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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση της 

χωρικής κατανοµής των κλιµατικών µεταβλητών και η εφαρµογή τους στον ελληνικό 

χώρο µέσω του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η διερεύνηση που 

επιχειρείται περιλαµβάνει τη µέτρηση, καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία των 

κλιµατικών δεδοµένων που προέρχονται από 40 µετεωρολογικούς σταθµούς σε όλη 

την Ελλάδα, µε σκοπό τη δηµιουργία κλιµατικών χαρτών.  

Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων των τιµών διαφόρων 

κλιµατικών µεταβλητών σε  40 σταθµούς στον ελληνικό χώρο για 32 συνεχόµενα έτη 

(1965-1996). Οι 40 σταθµοί αφορούν 5 περιοχές της Πελοποννήσου, 3 περιοχές της 

Αττικής, 4 περιοχές της Κρήτης, 2 περιοχές της Εύβοιας, 14 περιοχές της κεντρικής 

και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και περιοχές στα νησιά Χίος, Σκύρος, 

Σάµος, Ρόδος, Νάξος, Μυτιλήνη, Μήλος, Λήµνος, Κύθηρα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος και 

Κεφαλονιά. Τα κλιµατικά δεδοµένα ήταν διαθέσιµα µέσω των µηνιαίων 

µετεωρολογικών δελτίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και 

αφορούσαν στοιχεία για τη µέση µηνιαία θερµοκρασία, τη µέγιστη και την ελάχιστη 

θερµοκρασία, τη µέση µηνιαία ατµοσφαιρική πίεση στη στάθµη της θάλασσας, την 

σχετική υγρασία, τη νέφωση, το ολικό ύψος υετού, το µέγιστο ύψος υετού 24ωρου, 

καθώς και τις ηµέρες υετού. 

Μία σηµαντική παρατήρηση που θα πρέπει να αναφέρουµε είναι ότι οι 40 

σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν είναι όλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 

και προφανώς έχουν κατασκευαστεί σε µέρη όπου υπάρχουν αεροδρόµια. Έτσι, 

λοιπόν οι σταθµοί αυτοί δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του αναγλύφου της Ελλάδας, 

πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σταθµοί µέτρησης µετεωρολογικών 

µεταβλητών σε µεγάλα υψόµετρα, όπως για παράδειγµα στις κορυφές της Πίνδου. 

Στη συνέχεια, µε κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων αυτών έγινε η 

εισαγωγή της βάσης δεδοµένων στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGis), 

όπου και έγινε η παραγωγή των κλιµατικών χαρτών µε βάση τις µηνιαίες τιµές των 

κλιµατικών µεταβλητών µε ιστογράµµατα και στους 40 σταθµούς σε όλη την 

Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χάρτες του ολικού ύψους βροχής, 
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όπου παρατηρούµε έντονα ότι στη ∆υτική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις είναι αρκετά πιο 

έντονες από την Ανατολική και νησιωτική Ελλάδα, καθώς και της σχετικής υγρασίας, 

αλλά και της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας. 

Επίσης, αναλύθηκαν οι µέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης µετεωρολογικών 

µεταβλητών και δηµιουργήθηκε µία σειρά χαρτών µε την εφαρµογή της µεθόδου 

Kriging για τις µέσες ετήσιες τιµές της βροχόπτωσης, της θερµοκρασίας και της 

σχετικής υγρασίας στον ελληνικό χώρο. 
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1.2 English Abstract 

 

The main purpose of the present diplomatic work is the investigation of 

territorial distribution of several climatic variables and their application in Greece 

with the use of G.I.S. (Geographic Information System). The investigation which is 

being attempted includes the measurement, recording, analysis and treatment of 

climatic data, which come  from 40 meteorological stations in all Greece, aiming at 

the creation of climatic maps.   

To be more specific, a database of prices of various climatic variables was 

created in 40 stations in Greece for 32 possessed years (1965-1996). ). The 40 stations 

are placed in 5 regions in Peloponnese, 3 regions in Attica, 4 regions in Crete, 2 

regions in Evia, 14 regions in central and northern continental Greece, as well as 

regions in the islands Chios, Skyros, Samos, Rhodes, Naxos, Mitilini, Milos, Limnos, 

Kithira, Corfu, Zakynthos and Kephalonia. The climatic data was available via the 

monthly weather forecasts of National Meteorological Service (E.M.Y.) and 

concerned elements for the temperature, the atmospheric pressure, the relative 

humidity, the sunshine, the total height of precipitation, the biggest height of 

precipitation in 24 hours, as well as the days of precipitation.  

An important observation that must be reported is that the 40 stations that 

were used, are all of the National Meteorological Service and obviously have been 

placed in areas, where exist airports. Therefore, these stations are not representative of 

the geographical morphology of Greece, which means that do not exist stations of 

measurements of meteorological variables in high altitudes, as for example in the tops 

of Pindos.  

Then, with suitable processing of this data became the import of databank  in 

the System of Geographic Information (ArcGis) in the environment of ArcMap 9.0, 

where became also the production of climatic maps based on the monthly prices of 

climatic variables with histograms in the 40 stations in all Greece. The maps of total 

height of precipitation present particular interest, where we observe intensely that in 

Western Greece the rainfalls are enough more intense than Eastern and islander 

Greece. The same is observed with the relative humidity. On the other side,  average 

monthly temperature is higher in Southern Greece and particularly in Crete, than in 

Nothern and Western regions. 
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Finally, the methods of territorial completion of meteorological variables were 

analyzed and were created a line of maps with the application of the method  Kriging   

on the average annual values of precipitation, temperature and the relative humidity in 

the Greek area. 
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1.3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «∆ιερεύνηση χωρικής κατανοµής 

κλιµατικών µεταβλητών στον ελληνικό χώρο» αποτελείται από 5 κεφάλαια. 

 Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των  

40 σταθµών στην ελληνικό χώρο µε τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες, καθώς και 

το ύψος βαροµέτρου. Επίσης, παρουσιάζονται τα κλιµατικά δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν από την Ε.Μ.Υ. και περιγράφονται οι τρόποι µέτρησης της 

θερµοκρασίας, της ηλιοφάνειας και νέφωσης, της σχετικής υγρασίας, της 

βροχόπτωσης και της ατµοσφαιρικής πίεσης. 

 Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

ArcGis και αναλύονται τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την επεξεργασία των 

δεδοµένων, καθώς και για την παραγωγή των κλιµατικών χαρτών.  

Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι µέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης 

µετεωρολογικών µεταβλητών και ακολουθεί µία σειρά χαρτών µε την εφαρµογή των 

µεθόδων στον ελληνικό χώρο. 

 Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι κλιµατικοί χάρτες-χάρτες χρονοσειρών, 

όπως αυτοί προέκυψαν από την επεξεργασία στο ArcGis. Σε κάθε χάρτη 

απεικονίζεται σε ιστογράµµατα µία κλιµατική µεταβλητή ανά µήνα και στους 40 

σταθµούς σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η µέση ετήσια τιµή. 

 Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. 
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1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών διαπιστώθηκε σε πολλές χώρες ότι οι 

ανάγκες για αξιόπιστες και ενηµερωµένες πληροφορίες γύρω από τη γη, την κοινωνία 

και το περιβάλλον δεν µπορούσαν να ικανοποιηθούν µε τους παραδοσιακούς τρόπους 

συλλογής, καταγραφής, ενηµέρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Έτσι, ειδικά 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, γνώρισαν εξαιρετικά µεγάλη ανάπτυξη τα 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 

 Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν την τεχνολογία των ΓΣΠ στα µεγάλα άλµατα 

των τελευταίων 25 ετών ήταν : 

 

 Η µεγάλη ανάπτυξη της πληροφορικής και το διαρκώς µειούµενο κόστος των 

αντίστοιχων µηχανηµάτων και προγραµµάτων 

 Η βελτίωση των µαθηµατικών µεθόδων ανάλυσης, ερµηνείας και πρόβλεψης 

των συνθηκών του γήινου περιβάλλοντος 

 Η διαρκώς αυξανόµενη ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθµιση τόσο 

σε τοπική, όσο και σε εθνική και υπερεθνική κλίµακα 

 Η αδυναµία επεξεργασίας µε παραδοσιακούς τρόπους του τεράστιου αριθµού 

στοιχείων και σύνθετων επεξεργασιών που απαιτούνται για την µελέτη των 

φυσικών, κοινωνικών και οικονοµικών µεγεθών των σύγχρονων πολύπλοκων 

προβληµάτων ανάπτυξης. 

 

Ακριβώς στα πλαίσια αυτά προσδιορίζεται και ο στόχος της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας, η οποία έχει ως σκοπό τη δηµιουργία κλιµατικών χαρτών 

µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών που αφορούν 40 σηµεία της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας για χρονικό διάστηµα 32 ετών (1965-1996). Τα 

κλιµατικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στα µηνιαία κλιµατολογικά 

δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) για τα 32 συνεχόµενα έτη. 

 Οι 40 σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν µε τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες 

και το ύψος βαροµέτρου παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

 

 

 



 14
 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος Ύψος Βαροµέτρου (m) 
Αστεροσκοπείο Αθηνών 37 58 23 43 107 
Αθήνα (Φιλαδέλφεια) 38 3 23 40 138 
Αθήνα (Ελληνικό) 37 54 23 44 15 
Αγρίνιο 38 37 21 23 47 
Αλεξανδρούπολη 40 51 25 55 3 
Αργοστόλι 38 11 20 29 5 
Άρτα 39 10 21 0 39 
Βόλος 39 23 22 56 7 
Ζάκυνθος 37 47 20 53 4 
Ηράκλειο 35 20 25 11 39 
Θεσσαλονίκη 40 31 22 58 4 
Θήβα 36 25 25 26 208 
Ιεράπετρα 35 0 25 44 16 
Ιωάννινα 39 42 20 49 483 
Καβάλα 40 54 24 36 5 
Καλαµάτα 37 4 22 1 8 
Κέρκυρα 39 37 19 55 4 
Κοζάνη 40 18 21 50 627 
Κόρινθος 38 2 22 44 20 
Κύθηρα 36 9 23 0 167 
Κύµη 38 38 24 6 221 
Λάρισα 39 39 22 27 74 
Λήµνος 39 55 25 14 4 
Μεθώνη 36 50 21 42 34 
Μήλος 36 41 24 28 183 
Μυτιλήνη 39 3 26 36 5 
Νάξος 37 6 25 23 9 
Σουφλί 41 8 21 11 22 
Πάτρα 38 15 21 44 3 
Ρόδος 36 24 28 5 11 
Σάµος 37 42 26 54 3 
Σέρρες 41 4 23 34 35 
Σητεία 35 12 26 6 27 
Σκύρος 38 54 24 33 6 
Τρίκαλα 39 33 21 46 116 
Τρίπολη 37 32 22 24 662 
Φλώρινα 40 47 21 24 662 
Χαλκίδα 38 28 23 36 6 
Χανιά  35 30 24 2 63 
Χίος 38 20 26 8 4 
    

Πίνακας 1: Σταθµοί µετρήσεων 
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Τα κλιµατικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

 Η µέση µηνιαία πίεση στη στάθµη της θάλασσας  

 Η µέση µηνιαία θερµοκρασία 

 Η µέγιστη µηνιαία απόλυτη θερµοκρασία 

 Η ελάχιστη µηνιαία απόλυτη θερµοκρασία 

 Η σχετική υγρασία 

 Το ολικό ύψος υετού 

 Το µέγιστο ύψος υετού 24ώρου 

 Η νέφωση στις 8:00 πµ. 

 Η νέφωση στις 14:00 µµ. 

 Η νέφωση στις 20:00 µµ. 

 Οι ηµέρες υετού 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι 40 σταθµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι όλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και προφανώς 

έχουν κατασκευαστεί σε µέρη όπου υπάρχουν αεροδρόµια. Έτσι, λοιπόν οι σταθµοί 

αυτοί δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του αναγλύφου της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το 

κύριο πρόβληµα να είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σταθµοί µέτρησης 

µετεωρολογικών µεταβλητών σε µεγάλα υψόµετρα, όπως για παράδειγµα στις 

κορυφές της Πίνδου. 

 

1.5 Τρόποι µέτρησης µετεωρολογικών µεταβλητών 
 

1.5.1 Θερµοκρασία  
 
 

Η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι εύκολη και άλλωστε όλοι είµαστε 

εξοικειωµένοι µε 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 που 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 µε αυτή του σηµείου που χρειάζεται 
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µέτρηση. Η παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας δεν επηρεάζει τη θερµοκρασία του αέρα, 

αλλά το θερµόµετρο που τυχόν εκτίθεται σε αυτήν 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 

χρησιµοποιούνται κυρίως 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 ελάχιστου, 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 µετρήσεων (τουλάχιστον 

τριών) σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας, είτε ως το ηµιάθροισµα της µέγιστης και 

ελάχιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 

Η ισχυρή εξάρτηση της θερµοκρασίας µε το υψόµετρο µπορεί να αξιοποιηθεί 

κατά την επεξεργασία των χρονοσειρών. Για παράδειγµα, η επιφανειακή µέση 

θερµοκρασία µιας λεκάνης που περιλαµβάνει έναν σταθµό µέτρησης θερµοκρασίας 

µπορεί να γίνει από τη σχέση: 

 

)( σσ α zzTT ss −⋅−=  

 

όπου Ταs και Tσ η θερµοκρασία της λεκάνης (επιφανειακή µέση) και του σταθµού, 

αντίστοιχα zs και zσ το µέσο υψόµετρο της λεκάνης και του σταθµού 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 



 18
µείωση της θερµοκρασίας κατά 6,5οC, δηλαδή α = 6,5οC / 1000 m = 0,0065 οC/m. 

Βεβαίως, η τιµή αυτή µεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά. 

 

1.5.2 Ηλιοφάνεια και νέφωση 

 

Η διάρκεια 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 της ηλιοφάνειας 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 που 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. Υπάρχει επίσης και ο αισθητήρας 

ηλιοφάνειας (Σχήµα 1), ο οποίος µετράει την ολική ηλιακή ακτινοβολία, τη διάχυτη 

ακτινοβολία και τη διάρκεια ηλιοφάνειας. Μετρά την ηλιοφάνεια έµµεσα, µε λογική 

ακρίβεια, χρησιµοποιώντας µια απλή εξίσωση, βασισµένη στην ολική ακτινοβολία 

και στην αναλογία ολικής και άµεσης ακτινοβολίας.  

 

 
Σχήµα 1: Αισθητήρας 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 και καταγράφεται από έµπειρους 
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παρατηρητές. Αν C ναι η µέση ηµερήσια νέφωση, εκτιµηµένη από διαδοχικές 

παρατηρήσεις τότε η αντίστοιχη σχετική ηλιοφάνεια (διάρκεια ηλιοφάνειας προς 

διάρκεια ηµέρας) είναι : n/N = 1-C 

 

1.5.3 Σχετική υγρασία 

 

 Η 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 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 υδρογράφο, ένα 

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

κατά κανόνα 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 

σχετική υγρασίας σε µια τυχαία περίοδο ∆, η ολοκλήρωση µπορεί να γίνει µε δύο 

τρόπους. Σύµφωνα µε τον απλούστερο τρόπο, η µέση σχετική υγρασία προκύπτει µε 

άµεση ολοκλήρωση ως προς το χρόνο της σχετικής υγρασίας, δηλαδή: 

  ∫
∆

∆
=

t

Udt
t

U
0

1
1

 

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

υδρατµών e, δηλαδή υπολογίζεται πρώτα το µέγεθος 

∫∫
∆∆

∆
=

∆
=

tt

UdtTe
t

edt
t

e
0

*
0

)(11  

 

οπότε η µέση σχετική υγρασία της περιόδου ∆t είναι :  

)(*
2 Te

eU =  
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όπου T  η µέση θερµοκρασία της ίδιας περιόδου. 

 

1.5.4 Βροχόπτωση 

 

Τα όργανα σηµειακής µέτρησης της βροχής είναι κυλινδρικά δοχεία, 

εγκατεστηµένα σε κατάλληλες θέσεις που συλλέγουν κυρίως τη βροχόπτωση, 

δίνοντας την αντίστοιχη σηµειακή µέτρηση. ∆ιακρίνονται σε: 

 Βροχόµετρα, που δίνουν την ολική σηµειακή βροχόπτωση και το 

ισοδύναµο ύψος νερού µιας βροχόπτωσης ανά ορισµένα χρονικά 

διαστήµατα (συνήθως 12ωρο ή 24ωρο) µε την ανάγνωση της ένδειξης από 

έναν παρατηρητή. 

 Βροχογράφους, που καταγράφουν µε απλό ωρολογιακό µηχανισµό την 

µεταβολή του ύψους βροχής στο χρόνο, περιγράφοντας έτσι τη χρονική 

κατανοµή της σηµειακής βροχόπτωσης. 

Οι µετρήσεις σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές (συνήθως 

ορεινές) γίνονται ανά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, π.χ. µηνιαία. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιούνται αθροιστικά βροχόµετρα µε δακτυλίους υποδοχής συνήθως 

µικρότερους. Ένα τυπικό βροχόµετρο φαίνεται στο σχήµα 2. Στην Ελλάδα 

χρησιµοποιείται περισσότερο ο τύπος του βροχογράφου µε πλωτήρα. 

  

  
       Σχήµα 2: Τυπικό βροχόµετρο 
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Η εγκατάσταση ενός οργάνου σηµειακής µέτρησης, έστω και απλού 

βροχοµέτρου, αποτελεί στην πραγµατικότητα εγκατάσταση ενός µετρητικού 

σταθµού. Στην απλούστερη περίπτωση, ο µετρητικός σταθµός περιλαµβάνει µόνο 

βροχόµετρο ή και βροχογράφο, οπότε είναι γνωστός ως βροχοµετρικός σταθµός. 

Συχνά οι σταθµοί σηµειακών µετρήσεων περιλαµβάνουν και άλλα όργανα 

µετεωρολογικών µετρήσεων και είναι γνωστοί ως µετεωρολογικοί σταθµοί. 

