραµετρικής µεθόδου και µοντέλου Penman-

Monteith που προκύπτουν από τα µετεωρολογικά δεδοµένα (10λεπτα δεδοµένα 

θερµοκρασίας από τον κόµβο meteo.gr) µε τις τιµές που προκύπτουν από : 

- IDW από 2 σταθµούς (Πάτρα, Ζάκυνθος) για τους οποίους έχουµε 

θερµοκρασία από µετεωρολογικά δεδοµένα και παραµέτρους a, b, c, από 

τη βιβλιογραφία (Τέγος, 2007) 

- IDW συνάρτησης παραµέτρων a, b, c από 2 σταθµούς (Πάτρα, Ζάκυνθος), 

µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας και ηλιοφάνειας και  

- IDW συνάρτησης παραµέτρων a, b, c από 3 σταθµούς (οι 2 σταθµοί 

Πάτρα, Ζάκυνθος από βιβλιογραφία κα ο σταθµός του Πύργου από 

πρόβλεψη µε IDW των a, b, c των 2 προηγούµενων σταθµών), µέσης 

µηνιαίας θερµοκρασίας και ηλιοφάνειας. 

Η σύγκριση αυτή φαίνεται στον Πίνακας 33 και διαγραµµατικά στην Εικόνα 27. 
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Πίνακας 33. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής Penman-Monteith (τιµές 

αναφοράς) µε τις τιµές πρόβλεψης µε χρήση των υπόλοιπων µεθόδων για τον σταθµό 

του Πύργου 

Μήνας 

Penman

- 

Monteit

h (mm) 

Παραµετρικ

ή Πύργος 

(mm) 

IDW  

(2 σταθµοί) 

(mm) 

IDW (a,b,c,    

θερµ,ηλ.ακτ.

) 2 σταθµοί 

(mm) 

IDW (a,b,c,          

θερµ,ηλ.ακτ.

) 3 σταθµοί 

(mm) 

10 104,62 104,77 87,55 96,6 104,1 

11 74,24 70,73 58,75 68,9 69,9 

12 52,42 56,39 46,22 57,8 56,2 

1 59,64 61,47 49,06 62,2 61,6 

2 74,79 72,08 55,00 69,2 71,64 

3 100,70 103,77 79,68 97 104 

4 144,69 134,23 102,79 120,7 134,6 

5 163,27 169,31 136,28 148,2 169,5 

6 199,11 197,37 168,70 167,4 197,2 

7 221,79 225,92 199,10 187,2 225,3 

8 205,06 204,94 190,38 171,5 204,33 

9 145,96 148,35 127,17 129,3 147,6 
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Εικόνα 27. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής Penman- Monteith µε τις 

τιµές πρόβλεψης µε χρήση των υπόλοιπων µεθόδων για τον σταθµό του Πύργου 

 

7.2.1 Στατιστική ανάλυση σηµειακών αποτελεσµάτων 

Με τη βοήθεια εργαλείων στατιστικής ανάλυσης µπορούµε να υπολογίσουµε 

κατά πόσο οι τιµές των διάφορων προσεγγίσεων που ακολουθήθηκαν, προσεγγίζουν 

τις τιµές αναφοράς για τον σταθµό του Πύργου.   

Οι τιµές δυνητικής εξατµισοδιαπνοής που συσχετίσθηκαν είναι: 

- Τιµές από Penman – Monteith σε σχέση µε τιµές πρόβλεψης µε IDW (2 

σταθµών) 

- Τιµές από Penman – Monteith σε σχέση µε τιµές πρόβλεψης µε IDW από 

συνάρτηση όπου θέτουµε τις παραµέτρους a, b, c, την θερµοκρασία και 

την ηλιακή ακτινοβολία  (2 σταθµών) 

- Τιµές από Penman – Monteith σε σχέση µε τιµές πρόβλεψης µε IDW από 

συνάρτηση όπου θέτουµε τις παραµέτρους a, b, c, την θερµοκρασία και 
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την ηλιακή ακτινοβολία  (3 σταθµών, οι 2 από βιβλιογραφία και τιµές από 

πρόβλεψη µε IDW για τον σταθµό του Πύργου). 

Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα εξής: 

� Μέσο ∆ιακριτό Σφάλµα (Mean Bias Error - MBE) 

� Μέσο Απόλυτο Σφάλµα (Mean Absolute Error – MAE) 

� Μέσο Τετραγωνικό Σφάλµα  

(Root Mean Square Error – RMSE) 

� Επίδοση Μοντέλου  (Modeling Efficiency - EF ) 

� Συντελεστής Υπολειπόµενης Μάζας (Coefficient of residual Mass - 

CRM) 

� Συντελεστής R
2
 (Least-square Regression Coefficient of 

Determination- R
2
)  

� Κανονικοποιηµένο Μέσο Τετραγωνικό Σφάλµα (Normalized Root 

Mean Square Error - NRMSE ) 

Η χρήση των στατιστικών εργαλείων έδωσε τα αποτελέσµατα που φαίνονται 

στον Πίνακας 34. 
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Πίνακας 34. Στατιστικά αποτελέσµατα σύγκρισης τιµών µετρούµενης δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής από µετεωρολογικά δεδοµένα µε τιµές από πρόβλεψη µε IDW µε 

διάφορες µεθόδους για τον σταθµό του Πύργου 

 
Πύργος 

 

Penman-

Monteith 

vs 

Παραµετρική 

Penman-

Monteith  

vs 

πρόβλεψη 

IDW 

2 σταθµοί 

Penman-

Monteith 

vs 

IDW 

(παραµέτρων 

θερµοκρασίας) 

2 σταθµοί 

Penman-

Monteith 

vs 

IDW 

(παραµέτρων 

θερµοκρασίας) 

3 σταθµοί 

MBE (mm) 0,25 -20,47 -14,19 -0,03 

MAE (mm) 3,34 20,47 15,51 3,43 

RMSE 4,28 22,37 19,54 4,26 

EF 0,99 0,85 0,88 0,99 

CRM 0,00 0,16 0,11 0,00 

R
2
 0,99 0,98 0,99 0,99 

NRMSE (%) 2,53 13,21 11,54 2,52 

 

Απόλυτες τιµές δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

Από τον Πίνακας 34 και το διάγραµµα στην Εικόνα 27 προκύπτουν τα εξής: 

- Η Παραµετρική µέθοδος προσεγγίζει αρκετά τα αποτελέσµατα της 

Penman-Monteith, µε κάποιους µήνες να υπερεκτιµάται και κάποιους 

άλλους να υποεκτιµάται η δυνητική εξατµισοδιαπνοή. 

- Η µέθοδος υπολογισµού µε IDW από 2 σταθµούς υποεκτιµά σταθερά, 

όλους τους µήνες, την δυνητική εξατµισοδιαπνοή, σε σχέση µε την 

Penman-Monteith και την Παραµετρική µέθοδο. 

- Η µέθοδος IDW συναρτήσει των παραµέτρων a, b, c από 2 σταθµούς 

(Πάτρα, Ζάκυνθος), µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας και ηλιοφάνειας, σε 

σχέση µε την Penman-Monteith και την Παραµετρική µέθοδο, υποεκτιµά 

σταθερά, όλους τους µήνες την δυνητική εξατµισοδιαπνοή, αλλά σε 

µικρότερο βαθµό από την IDW από 2 σταθµούς. 

- Η µέθοδος IDW συναρτήσει παραµέτρων a, b, c από 3 σταθµούς, µέσης 

µηνιαίας θερµοκρασίας και ηλιοφάνειας, προσεγγίζει αρκετά, κάθε µήνα, 
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τις τιµές δυνητικής εξατµισοδιαπνοής της Penman-Monteith και της 

Παραµετρικής µεθόδου. 

 

Αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

Από τα αποτελέσµατα των στατιστικών εργαλείων που φαίνονται στον 

Πίνακας 34 προκύπτουν τα εξής: 

- Ο δείκτης ΜΒΕ  υποδεικνύει τέλεια απόδοση πρόβλεψης στη µέθοδο IDW 

(παραµέτρων, θερµοκρασίας) από 3 σταθµούς, αρκετά καλή απόδοση 

πρόβλεψης στη µέθοδο Penman-Monteith και την Παραµετρική µέθοδο 

και αρκετά κακή απόδοση πρόβλεψης στην µέθοδο IDW 2 σταθµών και 

IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) από 2 σταθµούς. 

 

- Ο δείκτης ΜΑΕ υποδεικνύει πολύ καλή απόδοση πρόβλεψης στην 

Παραµετρική µέθοδο και στη µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 

από 3 σταθµούς, πολύ καλή απόδοση πρόβλεψης στη µέθοδο Penman-

Monteith και αρκετά κακή απόδοση πρόβλεψης στην µέθοδο IDW 2 

σταθµών και στην µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 2 σταθµών. 

