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Περίληψη 

  Στη παρούσα ΜΔΕ μελετάμε τα υπολογιστικά/αριθμητικά μοντέλα τα οποία έχουν  

αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται διεθνώς για την πρόγνωση του καιρού, καθώς επίσης πως 

μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών για την εκτίμηση περιβαλλοντικών και 

ενεργειακών παραμέτρων. Στην αρχή γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της 

μετεωρολογίας από την αρχαιότητα και την αρχική της μορφή ως εργαλείο για την ερμηνεία των 

καιρικών φαινομένων, μέχρι την καθιέρωσή της ως επιστήμη περίπου στα τέλη του 16ου αιώνα 

και τις αρχές του 17ου , αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της τον 20ο αιώνα, παράλληλα με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας. Ξεκινώντας λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, δίνονται οι βασικοί ορισμοί 

των κύριων ή πιο συνηθισμένων στοιχείων που αφορούν τον καιρό (κυρίως σε μικρή-τοπική 

κλίμακα) καθώς επίσης και οι μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν τις διάφορες μεταβλητές 

μεταξύ τους. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία γενική ανάλυση του τρόπου 

λειτουργίας και πρόγνωσης των αριθμητικών μοντέλων. Εξηγούνται όλες οι εξισώσεις που 

χρησιμοποιούνται από τα μοντέλα, η σύνδεση και η μαθηματική τους επεξεργασία και επίλυση, 

για τον υπολογισμό της κάθε πρόγνωσης. Παράλληλα, εξετάζονται η ακρίβεια και τα σφάλματα 

που προκύπτουν μαζί με τις μεθόδους αντιμετώπισής τους, οι τρόποι αξιολόγησης των 

δεδομένων εισόδου και των αποτελεσμάτων του μοντέλου και τέλος οι τρόποι βελτίωσης των 

προγνώσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο, μετά από μία συνοπτική αναφορά στα βασικά μοντέλα 

πρόγνωσης που υπάρχουν, έχει επιλεγεί το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων 

Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) για μία αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα, αναλύεται όλη η δομή του, με τα επιμέρους σχήματα για την προσομοίωση των 

ατμοσφαιρικών φαινομένων και παραθέτονται οι εξισώσεις που αυτά χρησιμοποιούν, με τις 

παραμετροποιήσεις που ενσωματώνουν για την ακριβέστερη περιγραφή τους. Στη συνέχεια 

δίνονται οι τρόποι επίλυσης των εξισώσεων του μοντέλου και πως έχουν σχεδιαστεί για την 

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία, από άποψη 

οικονομίας χρόνου και υπολογιστικών πόρων. Σημασία δίνεται επίσης στη διαδικασία 

αξιολόγησης των εισερχόμενων δεδομένων και των προϊόντων του μοντέλου, αλλά και στη 

στοχαστική μέθοδο πρόγνωσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόγνωση του καιρού. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στα πακέτα γραφικής απεικόνισης των προγνώσεων που χρησιμοποιεί 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο και στην ερμηνεία των μετεωρολογικών χαρτών.   
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Abstract 

  In the present master thesis we study the computational/numerical models that have 

been developed and used internationally for weather forecasting and how these results can be 

employed for the evaluation of environmental and energy parameters. Firstly, a brief historical 

retrospection of the evolution of meteorology is being conducted, from the ancient years, until 

its establishment as a natural science on the eve of the 16th century and the beginning of the 17th. 

During these years, it was used as a tool to interpret various weather patterns and nowadays it 

has met a tremendous growth, which goes side by side with the computer and technological 

development. Starting with the first chapter, the basic definitions of the most common weather 

elements are being explained, along with their mathematical formulations and interactions. 

Moving into the second chapter, a general inspection of the fundamental principles of numerical 

models is attempted. All the necessary equations, the stages of the solution methods and the 

parameters affecting the final output are addressed. Furthermore, there is a discussion about the 

accuracy of each forecast, the occurring errors and several ways to minimize them, through some 

processes known as data assimilation and ensemble forecasting. In the third chapter, after an 

overview of the most widely used models, the European Center for Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF) model has been selected for a comprehensive review.  Specifically, there is a 

breakdown of its structure, along with the parameterization schemes and the data exchange 

between them. From a functional point of view, the dynamics and numerical procedures are 

described, with regard to model time effectiveness, error elimination and computational 

resources. Besides, data assimilation and ensemble forecasting can anything but be neglected, 

as their role in weather prediction is of paramount importance. Finally, the software packages of 

the ECMWF for the visual simulation of the evolution of the atmosphere are mentioned, in 

combination with the reading of synoptic weather charts. In conclusion, some ideas towards 

upgrades and amelioration areas in the future are quoted. As models become more precise with 

the lapse of time, we can better exploit these improvements in many aspects of our life, such as 

energy, agricultural and aeronautical purposes, as well as environmental issues like air 

contamination and global warming. 
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Ιστορική εξέλιξη και σημασία της πρόγνωσης του καιρού 

Οι πρώτες προσπάθειες για την ερμηνεία και μελέτη των καιρικών φαινομένων 

χρονολογούνται ήδη από το 600 π.Χ.. Τότε ο Θαλής ο Μιλήσιος πρότεινε θεωρίες για ακραίες 

καιρικές καταστάσεις όπως πλημμύρες, αστραπές και χαλάζι. Αργότερα το 340 π.Χ. ο 

Αριστοτέλης εξηγεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα με βάση τα στοιχεία της φύσης, αέρα, νερό, 

γη, φωτιά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Για παράδειγμα επεξηγεί τις θερινές καταιγίδες 

από τη γρήγορη δημιουργία νεφών στα ψυχρά ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου η θερμή 

επιφάνεια της γης απωθεί τον ψυχρό αέρα. Η σχολή του Αριστοτέλη αποτέλεσε βασικό εργαλείο 

για περίπου δύο χιλιετίες στην παγκόσμια επιστημονική εκπαίδευση και απέδωσε πολλές 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των ατμοσφαιρικών φαινομένων. Μάλιστα το 2ο μ.Χ. αιώνα, ο 

Κλαύδιος Πτολεμαίος που είναι και ο πρώτος που κατασκεύασε κλιματικούς χάρτες, φαίνεται 

ότι δε στηρίχτηκε μόνο σε δικές του παρατηρήσεις, αλλά και στο μοναδικό σύγγραμμα του 

Αριστοτέλη που έχει διασωθεί από εκείνη την εποχή τα ‘’Μετεωρολογικά’’ [1]. Στο συγκεκριμένο 

έργο παρουσιαζόταν το σύνολο της γνώσης για τον καιρό και το κλίμα μέχρι εκείνη την εποχή, 

καθώς και στοιχεία αστρονομίας, γεωγραφίας και χημείας. Επειδή τότε η ύλη που έπεφτε από 

τον ουρανό ή φαινόταν μέσα στην ατμόσφαιρα λεγόταν μετέωρα, προέκυψε και ο όρος 

μετεωρολογία. 

Μετεωρολογία λοιπόν είναι η επιστήμη που μελετά την ατμόσφαιρα και τα φαινόμενα που 

αναπτύσσονται σε αυτήν. Η θεμελίωσή της ως φυσικής επιστήμης ήρθε πολύ αργότερα με την 

εφεύρεση των μετεωρολογικών οργάνων, όπως του θερμομέτρου στα τέλη του 16ου αιώνα και 

του βαρομέτρου το 1643. Η προέλευση του θερμομέτρου αποδίδεται στο Γαλιλαίο, ο οποίος 

χρησιμοποίησε το φαινόμενο της διαστολής του αέρα και το βαρόμετρο σ’ έναν μαθητή του τον 

Torricelli, ο οποίος με το διάσημο πείραμά του μέτρησε την ατμοσφαιρική πίεση. Με τη διάθεση 

των μετρητικών δεδομένων και τη διανομή τους μέσω του τηλέγραφου ξεκίνησαν οι πρώτες 

προσπάθειες για την εξήγηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων με χρήση επιστημονικών 

πειραμάτων και την ανάπτυξη φυσικών νόμων.  

Το 1904 ο νορβηγός μετεωρολόγος V. Bjerknes έκανε τη διατύπωση ότι η μελλοντική 

κατάσταση της ατμόσφαιρας καθορίζεται από την αρχική κατάσταση και τις συνοριακές 

συνθήκες, σε συνδυασμό με τις εξισώσεις κίνησης του Νεύτωνα, την εξίσωση συνέχειας (αρχή 

διατήρησης της μάζας), τις θερμοδυναμική εξίσωση ενέργειας (διατήρηση της υγρασίας) και 

τους νόμους των ιδανικών αερίων των Boyle, Charles καθώς και το νόμο των μερικών πιέσεων 

του Dalton.  
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Στις 21 Μαΐου του 1910 ο L.F. Richardson πραγματοποίησε την πρώτη αριθμητική πρόγνωση 

του καιρού χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις κίνησης κι ένα οριζόντιο πλέγμα περίπου 200 km και 

τέσσερα κατακόρυφα στρώματα περίπου 200 hPa πάνω από την κεντρική Γερμανία [3,7]. 

Χρησιμοποιώντας επίσης τις παρατηρήσεις στις 7 UTC (Universal Coordinate Time) υπολόγισε 

τη χρονική παράγωγο της πίεσης ανάμεσα στις 4 και στις 10 UTC. Το αποτέλεσμα ήταν πλήρης 

αποτυχία αφού προέβλεψε διαφορά 146 hPa στην 6-ωρη μεταβολή της επιφανειακής πίεσης, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ουσιαστικά διαφορά. Το λάθος οφειλόταν στην 

εσφαλμένη εκτίμηση των αρχικών συνθηκών που εισήγαγε στις εξισώσεις και στη δύναμη των 

βαρυτικών κυμάτων που επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολής της πίεσης.  