 

       

       Σχήµα 3: Ηλεκτρονικό βροχόµετρο 

 

Μια άλλη πηγή πληροφορίας για την επιφανειακή κατανοµή των 

βροχοπτώσεων παρέχουν σήµερα οι µετεωρολογικοί δορυφόροι. Η σχετική 

πληροφορία εξάγεται από φωτογραφίες ή γενικότερα είδωλα (images) που 

λαµβάνονται από δορυφόρους τόσο στην ορατή, όσο και στην υπέρυθρη περιοχή του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Οι εκτιµήσεις των κατακρηµνισµάτων από 

δορυφορικές µετρήσεις, αν και χονδροειδείς, είναι πολύτιµες για µεγάλες περιοχές 

που δεν µπορούν να µετρηθούν από σταθµούς εδάφους. Ειδικότερα, αποτελούν τη 

µόνη συστηµατική πληροφορία για τη βροχή στους ωκεανούς, που καλύπτουν το 

70% της Γης. 

Οι νεότερες τεχνολογίες µέτρησης των κατακρηµνισµάτων µε τη χρήση 

µετεωρολογικού ραντάρ κατέστησαν εφικτή την ταυτόχρονη απεικόνιση του πεδίου 

µεταβολής της έντασης βροχής σε όλα τα σηµεία µιας δεδοµένης έκτασης, η οποία 

καθορίζεται από την εµβέλεια του ραντάρ µε µια δεδοµένη χωρική διακριτότητα. Οι 

απαιτήσεις της τεχνολογίας των ραντάρ σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις εµβάθυνσης 

στην κατανόηση και περιγραφή των διεργασιών της κατακρήµνισης, επέβαλαν τη 

χρήση και άλλων µετρικών ιδιοτήτων των κατακρηµνισµάτων, όπως είναι οι 

διάµετροι των σταγόνων βροχής και η στατιστική κατανοµή τους, οι ταχύτητες των 
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σταγόνων, η κινητική ενέργεια της βροχής, η ανακλαστικότητα των σύννεφων στην 

ακτινοβολία των ραντάρ κ.ά. 

Η κύρια µετρική ιδιότητα των βροχοπτώσεων και γενικότερα των 

κατακρηµνισµάτων είναι το ύψος τους h σε δεδοµένο χρόνο t, το οποίο µετριέται σε 

σηµειακή βάση, µέσω των κυλίνδρων των βροχοµέτρων ή βροχογράφων. Παράγωγο 

µέγεθος είναι η ένταση της βροχής που ορίζεται σε στιγµιαία βάση ως 
dt
dhi = , όπου 

dh είναι η µεταβολή του ύψους βροχής στο διαφορικό χρόνο dt.. Επειδή όµως στην 

πραγµατικότητα η στιγµιαία ένταση βροχής δεν είναι δυνατό να µετρηθεί, 

χρησιµοποιούνται πάντα προσεγγίσεις της µορφής 
t
hi
∆
∆

= , όπου h είναι η µεταβολή 

του ύψους βροχής στον πεπερασµένο χρόνο ∆t. Η τιµή της έντασης που ορίζεται µε 

αυτή τη σχέση αποτελεί χρονικά µέση τιµή, η οποία εξαρτάται άµεσα από το χρονικό 

διάστηµα ∆t. Προφανώς, όσο µικρότερο είναι το ∆t τόσο περισσότερο η χρονικά 

µέση ένταση προσεγγίζει τη στιγµιαία. 

Το φαινόµενο της κατακρήµνισης είναι επιφανειακά ανοµοιόµορφο, δηλαδή 

εξελίσσεται σε κάποια επιφάνεια της γης µε ρυθµό που µεταβάλλεται από σηµείο σε 

σηµείο. Χρήσιµη για τη συµπλήρωση των βροχοµετρικών δεδοµένων ενός σταθµού 

αποδεικνύεται πολλές φορές η παρατήρηση ότι το σηµειακό ύψος βροχής αυξάνεται 

µε την αύξηση του υψοµέτρου. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για 

οποιαδήποτε αναγωγή βροχοµετρικών παρατηρήσεων σε διαφορετικό υψόµετρο από 

αυτό που αρχικά ανήκουν. 

 

 

1.5.5 Ατµοσφαιρική πίεση 

 

H ατµοσφαιρική πίεση είναι η δύναµη που εξασκείται από την ατµόσφαιρα στη 

µονάδα επιφάνειας και είναι αποτέλεσµα του βάρους του υπερκείµενου αέρα. Η 

ατµοσφαιρική πίεση είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία που µελετά ένας 

µετεωρολόγος, γιατί ανάλογα µε την αύξηση ή την µείωσή της διαµορφώνεται και ο 

καιρός. Για παράδειγµα, αν η πίεση πέσει απότοµα, είναι βέβαιο ότι θα επανέλθει 

απότοµα στην προηγούµενή της δύναµη και η αλλαγή του καιρού θα είναι παροδική. 

Αν όµως η πίεση κατεβαίνει σταθερά και συγχρόνως  τα σύννεφα που παρατηρούµε  
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είναι των επικίνδυνων τύπων, τότε θα έχουµε σύντοµα σταθερή και εξακολουθητική 

κακοκαιρία. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης. Ένα 

συνηθισµένο και απλό όργανο είναι το υδραργυρικό βαρόµετρο (Σχήµα 4), όπου η 

ατµοσφαιρική πίεση εξισορροπείται από την πίεση που ασκεί µία στήλη υδραργύρου 

µε ύψος ανάλογο της ατµοσφαιρικής πίεσης. Ο υδράργυρος είναι 13,6 φορές 

βαρύτερος από τον αέρα και, έτσι µία στήλη υδραργύρου ύψους περίπου 76cm µόνο 

αρκεί για να εξισορροπήσει την ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. Η 

ατµοσφαιρική πίεση µπορεί να καθοριστεί µετρώντας το ύψος του υδραργύρου στο 

σωλήνα, και συνήθως ορίζεται σε hPa ή χιλιοστά υδραργύρου (mm Hg). 

 

                  
Σχήµα 4: Υδραργυρικά βαρόµετρα 

 

Ένα άλλο πιο σύγχρονο όργανο µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι το 

ανεροειδές (δηλαδή χωρίς υγρό) βαρόµετρο που µπορεί να µετρήσει αρκετά µικρές 

µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης (µέχρι 0,1-0,3hPa). Σε αυτό το όργανο, η µικρή 

παραµόρφωση ενός σχεδόν κενού αεροστεγούς µεταλλικού κυλίνδρου από την 

ατµοσφαιρική πίεση ενισχύεται µέσω ενός συστήµατος µοχλών και υποδεικνύεται 

πάνω σε βαθµονοµηµένη κλίµακα από ένα δείκτη. Ένα ανεροειδές βαρόµετρο 

φαίνεται στο Σχήµα 5. 
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    Σχήµα 5: Το ανεροειδές βαρόµετρο 

 

Τα εναλλακτικά, πιο µοντέρνα όργανα είναι τα ανεροϊδή βαρόµετρα. Στα πιο 

απλά από αυτά µία µικρή µεταλλική κάψουλα ή κύλινδρος που περιέχει ένα κενό 

αέρα συνδέεται µε ένα δείκτη, και καθώς η πίεση αυξάνεται ο κύλινδρος συµπιέζεται 

και ο δείκτης κινείται πάνω σε µια διαβαθισµένη ταινία.  

Ένα µειονέκτηµα των παραπάνω βαροµέτρων είναι το ότι δεν είναι ικανά να 

παρέχουν συνεχή αρχεία µετρήσεων. Αυτό λύνεται µε τη χρήση του παραδοσιακού 

βαρογράφου (Σχήµα 6), στο οποίο η κίνηση µιας ανεροϊδής κάψουλας µεταβιβάζεται 

µηχανικά σε µια γραφίδα που γράφει σε ένα γράφηµα που κινείται µε ωρολογιακό 

µηχανισµό. Κατά αυτό τον τρόπο, οι τάσεις της πίεσης αναπαρίστανται γραφικά, και 

αυτό είναι πολύ χρήσιµο στην ανάλυση και πρόγνωση του καιρού. 

 

 

    
                  Σχήµα 6: Βαρογράφος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

2.1.1 Γενικά για τα ΓΣΠ 

 
 Η πρόοδος των αυτόµατων τρόπων παραγωγής και γεωµετρικής ανάλυσης 

χαρτών έγινε ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη αυτόµατων µεθόδων συλλογής, ανάλυσης 

και παρουσίασης της πληροφορίας σε πολλούς τοµείς, όπως στη γεωγραφία, στην 

εδαφολογία, στη φωτογραµµετρία, στην τηλεπισκόπηση και στη γεωδαισία. Όλοι 

αυτοί οι τοµείς επιδιώκουν να καθιερωθεί ένα πλαίσιο λειτουργιών για συλλογή, 

επεξεργασία, ανάκτηση, αποθήκευση, µετασχηµατισµό, ανάλυση και απόδοση της 

γεωγραφικής πληροφορίας (δεδοµένα του πραγµατικού χώρου), προκειµένου να 

εξυπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς. Αυτό το πλαίσιο λειτουργιών επιδιώκει ένα 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) γνωστό διεθνώς και ως G.I.S. 

(Geographic Information System). 

 Κατά τον Burrough (1983), τα ΓΣΠ αντιπροσωπεύουν «ένα ισχυρό σύνολο 

εργαλείων για την συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγµή, 

µετασχηµατισµό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγµατικού κόσµου». 

 Ως εκ τούτου, ο παραπάνω ορισµός µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένα ΓΣΠ 

έχει τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας τις εξής τρεις ιδιότητες (Κουτσόπουλος, 2002): 

 

 Μπορεί να αποθηκεύσει, να διαχειριστεί και να ενσωµατώσει ένα µεγάλο 

όγκο χωρικών στοιχείων 

 Αποτελεί το πιο κατάλληλο εργαλείο χωρικής ανάλυσης, εστιαζόµενο ειδικά 

στη χωρική διάσταση των στοιχείων 

 Αποτελεί ένα πολύ αποτελεσµατικό µηχανισµό για την επίλυση χωρικών 

προβληµάτων µέσα από την οργάνωση, διαχείριση και µετασχηµατισµό 

µεγάλου όγκου στοιχείων µε τέτοιο τρόπο που η πληροφορία να είναι προσιτή 

σε όλους. 

 

Βέβαια, στον ορισµό που δίνεται για τα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών δεν µπορεί να αγνοηθεί ο καθοριστικός παράγοντας του ανθρώπινου 
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δυναµικού, που µαζί µε τα κατάλληλα υπολογιστικά και λογισµικά συστήµατα 

εγγυάται την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του συστήµατος. 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση, µε την πάροδο των ετών διατυπώθηκε, 

µεταξύ άλλων, ο παρακάτω ορισµός για τα ΓΣΠ: 

 

«Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι µια οργανωµένη συλλογή 

εξοπλισµού λογισµικού (software), γεωγραφικών δεδοµένων και προσωπικού, 

σχεδιασµένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει, ενηµερώνει, 

επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους γεωγραφικών 

πληροφοριών». 

 

 
 

Σχήµα 7: ΓΣΠ ∆ήµου Λαυρεωτικής 

Πηγή: www.reanet.gr/geodata/el/ggiscs3.html 

 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι γεωγραφικών πληροφοριών: 

 

 Η χωρική (γραφική) πληροφορία: είναι ο προσδιορισµός της θέσης των 

γεωγραφικών δεδοµένων µε βάση ένα σύστηµα αναφοράς, καθώς επίσης τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά των γεωγραφικών δεδοµένων. Ουσιαστικά, τα 

χωρικά δεδοµένα αναφέρονται σε πληροφορίες που αφορούν τη θέση και το 

σχήµα ενός φαινοµένου στη γη (γεωµετρία του χώρου), κάνοντας δηλαδή 
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δυνατό τον εντοπισµό ενός φαινοµένου στο έδαφος, αποδίδοντας ταυτόχρονα 

και το σχήµα ή την έκταση του, π.χ. το υδρογραφικό δίκτυο µιας περιοχής 

(σχήµα, µήκος), η λεκάνη απορροής ενός ποταµού (σχήµα, έκταση). 

Παράλληλα, οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν την τοπολογία του χώρου, 

δηλαδή τις σχέσεις (σύνδεση, συνέχεια, γειτνίαση) που αναπτύσσονται µεταξύ 

των δοµικών στοιχείων του χώρου, π.χ. παραπόταµοι ενός ποταµού. Η 

διανυσµατική µορφή των δεδοµένων δίνει έµφαση στην ύπαρξη διακριτών 

οντοτήτων. Οι οντότητες αυτές µπορεί να είναι είτε σηµειακές ή γραµµικές ή 

πολύγωνα. 

 

 Η περιγραφική πληροφορία: είναι τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών 

δεδοµένων που έχουν σχέση µε τις ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες του 

γεωγραφικού χώρου. Για παράδειγµα, ποιοτική πληροφορία είναι η κατανοµή 

των χρήσεων γης µιας περιοχής σε ένα χάρτη, ενώ ποσοτική πληροφορία είναι 

η κατανοµή του πληθυσµού στους νοµούς της Ελλάδας. Οι περιγραφικές 

πληροφορίες αποθηκεύονται µε µορφή πίνακα σε ένα αρχείο στη βάση 

δεδοµένων. Ο πίνακας αυτός αποτελεί τον πίνακα περιγραφικών 

χαρακτηριστικών (attribute table). Για κάθε γεωγραφικό στοιχείο (σηµείο, 

γραµµή, επιφάνεια) υπάρχει µια εισαγωγή ή εγγραφή (record) στο αρχείο και 

για κάθε εγγραφή υπάρχουν διάφοροι τύποι πληροφορίας χαρακτηριστικών 

(field). Ένας τέτοιος πίνακας φαίνεται στο Σχήµα 8. 

 

 
Σχήµα 8: Πίνακας Περιγραφικών Χαρακτηριστικών 
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Τα γεωγραφικά δεδοµένα αποτελούνται από τρία συστατικά: 

 

 Γεωµετρία: η γεωµετρία αναπαριστά τα γεωγραφικά στοιχεία και τα 

συσχετίζει µε τις συντεταγµένες και την πραγµατική θέση τους στο χώρο. Οι 

κατηγορίες των γεωγραφικών στοιχείων είναι σηµείο, γραµµή πολύγωνο. 

 

 Περιγραφική πληροφορία: η περιγραφική πληροφορία βρίσκεται συνήθως 

µε τη µορφή πινάκων και περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα 

γεωγραφικά στοιχεία. 

 

 Συµπεριφορά-κανόνες: η συµπεριφορά ή οι κανόνες στα γεωγραφικά 

στοιχεία επιδρούν σε πολλά σηµεία, όπως στον τρόπο εµφάνισης, στη 

δυνατότητα επεξεργασίας, στον τρόπο που συνδέονται τα στοιχεία µεταξύ 

τους κλπ. 

 

Βασική αρχή των Γ.Σ.Π. είναι ότι τα γεωµετρικά δεδοµένα οργανώνονται µε 

τοπολογικές σχέσεις αναφορικά µε το γεωγραφικό χώρο. Έτσι, κάθε χάρτης είναι 

πλέον εφοδιασµένος µε µια ισχυρή βάση δεδοµένων και τα διάφορα γεωγραφικά 

δεδοµένα µπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα στη 

φάση της ανάλυσης. Τα Γ.Σ.Π. στηρίζονται στη σύνδεση γραφικών και περιγραφικών 

πληροφοριών που οδηγεί σε χωρικές αλληλοσυσχετίσεις, δηλαδή στην ανάπτυξη 

χωρικών σχέσεων µεταξύ γεωγραφικών δεδοµένων. Κάθε γεωγραφικό στοιχείο 

συνδέεται µε ένα µοναδικό κωδικό µε µία εγγραφή στην περιγραφική βάση. Το 

σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης είναι ότι υπάρχει µια σχέση 

ένα-προς-ένα µεταξύ των γεωγραφικών στοιχείων και των εγγραφών του πίνακα στη 

βάση. 

Η τοπολογία αποτελεί το σύνολο των χωρικών σχέσεων µεταξύ των χωρικών-

γεωγραφικών αντικειµένων και αφορά στα χαρακτηριστικά του χώρου και 

συγκεκριµένα στις γεωµετρικές σχέσεις των αντικειµένων που παραµένουν 

αµετάβλητες κατά την επιβολή των τοπολογικών µετασχηµατισµών, δηλαδή της 

µεταφοράς, στροφής και αλλαγής της κλίµακας. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι τοπολογίας : σηµειακή, γραµµική και 

πολυγωνική. Η σηµειακή τοπολογία αναφέρεται σε φαινόµενα που αντιστοιχούν σε 

ένα ζεύγος συντεταγµένων (x,y). Η γραµµική τοπολογία αντιστοιχεί σε µονοδιάστατα 
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αντικείµενα, όπου υπάρχει σηµείο εκκίνησης (x,y), σηµεία καµπής-κορυφές (x,y) και 

σηµείο τερµατισµού (x,y). Πέρα από την καταγραφή των συντεταγµένων, η δόµηση 

τοπολογίας επιτρέπει την γνώση των σχέσεων µεταξύ των σηµείων εκκίνησης-

τερµατισµού µε οποιοδήποτε άλλο σηµείο ή ευθύγραµµο τµήµα. Τέλος, η 

πολυωνυµική τοπολογία αντιστοιχεί στις κλειστές επιφάνειες που δηµιουργούνται 

από συνεχόµενα γραµµικά τµήµατα. 

Αφού γίνει η δόµηση της τοπολογίας, µε την οποία δηµιουργούνται οι χωρικές 

σχέσεις µεταξύ των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του θεµατικού επιπέδου, 

αναγνωρίζονται – εντοπίζονται τα λάθη που σχετίζονται µε τη διαδικασία της 

ψηφιοποίησης. Τα συνηθέστερα λάθη που αναγνωρίζονται µετά το πέρας της 

ψηφιοποίησης είναι τα παρακάτω : τόξα που δεν συνδέονται µε άλλα τόξα, πολύγωνα 

που δεν είναι κλειστά κλπ. Η διόρθωση των λαθών πραγµατοποιείται µε τη γνωστή 

διαδικασία της ψηφιοποίησης. 