 

- Ο δείκτης RMSE υποδεικνύει πολύ καλή απόδοση πρόβλεψης στη 

Παραµετρική µέθοδο και στη µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 

από 3 σταθµούς, και κακή απόδοση πρόβλεψης στην µέθοδο IDW 2 

σταθµών και στην µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 2 σταθµών. 

 

- Ο δείκτης EF εφ΄όσον για όλα τα µοντέλα κυµαίνεται από 0 έως 1, 

υποδεικνύει αποδεκτά επίπεδα απόδοσης.  Βέλτιστη απόδοση έχουν η 

Παραµετρική µέθοδος και η µέθοδος IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 

από 3 σταθµούς, διότι η τιµή τους πλησιάζει το 1. 

 

- Ο δείκτης CRM είναι 0 για την Παραµετρική µέθοδος και την µέθοδο 

IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) από 3 σταθµούς, γεγονός που  

υποδεικνύει ότι οι µετρούµενες τιµές και οι τιµές από πρόβλεψη είναι 

ίδιες.  Αυτό ισχύει σε µικρότερο βαθµό για τις άλλες δύο µεθόδους. 
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- Ο δείκτης R
2
 υποδεικνύει σχεδόν άριστο ποσοστό προσαρµοστικότητας σε 

όλες τις µεθόδους. 

 

- Ο δείκτης NRMSE υποδεικνύει πολύ καλή απόδοση πρόβλεψης στη 

Παραµετρική µέθοδο και στη µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 

από 3 σταθµούς, και κακή απόδοση πρόβλεψης στην µέθοδο IDW 2 

σταθµών και στην µέθοδο IDW (παραµέτρων, θερµοκρασίας) 2 σταθµών. 
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7.3 Χωρική ανάλυση 

Η χωρική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε περιλάµβανε συγκρίσεις τιµών 

δυνητικής εξατµισοδιαπνοής που έχουν προκύψει από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 

µέσω αφαιρέσεων των raster layers µε χρήση του εργαλείου raster calculator στο 

σύστηµα GIS.  

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζονται οι διαφορές που προέκυψαν ως 

χρωµατικές ζώνες τιµών (bands). 

Έχουµε τις εξής περιπτώσεις συγκρίσεων: 

1.  Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής   

- τιµών από IDW 3 σταθµών µελέτης  

- µε τιµές από IDW 2 σταθµών µελέτης 

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 9. 
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Οµάδα Χαρτών 9. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW 3 σταθµών 

µελέτης µε IDW 2 σταθµών µελέτης 
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2. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

- από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 3 σταθµών την ηλιακή 

ακτινοβολία και την θερµοκρασία  

- µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών από 

βιβλιογραφία και πρόβλεψη των παραµέτρων για τον σταθµό του 

Πύργου, την ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία 

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 10. 
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Οµάδα Χαρτών 10. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW µε 

παραµέτρους a,b,c, θερµοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία από 3 σταθµούς µελέτης µε 

τιµές από IDW 2 σταθµών µελέτης µε τις παραµέτρους a ,b, c, θερµοκρασία και ηλιακή 

ακτινοβολία και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου για τις παραµέτρους a, b, c 
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3. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής 

- από IDW 3 σταθµών µελέτης  

- µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a,b,c, των 3 σταθµών την 

ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία  

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 11. 
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Οµάδα Χαρτών 11. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW 3 σταθµών 

µελέτης µε IDW µε παραµέτρους a, b, c, θερµοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία από 3 

σταθµούς µελέτης 
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4. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής  

- από IDW 2 σταθµών µελέτης  

- µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών και 

πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου, την ηλιακή ακτινοβολία και 

την θερµοκρασία  

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 12. 
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Οµάδα Χαρτών 12. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW 2 σταθµών 

µελέτης µε IDW µε παραµέτρους a,b,c, θερµοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία από 2 

σταθµούς µελέτης και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου για τις παραµέτρους a,b,c 
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5. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής  

- από IDW 3 σταθµών µελέτης  

- µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών και 

πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου, την ηλιακή ακτινοβολία και 

την θερµοκρασία  

 

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 13. 
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Οµάδα Χαρτών 13. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW 3 σταθµών 

µελέτης µε IDW µε παραµέτρους a,b,c, θερµοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία από 2 

σταθµούς µελέτης και πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου για τις παραµέτρους a ,b, c 
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6. Σύγκριση τιµών δυνητικής εξατµισοδιαπνοής  