Το 1920 αναπτύχθηκε η θεωρία των αερίων μαζών και του πολικού μετώπου από τον 

Bjerknes και το 1949 στο πλαίσιο ανάπτυξης του πρώτου υπολογιστικού συστήματος ENIAC 

(Electrical Numerical Integrator and Calculator) οι J. G. Charney, R. Fjortoft και J. von Neumann 

πραγματοποίησαν την πρώτη 48-ωρη πρόγνωση καιρού χρησιμοποιώντας ένα βαροτροπικό 

μοντέλο (δεν λαμβάνει υπόψιν κατακόρυφη μεταβολή της ταχύτητας και οριζόντια μεταβολή 

της θερμοκρασίας). Ακολούθησαν και άλλες αριθμητικές προγνώσεις βασιζόμενες σε αυτό το 

μοντέλο από τον Rossby και τον υπολογιστή ΒESK στη Σουηδία στο επίπεδο των 500 hPa, αλλά 

και από την ΙΒΜ στα επίπεδα των 900, 700, 400 hPa βασισμένη στο βαροκλινικό μοντέλο 

(λαμβάνει υπόψη την θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας) των Charney, Eliassen. 

Με την περαιτέρω πρόοδο της τεχνολογίας την 1η Απριλίου 1960 ο πρώτος μετεωρολογικός 

δορυφόρος Tiros I τέθηκε σε τροχιά θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

δορυφορικής μετεωρολογίας. Οι δορυφόροι μέχρι σήμερα προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα 

καταγραφής στοιχείων της ατμόσφαιρας, όπως φωτογραφίες στο ορατό και το υπέρυθρο 

φάσμα, μετρήσεις της διαθέσιμης υγρασίας στα νέφη, αποτύπωση των βροχοπτώσεων, της 

έντασης και της διεύθυνσης των ανέμων σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: Αριστερά προς δεξιά: Vilhelm Bjerknes (1862–1951), Lewis Fry Richardson (1881–1953), Jule 

Charney (1917–1981) [7]  
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Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και τη μετεωρολογία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται οι κύριες έννοιες που αφορούν τη μετεωρολογία και οι φυσικοί νόμοι 

που τις διέπουν. Οι νόμοι αυτοί εξηγούνται μέσω των εκφράσεών τους, οι οποίες σε ορισμένες 

περιπτώσεις δίνονται εν συντομία χωρίς τις ολοκληρωμένες μαθηματικές αποδείξεις τους (λόγω όγκου 

και έκτασης), καθώς το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην κατανόηση των αριθμητικών 

μοντέλων πρόγνωσης και όχι στην αναλυτική περιγραφή όλων των ατμοσφαιρικών διεργασιών. 

 

1.1 Φυσική διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας 

Ο διαχωρισμός της ατμόσφαιρας σε περιοχές βασίζεται στη μεταβολή της θερμοκρασίας 

καθ’ ύψος [1,2]. Η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα θα ήταν μονότονα ελαττούμενη αν δεν 

συνέβαιναν αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα 

συστατικά της και την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία.  Η ατμόσφαιρα αποτελείται από τα εξής 

βασικά στρώματα: την τροπόσφαιρα, τη στρατόσφαιρα, τη μεσόσφαιρα, τη θερμόσφαιρα και 

την εξώσφαιρα. 

➢ Η τροπόσφαιρα είναι η κατώτερη περιοχή της ατμόσφαιρας και εκτείνεται από το 

έδαφος μέχρι το ύψος των 12 ±4 km, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την 

εποχή του έτους. Σε αυτήν δημιουργούνται τα φαινόμενα του καιρού και η ελάττωση 

της θερμοκρασίας με το ύψος είναι κατά μέσο όρο 6,5οC/km. Το τμήμα της 

τροπόσφαιρας που εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι το ύψος των 1500 m περίπου 

αποτελεί το στρώμα τριβής, που ονομάζεται ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα (ΑΟΣ), 

μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες ημερήσιες μεταβολές της 

ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Η πηγή ενέργειάς της είναι η ηλιακή ακτινοβολία που 

απορροφάται από την επιφάνεια της γης και την θερμαίνει. Έτσι θερμαινόμενη από 

τη βάση της είναι ασταθής (τυρβώδης) και η βασική διεργασία μεταφοράς της 

θερμότητας στην τροπόσφαιρα είναι η κατακόρυφη μεταφορά (convection), που 

είναι υπεύθυνη για την ψύξη της. Σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θερμότητας παίζουν 

επίσης οι υδρατμοί, οι οποίοι απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει 

το έδαφος και την επανεκπέμπουν στο υπέρυθρο. 

Η ανώτερη οριακή περιοχή της τροπόσφαιρας ονομάζεται τροπόπαυση και αποτελεί 

τη μεταβατική ζώνη ανάμεσα στην τροπόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα. Η 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα στην τροπόπαυση παραμένει μηδενική (θεωρείται 

σχεδόν ισόθερμο στρώμα), στοιχείο που αποτελεί και ένα από τα κριτήρια 

προσδιορισμού του ύψους εκκίνησής της και του πάχους της. Το ύψος στο οποίο 
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βρίσκεται η τροπόπαυση μεταβάλλεται τόσο κατά γεωγραφικό πλάτος, όσο και 

εποχιακά, ενώ σε μέσα γεωγραφικά πλάτη (30°-40°) διακόπτεται. Η τροπική 

τροπόπαυση επικρατεί σε πλάτη 0°-30° και απαντάται σε ύψη 14-17 km από την 

επιφάνεια, ενώ η πολική τροπόπαυση σε πλάτη 40°-90° και σε ύψη 7-12 km 

αντίστοιχα. Στη ζώνη ασυνέχειας των δύο τροποπαύσεων αναπτύσσεται στενό ρεύμα 

αέρα με πολύ υψηλές ταχύτητες (>35 m/s), που καλείται αεροχείμαρρος (jet-stream). 

Το ύψος της τροπόπαυσης μεταβάλλεται με βάση την ύπαρξη συστημάτων καιρού. 

Συνεπώς η τροπόπαυση βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο της μέσης τιμής, σε περιοχές 

που επικρατούν αντικυκλωνικά συστήματα (βαρομετρικά υψηλά), αλλά χαμηλότερα, 

σε περιοχές που επικρατούν υφέσεις (βαρομετρικά χαμηλά). Οι μέσες θερμοκρασίες 

της τροπικής τροπόπαυσης κυμαίνονται από -70° έως -80°C, ενώ στην πολική 

τροπόπαυση από -55° έως -60°C αντίστοιχα. 

➢ Το ατμοσφαιρικό στρώμα που ακολουθεί πάνω από την τροπόπαυση καλείται 

στρατόσφαιρα. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή για λίγα χιλιόμετρα και μετά 

αυξάνει μέχρι τους 0ο C, μέχρι το ύψος των 50 km από την επιφάνεια της Γης, όπου 

γίνεται σχεδόν ισόθερμη και ονομάζεται στρατόπαυση. Από την τροπόπαυση μέχρι 

τα 35 km περίπου πάνω από την επιφάνεια εκτείνεται η κατώτερη στρατόσφαιρα, 

στην οποία η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα (μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος) 

λαμβάνει σχεδόν μηδενικές τιμές και συνεπώς το στρώμα αυτό χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ευστάθεια και περιορισμένες κατακόρυφες κινήσεις αερίων μαζών. Αυτό δε 

σημαίνει ότι η περιοχή είναι ήρεμη, αντίθετα υπάρχουν περιπτώσεις που στα 

μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη εκδηλώνονται πολύ βίαιες μεταβολές της 

θερμοκρασίας το χειμώνα και την άνοιξη. Η αύξηση της θερμοκρασίας εδώ οφείλεται 

στο στρώμα του όζοντος το οποίο απορροφά την ακτινοβολία στα μήκη κύματος 

μεταξύ 200 nm και 300 nm.  

➢ Στη συνέχεια η μεσόσφαιρα χαρακτηρίζεται από δραματική πτώση της 

θερμοκρασίας με το ύψος κι εκτείνεται έως τα 80 km, όπου βρίσκεται η περιοχή της 

μεσόπαυσης. Αυτή αποτελεί την πιο ψυχρή περιοχή της γήινης ατμόσφαιρας, με τις 

θερμοκρασίες να φτάνουν τους -80ο C, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην απουσία 

του όζοντος από την περιοχή. 

➢ Πάνω από τη μεσόπαυση υπάρχει η θερμόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται 

μονότονα με το ύψος και εκτείνεται μέχρι τα 400 km, με τη θερμοκρασία να φτάνει 

τους 1000ο C ή και παραπάνω ανάλογα με την ηλιακή δραστηριότητα. Οι παράγοντες 

στους οποίους οφείλεται αυτή η αύξηση είναι : η μεγάλη αραίωση του αέρα σε αυτά 

τα ύψη, η έλλειψη τριατομικών μορίων, η ενέργεια που εκλύεται σε διάφορες 

εξώθερμες χημικές αντιδράσεις και τέλος η ηλιακή ακτινοβολία σε μήκη κύματος λ < 

175 nm, όπου  απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος του υπεριώδους ηλιακού 

φάσματος κυρίως από το μοριακό οξυγόνο. Το όριο που παύει η αύξηση της 

θερμοκρασίας της θερμόσφαιρας είναι η περιοχή της θερμόπαυσης. 

➢ Από εκεί και πάνω η ατμόσφαιρα είναι ισόθερμη και λέγεται εξώσφαιρα. Η βάση της 

βρίσκεται στα ύψη 400-500 km εξαρτώμενη από την ηλιακή δραστηριότητα. Σε αυτά 
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τα ύψη με τη σχετικά μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, ουδέτερα άτομα μπορούν να 

διαφύγουν την έλξη του πεδίου βαρύτητας και να ακολουθήσουν γενικά βλητικές 

τροχιές στο εγγύς διάστημα. 

 

 

Σχήμα 1.1 : Σχηματική αναπαράσταση της διαστρωμάτωσης της ατμόσφαιρας [1] 

 

 

1.2 Βασικές κλιματικές παράμετροι 

Με βάση τα παραπάνω ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε κάθε χρονική 

στιγμή και για κάθε σημείο του χώρου. Αποτελείται από βασικά στοιχεία, όπως η θερμοκρασία 

του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση, η υγρασία, τα νέφη, η βροχόπτωση, ο άνεμος και η ορατότητα. 