 

2.1.2 Θεµατική οργάνωση περιγραφικών δεδοµένων 

 
 Με τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών προσπαθούµε όχι µόνο να 

καταγράψουµε τον πραγµατικό κόσµο, αλλά και τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ 

των χωρικών οντοτήτων. Ο βασικός τρόπος οργάνωσης των δεδοµένων είναι σε 

θεµατικά επίπεδα. Κάθε θεµατικό επίπεδο αποτελεί και µια λογική οντότητα. Μέσα 

στα θεµατικά επίπεδα αποθηκεύεται πληροφορία για τα περιγραφικά χαρακτηριστικά 

ή είναι δυνατή η σύνδεση του θεµατικού επιπέδου µε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων. 

Για τον τρόπο οργάνωσης των χωρικών δεδοµένων δεν υπάρχουν κανόνες. Οι 

ανάγκες των χρηστών προσδιορίζουν τον τρόπο αποθήκευσης και οργάνωσης των 

δεδοµένων. 

 

       2.1.3 Στάδια και διαδικασίες ενός  ΓΣΠ 

 

 Τρεις είναι οι βασικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση και εφαρµογή ενός 

ΓΣΠ: 

 Ο καθορισµός του προβλήµατος 

 Η διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία 

 Τα συµπεράσµατα 
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Ο καθορισµός του προβλήµατος αποτελεί προαπαιτούµενο βήµα για την 

ολοκλήρωση της κύριας εφαρµογής του ΓΣΠ. Η πρώτη ενέργεια είναι η οριοθέτηση 

του γενικού στόχου της µελέτης, αφού αποτελεί τον βασικό άξονα προσανατολισµού 

της, επειδή περιέχει τον σκοπό στον οποίο αποβλέπει η µελέτη και οριοθετεί το 

πρόβληµα προς επίλυση. Πρέπει, όµως, να διατυπώνεται σωστά και αναλυτικά και να 

εστιάζεται σε υπαρκτά προβλήµατα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης της 

καταλληλότερης τεχνικής για την υλοποίηση του. Είναι το βασικό πρώτο βήµα που 

απαιτεί µια µελέτη µε τη χρήση ΓΣΠ στην πορεία της, αλλά συγχρόνως είναι και το 

πιο καθοριστικό. Μέσα στον καθορισµό του προβλήµατος πρέπει να υπάρχει σαφής 

οριοθέτηση τόσο του καθορισµού του συνολικού στόχου, όσο και των αντικειµενικών 

στόχων της ανάπτυξης και χρήσης του ΓΣΠ. 

Η διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία αποτελεί το δεύτερο βήµα σε κάθε 

ΓΣΠ. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το νευραλγικό κέντρο κάθε ΓΣΠ και αποτελείται 

από 4 στάδια: το στάδιο της Εισόδου, όπου τα χωρικά και µη χωρικά στοιχεία 

κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται στον Η/Υ, το στάδιο της ∆ιαχείρισης, όπου τα 

χωρικά στοιχεία διαµορφώνονται κατάλληλα (Βάση ∆εδοµένων) για το επόµενο 

στάδιο, το στάδιο της Ανάλυσης και το τελικό στάδιο της Παρουσίασης, όπου η 

χωρική πληροφορία που προέκυψε από τη διαδικασία της ανάλυσης παρουσιάζεται 

σε κάποια από τις γνωστές µορφές. 

 

2.1.4 Εφαρµογές των ΓΣΠ 

 

 Τα ΓΣΠ προσφέρουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε µεγάλες ποσότητες 

δεδοµένων. Το κλειδί για τη µεγάλη επιτυχία τους είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα 

να επεξεργαστούν, να αναλύσουν δεδοµένα µιας περιοχής και να χειριστούν τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά της. 

 Ως εκ τούτου, βρίσκουν εφαρµογή όπου υπάρχει ανάγκη για διαχείριση 

χωρικών δεδοµένων ή και ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδοµένων και είναι 

ιδανικά για τη µελέτη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Λόγω της 

χωρικής και χρονικής φύσης των απαιτούµενων πληροφοριών, αλλά και λόγω του 

µεγάλου όγκου δεδοµένων, τα ΓΣΠ έχουν συµβάλει αποφασιστικά στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων. Πλήθος εφαρµογών έχουν µέχρι σήµερα αναφερθεί σε τοµείς, 

όπως υδρολογικά µοντέλα, πρόβλεψη και έλεγχο µόλυνσης, δίκτυα ύδρευσης και 

άδρευσης, καθώς και αποχετευτικά έργα. Οι Τσιχριντζής και συν. (1996), ο Kaden 
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(1993) και οι Stuart και Stocks (1993) δίνουν µια ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

της εφαρµογής των ΓΣΠ στους υδατικούς πόρους σε αντικείµενα όπως: 

 

 Υδρολογικά µοντέλα επιφανειακών υδάτων 

 Παροχή ύδατος και σχεδιασµός αποχετευτικών δικτύων 

 Μόλυνση υδάτων από µη σηµειακές πηγές 

 Μελέτη υπόγειων υδάτων 

 

Επίσης, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών βρίσκουν τεράστια 

εφαρµογή στην µελέτη της αλλαγής του κλίµατος και της παγκόσµιας αύξησης της 

θερµοκρασίας. Για το σκοπό αυτόν, έχουν αναπτυχθεί προγράµµατα, όπου 

χρησιµοποιούνται GIS, στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα που έχουν σχέση µε την 

επιφάνεια της γης, τη βλάστηση, τη γεωλογία µιας περιοχής κλπ., µε σκοπό να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που έχουν σχέση µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και 

να εκτιµηθούν οι πιθανές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στη γεωργία και τα 

φυσικά οικοσυστήµατα. 

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών καθιστά εφικτές πολλές 

από τις εφαρµογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιµης 

πληροφορίας µέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέµεναν εξωπραγµατικές. 

 Από τη δεκαετία του ’60, όπου το πρώτο «πραγµατικό» ΓΣΠ κατασκευάστηκε 

στον Καναδά και αφορούσε φυσικά διαθέσιµα και συγκεκριµένα τη διαχείριση 

δασών, τα συστήµατα αυτά γνώρισαν τεράστια επιτυχία στον τοµέα των εφαρµογών, 

που βέβαια δεν περιορίζονται µόνο σε θέµατα σχετικά µε τη φύση και το περιβάλλον. 

Παρακάτω, στον Πίνακα 2 παρατίθεται µια σειρά από πεδία στα οποία βρίσκουν 

εφαρµογές τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 
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2. ∆ασοπονία 26. Έργα σχεδιασµού 
3. Γεωλογία 27. Υπηρεσίες χρηµατοδοτήσεων 
4. Χαρτογραφία 28. Ανταπόκριση σε καταστροφές 
5. Ωκεανογραφία 29. Υποδοµές αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών
6. Εξόρυξη ορυκτών 30. ∆ιαχείριση κινδύνων 
7. Περιβαλλοντικά Προγράµµατα 31. Επιδηµιολογία και υπηρεσίες υγείας 
8. ∆ιαχείριση υδάτων και αποβλήτων 32. ∆ιαχείριση εργοστασιακών εγκαταστάσεων 
9. ∆ιαχείριση επικίνδυνων υλικών 33. Κυβερνητικές οργανώσεις 
10. Φυσικές καταστροφές 34. Τηλεπικοινωνίες 
11. Κτηµατολόγιο 35. Στρατιωτικές επιχειρήσεις 
12. ∆ιαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πόρων36. ∆ιαχείριση και έλεγχος δικτύων 
13. Ακαδηµαϊκή έρευνα 37. ∆ιαχείριση στόλου οχηµάτων 
14. Εκπαιδευτικά ιδρύµατα 38. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις 
15. ∆ιαφήµιση και προώθηση αγαθών 39. Μεταφορές 
16. Αρχιτεκτονική 40. Αεροπλοΐα 
17. Έργα ανάπτυξης 41. ∆ίκτυα µεταφοράς πάσης φύσεως ενέργειας
18. Κατασκευαστικά έργα 42. Αστυνόµευση και δηµόσια ασφάλεια 
19. Έργα πολιτικού µηχανικού 43. Κυβερνητικές οργανώσεις 
20. ∆ηµιουργία δικτύων υπολογιστών 44. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
21. Εξυπηρέτηση και σχέσεις πελατών 45. Πολιτικός σχεδιασµός 
22. Εγκληµατολογική έρευνα 46. Κτηµατοµεσιτικές επιχειρήσεις 
23. Λήψη απόφασης 47. ∆ιαχείριση πωλήσεων 
24. ∆ηµογραφική ανάλυση   
   

Πίνακας 2: Πεδία εφαρµογής των ΓΣΠ 

 

2.1.5 Γενικά για το ArcGIS 

 

 Το ArcGIS αποτελεί µία ολοκληρωµένη προσέγγιση της εταιρείας ESRI στον 

χώρο των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. ∆ηµιουργήθηκε για να καλύψει 

τις ανάγκες των χρηστών των Γ.Σ.Π., προσφέροντας µια κλιµακωτή, περιεκτική και 

ενιαία πλατφόρµα εισαγωγής, ανάλυσης, επεξεργασίας, συντήρησης και διάχυσης 

των γεωγραφικών δεδοµένων. ∆ιαθέτει ένα βαθµωτό περιβάλλον εργασίας που 

παρέχει µια ολοκληρωµένη σειρά εργαλείων για έναν ή περισσότερους χρήστες σε 

desktops, σε servers, στο διαδίκτυο και στην ύπαιθρο.  

Το ArcGIS Desktop υπάρχει σε τρεις εκδόσεις που αναφέρονται ως ArcView, 

ArvEditor και ArcInfo. Και οι τρεις εκδόσεις βασίζονται στις ίδιες αρχές και 

εποµένως λειτουργούν παρόµοια, διαφέρουν όµως ως προς τις δυνατότητες που έχει η 

καθεµία. Το ArcInfo έχει τις περισσότερες δυνατότητες και το ArvView τις 

λιγότερες. 
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Πιο συγκεκριµένα, µε το ArcView µπορούν να γίνουν αναζητήσεις τόσο στα 

χωρικά όσο και στα περιγραφικά δεδοµένα, να αναλυθούν χωρικές σχέσεις και να 

διορθωθούν συγκεκριµένα γραφικά δεδοµένα (σχηµατικά αρχεία µόνο), καθώς και 

όλα τα περιγραφικά δεδοµένα της βάσης δεδοµένων. Τέλος, µπορούν να 

δηµιουργηθούν ευπαρουσίαστοι χάρτες και γραφήµατα. 

Με το ArcEditor µπορούν να επιτευχθούν ό,τι και µε το ArcView και 

επιπλέον να δηµιουργηθούν ορισµένοι τύποι χωρικών δεδοµένων που µε το ArcView 

απλά µπορούµε να τα «βλέπουµε». 

Τέλος, το ArcInfo έχει περισσότερα εργαλεία κυρίως ανάλυσης χωρικών 

δεδοµένων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ArcInfo Workstation αποτελεί ένα πλήρες 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών, γνωστό για πολλά χρόνια και 

χρησιµοποιούµενο ευρέως σε όλο τον κόσµο. 

Κάθε έκδοση του ArcGIS Desktop περιέχει τις εξής τρεις βασικές εφαρµογές: 

 ArcMap 

 ArcCatalog 

 ArcToolbox 

 

Καθώς και µια σειρά από προαιρετικά προϊόντα όπως: 

 Spatial Analyst 

 3D Analyst 

 Geostatistical Analyst 

 ArcPress 

 

Ακόµη, θα πρέπει να τονιστεί ότι το ArcGIS Desktop είναι τµήµα ενός 

ευρύτερου συστήµατος, το οποίο παρέχει το ArcSDE (Spatial Database Engine) και 

το ArcIMS (Internet Map Server). Το πρώτο είναι ένας προµηθευτής χωρικών 

δεδοµένων (Spatial Server) και επιτρέπει τη χρήση γεωγραφικών στοιχείων που είναι 

αποθηκευµένα σε συστήµατα σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (Oracle, Microsoft SQL 

Server, κλπ). Το δεύτερο είναι ένας προµηθευτής χαρτών (Map Server) και δίνει τη 

δυνατότητα επικοινωνίας – χρήσης των ΓΣΠ στο διαδίκτυο. 

Το περιβάλλον του ArcMap που θα χρησιµοποιήσουµε περιέχει έναν πίνακα 

των θεµατικών επιπέδων του χάρτη, µια περιοχή εµφάνισης του χάρτη, διάφορα 

µενού επιλογών, εργαλεία και ράβδους µηνυµάτων. 
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Σχήµα 9: ∆οµή του ArcGIS Desktop 

 

2.1.6 Βάση δεδοµένων 

 

Αφού καταχωρήσουµε τα δεδοµένα µας σε ένα ΓΣΠ θα πρέπει στη συνέχεια 

να τα οργανώσουµε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται µε το µικρότερο δυνατό 

κόστος (σε χρήµα και σε χρόνο) η λήψη όλων των πληροφοριών που χρειάζονται οι 

χρήστες. Για να επιτευχθεί αυτό, ο τρόπος καταχώρησης των στοιχείων πρέπει να 

ακολουθεί τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία 

των Βάσεων ∆εδοµένων. 

Η βάση δεδοµένων είναι µια συλλογή καλά οργανωµένων δεδοµένων, τα 

οποία συσχετίζονται και αποθηκεύονται µέσα σε κοινώς διαθέσιµα µέσα µαζικής 

αποθήκευσης, από τα οποία µπορούν να ανακτηθούν σε κάποια χρονική στιγµή. Με 

άλλα λόγια µια βάση δεδοµένων παίρνει τα δεδοµένα που βρίσκονται στο φυσικό 

περιβάλλον, τα αποθηκεύει και τα οργανώνει, έτσι ώστε να µπορούµε να πάρουµε την 

πληροφορία που µας είναι απαραίτητη σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Οι απλοί 

αναλογικοί ή οι ψηφιακοί χάρτες αποτελούν ένα απλό παράδειγµα Χωρικής Βάσης 
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∆εδοµένων. Ο όρος χωρική αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κύρια δεδοµένα 

συνδέονται µε ένα σύστηµα συντεταγµένων που περιγράφει τη θέση τους και είναι 

πολυδιάστατα. Ο χάρτης σαν µια βάση δεδοµένων φιλοξενεί οντότητες µε 

γεωγραφική αναφορά, τα γνωρίσµατα των οντοτήτων αυτών και τις µεταξύ τους 

σχέσεις. 

Ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών 

µέσω των οποίων προσδιορίζεται µε σαφήνεια ο αντικειµενικός σκοπός της 

υλοποίησης της, το περιεχόµενο της, οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων στοιχείων που 

τη συνθέτουν, οι περιορισµοί που διέπουν την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών και 

τέλος, η λογική και η φυσική οργάνωση των στοιχείων στο περιβάλλον του 

συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων του εκάστοτε φορέα. Ο σχεδιασµός της 

βάσης δεδοµένων κρίνεται απαραίτητη, διότι δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του 

συστήµατος να προσεγγίσουν το αντικείµενο στο σύνολό του και να εκτιµήσουν την 

αλληλεπίδραση των διαφόρων τµηµάτων της βάσης δεδοµένων. Μέσω της 

διαδικασίας του σχεδιασµού είναι πρακτικά εφικτός ο προσδιορισµός των 

προβληµάτων και περιορισµών στην καταγραφή και αξιοποίηση των γεωγραφικών 

δεδοµένων, η εκτίµηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήµατος που θα 

χρησιµοποιηθεί, η εκτίµηση του αριθµού και της κατηγορίας του προσωπικού που θα 

απαιτηθεί και τέλος, ο ρεαλιστικός προσδιορισµός του χρόνου και της δαπάνης που 

θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος. Παράλειψη ή και µερική 

υλοποίηση του σχεδιασµού θα έχει ιδιαίτερα δυσµενή αποτελέσµατα, όπως ελλιπή 

στοιχεία, άχρηστα στοιχεία, αδυναµία υποστήριξης εφαρµογών και έλλειψη συνοχής 

µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της βάσης δεδοµένων. 

Μια βάση δεδοµένων σε ένα σύγχρονο ΓΣΠ δηµιουργείται και συντηρείται σε 

έναν Η/Υ από : 

 Μια οµάδα προγραµµάτων και εφαρµογών που έχουν συνταχθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό 

 Ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων. 

 

Με τον όρο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων εννοούµε µια συλλογή 

από προγράµµατα που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν και 

συντηρήσουν µια βάση δεδοµένων, καθώς και να ανακτήσουν (επιλέξουν) δεδοµένα 

από αυτή. Συχνά, η ανάκτηση των δεδοµένων υποστηρίζεται από κατάλληλα 

ευρετήρια, ώστε να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο. Το σύστηµα διαχείρισης βάσης 
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δεδοµένων είναι ένα γενικής χρήσης σύστηµα λογισµικού που διευκολύνει τις 

διαδικασίες ορισµού, κατασκευής και χειρισµού βάσεων δεδοµένων για διάφορες 

εφαρµογές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 10: Βάση δεδοµένων 

 

Μια βάση δεδοµένων µαζί µε το λογισµικό διαχείρισης βάσης δεδοµένων 

καλείται Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων. Ο στόχος της σχεδίασης ενός Συστήµατος 

Βάσης ∆εδοµένων είναι διπλός : 

 να αναπαραστήσει κατάλληλα τα δεδοµένα της εφαρµογής 

 να εξυπηρετήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής 

(ελαχιστοποίηση χρόνου απόκρισης και απαιτήσεων σε µνήµη). 
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2.2 Σχεδιασµός πληροφοριακού συστήµατος 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η εισαγωγή των κλιµατικών δεδοµένων 

από τα µηνιαία δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έγινε αρχικά στο 

Excel. ∆ηµιουργήθηκαν 40 διαφορετικά φύλλα εργασίας, όσα και οι σταθµοί και σε 

κάθε ένα από αυτά  καταχωρήθηκαν τα δεδοµένα ανά σταθµό και µήνα και για τα 32 

συνεχόµενα έτη (1965-1996). Τα δεδοµένα, όπως προαναφέρθηκε, αφορούσαν την 

απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία, τη µέση θερµοκρασία, την απόλυτη ελάχιστη 

θερµοκρασία, την πίεση στη στάθµη της θάλασσας, τη σχετική υγρασία, το ολικό 

ύψος υετού, το µέγιστο ύψος υετού, την ηµέρα υετού, τη νέφωση στις 8:00πµ, 14:00 

µµ και 20:00µµ, καθώς και τις ηµέρες υετού. Ο πίνακας 3 που φαίνεται παρακάτω 

δείχνει την αρχική µορφή εισαγωγής των δεδοµένων στο Excel. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΝΑΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΜΕΣΗ  
ΘΕΡΜ.