- από IDW 2 σταθµών µελέτης 

- µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 3 σταθµών την 

ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία 

Οι διαφορές φαίνονται στην Οµάδα Χαρτών 14. 
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Οµάδα Χαρτών 14. Χάρτες διαφοράς τιµών εξατµισοδιαπνοής από IDW 2 σταθµών 

µελέτης µε IDW µε παραµέτρους a, b, c, θερµοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία από 3 

σταθµούς µελέτης  

 

 

Από την παρατήρηση των Οµάδων Χαρτών από 9 - 14 προκύπτουν τα εξής: 

- Οµάδα Χαρτών 9:  Σύγκριση τιµών από IDW 3 σταθµών µελέτης µε τιµές 

από IDW 2 σταθµών µελέτης 

Τον µήνα Ιανουάριο παρατηρούµε µικρή διαφορά η οποία σταδιακά 

αυξάνεται κάθε µήνα έως τον Μάϊο, όπου παρατηρούµε τη µέγιστη 

διαφορά.  Κατόπιν η διαφορά διαρκώς µειώνεται και ιδιαίτερα µετά τον 

Αύγουστο είναι αρκετά µικρή και συνεχίζει οµοίως έως το τέλος του 

έτους. 

 

- Οµάδα Χαρτών 10:  Σύγκριση τιµών από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, 

των 3 σταθµών την ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία  

µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών από 

βιβλιογραφία και πρόβλεψη των παραµέτρων για τον σταθµό του Πύργου, 

την ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία. 

Τον µήνα Ιανουάριο παρατηρούµε µικρή διαφορά η οποία σταδιακά 

αυξάνεται κάθε µήνα έως τον Μάϊο, όπου παρατηρούµε τη µέγιστη 

διαφορά.  Τον µήνα Ιούλιο παρατηρούµε δραµατική µείωση της διαφοράς.  
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Το ίδιο και τον Αύγουστο.  Τον Σεπτέµβριο διαπιστώνουµε µια µικρή 

αύξηση της διαφοράς, η οποία µειώνεται πάλι κατά τους µήνες Νοέµβριο 

και ∆εκέµβριο. 

 

- Οµάδα Χαρτών 11: Σύγκριση τιµών από IDW 3 σταθµών µελέτης  

µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a,b,c, των 3 σταθµών την ηλιακή 

ακτινοβολία και την θερµοκρασία  

Παρατηρούµε σχεδόν µηδενικές διαφορές οι οποίες γίνονται µικρές, αλλά 

σχετικά αµελητέες σε κάποιούς µήνες (πχ Φεβρουάριο, Μάϊο, Ιούλιο, 

Αύγουστο). 

 

- Οµάδα Χαρτών 12:  Σύγκριση τιµών από IDW 2 σταθµών µελέτης  

µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών και 

πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου, την ηλιακή ακτινοβολία και την 

θερµοκρασία  

Παρατηρούµε σχεδόν µηδενικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν ο µήνας 

Ιούλιος, όπου παρατηρούµε µεγάλη διαφορά, η οποία µειούται κατά τους 

µήνες Αύγουστος και Σεπτέµβριος. 

 

- Οµάδα Χαρτών 13:  Σύγκριση τιµών από IDW 3 σταθµών µελέτης  

µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 2 σταθµών και 

πρόβλεψη για τον σταθµό του Πύργου, την ηλιακή ακτινοβολία και την 

θερµοκρασία  

Παρατηρούµε τον Ιανουάριο µικρή διαφορά, η οποία προοδευτικά 

µεγαλώνει µε µέγιστη διαφορά κατά το µήνα Μάϊο.  Τον Ιούνιο 

διαπιστώνουµε αρκετά µικρότερη διαφορά και τον Ιούλιο και Αύγουστο 

ιδιαίτερα µικρότερη.  Κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 

παρατηρούµε µικρή αύξηση, η οποία γίνεται ακόµη µικρότερη κατά τους 

µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 

 

- Οµάδα Χαρτών 14:  Σύγκριση τιµών από IDW 2 σταθµών µελέτης 

µε τιµές από IDW µε τις παραµέτρους a, b, c, των 3 σταθµών την ηλιακή 

ακτινοβολία και την θερµοκρασία 
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Παρατηρούµε τον Ιανουάριο µικρή διαφορά, η οποία προοδευτικά 

αυξάνεται µε µέγιστο κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο.  Κατά τους 

µήνες Ιούνιο και Ιούλιο παρατηρούµε µείωση της διαφοράς µε επιπλέον 

µείωση κατά το µήνα Αύγουστο.  Τον Σεπτέµβριο παρατηρείται µικρή 

αύξηση, ενώ τον Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο διαπιστώνουµε πολύ 

µικρή διαφορά. 
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8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων των διαφόρων 

προσεγγίσεων υπολογισµού της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (ΡΕΤ), προκύπτουν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα τα οποία επαληθεύτηκαν από τις συγκρίσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν.  