Νέφη είναι οι ορατοί ατμοσφαιρικοί σχηματισμοί που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και 

αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασμό τους. Η νέφωση 

αποτελεί το πιο ευδιάκριτο χαρακτηριστικό της Γης [1,2], όταν την παρατηρεί κανείς από το 
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διάστημα. Ανά πάσα στιγμή περίπου η μισή επιφάνειά της καλύπτεται από νέφη που φθάνουν 

μερικές φορές σε ύψη μέχρι και στα 20 km.  

Τα νέφη επηρεάζουν με διάφορους τρόπους την ατμοσφαιρική κατάσταση στο σύνολό της. 

Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο ισοζύγιο του νερού, στη γενική κυκλοφορία της 

ατμόσφαιρας και εν γένει στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλίματος. Συμμετέχουν στην 

απορρόφηση και ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, τροποποιούν τη θερμοκρασία του αέρα, 

την ατμοσφαιρική πίεση και το πεδίο του ανέμου, παράγουν κατακρημνίσματα και τέλος 

συμβάλλουν τόσο στη γρήγορη ανάμειξη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση διαφόρων αερίων 

με τον ατμοσφαιρικό αέρα, όσο και στην απομάκρυνση αερίων και σωματιδίων από αυτόν. 

Βροχόπτωση είναι οποιαδήποτε μορφή κατακρημνίσματος νερού σε υγρή ή στερεά μορφή 

(υετός) που φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Συμβαίνει όταν οι θερμότερες αέριες μάζες 

σταδιακά ανέρχονται στην ατμόσφαιρα, φτάνουν στο επίπεδο συμπύκνωσης λόγω 

εξαναγκασμένης ανόδου (Lifted Condensation Level-LCL) και συμπυκνώνουν τους υδρατμούς 

σχηματίζοντας τη βάση των νεφών. Η συγκεκριμένη διαδικασία (convection) αποτελεί τον 

βασικότερο μηχανισμό δημιουργίας καταιγιδοφόρων νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης. 

Η ποσότητα των υδρατμών σε συγκεκριμένο όγκο αέρα ορίζεται ως η αναλογία της μάζας 

των υδρατμών προς τη μάζα του ξηρού αέρα. Ο λόγος αυτός καλείται αναλογία μίγματος. 

Σχετική υγρασία ορίζεται ο λόγος της πραγματικής αναλογίας μίγματος του αέρα προς την 

αναλογία μίγματος κορεσμού του συγκεκριμένου δείγματος αέρα σε συγκεκριμένες συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας. Σημείο δρόσου είναι η θερμοκρασία στην οποία πρέπει ο αέρας να 

ψυχθεί υπό σταθερή πίεση, ώστε να φτάσει σε κορεσμό. Δηλαδή το σημείο δρόσου είναι η 

θερμοκρασία στην οποία η αναλογία μίγματος κορεσμού γίνεται ίση με την πραγματική 

αναλογία μίγματος. Επειδή η πίεση μεταβάλλεται σχετικά αργά από περιοχή σε περιοχή, το 

σημείο δρόσου αποτελεί καλή ένδειξη των επιπέδων υγρασίας του αέρα. Σε αντίθεση, η σχετική 

υγρασία εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα και από την περιεκτικότητά του σε 

υδρατμούς. 

Ο άνεμος είναι η οριζόντια μεταφορά του αέρα και πνέει από περιοχές με υψηλές πιέσεις 

προς περιοχές με χαμηλότερες πιέσεις, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται σε περιοχές 

με μεγάλη πυκνότητα των ισοβαρών καμπυλών. Οι δυνάμεις δημιουργίας του ανέμου είναι : 

• Η δύναμη Coriolis, που είναι η φαινόμενη δύναμη που οφείλεται στην περιστροφή 

της Γης και επιδρά μόνο στη διεύθυνση του ανέμου 

• Η δύναμη βαρύτητας 

• Η δύναμη βαροβαθμίδας, η οποία δημιουργείται από τη διαφορά ατμοσφαιρικής 

πίεσης ανάμεσα σε δύο περιοχές και ο άνεμος βαροβαθμίδας είναι ανάλογος της 

μεταβολής της πίεσης 

• Η δύναμη τριβής που επιδρά στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα που έρχονται 

σε επαφή με το γήινο ανάγλυφο 

• Η φυγόκεντρος δύναμη 
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Αέρια μάζα θεωρείται ένα τμήμα του ατμοσφαιρικού αέρα που καλύπτει μεγάλη 

γεωγραφική έκταση. Η διάμετρος μιας αέριας μάζας μπορεί να ξεπεράσει και τα 1500 km, ενώ 

το πάχος της μπορεί να φθάσει μέχρι και την τροπόπαυση. Οι αέριες μάζες παρουσιάζουν 

ομοιογενή χαρακτηριστικά σε ότι αφορά κυρίως την υγρασία και τη θερμοκρασία, σε 

οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. 

Αφού όμως καλύπτουν εκτάσεις πολλών χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, μια τέτοια 

ομοιομορφία δεν μπορεί να είναι απόλυτη και επομένως, αναμένονται μικρές τουλάχιστον 

διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία και στην ποσότητα των υδρατμών σε ίδια ύψη πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους.  

Δύο αέριες μάζες με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες (κυρίως στη θερμοκρασία και στην 

υγρασία) αναμειγνύονται πάρα πολύ αργά όταν έρθουν σε επαφή και τείνουν να διατηρήσουν 

την αυτοτέλειά τους. Η μεταβατική ζώνη ανάμιξης στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους δύο 

αερίων μαζών που έχουν διαφορετικές πυκνότητες καλείται μέτωπο (front). Η μελέτη των 

αερίων μαζών είναι πολύ σημαντική για τις επιστήμες της ατμόσφαιρας, διότι μέσω αυτών 

πραγματοποιείται η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες 

θερμότητας από τον ισημερινό προς τους πόλους. 

Ψυχρό μέτωπο είναι η τομή μιας ψυχρής μετωπικής επιφάνειας με την επιφάνεια του 

εδάφους. Οι ψυχρές μετωπικές επιφάνειες σχηματίζονται όταν δύο διαφορετικές αέριες μάζες 

βρίσκονται σε επαφή και κινούνται έτσι, ώστε η θερμή αέρια μάζα να προηγείται της ψυχρής. 

Το κινούμενο μέτωπο το οποίο σχηματίζεται από αυτήν την κίνηση ονομάζεται ψυχρό. 

 

Σχήμα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση μιας ψυχρής μετωπικής επιφάνειας  [1] 

 

Αντίστοιχα με τα ψυχρά μέτωπα, όταν δύο αέριες μάζες κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η 

θερμή μάζα να ακολουθεί την ψυχρή, τότε η επιφάνεια που τις χωρίζει ονομάζεται θερμή 



15 
 

μετωπική επιφάνεια και η τομή της με το έδαφος είναι το θερμό μέτωπο. Εδώ ο ελαφρύτερος 

θερμός αέρας που ακολουθεί, καθώς κινείται γρηγορότερα από την ψυχρή αέρια μάζα, 

ολισθαίνει πάνω από αυτήν κατά μήκος της μετωπικής επιφάνειας και παράλληλα καθώς ο 

ψυχρός αέρας υποχωρεί, το θερμό μέτωπο προωθείται με αργούς ρυθμούς. 

 

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση μιας θερμής μετωπικής επιφάνειας [1]  

 

Τα ψυχρά μέτωπα κινούνται συνήθως ταχύτερα από τα θερμά και αρκετές φορές ένα ψυχρό 

μέτωπο μπορεί να προλάβει κάποιο προπορευόμενο θερμό και τότε σχηματίζουν ένα ενιαίο που 

ονομάζεται συνεσφιγμένο μέτωπο, ή απλά σύσφιξη. Όταν μια ψυχρή και μια θερμή αέρια μάζα 

βρίσκονται σε επαφή και καμία από αυτές δεν εμφανίζει την τάση να εκτοπίσει την άλλη, τότε 

η τομή της διαχωριστικής τους επιφάνειας με την επιφάνεια του εδάφους καλείται στάσιμο 

μέτωπο. 

Το σύστημα το οποίο στην επιφάνεια του εδάφους η ατμοσφαιρική πίεση έχει τιμές 

μικρότερες από τη γύρω περιοχή, ονομάζεται κυκλώνας ή ύφεση ή βαρομετρικό χαμηλό. 

Αντίθετα ένα σύστημα όπου στο κέντρο και στην επιφάνεια του εδάφους η πίεση έχει 

μεγαλύτερες τιμές από τη γύρω περιοχή ονομάζεται αντικυκλώνας ή κέντρο υψηλών πιέσεων ή 

βαρομετρικό υψηλό. Στην πρώτη περίπτωση η πίεση ελαττώνεται προς το κέντρο, στο οποίο η 

σύγκλιση των ανέμων δημιουργεί ανοδικές κινήσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία νεφών και 

υετού, δηλαδή έντονη κακοκαιρία. Στη δεύτερη περίπτωση οι άνεμοι αποκλίνουν από το κέντρο, 

στο οποίο είναι ασθενείς κι έτσι επικρατεί νηνεμία.  
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1.3 Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας 

Η θερμοδυναμική έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των φαινομένων της 

ατμόσφαιρας καθώς εξηγεί πολλές στοιχειώδεις μικροφυσικές διεργασίες στα νέφη, αλλά και 

τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή. Σε αυτήν την παράγραφο θα 

δοθούν συνοπτικά κάποιες βασικές αρχές που διέπουν τις εξισώσεις που χρησιμοποιούν τα 

μοντέλα πρόγνωσης του καιρού. 