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 
ΥΕΤΟΥ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

8:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

14:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

20:Ο0πµ
ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-65 18,5 10,5 4,9 1014,0 74,0 60,7 22,4 25,0 5,5 6,2 4,6 11,0 

ΣΚΥΡΟΣ Φεβ-65 19,8 8,5 -1,3 1011,7 76,0 136,4 29,9 27,0 6,3 6,3 5,5 17,0 

ΣΚΥΡΟΣ Μαρ-65 19,6 11,5 4,0 1016,6 78,0 99,7 49,8 10,0 5,4 5,5 3,7 14,0 

ΣΚΥΡΟΣ Απρ-65 23,3 14,3 4,8 1010,0 76,0 23,5 8,7 11,0 4,7 4,8 4,2 10,0 

ΣΚΥΡΟΣ Μαϊ-65 27,9 18,3 8,4 1012,2 74,0 39,0 17,1 4,0 3,2 3,4 3,2 7,0 

ΣΚΥΡΟΣ Ιουν-65 29,4 23,8 15,0 1013,1 66,0 3,7 2,7 18,0 1,9 2,8 2,2 3,0 

ΣΚΥΡΟΣ Ιουλ-65 35,4 25,6 16,0 1012,3 65,0 0,0 0,0 11,1 0,8 0,6 0,3 2,0 

ΣΚΥΡΟΣ Αυγ-65 34,3 23,4 13,9 1012,8 68,0 5,8 4,3 27,0 1,7 1,3 1,0 1,0 

ΣΚΥΡΟΣ Σεπ-65 33,4 21,9 13,1 1015,8 71,0 0,0 - - 2,2 2,0 0,7 - 

ΣΚΥΡΟΣ Οκτ-65 23,5 16,8 7,0 1019,5 71,0 9,9 9,2 11,0 3,1 2,8 1,6 2,0 

ΣΚΥΡΟΣ Νοε-65 23,3 15,8 5,7 1015,3 75,0 31,8 13,8 25,0 4,5 4,9 3,6 10,0 

ΣΚΥΡΟΣ ∆εκ-65 19,1 13,3 2,8 1011,4 82,0 40,9 7,9 2,0 5,3 5,5 4,8 15,0 

 

Πίνακας 3: Αρχική µορφή εισαγωγής δεδοµένων 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι εκεί που υπάρχει παύλα στους 

πίνακες ή το σύµβολο (Ε) σηµαίνει ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη µέτρηση της 

µεταβλητής. Αφού τελείωσε η εισαγωγή των δεδοµένων, στη συνέχεια 

κατασκευάστηκαν  χρονοσειρές ανά µήνα κάθε έτους και για κάθε µήνα των 32 ετών 

και για κάθε µεταβλητή βρήκαµε τον µέσο όρο, την τυπική απόκλιση, το µέγιστο και 

το ελάχιστο και για τους 12 µήνες. Ένα παράδειγµα φαίνεται στον Πίνακα 4 που 

ακολουθεί.  
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Πίνακας 4: Τροποποιηµένη βάση δεδοµένων 

 

 Τέλος, βρήκαµε και τις ετήσιες τιµές των αντίστοιχων µεταβλητών, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. 

 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΝΑΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΜΕΣΗ   
ΘΕΡΜ. 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 
ΥΕΤΟΥ

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

8:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

14:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

20:Ο0πµ
ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-65 18,5 10,5 4,9 1014 74 60,7 22,4 25 5,5 6,2 4,6 11 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-66 17,9 10,3 1,3 1010,5 78 128,8 25,8 6 6,6 6,6 5,4 19 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-67 17 9,3 0 1018 75 77,2 18,4 14 5,7 5,9 3,9 12 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-68 18,2 9 -1,3 1010,2 76 74,1 21,9 11 5,3 5 4,2 16 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-69 17,8 8,9 -0,3 1014,5 81 124,9 25,3 4 7 6,9 6,6 17 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-70 19 12,3 5 1014,6 81 77,2 20,2 14 6,1 6,3 5,8 15 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-71 19,2 11,7 5 1017,4 85 110,2 28,3 10 6,3 6,6 5,4 14 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-72 16,7 9,8 0,8 1019,8 79 52 19,3 21 6,6 6,6 6,3 11 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-73 16,4 9,3 -1,4 1021,1 84 158,9 69,6 5 6,8 6,7 6,5 15 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-74 15 8,5 2,4 1021,6 76 41 23,5 19 6,4 6,1 5,8 15 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-75 16,3 9,9 3,6 1019,4 83 119,7 53,9 30 5,2 5,7 5,3 9 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-76 17,4 10,3 2,4 1013,7 72 43,1 25,2 16 3,7 4,8 3,5 6 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-77 17,2 9,5 1 1019,4 87 62,2 21,9 13 6 6,4 4,7 8 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-78 18 9,4 1,8 1020,2 76 170,1 59,7 6 6 6,2 5,2 14 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-79 18,8 10,6 0 1014,7 68 64,6 15,9 7 5,9 5,5 5,3 13 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-80 17,4 8,6 1,2 1017,4 71 72,3 17 16 5,5 6 5,9 11 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-81 17,9 8,8 2,2 1010,8 72 290,6 44,3 22 6,1 6,4 5,5 23 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-82 19,2 10,1 3,4 1019 69 62,3 14,6 25 5,9 5,7 4,8 13 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-83 18,2 9,5 0 1022,5 64 11,5 5,5 16 3,8 4,4 2,3 7 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-84 16,4 10,8 2,6 1016,5 72 21,4 4,2 11 4,2 4,3 3,7 10 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-85 18,6 10,6 3,6 1012,6 71 71,9 17,9 17 5,6 5,7 5,3 18 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-86 17,6 11,3 3,4 1013,6 67 24 10,7 28 4,2 5 3,3 12 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-87 22,2 10,8 0,4 1015 68 36,9 9,3 19 5,4 5,6 5,8 16 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-88 19,6 10,7 2 1018,2 86 18,6 9,6 3 6,2 5,9 5,1 9 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-89 14,2 8 0,8 1028,8 83 0 E E 3,9 3,9 3,8 E 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-90 18 8,5 1,6 1024,8 72 12,1 8,8 31 4,8 4,6 3,5 2 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-91 20 8,5 1,4 1021,4 79,1 51,7 13,7 E E 4,7 E 9 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-92 16 8,8 1,4 1024,3 69,6 0 0 E E 4,8 E 2 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-93 19 8,3 2,8 1023,2 75,4 15,7 10 E E 4 E 9 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-94 17,8 11,5 3,8 1014,1 75,3 82,8 22,8 E E 5,1 E 14 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-95 20 10,2 4 1014,5 79,3 96,1 19,4 E E 5,1 E 12 

ΣΚΥΡΟΣ Ιαν-96 17,4 8,8 3 1016,9 76,4 48,7 14,1 E E 7,1 E 8 

COUNT ΙΑΝ 32 32 32 32 32 32 31 25 26 32 26 31 

AVERAGE ΙΑΝ 17,9 9,8 2,0 1017,6 75,8 71,3 21,7 15,6 5,6 5,6 4,9 11,9 

STDEV ΙΑΝ 1,5 1,1 1,7 4,5 6,0 59,2 15,7 8,2 0,9 0,9 1,1 4,6 

MAX ΙΑΝ 22,2 12,3 5 1028,8 87 290,6 69,6 31 7 7,1 6,6 23 

MIN ΙΑΝ 14,2 8 -1,4 1010,2 64 0 0 3 3,7 3,9 2,3 2 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΜΕΣΗ   
ΘΕΡΜ.

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜ. 

ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

8:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

14:Ο0πµ 

ΝΕΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 

20:Ο0πµ 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΕΤΟΥ 

ΣΚΥΡΟΣ 1965 35,4 17,0 -1,3 1013,7 73,0 451,4 49,8 3,7 3,8 3,0 92 

ΣΚΥΡΟΣ 1966 37,0 18,2 1,3 1013,0 72,9 525,7 61,5 3,9 3,7 3,1 87 

ΣΚΥΡΟΣ 1967 31,7 17,3 0,0 1015,1 71,8 418,4 33,7 3,8 3,7 2,8 78 

ΣΚΥΡΟΣ 1968 35,2 18,2 -1,3 1014,1 72,7 565,5 42,5 3,9 3,8 3,2 97 

ΣΚΥΡΟΣ 1969 35,3 18,4 -0,3 1013,8 74,2 412,1 61,2 3,9 3,8 3,1 86 

ΣΚΥΡΟΣ 1970 34,3 17,9 2,5 1014,2 74,3 442,8 31,4 3,6 3,4 2,9 74 

ΣΚΥΡΟΣ 1971 34,0 17,0 0,0 1015,2 72,8 551,7 44,6 3,8 3,7 3,1 84 

ΣΚΥΡΟΣ 1972 36,0 17,1 0,8 1015,8 74,2 371,6 53,8 4,1 4,1 3,5 93 

ΣΚΥΡΟΣ 1973 39,3 17,1 -1,4 1015,7 76,1 488,1 90,0 3,8 3,6 2,9 72 

ΣΚΥΡΟΣ 1974 35,3 17,1 1,8 1014,4 74,5 410,6 56,0 3,6 3,7 3,0 87 

ΣΚΥΡΟΣ 1975 34,0 18,0 1,4 1015,3 73,3 518,3 53,9 3,7 3,6 3,1 78 

ΣΚΥΡΟΣ 1976 33,2 16,0 -1,0 Ε 77,9 690,9 60,9 4,1 4,0 3,5 94 

ΣΚΥΡΟΣ 1977 36,2 17,1 0,6 Ε 77,0 379,9 28,0 3,5 3,4 2,8 74 

ΣΚΥΡΟΣ 1978 36,8 17,2 1,8 Ε 72,5 724,9 64,9 3,6 3,7 3,0 85 

ΣΚΥΡΟΣ 1979 36,2 17,4 0,0 Ε 69,8 442,1 43,6 3,9 3,7 3,4 80 

ΣΚΥΡΟΣ 1980 32,0 17,1 1,2 Ε 69,5 588,3 61,0 3,8 3,6 3,0 86 

ΣΚΥΡΟΣ 1981 34,2 17,2 1,3 Ε 66,9 662,8 60,0 3,1 3,0 2,3 68 

ΣΚΥΡΟΣ 1982 35,6 16,6 0,2 Ε 67,5 444,7 45,0 3,4 3,1 2,6 75 

ΣΚΥΡΟΣ 1983 34,0 16,8 -3,2 Ε 66,8 309,7 19,0 3,3 3,3 2,7 58 

ΣΚΥΡΟΣ 1984 34,0 17,2 1,8 Ε 67,0 294,9 37,8 3,5 3,5 3,0 85 

ΣΚΥΡΟΣ 1985 34,8 17,3 0,0 Ε 65,8 329,7 73,2 3,5 3,2 2,8 71 

ΣΚΥΡΟΣ 1986 35,0 17,1 2,4 Ε 66,8 188,6 36,5 3,5 3,4 3,0 65 

ΣΚΥΡΟΣ 1987 39,0 16,8 -2,0 Ε 73,5 252,0 13,0 3,6 3,6 3,4 94 

ΣΚΥΡΟΣ 1988 38,0 17,0 1,0 Ε 80,7 272,7 34,5 3,6 3,5 3,3 61 

ΣΚΥΡΟΣ 1989 33,2 17,0 0,0 Ε 79,6 230,8 40,0 3,2 3,2 2,9 35 

ΣΚΥΡΟΣ 1990 37,4 17,5 1,6 Ε 68,8 182,0 33,8 3,0 2,8 2,3 68 

ΣΚΥΡΟΣ 1991 35,0 16,6 -0,8 1015,0 72,3 406,3 30,0 Ε 3,9 Ε 71 

ΣΚΥΡΟΣ 1992 33,4 16,6 0,2 1015,9 65,5 167,0 27,0 Ε 3,1 Ε 47 

ΣΚΥΡΟΣ 1993 34,2 16,6 2,0 1015,8 68,4 234,0 21,5 Ε 3,1 Ε 55 

ΣΚΥΡΟΣ 1994 37,0 17,8 3,0 1014,1 70,9 308,8 22,8 Ε 2,9 Ε 63 

ΣΚΥΡΟΣ 1995 35,2 17,2 4,0 1013,8 69,1 302,3 19,5 Ε 3,5 Ε 61 

ΣΚΥΡΟΣ 1996 36,8 16,7 0,6 1013,2 69,8 302,7 35,6 Ε 3,9 Ε 84 

COUNT ΕΤΟΣ 32 32 32 17 32 32 32 26 32 26 32 

AVERAGE ΕΤΟΣ 35,3 17,2 0,6 1014,6 71,7 402,2 43,3 3,6 3,5 3,0 75,3 

STDEV ΕΤΟΣ 1,8 0,5 1,5 0,9 4,0 148,6 17,7 0,3 0,3 0,3 14,6 

MAX ΕΤΟΣ 39,3 18,4 4,0 1015,9 80,7 724,9 90,0 4,1 4,1 3,5 97,0 

MIN ΕΤΟΣ 31,7 16,0 -3,2 1013,0 65,5 167,0 13,0 3,0 2,8 2,3 35,0 

 

Πίνακας 5: Ετήσιες τιµές µεταβλητών 

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε 40 φορές, µία για τον κάθε σταθµό. 

Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργήθηκε µια µεγάλη βάση δεδοµένων, η οποία στη 

συνέχεια χωρίστηκε σε 20 µικρότερες, κάθε µία από τις οποίες περιέχει ένα κλιµατικό 

στοιχείο για 12 µήνες και για τους 40 σταθµούς. Μία από αυτές τις βάσεις φαίνεται 
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στον πίνακα 6, όπου η στήλη Ν1 αντιστοιχεί στον χαρακτηριστικό αριθµό που 

δώσαµε σε κάθε σταθµό. 

 

N1 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OKT NOV DEC YEAR
0 27,9 28,1 24,8 18,9 10,9 6,0 3,6 9,2 15,6 38,3 41,4 44,1 70,6 
1 29,6 20,3 20,1 14,6 9,2 5,0 1,0 5,0 17,4 32,1 36,3 33,2 52,8 
2 30,1 20,2 27,3 11,8 11,2 9,1 6,9 4,7 9,0 31,7 29,3 24,0 44,7 
3 32,6 31,6 23,9 21,7 13,4 12,7 7,1 7,2 26,1 38,1 43,8 41,2 67,1 
4 22,5 22,9 19,1 14,7 15,4 6,6 7,8 6,1 13,6 22,6 34,7 24,1 44,7 
5 35,1 26,1 27,1 19,4 12,4 8,3 7,1 8,3 18,0 45,0 42,7 45,8 69,9 
6 29,7 27,7 23,3 19,7 15,6 12,5 11,2 13,0 14,0 25,5 36,0 34,5 53,6 
7 31,8 20,4 21,8 13,4 6,3 3,7 4,8 6,1 8,8 29,2 32,1 30,7 56,6 
8 27,7 29,7 25,8 19,0 19,7 11,0 13,5 13,2 21,0 40,8 52,2 38,5 75,3 
9 36,8 34,3 29,0 24,7 24,5 13,2 13,6 12,8 26,1 39,3 51,6 49,8 70,5 
10 32,5 28,3 25,2 19,3 20,8 16,1 14,7 16,6 24,0 29,6 40,5 43,5 59,3 
11 20,4 21,4 16,9 13,9 11,5 6,9 6,2 5,0 7,7 24,6 21,1 28,0 48,5 
12 21,0 19,7 18,7 13,1 10,2 4,7 7,7 8,4 6,7 22,3 22,8 24,2 48,6 
13 21,7 20,9 20,6 9,5 10,3 5,0 6,8 12,1 11,0 17,1 23,5 21,9 43,3 
14 53,9 53,9 43,1 22,0 18,5 16,7 16,6 18,2 24,2 49,2 41,0 50,6 73,3 
15 19,0 14,2 21,0 17,4 10,9 7,0 5,1 8,6 4,1 23,4 20,3 18,7 31,2 
16 9,9 13,2 11,8 11,7 16,4 12,7 13,4 10,8 16,8 19,9 22,1 18,2 48,8 
17 20,2 24,1 23,2 22,2 16,1 15,5 11,3 11,4 14,9 28,4 28,6 26,6 41,3 
18 23,9 18,3 18,6 10,5 23,9 11,6 16,6 8,9 21,6 30,0 33,1 18,7 42,4 
19 11,1 13,4 13,5 12,8 18,2 15,7 19,9 14,2 16,6 18,8 17,8 17,7 43,2 
20 17,6 17,1 17,2 18,3 20,5 14,5 12,7 15,5 24,1 25,2 19,7 26,0 44,4 
21 12,9 15,1 17,3 12,9 14,6 16,9 15,9 14,6 10,1 17,0 24,8 17,9 36,3 
22 15,0 17,3 14,9 12,1 18,3 21,5 15,9 13,6 10,9 17,1 18,4 17,6 38,6 
23 17,7 21,9 18,8 16,6 16,0 13,6 17,3 10,7 10,9 21,9 24,0 24,3 46,7 
24 17,9 18,7 19,3 16,1 17,9 18,7 15,4 15,5 19,5 23,6 32,0 25,4 37,7 
25 21,4 27,0 20,9 15,6 13,7 15,2 11,0 7,7 16,1 22,9 35,3 31,3 60,5 
26 28,0 19,5 19,8 13,9 10,9 5,6 3,0 1,3 13,9 32,0 26,3 25,3 56,5 
27 25,6 22,6 18,7 13,2 10,2 5,9 1,0 2,5 15,0 25,0 26,7 32,4 55,1 
28 31,0 23,7 19,1 14,5 7,8 3,9 0,8 1,8 22,2 19,8 28,6 32,4 59,9 
29 37,4 38,7 25,0 14,2 6,0 9,9 1,9 7,8 17,1 32,8 27,0 26,1 62,1 
30 40,4 32,8 29,7 19,6 12,1 7,2 3,0 5,7 6,4 20,8 37,7 36,3 69,3 
31 42,0 37,9 31,3 11,3 13,0 5,0 1,0 0,9 5,2 37,8 45,1 46,4 80,9 
32 35,6 38,0 32,8 18,5 13,9 6,8 3,8 1,7 15,7 19,5 36,6 44,3 69,0 
33 21,9 22,6 20,6 8,1 6,3 4,0 1,2 5,9 4,4 21,7 24,3 19,4 43,5 
34 25,8 18,0 21,0 11,6 10,9 8,9 1,0 3,5 4,3 22,4 26,1 24,4 50,0 
35 20,1 16,2 23,0 10,2 5,1 3,1 0,7 0,2 5,5 11,2 16,9 20,4 37,0 
36 24,2 21,8 21,6 12,8 12,6 11,4 8,6 8,7 17,2 18,4 23,7 25,7 52,4 
37 41,1 32,6 28,7 16,4 16,8 4,5 0,5 0,3 19,6 22,6 33,5 41,8 72,8 
38 16,5 20,1 19,1 14,0 8,5 8,0 4,7 4,2 8,8 21,2 18,9 24,1 35,3 
39 36,8 31,7 26,1 20,1 19,1 9,4 8,6 18,1 36,7 46,0 46,4 47,1 79,0 

 

Πίνακας 6: Βάση δεδοµένων στο ArcMap 
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Για να εισάγουµε στο ArcMap τους 20 πίνακες (βάσεις δεδοµένων) πατάµε µε 

αριστερό κλικ στο εικονίδιο της προσθήκης νέων επιπέδων (add data)  , οπότε 

ανοίγει η φόρµα Add Data, µέσα από την οποία µπορούµε να αναζητήσουµε τα 

δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο δίσκο µας, να τα επιλέξουµε και να κάνουµε 

κλικ στο κουµπί Add για να εισαχθούν στο περιβάλλον του Arc Map. Στην 

περίπτωση µας επιλέγουµε το αρχείο hellas.shp, που είναι ο χάρτης της Ελλάδας, 

καθώς και το stat_klim.shp, που είναι οι 40 σταθµοί, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα. Με αριστερό κλικ στην επιλογή Add εισάγουµε το αρχείο. 