Αυτά είναι: 

- Τα αποτελέσµατα ΡΕΤ της χωρικής εφαρµογής της Παραµετρικής 

µεθόδου σχεδόν συµπίπτουν µε αυτά της Penman-Monteith, όταν 

διαθέτουµε τις παραµέτρους a, b, c για όλους τους σταθµούς της περιοχής 

µελέτης. 

- Η προσέγγιση της χωρικής παρεµβολής των σηµειακών τιµών ΡΕΤ από 

τους 2 σταθµούς προσεγγίζει τις τιµές αναφοράς, κάποιους µήνες αλλά 

καθόλου ικανοποιητικά για το σύνολο ενός έτους. 

- Η προσέγγιση της χωρικής παρεµβολής των σηµειακών τιµών των 

παραµέτρων a, b, c, των 3 σταθµών, την εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία και 

την θερµοκρασία προσεγγίζει ικανοποιητικά τις τιµές αναφοράς για όλους 

τους µήνες ενός έτους 

- Η προσέγγιση της χωρικής παρεµβολής των σηµειακών τιµών των 

παραµέτρων a, b, c, των 2 σταθµών, την εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία και 

την θερµοκρασία αποτελεί καλή, αλλά όχι ικανοποιητική προσέγγιση των 

τιµών αναφοράς. 

Όταν µας ενδιαφέρει ο υπολογισµός της ΡΕΤ µιας περιοχής, αλλά δεν 

διαθέτουµε µετεωρολογικά δεδοµένα εκτός από τη θερµοκρασία αέρα, όµως 

διαθέτουµε τιµές ΡΕΤ γειτονικών περιοχών, τότε η ασφαλέστερη µέθοδος 

υπολογισµού, µε την βέλτιστη απόδοση για την περιοχή που µας ενδιαφέρει αποτελεί 

η χωρική παρεµβολή µε χρήση της µεθόδου IDW σε σύστηµα GIS. Συγκεκριµένα η 

βέλτιστη προσέγγιση των τιµών αναφοράς (τιµές µεθόδου Penman-Monteith 

χρησιµοποιώντας πλήρη µετεωρολογικά δεδοµένα) επετεύχθη στην περίπτωση της 

χωρικής παρεµβολής των σηµειακών τιµών των παραµέτρων a, b, c, των 3 σταθµών 

την ηλιακή ακτινοβολία και την θερµοκρασία.   
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Συνοπτικά οι προσεγγίσεις που εξετάστηκαν, ταξινοµηµένες µε µειούµενη 

απόδοση όσον αφορά την προσέγγιση των τιµών αναφοράς είναι οι εξής: 

1. Η χωρική εφαρµογή της Παραµετρικής µεθόδου, όταν διαθέτουµε τις 

παραµέτρους a, b, c της περιοχής µελέτης. 

2. Χωρική παρεµβολή των σηµειακών τιµών των παραµέτρων a, b, c, των 3 

σταθµών, της εξωγήινης ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας. 

3. Χωρική παρεµβολή των σηµειακών τιµών των παραµέτρων a, b, c, των 2 

σταθµών, της εξωγήινης ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας. 

4. Χωρική παρεµβολή των σηµειακών τιµών ΡΕΤ µόνο από τους 2 σταθµούς 

µελέτης. 

Οπότε µε βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η χωρική εφαρµογή της 

Παραµετρικής µεθόδου προσεγγίζει σε καλό βαθµό την µέθοδο Penman-Montheith 

στην περίπτωση που απαιτείται υπολογισµός µηνιαίων τιµών δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής και υπάρχουν µόνο δεδοµένα θερµοκρασία αέρα. Στην περίπτωση 

αυτή, χρησιµοποιούµε τις χρονοσειρές θερµοκρασίας και τις τιµές των παραµέτρων 

από τη βιβλιογραφία, για να υπολογίσουµε τις αντίστοιχες χρονοσειρές δυνητικής 

εξατµισοδιαπνοής.   
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