 

1.3.1 Η καταστατική εξίσωση 

Το σύνολο των αερίων ακολουθούν την καταστατική εξίσωση, η οποία συνδέει την  πίεση, 

τον όγκο και τη θερμοκρασία κάθε αερίου και, αναφέρεται ως εξίσωση ιδανικών αερίων. Η 

γενική μορφή της εξίσωσης είναι: 
 

pV mRT=            (1.1) 

 

όπου p, V, m, T αποτελούν την πίεση (Pa), τον όγκο (m3), τη μάζα (kg) και την απόλυτη 

θερμοκρασία (Kelvin) αντίστοιχα, ενώ R είναι η σταθερά των αερίων η οποία εξαρτάται από τη 

μοριακή δομή του κάθε αερίου. 

Εάν αντικαταστήσουμε στην (1.1) τη σχέση για την πυκνότητα ρ=m/V τότε παίρνει τη 

μορφή: 
 

p RT=           (1.2) 

 

Είναι γνωστό ότι 1 mol κάθε αερίου περιέχει το ίδιο πλήθος μορίων [1]. Συνεπώς ο αριθμός 

των μορίων σε 1 mol αερίου αποτελεί μία παγκόσμια σταθερά που καλείται αριθμός του 

Avogadro: NA = 6,022 × 1023 ανά mol. Με βάση την υπόθεση του Avogadro, τα αέρια που 

περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο σε ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. Συνεπώς για το ίδιο πλήθος μορίων αερίου η σταθερά R της σχέσης (1.1) θα είναι 

η ίδια. Δηλαδή η σταθερά R για 1 mol είναι η ίδια για όλα τα αέρια και καλείται παγκόσμια 

σταθερά των αερίων (R*= 8,3145 J K-1mol-1). Έτσι η εξίσωση των ιδανικών αερίων για n mol 

οποιουδήποτε αερίου λαμβάνει τη μορφή: 
 

*pV nR T=             (1.3) 

 

Η εξίσωση των ιδανικών αερίων μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε συστατικό του αέρα 

ξεχωριστά. 
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1.3.2 Η υδροστατική εξίσωση 

Η πίεση του αέρα σε κάθε ύψος στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τη δύναμη που ασκείται 

στη μονάδα επιφάνειας από το βάρος της υπερκείμενης στήλης αέρα. Συνεπώς, η ατμοσφαιρική 

πίεση μειώνεται με την αύξηση του ύψους από την επιφάνεια. Η δύναμη με φορά προς τα πάνω, 

που εφαρμόζεται σε ένα λεπτό στρώμα αέρα, λόγω ελάττωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης με το 

ύψος βρίσκεται σχεδόν σε ισορροπία με τη δύναμη της βαρύτητας που ασκεί η Γη στο 

συγκεκριμένο στρώμα αέρα και έχει φορά προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 

 

 

Σχήμα 1.4: Στοιχειώδης στήλη ατμοσφαιρικού αέρα με μοναδιαία επιφάνεια βάσης [1] 

 

Η ισορροπία των δυνάμεων προς τα πάνω και προς την επιφάνεια της Γης σε μία αέρια μάζα 

ονομάζεται υδροστατική ισορροπία. Η υδροστατική εξίσωση δίνεται από τη σχέση: 
 

dp gdz= −            (1.4) 

 

1.3.3 Το γεωδυναμικό 

Το γεωδυναμικό Φ σε συγκεκριμένο ύψος στην ατμόσφαιρα ορίζεται ως η ενέργεια που θα 

πρέπει να καταναλωθεί για την ανύψωση της μοναδιαίας μάζας αέρα από τη μέση στάθμη 

θάλασσας μέχρι το ύψος αυτό. Δηλαδή το γεωδυναμικό είναι η δυναμική ενέργεια αέριας μάζας 

1 kg στο συγκεκριμένο ύψος. Οι μονάδες γεωδυναμικού είναι J kg-1 ή m2s-2. 

0
( )

z

d gdz z gdz   =            (1.5) 
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Όπως και η δυναμική ενέργεια, το γεωδυναμικό σε συγκεκριμένο ύψος στην ατμόσφαιρα 

εξαρτάται μόνο από τη θέση και όχι από τη διαδρομή. Ομοίως ορίζεται το γεωδυναμικό ύψος Z: 
 

 
0

( ) 1 z

o o

z
gdz

g g


    =           (1.6) 

 

όπου g0 η μέση τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης (9,81 m/s2). Το 

γεωδυναμικό ύψος χρησιμοποιείται ως κατακόρυφη συντεταγμένη στις περισσότερες 

ατμοσφαιρικές εφαρμογές (μετεωρολογικοί χάρτες) στις οποίες η ενέργεια διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο (π.χ. μεγάλης και συνοπτικής κλίμακας ατμοσφαιρικές κινήσεις). 

Σε ορεινές περιοχές η διαφοροποίηση της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια από έναν 

μετεωρολογικό σταθμό σε έναν άλλον γειτονικό είναι μεγάλη λόγω της διαφοράς του 

υψομέτρου. Για την εξάλειψη του συγκεκριμένου προβλήματος, ώστε οι σταθμοί να δίνουν 

αντικειμενικά τη μεταβολή της πίεσης με το πέρασμα ατμοσφαιρικών διαταραχών, είναι 

απαραίτητη η αναγωγή της πίεσης σε ένα κοινό ύψος αναφοράς. Το συγκεκριμένο ύψος είναι η 

μέση στάθμη θάλασσας (ΜΣΘ). 

 

1.3.4 Ο 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος 

Κάθε σύστημα υπό μορφή αέριας μάζας, έχει μια εσωτερική ενέργεια λόγω της κινητικής 

και δυναμικής ενέργειας των μορίων ή των ατόμων του. Κάθε αύξηση της εσωτερικής κινητικής 

ενέργειας υπό μορφή μοριακών κινήσεων συνδέεται με αύξηση της θερμοκρασίας της αέριας 

μάζας, ενώ μεταβολές της δυναμικής ενέργειας των μορίων προέρχονται από μεταβολές των 

σχετικών θέσεών τους, λόγω των δυνάμεων που ασκούνται ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν ο 1ος 

νόμος της θερμοδυναμικής δείχνει ότι η προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα μάζας υπό μορφή 

θερμότητας dQ, διατίθεται τόσο για την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας dU του αερίου, όσο 

και για την παραγωγή του έργου εκτόνωσης dW, όπως φαίνεται και παρακάτω:  
 

vdQ dU dW dQ c dT pdV= +  = +          (1.7) 

 

όπου cv η ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο (για τον ξηρό αέρα cv = 717 Jdeg-1kg-1). 

Η μεταβολή του dU εξαρτάται αποκλειστικά από την αρχική και τελική κατάσταση του 

συστήματος και συνεπώς είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μεταβαίνει 

από τη μία κατάσταση στην άλλη. 
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1.3.5 Ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα 

Ας θεωρήσουμε ότι μελετάμε μια μοναδιαία μάζα αέρα (m=1 kg ή αλλιώς ρV=1) στην 

περίπτωση αδιαβατικής μεταβολής (dQ = 0). Αν διαφορίσουμε την καταστατική εξίσωση του 

αερίου, λαμβάνοντας υπόψιν την υδροστατική εξίσωση και, εισάγοντας τη σχέση που συνδέει 

τις ειδικές θερμότητες υπό σταθερό όγκο (cp = 1004 Jdeg-1kg-1) και σταθερή πίεση αντίστοιχα     

cp = cv + R , προκύπτει τελικά ότι:  
 

d

p

dT g

dz c

 
= −   

 
         (1.8) 

 

Η ανωτέρω σχέση μας δίνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα με το ύψος σε ξηρή 

ατμόσφαιρα και ονομάζεται ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα. Αν αντικαταστήσουμε τα g και cp 

με τις τιμές τους, βλέπουμε ότι σε ξηρή ατμόσφαιρα το Γd ισούται περίπου με 10 βαθμούς ανά 

χιλιόμετρο ανόδου μέσα στην ατμόσφαιρα. Η πραγματική θερμοβαθμίδα είναι όμως μικρότερη, 

περίπου ίση με -6,5 βαθμούς ανά χιλιόμετρο, καθώς στους προηγούμενους υπολογισμούς δε 

λήφθηκε κατά νου η ύπαρξη της υγρασίας. 

 

 

1.4 Δυναμική της ατμόσφαιρας 

 Τα συνοπτικά συστήματα έχουν χωρική κλίμακα εξέλιξης της τάξης των εκατοντάδων 

χιλιομέτρων, χρονική εξέλιξη μίας ημέρας ή περισσότερο και αναπτύσσονται στην 

τροπόσφαιρα. Οι συγκεκριμένες κινήσεις επηρεάζονται από την περιστροφή της Γης, βρίσκονται 

σε υδροστατική ισορροπία και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας είναι αρκετές τάξεις 

μεγέθους μικρότερη από τις αντίστοιχες οριζόντιες συνιστώσες. 

 

1.4.1 Φαινόμενες δυνάμεις 

Η κίνηση ενός σώματος σε ένα αδρανειακό (μη επιταχυνόμενο) σύστημα αναφοράς 

περιγράφεται από το 2ο νόμο του Νεύτωνα, που λέει ότι η συνολική δύναμη που ασκείται σε 

ένα επιταχυνόμενο σώμα (σε κάθε μία από τις τρεις διευθύνσεις) είναι το γινόμενο της μάζας 

επί την επιτάχυνσή του. Δίνεται από τη σχέση: ΣF = ma.  

Σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, όπως η Γη, απαιτείται η ύπαρξη δύο 

φαινόμενων δυνάμεων: μίας φυγοκέντρου δύναμης που εφαρμόζεται σε όλα τα σώματα 

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της κίνησής τους και μίας άλλης, που καλείται δύναμη 

Coriolis, η οποία εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα του σώματος στο επίπεδο που είναι κάθετο 

στον άξονα περιστροφής (δηλαδή στο επίπεδο που είναι παράλληλο στον Ισημερινό). 
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Η δύναμη ανά μονάδα μάζας που είναι η βαρύτητα ή ενεργή βαρύτητα αντιπροσωπεύει το 

διανυσματικό άθροισμα της πραγματικής βαρυτικής έλξης g*, που έλκει όλα τα σώματα 

συγκεκριμένης μάζας προς το κέντρο της μάζας της Γης και μίας φαινόμενης δύναμης, πολύ 

μικρότερου μεγέθους, που καλείται φυγόκεντρος δύναμη (Ffc = Ω2R, όπου Ω είναι ο ρυθμός 

περιστροφής του συστήματος συντεταγμένων σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο και R είναι η 

απόσταση από τον άξονα περιστροφής) [1]. Η φυγόκεντρος δύναμη τείνει να εκτρέψει όλα τα 

σώματα προς τα έξω από τον άξονα της πλανητικής περιστροφής και είναι πολύ μικρότερη από 

τη βαρυτική έλξη (Ω2R<<g). Η μαθηματική έκφραση της δύναμης της βαρύτητας δίνεται ως:  
 

* 2g g R= +            (1.9) 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα σώμα το οποίο κινείται με ταχύτητα V σε επίπεδο κάθετο 

στον άξονα περιστροφής της Γης δέχεται μια δύναμη Coriolis που είναι: 
 

2cF V= −       ή   cF f k V= −          (1.10) 

 

όπου το f = 2Ωsinφ λέγεται παράμετρος Coriolis και το φ αντιστοιχεί στο γεωγραφικό 

πλάτος, ενώ το μοναδιαίο διάνυσμα k αντιστοιχεί στο μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στην 

οριζόντια επιφάνεια της κίνησης, με θετικό πρόσημο προς τα πάνω και είναι παράλληλο στον 

άξονα περιστροφής μόνο κοντά στους πόλους. 

Η συγκεκριμένη δύναμη έχει διεύθυνση κάθετη της κίνησης και φορά ανάλογα με τη φορά 

περιστροφής του συστήματος. Δηλαδή, εάν το σύστημα περιστρέφεται αντίθετα με τους δείκτες 

του ρολογιού όπως η Γη, η δύναμη θα έχει φορά προς τα δεξιά της κίνησης του σώματος με 

ταχύτητα V. Η Coriolis τείνει να εκτρέψει τα σώματα προς τα δεξιά της κίνησής τους στο Βόρειο 

Ημισφαίριο και προς τα αριστερά στο Νότιο, αυξάνοντας από τον Ισημερινό, όπου έχει τιμή 

μηδέν, προς τους πόλους που έχει τη μέγιστη τιμή 2ΩV. Τέλος, η δύναμη Coriolis επιδρά στην 

διεύθυνση του ανέμου και όχι στο μέτρο του. 

 

1.4.2 Δύναμη βαροβαθμίδας  

Αν θεωρήσουμε έναν κύβο με πλευρές εμβαδού Α και ακμή δx, τότε η μάζα του δίνεται από 

τη σχέση m = ρΑδx. Εάν ασκήσουμε και μια πίεση p(x) στη μία πλευρά, η πίεση στην απέναντι 

θα είναι -p(x+δx)A στην διεύθυνση x. Συνεπώς ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για ένα στοιχειώδη όγκο 

γράφεται ως: 
 

0

1 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) limx x x

x

p x x p x
m F A x p x x p x A

x


     

 →

+ −
=   = − + −   = −     
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1 1
x x

p
p

x
 

 


= −  = − 


 

 

Άρα λοιπόν για τις τρεις διαστάσεις η δύναμη της βαροβαθμίδας είναι: 
 

1
pgfF p


= −             (1.11)   

 

Η δύναμη βαροβαθμίδας έχει φορά αντίθετη από το διάνυσμα της βαθμίδας πίεσης, 

δηλαδή κατευθύνεται από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες πιέσεις. Επίσης όσο ισχυρότερη 

είναι η βαθμίδα πίεσης τόσο ισχυρότερη είναι και η δύναμη βαροβαθμίδας. 

Στους χάρτες καιρού το πεδίο της πίεσης παρίσταται από ένα σύνολο ισοπληθών καμπύλων 

χαραγμένων ανά ίσα διαστήματα. Οι καμπύλες που χρησιμοποιούνται για την παράσταση της 

κατανομής της πίεσης σε σταθερές επιφάνειες γεωδυναμικού ύψους καλούνται ισοβαρείς 

καμπύλες, ενώ οι καμπύλες που απεικονίζουν την κατανομή του γεωδυναμικού ύψους σε 

σταθερές ισοβαρικές επιφάνειες καλούνται ισοϋψείς καμπύλες. Οι ισοβαρείς καμπύλες 

χαράσσονται σε γεωδυναμικό ύψος μηδέν, δηλαδή ανηγμένο στο ύψος της μέσης στάθμης 

θάλασσας και οι αντίστοιχοι χάρτες που προκύπτουν ονομάζονται χάρτες επιφανείας, ενώ οι 

ισοϋψείς καμπύλες χαράσσονται σε σταθερές ισοβαρικές επιφάνειες (1000, 850, 700, 500, 400, 

300, 200, 100, 50 hPa) δημιουργώντας τους χάρτες καθ’ ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα. 

 

1.4.3 Δύναμη τριβής  

Ανάλογα με τη δύναμη βαροβαθμίδας αποδεικνύεται πως και η δύναμη τριβής στη μονάδα 

μάζας δίνεται από τη σχέση: 
 

1
F

z







= −


            (1.12) 

 

όπου τ είναι η κατακόρυφη συνιστώσα της διατμητικής τάσης, που αντιπροσωπεύει την 

κατακόρυφη μεταφοράς ορμής σε μονάδες Nm-2.  

Οι κατακόρυφες εναλλαγές ορμής συμβάλουν στην εξομάλυνση της κατακόρυφης 

κατατομής της ταχύτητας του ανέμου. Η βαθμίδα της κατακόρυφης ανάμιξης σε συγκεκριμένο 

ύψος και χρόνο εξαρτάται από την ένταση της κατακόρυφης διάτμησης του ανέμου και από την 

ένταση της τυρβώδους ροής. Πάνω από το οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας η δύναμη τριβής 

είναι πολύ μικρότερη από τις δυνάμεις βαροβαθμίδας και Coriolis, ενώ μέσα στο οριακό στρώμα 

(περίπου στα 1500 μέτρα από την επιφάνεια) η δύναμη τριβής είναι ανάλογου μεγέθους με τις 

άλλες δύο δυνάμεις. 
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1.4.4 Η εξίσωση της οριζόντιας κίνησης 

Από τις εξισώσεις 1.9-1.12 ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για την οριζόντια κίνηση γίνεται: 
 

 pgf c

dV
F F F g

dt
= + + +         (1.13) 

 

όπου dV/dt είναι η ολική παράγωγος ως προς τον χρόνο της οριζόντιας συνιστώσας της 

ταχύτητας μίας μοναδιαίας αέριας μάζας καθώς κινείται μέσα στην ατμόσφαιρα. 

 

1.4.5 Η εξίσωση συνέχειας  

Η εξίσωση της συνέχειας εκφράζει την αρχή διατήρησης της μάζας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα κλειστά συστήματα στα οποία οι αλληλομετατροπές μάζας ενέργειας 

είναι ασήμαντες. Για να την υπολογίσουμε, χρησιμοποιώντας την Eulerian θεώρηση, 

υποθέτουμε έναν στοιχειώδη σταθερό αέριο όγκο με διαστάσεις δx, δy, δz σε ορθοκανονικό 

σύστημα συντεταγμένων, όπως στο σχήμα: 

 

 

Σχήμα 1.5: Εισροή μάζας σε στοιχειώδη αέριο όγκο εξαιτίας eulerian κίνησης παράλληλα στον 

άξονα x 

 

Ο ρυθμός με τον οποίο εισέρχεται η μάζα από την αριστερή πλευρά ανά μονάδα επιφάνειας 

δίνεται από την έκφραση ρu - 
𝜕 

𝜕𝑥 
 (ρu) 

𝛿𝑥

2
 ενώ ο ρυθμός με τον οποίο εξέρχεται η μάζα από τη 

δεξιά πλευρά ανά μονάδα επιφάνειας είναι   ρu + 
𝜕 

𝜕𝑥 
 (ρu) 

𝛿𝑥

2
.  
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Επίσης η κάθετη στη ροή επιφάνεια είναι δxδy, οπότε η καθαρή ροή ως προς τη συνιστώσα 

x της ταχύτητας μέσα στον στοιχειώδη όγκο δίνεται από τη σχέση: 
 

( ) ( ) ( )
2 2

x x
u u y z u u y z u x y z

x x x

 
           

  
 −  − +  = −

  
  

 

Ομοίως προκύπτουν και οι καθαρές ροές ως προς τις συνιστώσες y και z της ταχύτητας, και 

συνεπώς η συνολική καθαρή ροή μέσα στον στοιχειώδη όγκο είναι: 
 

( ) ( ) ( )u v w x y z
x y z
     

  
− + + 
  

  

 

H εισερχόμενη ροή μάζας ανά μονάδα όγκου είναι -∇(ρV) και ισούται με τον ρυθμό αύξησης 

της μάζας ανά μονάδα όγκου, δηλαδή με τον τοπικό ρυθμό μεταβολής της πυκνότητας 𝜕ρ/ 𝜕t. 

Έτσι προκύπτει η εξίσωση της συνέχειας και είναι:  
 

 ( )V
t





− = 


          (1.14) 

 

Στη σχέση αυτή μπορούμε να εφαρμόσουμε τον  τελεστή  
𝑑

𝑑𝑡
 = 

𝜕 

𝜕𝑡  
 + V , που συνδέει τη  

μερική παράγωγο με την ολική, οπότε η (1.14) γίνεται: 
 

   
1 d

V
dt




− =             (1.15) 

 

Η εξίσωση της συνέχειας από τη σχέση (1.14) εκφράζει ότι ο ρυθμός μεταβολής της 

πυκνότητας, ακολουθώντας την κίνηση μίας αέριας μάζας, ισούται με το αντίθετο της απόκλισης 

της ταχύτητας. Ανάλογα, η εξίσωση (1.15) δηλώνει πως η τοπική μεταβολή της πυκνότητας 

ισούται με το αντίθετο της απόκλισης της μάζας. 