 

 
 

Στη συνέχεια, µε την ίδια ακριβώς διαδικασία εισάγουµε τα 20 αρχεία dbf που 

είναι οι βάσεις δεδοµένων που φτιάξαµε. 

Σε ένα ΓΣΠ κάθε γεωγραφική – γεωµετρική οντότητα συνοδεύεται από ένα 

µεγάλο αριθµό πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, όπως έχουµε ήδη αναφέρει 

προηγουµένως, αποθηκεύονται στον πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών 

(attribute table). Για να δούµε τον πίνακα αυτόν, αρκεί να κάνουµε δεξί κλικ πάνω 

στο αρχείο stat_klim.shp και στη συνέχεια να επιλέξουµε Open attribute table, όπως 

φαίνεται παρακάτω. 
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Αµέσως, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην οποία προβάλλεται ο πίνακας 

των περιγραφικών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου επιπέδου µε τις αντίστοιχες 

γραµµές (records) και τα πεδία (fields). Ο πίνακας των περιγραφικών 

χαρακτηριστικών αποτελείται από γραµµές και στήλες. Οι στήλες απεικονίζουν ένα 

περιγραφικό χαρακτηριστικό, ενώ οι γραµµές απεικονίζουν ένα µοναδικό γεωµετρικό 

χαρακτηριστικό, π.χ. γραµµή Νο 10. Κάποιες από τις στήλες του πίνακα απεικονίζουν 

στοιχεία της τοπολογίας, ενώ άλλες απεικονίζουν χωρικές µετρήσεις. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, ο πίνακας που εµφανίζεται περιέχει όλες τις πληροφορίες 

και των 40 σταθµών, όπως τον χαρακτηριστικό τους αριθµό, ο οποίος δίνεται από τον 

χρήστη, το όνοµα και τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες.  

Με τα διάφορα προγράµµατα που υπάρχουν στην αγορά ο χρήστης πλέον έχει 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τα πολλαπλά εργαλεία που του δίνονται, ώστε να 

επιτύχει το σκοπό της εργασίας του µε τον αποδοτικότερο και αποτελεσµατικότερο 

τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης µπορεί να προσθέσει ή να διαγράψει πεδία από 

τους εκάστοτε πίνακες περιγραφικών χαρακτηριστικών, να ταξινοµήσει τον πίνακα 

βάσει ενός πεδίου ή ακόµη και να υπολογίσει τα στατιστικά στοιχεία του επιπέδου 

που αυτός επιθυµεί, όπως για παράδειγµα τον µέσο όρο ή την τυπική απόκλιση. 
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2.2.1 Σύνδεση πινάκων 

 

Όταν δύο πίνακες συνδέονται, θα πρέπει να είναι γνωστό το πώς σχετίζονται 

µεταξύ τους οι µεµονωµένες τιµές των εγγραφών. Οι εγγραφές (τύπος σχέσεων 

συνόλου) είναι είτε ένα-προς-ένα είτε ένα-προς-πολλά είτε πολλά-προς-πολλά. Η 

γνώση του τύπου της σχέσης µεταξύ των πινάκων µπορεί να αποτρέψει πιθανά λάθη 

παράλειψης εγγραφών. Για παράδειγµα, αν έχουµε µια συσχέτιση ένα-προς-πολλά 

και συνδέσουµε δύο πίνακες σαν να πρόκειται για ένα-προς-ένα συσχέτιση, τότε 

παραλείπουµε χρήσιµες πληροφορίες από το συνδεδεµένο πίνακα, αφού οι ένα-προς-

ένα αναζητήσεις εγγραφών σταµατούν να ψάχνουν για περισσότερες αντιστοιχίες 

αφού βρουν την πρώτη. 

Το ArcMap παρέχει δύο µεθόδους για τη συσχέτιση δεδοµένων που είναι 

αποθηκευµένα σε πίνακες µε γεωγραφικά χαρακτηριστικά : τις εντολές join και 

relate. Όταν δύο πίνακες ενώνονται (join), τότε επισυνάπτονται οι ιδιότητες από τον 

ένα πίνακα στον άλλο µε βάση ένα πεδίο κοινό και για τους δύο πίνακες. Στην 

περίπτωση µας το κοινό σηµείο µεταξύ των πινάκων είναι το ID που έχουµε δώσει σε 

κάθε έναν σταθµό. Όταν συσχετίζουµε δύο πίνακες (relate), τότε καθορίζεται µία 

σχέση µεταξύ των δύο πινάκων, η οποία είναι επίσης βασισµένη σε ένα κοινό πεδίο, 
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µε τη διαφορά ότι δεν επισυνάπτονται οι ιδιότητες του ενός πίνακα στον άλλον. 

Όµως, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά δεδοµένα, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. 

∆ύο πίνακες είναι δυνατόν να ενωθούν όταν τα δεδοµένα τους έχουν σχέση 

ένα-προς-ένα ή πολλά-προς-ένα, ενώ δύο πίνακες είναι δυνατόν να συσχετισθούν 

όταν τα δεδοµένα τους έχουν σχέση ένα-προς-πολλά ή πολλά-προς-πολλά. Τα joins 

και relates επανασυνδέονται κάθε φορά που ανοίγουµε τον χάρτη. Με αυτόν τον 

τρόπο, αν αλλάξουν τα βασικά δεδοµένα των πινάκων, η αλλαγή αυτή απεικονίζεται 

στο join ή στο relate. 

Η εντολή join λειτουργεί µε αρχεία shapefiles, coverages και geodatabases. 

Μόλις συνδεθούν οι πίνακες µπορούµε να κάνουµε query, συµβολισµό ή ανάλυση 

του νέου πίνακα µε βάση τις τιµές που προέκυψαν από το join. Οι πίνακες που 

ενώνονται µε ένα join του ArcMap δεν είναι µόνιµα συνδεδεµένοι. Συνδέονται 

δυναµικά στο ArcMap και µπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν οποιαδήποτε 

στιγµή. Όταν ενώνονται δύο πίνακες τα ονόµατα των κοινών πεδίων δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ίδια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι του ίδιου τύπου. 

Στην περίπτωση µας θέλουµε να ενώσουµε τον πίνακα stat-klim  µε τον 

hum_av για παράδειγµα. Ο πίνακας stat-klim  περιέχει όλους τους σταθµούς µε το ID 

που χαρακτηρίζει κάθε σταθµό, το ύψος βαροµέτρου κάθε σταθµού, καθώς και τις 

γεωγραφικές συντεταγµένες κάθε σταθµού, ενώ ο  hum_av περιέχει τις µηνιαίες 

υγρασίες των 40 σταθµών για τους 12 µήνες, καθώς και την ετήσια για κάθε σταθµό. 

Με δεξί κλικ πάνω στο αρχείο stat-klim προκύπτει η παρακάτω επιλογή. 
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Επιλέγοντας το join προκύπτει το παρακάτω παράθυρο όπου πρέπει να 

επιλέξουµε το κοινό σηµείο των δύο πινάκων που είναι το FID, δηλαδή ο 

χαρακτηριστικός αριθµός κάθε σταθµού που τον ορίσαµε εµείς.  
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Το αποτέλεσµα της ένωσης των δύο πινάκων είναι ένας πίνακας που περιέχει 

τα στοιχεία και των δύο πινάκων. Στη συνέχεια, ακολουθεί το σχήµα 11 όπου 

φαίνεται ένα παράδειγµα της ένωσης δύο πινάκων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 11: Ένωση πινάκων 

 

 2.2.2 ∆ηµιουργία ιστογραµµάτων 

  

Στη συνέχεια, θέλουµε να δηµιουργήσουµε τα ιστογράµµατα πάνω στο χάρτη 

για κάθε σταθµό. Για να επιτύχουµε αυτό ακολουθούµε την εξής διαδικασία : 

 Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο stat_klim και επιλέγουµε την επιλογή 

Properties 

 Στην οθόνη που εµφανίζεται επιλέγουµε το υποµενού Symbology. Στην 

αριστερή στήλη (Show) επιλέγουµε το Charts και συγκεκριµένα 

Bar/Column. Στο Field Selection φαίνονται οι στήλες που θα 

χρησιµοποιήσουµε για τα ιστογράµµατα. Εµείς µε το βελάκι   

επιλέγουµε τους 12 µήνες (Jan-Dec), καθώς και τη στήλη Year. 
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 Στη στήλη Symbol έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε το χρώµα κάθε 

µεταβλητής. Στην προκειµένη περίπτωση επιλέξαµε το ίδιο χρώµα ανά 3 

µήνες. 

 Με την επιλογή Size µπορούµε να µεταβάλλουµε το µέγεθος του 

ιστογράµµατος. Εµείς επιλέξαµε το µέγεθος 20. 

 

 
 

 Τέλος, στο παράθυρο Labels ενεργοποιούµε την επιλογή Label Features in 

this Layer και στην επιλογή Label Field επιλέγουµε το Year. Με τον τρόπο 

αυτό, πάνω στο χάρτη θα εµφανίζεται σε κάθε σταθµό η ετήσια τιµής της 

αντίστοιχης µεταβλητής, στην οποία αναφέρεται ο χάρτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

3.1.1 Ψηφιδωτή διαµέριση 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της ψηφιδωτής διαµέρισης η περιοχή ολοκλήρωσης 

διαµερίζεται σε ισοµεγέθη στοιχειώδη κύτταρα ή ψηφίδες µε την εφαρµογή ενός 

ορθογωνικού καννάβου, µε δεδοµένη ισαποχή των οριζόντιων 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 επιφάνειά 

του. Η επιφανειακή τιµή προκύπτει τότε, ως ο µέσος όρος των τιµών όλων των 

κυττάρων. Η τιµή που ολοκληρώνεται µπορεί να είναι στιγµιαία, µέση ή αθροιστική 

για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια. 

Οι µέθοδοι διακρίνονται σε ακριβούς παρεµβολής (exact-interpolation 

methods) και µέθοδοι εξοµάλυνσης (smoothing methods), ανάλογα µε το αν η 

κατασκευασµένη επιφάνεια διατηρεί ή όχι τις µετρηµένες σηµειακές τιµές. 

Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση των µεθόδων τις διαχωρίζει σε στατιστικές-

στοχαστικές (statistical-stochastic methods) και προσδιοριστικές (deterministic 

methods). Οι πρώτες βασίζονται στην αρχή να µειώνουν τα σφάλµατα παρεµβολής 

στα σηµεία της επιφάνειας όπου δεν υπάρχουν σηµειακές µετρήσεις, ενώ οι δεύτερες 

παράγουν επιφάνειες µε τη χρήση άλλων µαθηµατικών κριτηρίων. Πλεονέκτηµα των 

στατιστικών µεθόδων είναι ότι υπολογίζουν το σφάλµα παρεµβολής σε κάθε σηµείο. 

 

3.1.2 Παράµετροι µεθόδων 

 

 ∆ιάσταση καννάβου επιφάνειας: η διάσταση συνήθως λαµβάνεται από 1/2 

έως 1/10 της µέσης απόστασης µεταξύ των σηµείων µέτρησης. 

 

 Προσδιορισµός σηµείων επιρροής κάθε ψηφίδας: η επιλογή των σηµείων 

που θα συµµετάσχουν στον υπολογισµό κάθε ψηφίδας γίνεται µε δύο 

µεθόδους:  
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 Στον υπολογισµό της τιµής συµµετέχουν τα σηµεία που βρίσκονται 

µέσα σε µια προκαθορισµένη και σταθερή ακτίνα 

 Ορίζεται ένας σταθερός αριθµός των πλησιέστερων σηµείων που θα 

συµµετάσχουν στον υπολογισµό της τιµής. 

 

 Οπτική απεικόνιση επιφανειών: πραγµατοποιείται µε την αντιστοίχιση µιας 

χρωµατικής κλίµακας σε προσδιορισµένες κατηγορίες του πεδίου τιµών της 

µεταβλητής. Στη συνέχεια, γίνεται η παραγωγή ενός χάρτη γεωγραφικής 

κατανοµής της µεταβλητής, όπου η κάθε ψηφίδα έχει το χρώµα που 

αντιστοιχεί στην τιµή του. Οι χρωµατικές κλίµακες που χρησιµοποιούνται 

διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

 Σε αυτές που περιλαµβάνουν διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου 

χρώµατος, ενώ συνήθως η απόχρωση σκουραίνει όσο οι τιµές της 

µεταβλητής µεγαλώνουν 

 Σε αυτές που περιλαµβάνουν διαφορετικά χρώµατα, ενώ σε 

περιπτώσεις που χρειάζεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων απεικονίζονται 

δύο έως έξι συνεχόµενες κατηγορίες του πεδίου τιµών της µε 

αποχρώσεις του ίδιου χρώµατος. 

 

3.1.3 Στάδια εφαρµογής µεθόδων 

 
 Τα στάδια εφαρµογής των µεθόδων είναι τα ακόλουθα: 

1. Εγκαθίσταται κάνναβος που καλύπτει την περιοχή µελέτης. 

2. Οι τιµές της µεταβλητής σε κάθε σηµείο του καννάβου υπολογίζονται από τις 

µετρηµένες τιµές µε βάση τη σχέση: 

 

∑
=

⋅=
K

k
knkn PaP

1
 

 
όπου: Pn υπολογισµένη βροχόπτωση στο n σηµείο του καννάβου 

           Pk η µετρηµένη βροχόπτωση στο σηµείο k 

           αnk το βάρος του σταθµού k για τον υπολογισµό του σηµείου n και 

           K ο συνολικός αριθµός των σηµείων µέτρησης. 
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Οι περισσότερες µεθοδολογίες υπολογισµού θέτουν το άθροισµα των βαρών 

αnk να είναι ίσο µε τη µονάδα. 

 

3. Η µέση επιφανειακή βροχόπτωση P δίνεται από τις υπολογισµένες τιµές του 

καννάβου µε τη χρήση της σχέσης: 

 

∑
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1

1
 

 

όπου Ν ο συνολικός αριθµός των σηµείων του καννάβου. 

 

3.1.4 Πλεονεκτήµατα 

 
 Τα πλεονεκτήµατα της ψηφιδωτής διαµέρισης είναι τα ακόλουθα: 

 Άµεση δηµιουργία της επιφάνειας της µεταβλητής για µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από την έλλειψη ορισµένων σηµειακών 

µετρήσεων. Πρέπει όµως να παρατηρήσουµε ότι οι ελλείψεις αυτές 

προκαλούν µείωση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. 

 Καλύτερη αντίληψη της γεωγραφικής κατανοµής της µεταβλητής µε τη 

βοήθεια της χρωµατικής απεικόνισης και δυνατότητα άµεσου εντοπισµού 

περιοχών µε ιδιαίτερο κλιµατικά καθεστώς (υγρό, θερµό κτλ.) 

 ∆υνατότητα στατιστικής επεξεργασίας πολλών τέτοιων καννάβων που 

αφορούν στην ίδια µεταβλητή και στο ίδιο χρονικό βήµα. 

 ∆υνατότητα χειρισµού τέτοιων επιφανειών σε συνδυασµό µε άλλες επιφάνειες 

της ίδιας διακριτότητας που αφορούν µορφολογικά, εδαφολογικά ή γεωλογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, µε σκοπό τη δηµιουργία µοναδιαίων 

υδρογραφηµάτων ή µοντέλων βροχής-απορροής σε υδρολογικές λεκάνες. 

 

3.1.5 Προσδιοριστικές µέθοδοι 

 
Οι προσδιοριστικές µέθοδοι προσαρµόζουν έναν τύπο επιφάνειας σε ένα σύνολο 

µετρηµένων τιµών της µεταβλητής σε συγκεκριµένες γεωγραφικές συντεταγµένες. 
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 ∆ιάφορες µαθηµατικές συναρτήσεις χρησιµοποιούνται για να προσαρµόσουν 

την επιφάνεια στα µετρηµένα σηµεία, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατός ο υπολογισµός 

της µεταβλητής σε οποιοδήποτε σηµείο του χώρου. 

 Στην περίπτωση που τα σηµειακά δεδοµένα θεωρούνται ως ακριβείς τιµές της 

µεταβλητής, τότε επιλέγεται ένα σχήµα ακριβούς παρεµβολής, στο οποίο η επιφάνεια 

διατηρεί τις µετρηµένες σηµειακές τιµές, ενώ αν τα δεδοµένα περιέχουν ένα 

σηµαντικό σφάλµα µέτρησης επιλέγεται ένα σχήµα εξοµάλυνσης. 