 

 

1.5  Αρχή διατήρησης του νερού 

Το νερό απαντάται σε τρεις μορφές στη φύση, τη στερεή, την υγρή και την αέρια. Για τη 

διατύπωση ενός νόμου, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η πορεία του στην ατμόσφαιρα και οι αλλαγές 

φάσης του [5]. 
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Ο νόμος διατήρησης του νερού μπορεί να γραφεί ως: 

n

n
q

dq
S

dt
=            (1.16) 

 

όπου n = 1,2,3 και qn = q1,q2,q3 είναι η αναλογία της μάζας του νερού σε στερεή, υγρή και 

αέρια μορφή αντίστοιχα, προς τη μάζα του αέρα για τον ίδιο όγκο. Ο όρος Sqn αναφέρεται στις 

διαδικασίες με τις οποίες το νερό υποβάλλεται σε αλλαγές φάσης, αλλά και στο νερό που 

παράγεται ή χάνεται κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων (πηγές-καταβόθρες). Για τις 

περισσότερες εφαρμογές μέσης κλίμακας οι χημικές μεταβολές του νερού μπορούν να 

θεωρηθούν αμελητέες και οι όροι Sqn μπορούν να εκφραστούν ως συνεισφορές των παρακάτω 

διεργασιών: 

1

ή ί ί
Sq

ή ά ύ

     

     

     
+ +     

+ + +
=

− −     −
 

2

ή ύ ί
Sq

ή ά ύ

     

     

     
+ +     

+

   

+
=

− 

+

− −
  

3

ά ά
Sq

ύ ί

   

   

   
+  

+

−


 

+
=

−  
  

 

Η μαθηματική έκφραση αυτών των διαδικασιών είναι αρκετά πολύπλοκη σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Για παράδειγμα στα νέφη, η συμπύκνωση του νερού σε αερολύματα και η 

ανάπτυξη κατακρημνισμάτων που πέφτουν στο έδαφος, κατηγοριοποιείται και υπολογίζεται 

ανάλογα με το μέγεθος των υδροσταγονιδίων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ενσωμάτωση 

της στερεάς φάσης (πάγου) κάνει πιο δύσκολη την περιγραφή.  

Η εξίσωση (1.16) εκφράζεται επίσης και ως προς το στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής: 
 

 
n

n
qn

q
V q S

t


=  +


         (1.17) 

 

 

1.6  Αρχή διατήρησης της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων 

Εξισώσεις διατήρησης τύπου (1.16) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε χημικό στοιχείο 

της ατμόσφαιρας, δηλαδή: 

m

md
S

dt



=           (1.18) 
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όπου m = 1,2,3,….M και το χm είναι η μάζα του κάθε στοιχείου προς τη μάζα του αέρα για 

τον ίδιο όγκο [5]. Παραδείγματα σημαντικών συστατικών της ατμόσφαιρας είναι το διοξείδιο 

του άνθρακα, το μεθάνιο, το διοξείδιο του θείου, διάφορες θειικές ενώσεις, νιτρικά άλατα. Ο 

όρος Sχm μπορεί να γραφεί όπως προηγουμένως ώστε να περιλαμβάνει αλλαγές κατάστασης, 

χημικές μεταβολές, υετό, ιζηματογένεση. Για παράδειγμα, το SO2 μετατρέπεται σε θειικά άλατα 

μετά από κάποιες μέρες αφού ελευθερωθεί, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση η ακριβής 

περιγραφή των όλων των διαδικασιών είναι περίπλοκη.  

Αντίστοιχα με παραπάνω, η έκφραση της (1.17) ως προς το στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής για 

το κάθε στοιχείο είναι: 
 

   
m

m
mV S

t



=  +


         (1.19) 

 

Όσο το πρόβλημα της ρύπανσης του αέρα και του περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο 

σοβαρό, τόσο περισσότεροι σχεδιαστές μοντέλων περιλαμβάνουν τον παράγοντα των αεροζόλ 

στα προγνωστικά μοντέλα. 

 

 

1.7  Εκτίμηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 

Η χρησιμότητα των αριθμητικών μοντέλων εκτός της πρόγνωσης του καιρού σε διάφορες 

χρονικές και χωρικές κλίμακες, είναι ότι οι υπολογιζόμενες μεταβλητές μπορούν να συμβάλουν 

στη βελτίωση ενός μεγάλου εύρους ενεργειακών και περιβαλλοντικών στοιχείων. Για 

παράδειγμα η πρόγνωση της ακτινοβολίας (ηλιοφάνειας), των νεφών ή της θερμοκρασίας, 

βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό της λειτουργίας των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων 

και των φωτοβολταϊκών. Στα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούνται ωριαίες και ημερήσιες 

εκτιμήσεις για τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν, ώστε να υπολογιστεί το 

απαραίτητο φορτίο της επόμενης μέρας, η επάρκεια των αποθεμάτων και η χρήση ή όχι 

γεννητριών [33,35]. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε απομακρυσμένες 

περιοχές ή περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξαρτάται ακόμα και η 

ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου [34], λόγω συνεχόμενων ή απότομων μεταβολών και τυχόν 

άλλων προβλημάτων. Συνεπώς σε βάθος χρόνου, γίνεται αρτιότερος υπολογισμός του κόστους 

λειτουργίας μιας μονάδας και του χρόνου απόσβεσης του έργου.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ανεμογεννήτριες, όπου η πρόγνωση 

του ανέμου κυρίως στα 50 – 200 m από το έδαφος όπου λειτουργούν είναι απαραίτητη. 

Προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου, εκτός άλλων είναι η μελέτη των 

μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής και κυρίως των πληροφοριών για το αιολικό 

δυναμικό, τα οποία όσο εκτενέστερα είναι από χρονική άποψη (από ένα μέχρι ακόμα και δέκα 
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χρόνια) τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι [37,38]. Επίσης στις συνηθισμένες ανεμογεννήτριες η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλει σύμφωνα με τις μεταβολές του ανέμου. Δηλαδή, μια 

μεταβολή κατά 1 m/s της ταχύτητας του ανέμου πχ. από 7 m/s σε 8 m/s, μπορεί να επιφέρει 

μεταβολή έως και 50 % στην παραγόμενη ισχύ, λόγω της κυβικής συσχέτισης της ταχύτητας του 

ανέμου με την ισχύ που παράγεται [36].  

Τα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας αποτελούν ευρέως την επιστημονική βάση πάνω στην 

οποία στηρίζεται η μακροπρόθεσμη οργάνωση της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας. Ο λόγος 

είναι ότι δίνουν μια μελλοντική ένδειξη της κατάστασης της ατμόσφαιρας, της εξέλιξης των 

διάφορων ειδών αερολυμάτων και αερίων του θερμοκηπίου και της θερμοκρασίας. Όλα αυτά 

είναι στοιχεία που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν πλέον, δεδομένων των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων που είμαστε αντιμέτωποι, όπως η μόλυνση του πλανήτη σε χερσαίο, υδάτινο και 

εναέριο επίπεδο, η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων. 

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες και απαιτεί καθολική ευαισθητοποίηση και ορθολογική διαχείριση των 

ανανεώσιμων και των συμβατικών πηγών ενέργειας.  
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Υπολογιστική/Αριθμητική πρόγνωση του καιρού 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται από τα 

μοντέλα για την πρόβλεψη του καιρού. Εξηγούνται επίσης οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και οι μαθηματικοί 

μηχανισμοί που εισέρχονται στους υπολογισμούς, ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις και τα σφάλματα.  

 

2.1  Το σύστημα των προγνωστικών εξισώσεων 

Η πρόγνωση του καιρού είναι η μελλοντική προσομοίωση της ατμόσφαιρας για ένα χρονικό 

διάστημα και γίνεται μέσω των αριθμητικών μοντέλων, τα οποία αναπαριστούν τις φυσικές, 

χημικές, δυναμικές και ενεργειακές διεργασίες που λαμβάνουν τόπο. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιούνται αριθμητικές προσεγγίσεις βασισμένες στις παρούσες συνθήκες της 

ατμοσφαιρικής κατάστασης, αλλά και παραμετροποιήσεις που αφορούν π.χ. τις ροές ενέργειας, 

την τυρβώδη ροή, την ηλιακή ακτινοβολία και τα νέφη, ώστε να υπολογίσουν τη μελλοντική 

κατανομή τους. Όλα τα κέντρα πρόγνωσης χρησιμοποιούν μοντέλα που απαιτούν τεράστια 

υπολογιστική ισχύ για την επίλυση των εξισώσεων καιρού. Η προγνωστική ικανότητα βέβαια 

βελτιώνεται συνεχώς όσο εξελίσσεται η τεχνολογία των υπερυπολογιστών. 

Τα αριθμητικά μοντέλα λοιπόν περιγράφονται από ένα σύστημα εξισώσεων [1] που 

αποτελείται από τους εξής βασικούς νόμους της φυσικής: 

▪ την αρχή διατήρησης της μάζας (εξίσωση συνέχειας)  

▪ την αρχή διατήρησης της θερμότητας (πρώτος θερμοδυναμικός νόμος)  

▪ την αρχή διατήρησης της κίνησης (δεύτερος νόμος του Νεύτωνα)  

▪ την αρχή διατήρησης της ποσότητας νερού  

▪ την αρχή διατήρησης της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών συστατικών  
 

Οι αρχές αυτές περιγράφουν όλες τις ατμοσφαιρικές διεργασίες και συνθέτουν ένα 

σύστημα διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους ως προς το χρόνο και το χώρο, μη 

γραμμικών όρων των εξαρτημένων μεταβλητών.  