 Οι πιο γνωστές µέθοδοι εξοµάλυνσης είναι η πολυωνυµική, η υψοµετρική και 

η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. 

 Οι κυριότερες µέθοδοι παρεµβολής είναι η spline, η πολυτετραγωνική και η 

µέθοδος σταθµισµένων αντίστροφων αποστάσεων (ΣΑΑ). 

 

Μέθοδος σταθµισµένων αντίστροφων αποστάσεων (ΣΑΑ) 

 

 Η παρεµβολή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
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όπου : h η τιµή της µεταβλητής στη ζητούµενη θέση 

           N ο αριθµός των σηµείων που συµµετέχουν 

           h1, h2, h3,….,hN οι σηµειακές µετρήσεις στα σηµεία 1,2,3,…., Ν 

           d1, d2, d3,….,dN οι αποστάσεις του κυττάρου από τα σηµεία 1,2,3,…., Ν 

           k ο συντελεστής επιρροής της απόστασης. 

H τιµή του εκθέτη k συνήθως λαµβάνεται 1 ή 2 [Dingman, 1994]. 

 

3.1.6 Άλλες µεθοδολογίες 

 

 Μέθοδος πολυτετραγωνικής παρεµβολής: η τιµή της µεταβλητής στο 

τυχόν σηµείο της επιφάνειας υπολογίζεται µε βάση τις αποστάσεις του 

σηµείου από τους γειτονικούς σταθµούς. Ειδικότερα, η εξίσωση  της 

επιφάνειας της µεταβλητής προκύπτει ως άθροισµα των επιρροών των 
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γειτονικών σταθµών, όπου κάθε επιρροή περιγράφεται µαθηµατικά 

από µια ορθή κωνική επιφάνεια µε κατακόρυφο άξονα τοποθετηµένο 

στη θέση κάθε σταθµού. 

 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων µε πολυώνυµα: η µέθοδος στηρίζεται 

στην επιλογή ενός πολυωνύµου δεδοµένου σταθµού, το οποίο 

εκφράζει τη µεταβλητή συναρτήσει των τοπογραφικών συντεταγµένων 

x και y των σηµείων της περιοχής. Η εκτίµηση των συντελεστών του 

πολυωνύµου γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται το 

σφάλµα προσαρµογής στα µετρηµένα σηµεία γνωστού ύψους βροχής 

(πρόκειται για µέθοδο εξοµάλυνσης). 

 Μέθοδος πολυωνύµων Lagrange: η µέθοδος αυτή είναι παραπλήσια µε 

αυτή των ελαχίστων τετραγώνων µε πολυώνυµα, µε τη διαφορά ότι ο 

αριθµός των πολυωνυµικών όρων είναι ίσος µε τον αριθµό των 

σηµειακών µετρήσεων, µε αποτέλεσµα η πολυωνυµική έκφραση να 

διέρχεται ακριβώς από τα σηµεία µέτρησης (πρόκειται για µέθοδο 

ακριβούς παρεµβολής). Κατά συνέπεια η µέθοδος πραγµατοποιεί 

παρεµβολή και όχι εξοµάλυνση. Κύριο µειονέκτηµα της µεθόδου 

αυτής είναι ο µεγάλος βαθµός του πολυωνύµου που µπορεί να 

προκαλεί αδικαιολόγητα υψηλές διακυµάνσεις της επιφάνειας από 

θέση σε θέση. 

 Μέθοδος προσαρµογής splines: χρησιµοποιούνται ευρέως στο 

σχεδιασµό, µε σκοπό την παροχή µιας εξοµαλυµένης αναπαράστασης 

καµπυλών και επιφανειών που περνούν διαµέσου ή κοντά σε δεδοµένο 

σύνολο σηµειακών δειγµάτων. Προσαρµόζονται τοπικές 

πολυωνυµικές εκφράσεις παρεµβολής µικρού βαθµού, αποφεύγοντας 

έτσι το πρόβληµα των πολύ υψηλών διακυµάνσεων της επιφάνειας.  

 Μέθοδος βέλτιστης παρεµβολής (kriging): η µέθοδος αυτή ανήκει στη 

γενικότερη κατηγορία των γεωστατιστικών µεθόδων ή µεθόδων 

kriging. Σε αντίθεση µε το ντετερµινιστικό χαρακτήρα των 

προηγούµενων µεθόδων, η µέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι 

η διακύµανση µιας µεταβλητής στο χώρο είναι τυχαία, οπότε 

χρησιµοποιεί στατιστικές µεθοδολογίες για οποιαδήποτε εκτίµηση 

απορρέει από σηµειακές µετρήσεις της µεταβλητής. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι ποσοτικοποιεί 
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και τελικά ελαχιστοποιεί το σφάλµα εκτίµησης, πράγµα που δεν 

συµβαίνει µε τις προηγούµενες εµπειρικές µεθόδους. Ωστόσο, είναι 

αρκετά πολύπλοκη στην εφαρµογή της, η οποία προϋποθέτει τη χρήση 

κατάλληλων υπολογιστικών προγραµµάτων.   

 

3.2 Εφαρµογή µεθόδων χωρικής ολοκλήρωσης στην παρούσα εφαρµογή 

 

 Για την εφαρµογή των µεθόδων χωρικής ολοκλήρωσης στον ελληνικό χώρο 

θα εφαρµόσουµε τη µέθοδο βέλτιστης προσαρµογής kriging. Η διαδικασία στο 

ArcGIS είναι η εξής: 

 Ανοίγουµε το ArcMap και κάνουµε δεξί κλικ στην γκρίζα περιοχή των 

εργαλειοθηκών. Στο εµφανιζόµενο µενού Customize επιλέγουµε το Spatial Analyst, 

οπότε θα δούµε να εµφανίζεται η αντίστοιχη εργαλειοθήκη. Το επόµενο βήµα είναι 

να την τοποθετήσουµε δίπλα στις άλλες εργαλειοθήκες. Η επέκταση Spatial Analyst 

προσφέρει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων χωρικής µοντελοποίησης και ανάλυσης, τα 

οποία επιτρέπουν τη δηµιουργία, την αναζήτηση, τη χαρτογράφηση και την ανάλυση 

πλεγµατικών (raster) δεδοµένων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα ενοποίησης των 

διανυσµατικών (vector) µε τα πλεγµατικά (raster) δεδοµένα. 
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Την ίδια εργαλειοθήκη µπορούµε να την εισάγουµε και από το µενού View, 

επιλέγοντας Toolbars και στη συνέχεια Spatial Analyst. Επιλέγοντας το Spatial 

Analyst προκύπτει το παρακάτω παράθυρο, όπου επιλέγουµε τη µέθοδο Kriging. 

 

 
   

 Στο παράθυρο που εµφανίζεται στο Input points επιλέγουµε το αρχείο που 

µας ενδιαφέρει και στο Z value filed επιλέγουµε το ΥΕΑR, ώστε η µέθοδος Kriging 

να γίνει µε βάση την ετήσια τιµή της µεταβλητής. Τέλος, επιλέγουµε το µέγεθος των 

κελλιών του καννάβου στην επιλογή Output cell size. 
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 Την παραπάνω διαδικασία την επαναλαµβάνουµε τρεις φορές. Με τον τρόπο 

αυτό δηµιουργήθηκαν τρεις διαφορετικοί χάρτες µε τη µέθοδο Kriging, ένας για το 

µέσο ετήσιο ύψος βροχής, ένας για τη µέση ετήσια υγρασία και τέλος, ένας για τη 

µέση ετήσια θερµοκρασία. Οι χάρτες αυτοί φαίνονται αµέσως παρακάτω. 

 Ο πρώτος χάρτης απεικονίζει το µέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm). Αυτό που 

µπορούµε να παρατηρήσουµε είναι ότι δηµιουργούνται 5 ζώνες σε όλη την Ελλάδα 

µε διαφορετικές εντάσεις βροχόπτωσης. H ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζει τις 

µεγαλύτερες βροχοπτώσεις που ήταν αναµενόµενο µε τιµές 600-800 mm ύψος 

βροχής σε ετήσια βάση (2 πρώτες ζώνες). Ακολουθεί µία µικρή ζώνη που 

περιλαµβάνει την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τη ∆υτική Πελοπόννησο µε τιµές 

570-660 mm. Στη συνέχεια, υπάρχει µία ζώνη που περιλαµβάνει την Ανατολική 

Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και µέρος της κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου µε µέτριες ετήσιες βροχοπτώσεις (480-570 mm). 

Τέλος, η ζώνη µε τις µικρότερες βροχές (300-480 mm) είναι αυτή που περιλαµβάνει 

τα κεντρικά νησιά του Αιγαίου, το µεγαλύτερο µέρος της Κρήτης, την Εύβοια και την 

Αττική. 

 Ο δεύτερος χάρτης απεικονίζει τη µέση ετήσια σχετική υγρασία. 

Παρατηρούµε ότι δηµιουργούνται 5 ζώνες µε διαφορετικές διακυµάνσεις της 

σχετικής υγρασίας. Οι περιοχές µε τη µικρότερη υγρασία (ζώνη 1) είναι η Αττική. 

Ακολουθεί η ζώνη 2 µε την Κρήτη, τη Σάµο, την Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα και την 

Ανατολική Πελοπόννησο. Η ζώνη 3 περιλαµβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα, µέρος της 

Πελοποννήσου και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ στη ζώνη 4 ανήκουν η Μακεδονία, η 

Θράκη, η Μυτιλήνη και η ∆υτική Ελλάδα. Τέλος, οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη 

σχετική υγρασία (ζώνη 5) είναι τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 

Ζάκυνθος) και η Μυτιλήνη. 

 Ο τρίτος χάρτης απεικονίζει τη µέση ετήσια θερµοκρασία. Και σε αυτόν τον 

χάρτη υπάρχουν 5 ζώνες µε διαφορετικές µέσες ετήσιες θερµοκρασίες για όλη τη 

χώρα. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε οι χαµηλότερες θερµοκρασίες 

παρουσιάζονται στη Φλώρινα και στην Κοζάνη (ζώνη 1) µε τιµές 12-14 οC. 

Ακολουθεί η ζώνη 2 µε τα Ιωάννινα, τις Σέρρες, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη 

και την Ορεστιάδα, καθώς και την Τρίπολη µε µέσες ετήσιες θερµοκρασίες που 

κυµαίνονται µεταξύ 14-15 οC. Η ζώνη 3 περιλαµβάνει τη Χαλκιδική και µέρος της 

κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας µε τιµές 15-16 οC. Η ζώνη 4 καλύπτει το µεγαλύτερο 
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µέρος της χώρας (Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Στερεά Ελλάδα) µε µέσες ετήσιες 

θερµοκρασίες 16-18 οC. Τέλος, η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα παρουσιάζουν τις 

µεγαλύτερες θερµοκρασίες µε τιµές 18-20 οC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Γενικά για τη χαρτογραφική απόδοση 

 

 Το κύριο µέσο µετάδοσης της γεωγραφικής πληροφορίας είναι ο χάρτης. Οι 

χάρτες παραδοσιακά µορφώνουν το κύριο σύστηµα αποθήκευσης και παρουσίασης 

της χωρικής πληροφορίας. Κι αυτό γιατί ο χάρτης οριζόµενος ως η γραφική 

αναπαράσταση της γεωγραφίας (µορφή του χώρου, χωρικά φαινόµενα και χωρικές 

αλληλοσυσχετίσεις) ενός τµήµατος της επιφάνειας της γης, σε όλες τις µορφές και 

διαστάσεις του, παρέχει µια άµεση εποπτεία του χώρου, µε ελεγµένη ακρίβεια και 

πληρότητα και εποµένως παραµένει ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας. 

 Τρία είναι τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν πριν την οριστική 

κατασκευή ενός χάρτη: 

 

 Γιατί κατασκευάζεται ο χάρτης αυτός; 

 Ποιος θα χρησιµοποιήσει το χάρτη; 

 Πώς θα παρουσιαστεί ο χάρτης; 

 

Σχετικά µε το σκοπό του χάρτη πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε χάρτης περιέχει δύο 

στοιχεία της γεωγραφικής πληροφορίας, τη θέση και τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στις θέσεις αυτές. Από τις δύο αυτές κατηγορίες πληροφοριών 

προκύπτουν σχέσεις σε όλους τους δυνατούς τοπολογικούς, ποσοτικούς και 

ποιοτικούς συνδυασµούς, όπως αποστάσεις, κατευθύνσεις, γειτονιά, χωρικά πρότυπα, 

δίκτυα, χωρικοί αλληλοσυσχετισµοί κλπ. 

Ένας χάρτης αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο χωρικής ανάλυσης που µπορεί 

όµως να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο αριθµό από την πληθώρα των διαφορετικών 

χωρικών σχέσεων και φαινοµένων που παρουσιάζει η πραγµατικότητα. 

Όµως, δεν αρκεί µόνο να οριστεί µε ακρίβεια και σαφήνεια ο σκοπός χρήσης ενός 

χάρτη. Η γνώση του αποδέκτη και τελικού χρήστη ενός χάρτη αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή κατασκευή ενός χάρτη. Πάντοτε πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψιν η δυνατότητα των υποψηφίων χρηστών να ερµηνεύουν πληροφορίες που 

εµπεριέχονται σε αυτόν. Οι δυνατότητες αναγνώρισης των στοιχείων ενός χάρτη 

εξαρτώνται από τις γνώσεις και την εµπειρία των χρηστών, η οποία όµως µπορεί να 

διαφοροποιείται µεταξύ διαφορετικών οµάδων χρηστών. 
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Για παράδειγµα, άλλη είναι η εµπειρία και η γνώση ενός τοπογράφου µηχανικού 

όταν εξετάζει τα τοπογραφικά στοιχεία ενός τοπογραφικού χάρτη και άλλη η γνώση 

ενός υπαλλήλου ή επιστήµονα άλλης ειδικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι όταν 

κατασκευάζουµε τοπογραφικούς χάρτες για παράδειγµα, πρέπει να λαµβάνουµε 

υπόψη σε ποιους αυτοί απευθύνονται και για ποιο σκοπό. Άλλες είναι οι 

τοπογραφικές πληροφορίες που εµπεριέχονται σε ένα τοπογραφικό χάρτη που 

απευθύνεται σε τοπικούς φορείς για πάσα χρήση και άλλες αυτές που εµπεριέχονται 

σε ένα χάρτη που απευθύνεται σε επιστηµονικά ιδρύµατα, ινστιτούτα και φορείς µε 

ειδικευµένους γνώστες του συγκεκριµένου αντικειµένου. 

 

 

4.2 Τα στοιχεία ενός χάρτη 

 

Τα στοιχεία που αποτελούν τα δοµικά υλικά της δηµιουργίας ενός χάρτη 

ταξινοµούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

 Γραφικά ή γεωγραφικά (σηµεία, γραµµές επιφάνειες) 

 Χαρτογραφικά (κλίµακα, προβολή, σύµβολα) 

 Εποπτικά (τίτλος, υπόµνηµα, δείκτης προσανατολισµού). 

 

Η µεγάλη σηµασία των στοιχείων αυτών στη δηµιουργία ενός επιτυχηµένου 

χάρτη µπορεί να αποδοθεί επιγραµµατικά ως εξής : «Ένας χάρτης χωρίς τα γραφικά – 

γεωγραφικά στοιχεία δεν µπορεί να υπάρχει, χωρίς τα χαρτογραφικά δεν αξίζει να 

υπάρχει και χωρίς τα εποπτικά δεν επιθυµούµε να υπάρχει». 

 

4.3 Ο ηλεκτρονικός χάρτης ενάντια στον παραδοσιακό χάρτη 

 

 Μεταξύ του παραδοσιακού και του ηλεκτρονικού χάρτη και ιδιαίτερα µε την 

διανυσµατική µορφή του, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Ένας ηλεκτρονικός χάρτης 

θεωρείται και σαν διαδραστικός χάρτης (interactive map), γιατί δίνει την δυνατότητα 

στο χρήστη του χάρτη αυτού, εκτός από την παραδοσιακή εκτύπωση ενός ελκυστικού 

χάρτη, να θέσει ερωτήµατα και να πάρει απαντήσεις, κάτι που σχεδόν είναι αδύνατο 

να το κάνει µε τον παραδοσιακό χάρτη. Άλλες σηµαντικές διαφορές είναι : 
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 Ο ηλεκτρονικός χάρτης µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες, οι οποίες είναι 

αρκετά δύσκολο να δειχθούν στους παραδοσιακούς χάρτες. Για παράδειγµα, η 

αναπαράσταση της γήινης καµπυλωτής επιφάνειας µπορεί να γίνει χωρίς την 

παραµόρφωση που προστίθεται από την επίπεδη αναπαράστασή της στο 

χαρτί. 

 Οι παραδοσιακοί χάρτες είναι στατικοί και δύσκολα αλλάζει κανείς το 

περιεχόµενό τους, σε αντίθεση µε τους ηλεκτρονικούς που είναι δυναµικοί και 

στους οποίους κάθε αλλαγή µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. 

 Οι παραδοσιακοί χάρτες αναπαριστούν την γήινη επιφάνεια σε δύο 

διαστάσεις, σε αντίθεση µε τους ηλεκτρονικούς, οι οποίοι έχουν την 

δυνατότητα να την αναπαραστήσουν σε τρεις διαστάσεις. 

 Συνήθως η µελέτη µιας περιοχής απαιτεί περισσότερους του ενός 

παραδοσιακούς χάρτες και θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη συρραφή χαρτών. 

Αντίθετα στον ηλεκτρονικό χάρτη παρέχεται η δυνατότητα για ενιαία 

αντιµετώπιση της περιοχής χωρίς συρραφές χαρτών. 

 Αντίθετα από τους παραδοσιακούς χάρτες, οι ψηφιακοί χάρτες µπορούν να 

συνδέσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα βάσεων δεδοµένων µε άλλα 

υποστηρικτικά έγγραφα. Για παράδειγµα, ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας 

θερµής πηγής ή ενός κρατήρα ηφαιστείου πάνω σε ένα χάρτη µπορεί να 

συνδεθεί µε µια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 

 

Συνοψίζοντας, εκτός από µία όµορφη εικόνα ο ηλεκτρονικός χάρτης έχει δύο 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον παραδοσιακό χάρτη: 

 

 Πρόσβαση στις πιο ενηµερωµένες πληροφορίες 

 Εξειδικευµένα εργαλεία για την ανάκτηση πληροφοριών. 