 

2.1.1  Υδροστατική προσέγγιση 

Η φυσική σημασία της υδροστατικής παραδοχής θεωρεί ότι το μέγεθος της κατακόρυφης 

επιτάχυνσης είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτό της δύναμης της κατακόρυφης 

βαροβαθμίδας, όχι όμως και μηδενικό. Η παραδοχή αυτή θεωρείται εφικτή σε περιπτώσεις 
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όπου περιγράφονται φαινόμενα συνοπτικής και μέσης κλίμακας, των οποίων η οριζόντια 

διάσταση είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κατακόρυφη. 

Πριν προχωρήσουμε στους τρόπους επίλυσής τους ας δούμε κάποιες απλοποιημένες 

μορφές τους, σε σύστημα αναφοράς x-y-p, δηλαδή χρησιμοποιείται η πίεση ως κατακόρυφη 

συντεταγμένη. Βέβαια τα περισσότερα μοντέλα πλέον χρησιμοποιούν τη σίγμα συντεταγμένη 

αντί για την πίεση, με στόχο να περιγράψουν καλύτερα το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Επίσης 

για λόγους απλούστευσης, παρακάτω δεν περιλαμβάνεται η καμπυλότητα της γης, ενώ 

διεργασίες όπως η τριβή και η αδιαβατική θέρμανση περιέχονται με ένα γενικό όρο.  

Οι προγνωστικές εξισώσεις για τις συνιστώσες του ανέμου είναι: 
 

x

u u u u z
u v fv g F

t x y p x


    
= − − − + − +

    
      (2.1) 

y

v v v u z
u v fu g F

t x y p y


    
= − − − + − +

    
       (2.2) 

 

όπου u είναι η οριζόντια συνιστώσα του ανέμου ως προς τη διεύθυνση δύση-ανατολή, v η 

οριζόντια συνιστώσα του ανέμου ως προς τη διεύθυνση βορράς-νότος και ω η μεταβολή της 

πίεσης με τον χρόνο (ω=dp/dt). 

Αναλυτικότερα, στη (2.1), η χρονική αλλαγή της συνιστώσας δύση-ανατολή του ανέμου 

(
𝜕𝑢 

𝜕𝑡
), εξαρτάται από την οριζόντια μεταφορά ορμής της u (- 𝑢

𝜕𝑢 

𝜕𝑥
 - v 

𝜕𝑢

𝜕𝑦
), την κατακόρυφη 

μεταφορά ορμής (- ω 
𝜕𝑢 

𝜕𝑝
), τις αποκλίσεις από τη γεωστροφική ισορροπία (fv - g 

𝜕𝑧  

𝜕𝑥
) λόγω της 

μεταβολής των δυνάμεων Coriolis και βαροβαθμίδας, αλλά και από την τριβή και την τυρβώδη 

ανάμιξη (Fx) της u. Ομοίως αναλύεται και η σχέση (2.2) για τη συνιστώσα βοράς-νότος του 

ανέμου. 

Οι εξισώσεις για τη θερμοκρασία και την υγρασία είναι αντίστοιχα: 
 

( )
p p

T T T T RT H
u v

t x y p c p c


   
= − − − − +

   
       (2.3) 

q q q q
u v E P

t x y p


   
= − − − + −

   
        (2.4) 

 

Στην εξίσωση (2.3), η μεταβολή της θερμοκρασίας με το χρόνο εξαρτάται από την οριζόντια 

μεταφορά της (- u 
𝜕𝛵 

𝜕𝑥
 - v 

𝜕𝛵

𝜕𝑦
), τη διαφορά μεταξύ της κατακόρυφης μεταφοράς θερμοκρασίας 

και της ψύξης ή θέρμανσης, που προέρχεται από εκτόνωση ή συμπίεση μίας αέριας μάζας που 
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ανέρχεται ή κατέρχεται στην ατμόσφαιρα [ω(
𝜕𝛵

𝜕𝑝
 - 

𝑅𝑇

𝐶𝑝𝑃
)] και από τον όρο (

𝐻

𝐶𝑝
), που δείχνει την 

επίδραση της ακτινοβολίας, της ανάμιξης και της συμπύκνωσης, μέσω της απελευθέρωσης 

λανθάνουσας ροής θερμότητας. 

Η (2.4) δείχνει ότι η υγρασία μεταβάλλεται λόγω της οριζόντιας μεταφοράς της (- u
𝜕𝛵 

𝜕𝑥
 - v

𝜕𝛵

𝜕𝑦
) 

όπως και της κατακόρυφης (- ω 
𝜕𝑞

𝜕𝑝
), ενώ ο όρος Ε δηλώνει την εξάτμιση του νερού σε υγρή φάση 

ή την εξάχνωση των παγοκρυστάλλων και τέλος ο όρος Ρ τη συμπύκνωση (υετό).  

Τα αριθμητικά μοντέλα χρησιμοποιούν πολύπλοκα σχήματα για την εκτίμηση της 

συμπύκνωσης στην ατμόσφαιρα και τον υπολογισμό του υετίσιμου νερού. Η διατήρηση της 

υγρασίας στην ατμόσφαιρα σημαίνει πως ο υετός που εκτιμάται από ένα μοντέλο και 

απομακρύνεται μέσω της βροχόπτωσης, μειώνει τη διαθέσιμη υγρασία στις εξισώσεις επίλυσης 

του μοντέλου. 

Η εξίσωση συνέχειας σε ισοβαρικές συντεταγμένες έχει τη μορφή: 
 

0
u v

x y p

  
+ + =

  
            (2.5) 

 

Η εξίσωση (2.5) επιλύεται διαγνωστικά από τις οριζόντιες συνιστώσες του ανέμου χωρίς την 

επίδραση της κατακόρυφης μεταφοράς. Η οριζόντια απόκλιση καθορίζεται από τις χωρικές 

μεταβολές των δύο συνιστωσών του ανέμου και στη συνέχεια εκτιμάται από τη μεταβολή της 

κατακόρυφης συνιστώσας της κίνησης σε κάθε κατακόρυφο επίπεδο του μοντέλου. 

Η υδροστατική εξίσωση γίνεται: 

    

z RT

p pg


= −


          (2.6) 

 

Η συγκεκριμένη εξίσωση, όπως και η (2.5), καλείται διαγνωστική και συνδέει τη μέση 

θερμοκρασία ενός κατακόρυφου επιπέδου του μοντέλου με τη μεταβολή του ύψους των 

ισοβαρικών επιφανειών, στις οποίες βρίσκεται η κορυφή και η βάση του επιπέδου. Οι 

θερμοκρασίες, που υπολογίζονται από την εξίσωση της θερμοκρασίας, εφαρμόζονται στην 

υδροστατική εξίσωση για τον υπολογισμό των υψών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια 

στις προγνωστικές εξισώσεις των συνιστωσών του ανέμου.  

Η κατακόρυφη δομή ενός μοντέλου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καθ’ ύψος ανάλυση 

των ατμοσφαιρικών φαινομένων. Οι κατακόρυφες συντεταγμένες περιλαμβάνουν τεχνικές για 

την κατακόρυφη διακριτοποίηση των μοντέλων και εφαρμόζουν νόμους διατήρησης των 

βασικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας για τη σωστή  διαχείριση δυναμικών διεργασιών, όπως η 

αδιαβατική και διαβατική κίνηση καθώς και η ροή πάνω από ορεινούς όγκους. Παράλληλα θα 
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πρέπει να παρουσιάζουν συνεχή μείωση (ισοβαρικές συντεταγμένες) ή συνεχή αύξηση 

(ισεντροπικές συντεταγμένες). Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τη δύναμη βαροβαθμίδας σε 

περιοχές με ήπιο ή κεκλιμένο ανάγλυφο.  Η συντεταγμένη σ σε ισοβαρικές συντεταγμένες 

ορίζεται ως: 

t

s t

p p

p p


−
=

−
           (2.7) 

 

όπου pt είναι η πίεση στην κορυφή του μοντέλου, ps η πίεση στην επιφάνεια και p η πίεση 

σε κάποιο κατακόρυφο επίπεδο. Στην κορυφή του μοντέλου όπου p = pt, το σ = 0, ενώ στην επιφάνεια     

p = ps και σ = 1. Επομένως ισχύει ότι 0 < σ < 1, δηλαδή εμφανίζει μονοτονική συμπεριφορά με το ύψος. 

Ανάλογα μπορεί να οριστεί και σε σχέση με το υψόμετρο: 

t

t s

z z

z z


−
=

−
           (2.8) 

 

όπου zt το υψόμετρο στην κορυφή του μοντέλου και zs το υψόμετρο της επιφάνειας. Η 

διαφορά εδώ είναι ότι οι επιφάνειες του υψόμετρου είναι σταθερές, ενώ οι ισοβαρικές 

επιφάνειες μεταβάλλονται με το χρόνο. 

 

2.1.2  Μη υδροστατική προσέγγιση 

Διεργασίες της μικροκλίμακας, όπως τυρβώδεις κινήσεις κοντά στην επιφάνεια, των οποίων 

η διάσταση στο οριζόντιο και στο κατακόρυφο είναι συγκρίσιμες, δεν μπορούν να 

προσεγγιστούν υδροστατικά και θα πρέπει να ακολουθηθεί η μη υδροστατική προσέγγιση, που 

επιβαρύνει όμως τον χρόνο ολοκλήρωσης της προσομοίωσης. 

Η υδροστατική προσέγγιση, όπως περιεγράφηκε στην παράγραφο 1.3.2, βασίζεται στην 

ισορροπία των κατακόρυφων δυνάμεων που ασκούνται σε μία αέρια μάζα. Σε περιπτώσεις 

όμως προσομοιώσεων μέσης κλίμακας, όπως συστήματα καταιγιδοφόρων νεφών, οι 

κατακόρυφες επιταχύνσεις είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις δυνάμεις κατακόρυφης 

μεταφοράς και πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα των προγνωστικών εξισώσεων των 

μοντέλων.  