 

Στο ArcMap υπάρχουν δύο καταστάσεις σχετικά µε τη χαρτογραφική απόδοση. Η 

πρώτη είναι αυτή της εµφάνισης χάρτη (Data View) και η δεύτερη αυτή της 

εκτύπωσης χάρτη (Layout View). 
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   Data View         Layout View 

 

        Change Layout 

 

 

Για να µεταβούµε από τη µία κατάσταση στην άλλη, αρκεί να επιλέξουµε το 

κατάλληλο εικονίδιο από τα παραπάνω δύο που βρίσκονται κάτω από την περιοχή 

εµφάνισης του χάρτη. 

                   

 

4.4 ∆ιαµόρφωση χάρτη 

 

4.4.1 Προσανατολισµός χάρτη 

         

 

Όσον αφορά τον προσανατολισµό του χάρτη υπάρχουν δύο βασικές µορφές: 

 

 Ο όρθιος προσανατολισµός (Portrait) 

 Ο πλάγιος προσανατολισµός (Landscape) 

 

Ο προσανατολισµός του χάρτη καθορίζεται από το πλήκτρο αλλαγής Layout 

στην οµώνυµη εργαλειοθήκη. 

 

Μόλις κάνουµε κλικ στο παραπάνω εικονίδιο, εµφανίζεται µια νέα οθόνη που 

περιλαµβάνει µια σειρά από καταλόγους µε έτοιµα πρότυπα προσανατολισµού. 
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Επιλέγοντας τα µπορούµε να δούµε τις διάφορες µορφές. Εµείς ενδεικτικά 

επιλέγουµε το PortraitClassic.mxd και στη συνέχεια πατάµε Τέλος. 

 

 
 

Ένας άλλος τρόπος για να καθορίσουµε τη µορφή του προσανατολισµού του 

χάρτη µας είναι ο παρακάτω: 

 Στο µενού File του βασικού µενού επιλέγουµε Page Setup (1) 

 Στην εµφανιζόµενη οθόνη επιλέγουµε Portrait ή Landscape στο 

πεδίο Page Orientation (2) 

 Ολοκληρώνουµε µε ΟΚ (3). 
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4.4.2 Μέγεθος χάρτη  

 

Στην εργαλειοθήκη επιλέγουµε το εργαλείο και κάνουµε κλικ µέσα στην 

περιοχή του χάρτη. Γύρω από τον χάρτη εµφανίζεται µια διακεκοµµένη γραµµή, 

χρώµατος θαλασσί, που αποτελεί το περίγραµµα αυτού. 
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Όταν ο χάρτης µας βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση προβολής, µε το 

θαλασσί περίγραµµα γύρω από αυτόν, τότε µπορούµε να τον µετακινήσουµε ή να τον 

διαγράψουµε ή να αλλάξουµε τις διαστάσεις του. 

Βέβαια, αλλάζοντας τις διαστάσεις του χάρτη, αλλάζει αυτοµάτως και η 

κλίµακα του χάρτη. Αν θέλουµε η κλίµακα του χάρτη να παραµένει σταθερή, θα 

πρέπει να ακολουθήσουµε την παρακάτω διαδικασία: 

 Μέσα στην περιοχή του χάρτη και εντός του περιγράµµατος κάνουµε δεξί 

κλικ και στο εµφανιζόµενο µενού επιλέγουµε Properties (1) 

 Στην οθόνη διαλόγου που εµφανίζεται επιλέγουµε Data Frame (2), κάνουµε 

κλικ στην επιλογή Fixed Scale (3), ενώ στο πεδίο της κλίµακας 

πληκτρολογούµε την κλίµακα που επιθυµούµε (4). 

 Ολοκληρώνουµε µε ΟΚ (5). 
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4.4.3 Προσθήκη τίτλων 

 

Για να εισάγουµε έναν τίτλο στο χάρτη, η διαδικασία που ακολουθούµε είναι 

η εξής: στην εργαλειοθήκη Drawing κάνουµε κλικ στο βελάκι του εικονιδίου 

εισαγωγής πλαισίου και στην εµφανιζόµενη παλέτα επιλέγουµε New Rectangle. 

Μετακινώντας τον κέρσορα στην περιοχή του χάρτη που εµείς επιθυµούµε, 

δηµιουργούµε ένα πλαίσιο. 
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Για να εισάγουµε κείµενο εντός του πλαισίου, από την εργαλειοθήκη 

Drawing κάνουµε κλικ στο βελάκι εισαγωγής κειµένου και από την εµφανιζόµενη 

παλέτα επιλέγουµε New Text. Πηγαίνουµε µετά µέσα στο πλαίσιο και 

πληκτρολογούµε τον τίτλο του χάρτη. Και σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να 

κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουµε πάνω στον τίτλο, τροποποιώντας το µέγεθος 

της γραµµατοσειράς, το χρώµα και άλλα µε τη βοήθεια της εργαλειοθήκης Drawing. 

 

4.4.4 Προσθήκη ∆είκτη Βορρά 

 

 Για να προσθέσουµε τον δείκτη βορρά ακολουθούµε την παρακάτω 

διαδικασία: 

 Ανοίγουµε το µενού Insert και επιλέγουµε North Arrow 
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 Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται προβάλλεται µια σειρά από σύµβολα 

δεικτών βορρά. Επιλέγουµε το σύµβολο της αρεσκείας µας και πατάµε 

Properties 

 Στην επόµενη οθόνη ρυθµίζουµε τις επιλογές σχετικά µε το µέγεθος, το 

χρώµα, τη γωνία στροφής και τη γραµµατοσειρά του δείκτη που επιλέξαµε. 

 

 
 Ολοκληρώνουµε µε ΟΚ. 

 

4.4.5 Προσθήκη δείκτη κλίµακας 

 

 Για να προσθέσουµε το δείκτη της κλίµακας ακολουθούµε την παρακάτω 

διαδικασία: 

 Ανοίγουµε το µενού Insert και επιλέγουµε Scale Bar 
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 Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται προβάλλεται µια σειρά από σύµβολα 

δεικτών κλίµακας. Επιλέγουµε το σύµβολο της αρεσκείας µας και πατάµε 

Properties 

 Εµφανίζεται η οθόνη διαλόγου Scale Bar, η οποία περιέχει δύο οµάδες 

επιλογών : η µία για την κλίµακα (Scale) και η δεύτερη για τις µονάδες 

(Units). Συµπληρώνουµε την οθόνη όπως φαίνεται παρακάτω : 

 Το σύµβολο της κλίµακας να έχει 4 τµήµατα (number of divisions) 

 Το πρώτο τµήµα να έχει 4 υποδιαιρέσεις (number of subdivisions) 

 Να µην δείχνει καµία υποδιαίρεση πριν από το µηδέν (µη 

ενεργοποίηση της επιλογής Show one division before zero) 

 Όταν διαφοροποιείται το µέγεθος του συµβόλου, τότε να 

προσαρµόζεται η τιµή της υποδιαίρεσης (adjust division value) 

 Όσον αφορά τις µονάδες της κλίµακας αυτής να είναι σε χιλιόµετρα 

(kilometers) και η µονάδα να τοποθετείται µετά από την κλίµακα 

(after bar) σε απόσταση (Gap) 2,5 σηµείων µακριά 

 Στο υποµενού Format επιλέγουµε µέγεθος κειµένου (Text Size) να 

είναι 6 και το µέγεθος της µπάρας (Bar Size) να είναι 6,33 pt. 

 Ολοκληρώνουµε µε κλικ στο ΟΚ. 

 

Τις προδιαγραφές του συµβόλου της κλίµακας µπορούµε να τις 

τροποποιήσουµε ανά πάσα στιγµή κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο σύµβολο της 

κλίµακας στο χάρτη και διαµορφώνοντας τις επιλογές κατά τη βούληση µας. 

 

4.4.6 Υπόµνηµα 

 

Για να δηµιουργήσουµε υπόµνηµα στο χάρτη µας ακολουθούµε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 Ανοίγουµε το µενού Insert και επιλέγουµε Legend. 
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 Στη νέα οθόνη που παρουσιάζεται καθορίζουµε τα επίπεδα που θέλουµε να 

εµφανίζονται στο υπόµνηµα. Στην αριστερή στήλη της οθόνης προβάλλονται 

τα επίπεδα του χάρτη (Map Layers) και στη δεξιά στήλη τα επίπεδα που 

εµπεριέχονται στο υπόµνηµα (Legend items). Για να µετακινήσουµε ένα 

επίπεδο από τη µία στήλη στην άλλη, αρκεί να το επιλέξουµε και να κάνουµε 

κλικ στο βελάκι > ή <. Τη σειρά που θα εµφανίζονται τα επίπεδα στο 

υπόµνηµα την καθορίζουµε µε τα βελάκια ↓↑ ή . Στην περίπτωση µας 

θέλουµε στο υπόµνηµα να εµφανίζονται και τα 4 Map Layers (stat_klim, 

hellas, export hum_av, stat_klim).  

 Στην επόµενη οθόνη πληκτρολογούµε τον τίτλο του υποµνήµατος και 

καθορίζουµε τα χαρακτηριστικά του.  
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 Το υπόµνηµα του χάρτη µας έχει πλέον δηµιουργηθεί. Το µετακινούµε στην 

περιοχή του χάρτη που επιθυµούµε και αν θέλουµε να τροποποιήσουµε κάποια 

χαρακτηριστικά του αρκεί να κάνουµε διπλό κλικ πάνω σε αυτό. Αµέσως εµφανίζεται 

η οθόνη Legend Properties, στην οποία ρυθµίζουµε τις διάφορες παραµέτρους. 

 

4.5 Κατασκευή χαρτών 

 

 4.5.1 Περιγραφή χαρτών 

 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, για την κατασκευή των χαρτών χρησιµοποιήθηκαν 

40 σταθµοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που βρίσκονται σε διάφορα 

σηµεία της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Για αυτούς τους σταθµούς 

χρησιµοποιήσαµε τα διάφορα κλιµατικά δεδοµένα της Ε.Μ.Υ. για 32 συνεχόµενα έτη 

(1965-1996) που αφορούσαν στοιχεία για τη θερµοκρασία, τη σχετική υγρασία, την 

πίεση στη στάθµη της θάλασσας, καθώς και τα ύψη βροχής. 

Η εισαγωγή των παραπάνω δεδοµένων έγινε στο Excel, όπου δηµιουργήθηκε 

µια βάση δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία και στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκε το 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΑrcGis), όπου και έγινε η κατασκευή των 

κλιµατικών χαρτών. Σε κάθε χάρτη απεικονίζεται µία κλιµατική µεταβλητή, για 

παράδειγµα ελάχιστη µηνιαία υγρασία. Πάνω στο χάρτη φαίνονται οι 40 σταθµοί, 

καθώς και ιστογράµµατα 12 στηλών, µία για κάθε µήνα του έτους. Κάθε στήλη 

περιέχει είτε τη µέση τιµή, είτε τη µέγιστη τιµή, είτε την ελάχιστη τιµή των µηνιαίων 

τιµών των 32 ετών, ανάλογα την κλιµατική µεταβλητή που εξετάζουµε. 

Τέλος, πάνω σε κάθε ιστόγραµµα φαίνεται η ετήσια τιµή της µεταβλητής, η 

οποία είναι είτε η µέγιστη, είτε η ελάχιστη, είτε η µέση τιµή των 12 µηνών, ενώ για 

το ολικό ύψος βροχόπτωσης η ετήσια τιµή προκύπτει από το άθροισµα των τιµών της 

βροχής των 12 µηνών. 
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4.5.2 Σχολιασµός χαρτών 

 

Χάρτης 1 

 

 Ο χάρτης 1 απεικονίζει την ελάχιστη µηνιαία υγρασία στους 40 σταθµούς της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η τιµή που αναγράφεται πάνω σε κάθε 

ιστόγραµµα είναι η ετήσια  τιµή της µεταβλητής, που στην συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι ο µέσος όρος της ελάχιστης υγρασίας των 12 µηνών. 

 Βλέποντας τον χάρτη παρατηρούµε ότι οι µεγαλύτερες ετήσιες τιµές της 

ελάχιστης µηνιαίας υγρασίας παρατηρούνται στη ∆υτική Ελλάδα και συγκεκριµένα 

στη Μεθώνη (69,6%), στην Κέρκυρα (67,1%) και στο Αργοστόλι (65,2%), ενώ οι 

µικρότερες στην Κύµη (45,8%) και στην Κοζάνη (47,5%).  Γενικά στις περισσότερες 

περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας η ελάχιστη µηνιαία υγρασία και στους 12 µήνες 

παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή δεν υπάρχουν µεγάλες αυξοµοιώσεις της 

ελάχιστης υγρασίας από µήνα σε µήνα. 

 

Χάρτης 2 

 

 Ο χάρτης 2 απεικονίζει την µέση µηνιαία υγρασία στους 40 σταθµούς της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η τιµή που αναγράφεται πάνω σε κάθε 

ιστόγραµµα είναι η ετήσια  τιµή της µεταβλητής, που στην συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι ο µέσος όρος της µέσης υγρασίας των 12 µηνών. 

 Όπως φαίνεται στο χάρτη οι περιοχές της Ελλάδας µε την µεγαλύτερη µέση 

ετήσια υγρασία είναι η Καλαµάτα µε 72,9%, η Κέρκυρα µε 71,5%, η Σκύρος µε 

71,7% και ακολουθούν η Νάξος µε 70,9%, η Ζάκυνθος (70,9%) και η Φλώρινα 

(69,6%). Στις περισσότερες περιοχές πάντως η µέση µηνιαία υγρασία δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξοµοιώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, µε εξαίρεση τα 

Τρίκαλα και τη Λάρισα και ορισµένες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. 

 

Χάρτης 3 

 

 Ο χάρτης 3 απεικονίζει την µέγιστη µηνιαία υγρασία. Παρατηρούµε ότι τα 

Ιωάννινα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη µηνιαία υγρασία (82,9%), γεγονός που ήταν 

αναµενόµενο. Ακολουθεί η Ζάκυνθος µε 80,4% και η Κέρκυρα µε µέγιστη µηνιαία 
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υγρασία 77,1%. Γενικά, στη ∆υτική Ελλάδα επικρατεί περισσότερη υγρασία ανά 

µήνα σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, λόγω των αυξηµένων 

βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή αυτή. 

 

Χάρτης 4 

 

 Ο χάρτης 4 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς απεικονίζει το µέσο 

µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης σε κάθε σταθµό. Η αναγραφόµενη τιµή πάνω σε κάθε 

ιστόγραµµα αντιστοιχεί στο µέσο ετήσιο ύψος βροχής, που είναι το άθροισµα της 

βροχόπτωσης των 12 µηνών.  

 Ο αέρας που κινείται οριζόντια, όταν συναντήσει έναν ορεινό όγκο, 

αναγκάζεται να ανυψωθεί, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήµα 12. η ανύψωση 

αυτή έχει ως συνέπεια την ψύξη του αέρα, το σχηµατισµό σύννεφων και δυνητικά την 

κατακρήµνιση. Τα σύννεφα που σχηµατίζονται στην προσήνεµη πλευρά του ορεινού 

όγκου λέγονται ορογραφικά, ενώ ο ίδιος όρος χρησιµοποιείται και για το 

χαρακτηρισµό της κατακρήµνισης. Στην υπήνεµη πλευρά, η καθοδική κίνηση του 

αέρα έχει ως συνέπεια τη θέρµανση και τη διάλυση των σύννεφων, κάτι που είναι 

γνωστό ως οµβροσκιά. 

 Η ορογραφία δεν είναι συνήθως ικανή για τη δηµιουργία κατακρήµνισης, 

αλλά χρειάζεται να συντρέχουν και κατάλληλες µετεωρολογικές συνθήκες, όπως 

µεταγωγικές ή κυκλωνικές κινήσεις, ή ακόµη και ατµοσφαιρική αστάθεια. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η ορογραφική επίδραση ενισχύει την κατακρήµνιση στην 

προσήνεµη πλευρά, έτσι που τελικά το ύψος της αυξάνεται µε την αύξηση του 

υψοµέτρου.  

Στην Ελλάδα, το τοπογραφικό ανάγλυφο που κυριαρχείται από την οροσειρά 

της Πίνδου στα δυτικά, επηρεάζει καθοριστικά το ύψος των κατακρηµνισµάτων, 

µέσω της ορογραφικής επίδρασης. Έτσι, σε ορισµένες περιοχές της Πίνδου, το µέσο 

ετήσιο ύψος βροχής ξεπερνά τα 2000 mm, ενώ σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας 

(οµβροσκιά) το ετήσιο ύψος βροχής γίνεται µικρότερο από 500 mm. 
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       Σχήµα 12: Ορογραφική επίδραση στην ανύψωση του αέρα 

 

Με µια πρώτη µατιά στο χάρτη 4 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ετήσιο 

ύψος βροχής παρουσιάζεται στη ∆υτική Ελλάδα και συγκεκριµένα στα Ιωάννινα µε 

τιµή 1042,9 mm ύψος βροχής, στην Κέρκυρα µε τιµή 1032,5 mm και στην Άρτα µε 

ύψος βροχής 1027,2 mm. Ακολουθούν το Αγρίνιο (871,6 mm), το Αργοστόλι (816,4 

mm) και η Ζάκυνθος (823,1 mm). Στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα τους χειµερινούς 

µήνες το ύψος βροχής είναι αρκετά υψηλό, µε τιµές για παράδειγµα στα Ιωάννινα 

154,6 mm βροχής τον µήνα Νοέµβριο, 172,4 mm τον ∆εκέµβριο και 121,3 mm τον 

Ιανουάριο, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες το ύψος βροχής δεν ξεπερνά τα 38 mm. 

Αντίθετα στην Ανατολική Ελλάδα τα ετήσια ύψη βροχής κυµαίνονται σε χαµηλά 

επίπεδα (300 µέχρι 400 mm), ενώ παρατηρούµε ότι το ύψος βροχής είναι 

κατανεµηµένο οµοιόµορφα και στους 12 µήνες, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

µεγάλες διακυµάνσεις βροχής από µήνα σε µήνα.  

Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε  ότι η Ρόδος, η Σάµος και η Μυτιλήνη 

παρουσιάζουν αρκετό ύψος βροχής τους χειµερινούς µήνες που κυµαίνεται από 600 

µέχρι 750 mm, ενώ το καλοκαίρι (Ιούλιο και Αύγουστο) το µέσο µηνιαίο ύψος υετού 

δεν ξεπερνάει τα 2mm. 

 

Χάρτης 5 

 

 Ο χάρτης 5 απεικονίζει το µέσο µέγιστο ύψος υετού. Αυτό που παρατηρούµε 

µε την πρώτη µατιά είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, 

Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Φλώρινα) παρουσιάζονται µέγιστες βροχές 

όλο το χρόνο, ακόµα και το καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
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Φλώρινα, στην οποία το µέσο µέγιστο ύψος βροχής τον Αύγουστο φτάνει τα 15,5 mm 

που είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. 

 Αντίθετα στη ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζονται τους χειµερινούς µήνες 

ιδιαίτερα υψηλές τιµές µέσου µέγιστου ύψους υετού, µε µεγαλύτερη την Κέρκυρα µε 

ετήσια τιµή 79 mm, σε αντίθεση µε τους καλοκαιρινούς µήνες όπου οι αντίστοιχες 

τιµές είναι αρκετά χαµηλές. 

 Τέλος, στην Αττική και στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου (Λήµνος, Σκύρος, 

Νάξος, Μήλος, Θήρα) το µέσο µέγιστο ύψος υετού παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, 

ενώ στα νησιά Μυτιλήνη, Σάµος, Χίος και Ρόδος παρατηρούµε ότι υπάρχει έντονη 

βροχόπτωση τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 

 

Χάρτης 6 

 

 Ο χάρτης 6 απεικονίζει το µέγιστο απόλυτο ύψος υετού, δηλαδή τη 

µεγαλύτερη βροχή που έχει εµφανιστεί στην Ελλάδα τα 32 συνεχόµενα έτη των 

µετρήσεων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι στη Βόρεια Ελλάδα 

δεν συµβαίνουν κατά κανόνα έντονα πληµµυρικά γεγονότα. Επίσης, δεν παίζει ρόλο 

η εποχή που θα συµβεί η µεγάλη βροχή, καθώς και τους 12 µήνες οι αυξοµοιώσεις 

του µέγιστου απόλυτου ύψους βροχής είναι αρκετά µικρές. Στο Βόλο παρατηρούµε 

ότι τον Νοέµβριο του 1978 υπήρξε µια πολύ έντονη βροχόπτωση ύψους 190 mm, ενώ 

και τον Ιανουάριο του 1981 το ύψος βροχής έφτασε τα 173,5 mm. 

 Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση είναι ότι στην Κόρινθο τον Μάρτιο του 

1983 σηµειώθηκε µια πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση ύψους 290 mm, ενώ όλους τους 

υπόλοιπους µήνες οι βροχές ήταν αρκετά µικρές. Επίσης, στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 

1989 σηµειώθηκε βροχή ύψους 158 mm, τον Νοέµβριο του 1988 βροχή ύψους 178,8 

mm και τον ∆εκέµβριο του 1968 βροχή ύψους 146,4 mm. 

 Τέλος, στην Ιεράπετρα της Κρήτης σηµειώθηκε µια πολύ έντονη βροχόπτωση 

τον Σεπτέµβριο του 1986 µε ύψος βροχής 246,6 mm. Η µεγαλύτερη βροχή που έγινε 

στην Ελλάδα από το 1965 µέχρι το 1996  ήταν αυτή στην Κόρινθο που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 
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Χάρτης 7 

 

Ο χάρτης 7 απεικονίζει τη µέση µέγιστη θερµοκρασία. Παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη ετήσια µέγιστη θερµοκρασία παρουσιάζεται στη Λάρισα (40,6οC) και η 

µικρότερη στη Λήµνο (33,9οC). Γενικά, η Κρήτη παρουσιάζει υψηλές µέσες ετήσιες 

θερµοκρασίες, ενώ τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου χαµηλότερες. Στη Βόρεια 

Ελλάδα η µέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία κυµαίνεται από 36 έως 38 οC 

 

Χάρτης 8 

 

Ο χάρτης 8 απεικονίζει την απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία, δηλαδή τη 

µεγαλύτερη θερµοκρασία που έχει παρατηρηθεί τα 32 έτη των µετρήσεων. 

Παρατηρούµε ότι στους σταθµούς του Αιγαίου (η µεγαλύτερη είναι 41οC στη Σάµο) 

δεν σηµειώνονται ιδιαίτερα µεγάλες θερµοκρασίες, σε αντίθεση µε την ηπειρωτική 

Ελλάδα, όπου έχουν σηµειωθεί αρκετά υψηλές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα 

στο Βόλο 44,2 οC και στα Τρίκαλα 43,8 οC. Η µεγαλύτερη ετήσια θερµοκρασία που 

έχει παρουσιαστεί από το 1965 έως το 1996 στην Ελλάδα είναι στη Λάρισα (45,2οC) 

και ακολουθεί η Κύµη (45,0οC) και η Χαλκίδα (45,0οC). 

 

Χάρτης 10 

 

Ο χάρτης 10 απεικονίζει τη µέση ελάχιστη θερµοκρασία. Με µια πρώτη µατιά 

στο χάρτη παρατηρούµε ότι στη Βόρεια Ελλάδα από τον Οκτώβριο µέχρι τον Μάρτιο 

οι θερµοκρασίες κυµαίνονται κάτω από το µηδέν και µπορούν να φτάσουν µέχρι και 

–12,6οC τον Φεβρουάριο στη Φλώρινα, ενώ το καλοκαίρι η µέση ελάχιστη 

θερµοκρασία κυµαίνεται από 9 έως 13 οC. Η χαµηλότερη ετήσια µέση θερµοκρασία 

σηµειώθηκε στη Φλώρινα (–14,8οC), ενώ η υψηλότερη στο Ηράκλειο της Κρήτης 

(3οC). Στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου οι 

µέσες ελάχιστες θερµοκρασίες κυµαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. 
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Χάρτης 11 

 

Ο χάρτης 11 απεικονίζει την απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία, δηλαδή την πιο 

χαµηλή θερµοκρασία που έχει παρατηρηθεί τα 32 έτη των µετρήσεων. Παρατηρούµε 

ότι στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Φλώρινα, στα Ιωάννινα, στην Ορεστιάδα 

και στην Κοζάνη τους χειµερινούς µήνες οι θερµοκρασίες φτάνουν σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1967 στην Ορεστιάδα η θερµοκρασία έπεσε στους  

-20 οC, ενώ στα Ιωάννινα τον Ιανουάριο του 1966 σηµειώθηκε θερµοκρασία -13 οC. 

Αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς µήνες η θερµοκρασία δεν ξεπερνάει τους 12 οC. Στις 

περιοχές αυτές οι διαφορές θερµοκρασίας ανάµεσα στους µήνες είναι πολύ µεγάλες. 

Στα νησιά του Αιγαίου το χειµώνα η θερµοκρασία κατεβαίνει λίγο κάτω από 

το µηδέν, ενώ το καλοκαίρι επικρατούν αρκετά υψηλές θερµοκρασίες. 

 

Χάρτες 13, 14, 15 

 

 Οι χάρτες 13, 14, 15 αναφέρονται στη µέση µηνιαία νέφωση στις 8:00πµ, 

14:00µµ και 20:00µµ αντίστοιχα. Βλέποντας και τους τρεις χάρτες παρατηρούµε ότι 

στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί περισσότερη νέφωση, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη 

περισσότερη ηλιοφάνεια. Στη Βόρεια Ελλάδα στις 8:00πµ η µέση ετήσια νέφωση 

είναι 3,9, ενώ στο Αιγαίο 3,1. Αντίστοιχα το µεσηµέρι  η νέφωση στις Σέρρες είναι 

4,2, ενώ στη Μήλο 3,1. 

 

Χάρτης 19 

 

Ο χάρτης 19 απεικονίζει τη µέση µηνιαία θερµοκρασία. Μπορούµε εύκολα να 

παρατηρήσουµε ότι στη Βόρεια Ελλάδα οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες από τα 

νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, πράγµα που ήταν αναµενόµενο. 

Πιο συγκεκριµένα, η Ιεράπετρα είναι η πιο ζεστή πόλη µε µέση ετήσια θερµοκρασία 

19,6οC, ενώ ακολουθούν η Ρόδος (19 οC), η Σητεία και το Ηράκλειο µε 18,6 οC και τα 

Χανιά µε 18,2 οC. Επίσης, η Αττική παρουσιάζει υψηλές ετήσιες θερµοκρασίες 

(Φιλαδέλφεια 17,7 οC, αεροδρόµιο Ελληνικού 18,3 οC και Αστεροσκοπείο Αθηνών 

18οC). 

Τέλος, τα νησιά του Ιονίου παρουσιάζουν υψηλές µέσες µηνιαίες 

θερµοκρασίες, για παράδειγµα στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλλονιά η µέση ετήσια 
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θερµοκρασία είναι 18,2 οC. Η χαµηλότερη ετήσια θερµοκρασία είναι στη Φλώρινα 

(12,2 οC) και η υψηλότερη στη Ρόδο (19 οC). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 Γενικά συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε η διερεύνηση της χωρικής 

κατανοµής των κλιµατικών µεταβλητών και ακολούθησε η εφαρµογή τους στον 

ελληνικό χώρο µέσω των κλιµατικών χαρτών που δηµιουργήθηκαν. Το λογισµικό 

που χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των κλιµατικών µεταβλητών 

είναι το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS 9.0. Μετά την ολοκλήρωση 

της εργασίας προέκυψαν σηµαντικά συµπεράσµατα τόσο για την λειτουργία και 

προσφορά του λειτουργικού συστήµατος (ΣΓΠ), όσο και για τη χωρική κατανοµή των 

κλιµατικών µεταβλητών στον ελληνικό χώρο που προκύπτουν από τους κλιµατικούς 

χάρτες. 

Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει όσον αφορά το λογισµικό ΣΓΠ που 

χρησιµοποιείται είναι η µεγάλη χρησιµότητά του για γρήγορη και άµεση ανάλυση 

µετεωρολογικών δεδοµένων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Παρέχει 

οργανωµένη αποθήκευση των γεωγραφικών και θεµατικών δεδοµένων µε 

αποτέλεσµα την ευκολία στην πρόσβαση, αναπαραγωγή χαρτών και ενηµέρωση. Τα 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, 

αποτέλεσµα της αλµατώδους προόδου της επιστήµης και της τεχνογνωσίας, που 

παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, 

ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδοµένων που σχετίζονται 

µε το χώρο. Ως εκ τούτου, βρίσκουν εφαρµογή όπου υπάρχει ανάγκη για διαχείριση 

χωρικών δεδοµένων ή και ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδοµένων και είναι 

ιδανικά για τη µελέτη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Λόγω της 

χωρικής και χρονικής φύσης των απαιτούµενων πληροφοριών, αλλά και λόγω του 

µεγάλου όγκου δεδοµένων, τα ΓΣΠ έχουν συµβάλει αποφασιστικά στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων. 

Ωστόσο, υπάρχει πάντα κάποιο κόστος οικονοµικό και χρονικό για την 

εκπαίδευση κατάλληλου προσωπικού. Παρόλα αυτά, τα Συστήµατα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών σε Η/Υ χρησιµοποιούνται όχι µόνο επειδή επιτρέπουν την επίλυση 

προβληµάτων γρηγορότερα και φθηνότερα, αλλά και γιατί η χρήση τους επιτρέπει 

εργασίες οι οποίες φάνταζαν αδύνατες. 
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Για την κατασκευή κλιµατικών χαρτών και τη διεξαγωγή σηµαντικών 

συµπερασµάτων για το κλίµα µιας περιοχής είναι πολύ σηµαντική και η ψηφιδωτή 

διαµέριση µέσω του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών. Τα πλεονεκτήµατα της 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 Άµεση δηµιουργία της επιφάνειας της µεταβλητής για µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από την έλλειψη ορισµένων σηµειακών 

µετρήσεων. Πρέπει όµως να παρατηρήσουµε ότι οι ελλείψεις αυτές 

προκαλούν µείωση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. 

 Καλύτερη αντίληψη της γεωγραφικής κατανοµής της µεταβλητής µε τη 

βοήθεια της χρωµατικής απεικόνισης και δυνατότητα άµεσου εντοπισµού 

περιοχών µε ιδιαίτερο κλιµατικά καθεστώς (υγρό, θερµό κτλ.) 

 ∆υνατότητα στατιστικής επεξεργασίας πολλών τέτοιων καννάβων που 

αφορούν στην ίδια µεταβλητή και στο ίδιο χρονικό βήµα. 

 ∆υνατότητα χειρισµού τέτοιων επιφανειών σε συνδυασµό µε άλλες επιφάνειες 

της ίδιας διακριτότητας που αφορούν µορφολογικά, εδαφολογικά ή γεωλογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, µε σκοπό τη δηµιουργία µοναδιαίων 

υδρογραφηµάτων ή µοντέλων βροχής-απορροής σε υδρολογικές λεκάνες. 

 

5.2 Ειδικά συµπεράσµατα 

 

Όπως ήδη αναφέραµε στην αρχή, οι 40 µετεωρολογικοί σταθµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του αναγλύφου της Ελλάδας, 

δεδοµένου ότι είναι όλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και προφανώς 

έχουν κατασκευαστεί σε µέρη όπου υπάρχουν αεροδρόµια. Το κύριο πρόβληµα είναι 

ότι δεν υπάρχουν σταθµοί µέτρησης µετεωρολογικών µεταβλητών σε µεγάλα 

υψόµετρα, όπως για παράδειγµα στις κορυφές της Πίνδου. 

Όσον αφορά τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τους 

κλιµατικούς χάρτες, πρέπει να αναφέρουµε ότι στη ∆υτική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις 

είναι πολύ πιο έντονες από ότι στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, δεδοµένου ότι το 

τοπογραφικό ανάγλυφο που κυριαρχείται από την οροσειρά της Πίνδου στα δυτικά, 

επηρεάζει καθοριστικά το ύψος των κατακρηµνισµάτων, µέσω της ορογραφικής 

επίδρασης. Έτσι, σε ορισµένες περιοχές της Πίνδου, το µέσο ετήσιο ύψος βροχής 

ξεπερνά τα 2000 mm, ενώ σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας (οµβροσκιά) το 
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ετήσιο ύψος βροχής γίνεται µικρότερο από 500 mm. Έτσι, τα νησιά του Ιονίου 

(Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), τα Ιωάννινα και η Άρτα παρουσιάζουν πολύ 

µεγάλα ύψη βροχής ετησίως (>900 mm).  

Επίσης, άµεσα συνδεδεµένη µε τη βροχόπτωση είναι και η σχετική υγρασία, 

µε αποτέλεσµα η ∆υτική Ελλάδα και κυρίως η Κέρκυρα να παρουσιάζει µεγαλύτερη 

υγρασία από άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Αρκετά νησιά 

επίσης έχουν αυξηµένη υγρασία, όπως για παράδειγµα η Λήµνος (70,2%), η Σκύρος 

(71,7) και η Μυτιλήνη (66,2%). 

Όσον αφορά τη θερµοκρασία, πρέπει να αναφέρουµε ότι οι µεγαλύτερες 

θερµοκρασίες σηµειώνονται κυρίως στη Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη και στα νησιά 

του Αιγαίου. Πιο συγκεκριµένα, η Ιεράπετρα είναι η πιο ζεστή πόλη µε µέση ετήσια 

θερµοκρασία 19,6οC, ενώ ακολουθούν η Ρόδος (19 οC), η Σητεία και το Ηράκλειο µε 

18,6 οC και τα Χανιά µε 18,2 οC. Επίσης, η Αττική παρουσιάζει υψηλές ετήσιες 

θερµοκρασίες (Φιλαδέλφεια 17,7 οC, αεροδρόµιο Ελληνικού 18,3 οC και 

Αστεροσκοπείο Αθηνών 18 οC). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας 7 που δείχνει τις µέγιστες και τις 

ελάχιστες τιµές των κλιµατικών µεταβλητών, καθώς και το µέρος που αυτές 

σηµειώθηκαν. 
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Κλιµατική Μεταβλητή Τόπος Ετήσια Τιµή 

Μέγιστη µηνιαία υγρασία Ιωάννινα (1986) 82,90% 

Μέση µηνιαία υγρασία Σκύρος 71,70% 

Ελάχιστη µηνιαία υγρασία Κύµη (1990) 45,80% 

Μέσο µηνιαίο ύψος υετού Ιωάννινα 1042,9mm 

Μέσο µέγιστο ύψος υετού Ρόδος 80,9mm 

Απόλυτο µέγιστο ύψος υετού Κόρινθος (1983) 290,0mm 

Μέση µέγιστη θερµοκρασία Λάρισα 40,6oC 

Απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία Λάρισα (1973) 45,2oC  

Μέση ελάχιστη θερµοκρασία Φλώρινα -14,8 

Απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία Φλώρινα (1990) -21,4 

Μέση µηνιαία θερµοκρασία Ιεράπετρα 19,6oC 

Τυπική απόκλιση απόλυτης µέγιστης θερµοκρασίας Χαλκίδα 5,6 

Τυπική απόκλιση απόλυτης ελάχιστης θερµοκρασίας Ορεστιάδα 6,5 

Τυπική απόκλιση µέσης θερµοκρασίας Πάτρα 1,7 

Μέση µηνιαία νέφωση στις 8:00 πµ Σέρρες 4,1 

Μέση µηνιαία νέφωση στις 14:00 µµ Καλαµάτα 5,5 

Μέση µηνιαία νέφωση στις 20:00 µµ Σέρρες, Φλώρινα 3,8 

Μέση µηνιαία πίεση Φλώρινα 1018,3 mbar 

Ελάχιστη µηνιαία πίεση Ρόδος (1974) 1011,3 mbar 

Μέγιστη µηνιαία πίεση Φλώρινα (1992) 1020,0 mbar 

 

      Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας συµπερασµάτων 
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