Σε προσομοιώσεις ιδιαίτερα υψηλής χωρικής διακριτοποίησης πλέγματος (μικρότερη των 5 

km) δεν ισχύει η υδροστατική προσέγγιση, οπότε είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της 

προγνωστικής τιμής της κατακόρυφης συνιστώσας του ανέμου w, η οποία έρχεται να 

συμπληρώσει τις εξισώσεις (2.1),(2.2) και είναι: 

1 '
( )

w w w w p
u v gB gq

t x y p z




    
= − − − − + −

    
      (2.9) 
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όπου ρο η πυκνότητα του αέρα, p’ η απόκλιση της πίεσης από την υδροστατική ισορροπία, 

Β η κατακόρυφη μεταφορά, q η σχετική υγρασία. 

Η χρονική μεταβολή της w υπολογίζεται από την οριζόντια και κατακόρυφη μεταφορά της 

(u 
𝜕𝑤 

𝜕𝑥
 - v 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 - ω 

𝜕𝑤 

𝜕𝑧
), την κατακόρυφη μη υδροστατική δύναμη βαροβαθμίδας (

1

𝛲𝑜

𝜕𝑝′

𝜕𝑧
), τη 

μεταβολή της κατακόρυφης μεταφοράς (gB) και το φορτίο υετού (gq).  

 

 

2.2  Η μέθοδος των πλεγματικών σημείων 

Οι εξισώσεις κίνησης είναι ένα παράδειγμα μιας γενικής κατηγορίας συστημάτων γνωστά 

ως προβλήματα αρχικών τιμών. Ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων χαρακτηρίζεται έτσι όταν 

οι λύσεις εξαρτώνται όχι μόνο από τις αρχικές συνθήκες, αλλά και από τις παραγώγους τους σε 

κάποια αρχική στιγμή. Η αριθμητική πρόγνωση του καιρού αποτελεί ένα τέτοιο πρόβλημα μη 

γραμμικών αρχικών συνθηκών. Τέτοιες εξισώσεις δε μπορούν να επιλυθούν αναλυτικά, όμως 

μπορούν να προσεγγιστούν από μία κατάλληλη διακριτοποίηση στο χώρο και να λυθούν αριθ-

μητικά. Ο πιο απλός τρόπος επίλυσης είναι η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. 

Τα πλεγματικά μοντέλα αναπαριστούν την ατμόσφαιρα σε κύβους. Η θερμοκρασία, η πίεση 

και η υγρασία αν και εμφανίζονται στο κέντρο του κύβου, αντιστοιχούν στις μέσες συνθήκες 

που επικρατούν σε όλο τον όγκο του. Ανάλογα, οι οριζόντιες συνιστώσες του ανέμου (u για τη 

διεύθυνση δύση-ανατολή και v για τη διεύθυνση βορράς-νότος), που εμφανίζονται στις πλευρές 

του κύβου, αντιστοιχούν στη μέση ροή ανά διεύθυνση μεταξύ του κέντρου του κύβου και των 

γειτονικών κύβων. Η κατακόρυφη συνιστώσα w εμφανίζεται στην κορυφή και τη βάση του 

κύβου. Η θεώρηση των ατμοσφαιρικών μεταβλητών στο κέντρο και στις πλευρές του κύβου 

αποτελεί την τεχνική του κλιμακωτού πλέγματος (staggered grid), το οποίο εμφανίζει 

πλεονεκτήματα κατά την αριθμητική επίλυση του συστήματος των προγνωστικών εξισώσεων. 

Η ακρίβεια σχημάτων πεπερασμένων διαφορών εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με την 

επιλογή του οριζόντιου πλέγματος. Με βάση την κατά Arakawa κατηγοριοποίηση τους, 

χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α έως Ε. Το πλέγμα τύπου Α αντιστοιχεί σε μη κλιμακωτό 

πλέγμα (non-staggered grid) σε αντίθεση με τα κλιμακωτά πλέγματα C και D. Στα πλέγματα Β και 

Ε οι συνιστώσες της ταχύτητας ορίζονται στα ίδια σημεία και καλούνται ημικλιμακωτά (semi-

staggered). Η διαφορά που εντοπίζεται στα πλέγματα Β και Ε σχετίζεται με στροφή κατά 45ο των 

αντίστοιχων σημείων τους. Η επικράτηση συγκεκριμένων κατηγοριών πλέγματος εντοπίζεται 

στην ακρίβεια των προσεγγίσεων φυσικών διεργασιών από δευτέρας τάξης πεπερασμένες 

διαφορές, καθώς και στην ταχύτητα των επαναληπτικών μεθόδων. 
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Σχήμα 2.1: Κατηγορίες ορθογώνιων πλεγμάτων [1] 

 

2.2.1  Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών  

Θεωρούμε μια συνάρτηση ψ(x) στο διάστημα [0,L] [4]. Αν αυτό το διάστημα χωρίζεται σε j 

υποδιαστήματα μήκους δx, τότε η ψ(x) περιγράφεται προσεγγιστικά από ένα σύνολο J+1 τιμών 

ως Ψj = ψ(jδx), που είναι οι τιμές των J+1 σημείων που δίνονται από x = jδx, όπου j = 0,1,2,…J και 

δx = L/J. Για να βρούμε τις παραγώγους της ψ χρησιμοποιούμε το ανάπτυγμα Taylor γύρω από 

ένα σημείο xο, οπότε προκύπτει: 

2 3
4( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) '''( ) ]  ' ' [( )
2 6

'o o o o ox x x xOx x
x

x
x

x
 

     + + + += +     (2.10) 

2 3
4( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) '''( ) ]  ' ' [( )
2 6

'o o o o ox x x xOx x
x

x
x

x
 

     − − − += +     (2.11) 

 

όπου το [Ο(δx)4] δείχνει ότι όροι της τάξης (δx)4 ή μεγαλύτεροι αγνοούνται. Αφαιρώντας τη 

(2.11) από τη (2.10) παίρνουμε την έκφραση πεπερασμένων διαφορών για την πρώτη 

παράγωγο, ενώ προσθέτοντάς τες παίρνουμε την έκφραση για τη δεύτερη παράγωγο 

αντίστοιχα: 
 

2( ) ( )
( ) [( ) ]'

2

o o
o

x x x

x
x

x
O x

   




+ −
=

−
+       (2.12) 
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Επειδή οι παραπάνω προσεγγίσεις περιλαμβάνουν σημεία σε ίσες αποστάσεις σε κάθε 

πλευρά του xo, ονομάζονται κεντρικές διαφορές και αγνοούν όρους της τάξης του (δx)2. Για το 

λόγο αυτό λέμε ότι το σφάλμα αποκοπής είναι τάξης (δx)2. Μεγαλύτερη ακρίβεια μπορεί να 

εξαχθεί μειώνοντας το βήμα δx μεταξύ του κάθε σημείου, αλλά με κόστος τη μεγαλύτερη 

πυκνότητα των πλεγματικών σημείων. Εναλλακτικά, καλύτερης τάξης ακρίβεια βρίσκεται μέσω 

των παραγώγων ψ’ και ψ’’ για διάστημα 2δx, εξαλείφοντας πάλι όρους μεγαλύτερης τάξης του 

(δx)4. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή έχει το μειονέκτημα ότι δίνει πιο πολύπλοκες εκφράσεις και 

κάνει δύσκολη την ενσωμάτωση σημείων κοντά στα όρια της προς μελέτη περιοχής. 

 

2.2.2 Άμεση χρονική παραγώγιση 

Ας θεωρήσουμε τώρα σαν παράδειγμα τη γραμμική μονοδιάστατη εξίσωση οριζόντιας 

μεταφοράς: 
 

0
q q

c
t x

 
+ =

 
          (2.14) 

 

όπου c η ταχύτητα και q(x,0) μια γνωστή αρχική συνθήκη. Η προσέγγιση δεύτερης τάξης για 

τα x,t από την εξίσωση κεντρικών διαφορών είναι: 
 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

2 2

q x t t q x t t q x x t q x x t
c

t x

   

 

+ − − + − −
= −       (2.15) 

 

Έτσι η (2.14) μπορεί να αντικατασταθεί από ένα σετ αλγεβρικών εξισώσεων, που με την 

επίλυσή τους για ένα πεπερασμένο σύνολο δίνει τις λύσεις για ένα πλέγμα x,t σημείων. Τα 

σημεία αυτά δίνονται ως x=mδx, όπου m=0,1,2…M και t=sδt, όπου s=0,1,2…S. Ακολούθως, 

εφαρμόζουμε την εξίσωσή τους qm,s = q(mδx,sδt) στη (2.15), οπότε προκύπτει: 
 

, 1 , 1 1, 1,( )m s m s m s m sq q q q+ − + −− = − −        (2.16) 

 

όπου σ ≡ cδt/δx, ονομάζεται αριθμός Courant. Στην προσέγγιση αυτή η τιμή στο χρονικό 

βήμα s βρίσκεται από τις τιμές των s+1 και s-1. Για την αρχική χρονική στιγμή δηλαδή t=0, s=0 

το qm,-1 δεν είναι γνωστό και υπολογίζεται από τη σχέση: 
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,1 ,0 1,0 1,0( )
2

m m m mq q q q


+ −− = − −         (2.17) 

 

 

Σχήμα 2.2: Διακριτοποίηση του χώρου σε ένα μοντέλο παγκόσμιας κάλυψης [1] 

 

Η μέθοδος των κεντρικών διαφορών είναι ένα παράδειγμα άμεσης χρονικής παραγώγισης, 

όπου η τιμή σε ένα πλεγματικό σημείο για ένα δεδομένο χρονικό βήμα s+1, εξαρτάται από τις 

τιμές σε προηγούμενα βήματα που είναι γνωστές. Οι λύσεις για κάθε σημείο βρίσκονται απλά 

προχωρώντας σε κάθε σημείο του πλέγματος ξεχωριστά. Το χρονικό βήμα ολοκλήρωσης που 

απαιτείται για την ευστάθεια των αριθμητικών λύσεων καθορίζεται από το κριτήριο Courant-

Friedrichs-Lewy που εξηγείται στην επόμενη παράγραφο. 

 

2.2.3  Ευστάθεια των λύσεων 

 Αν η διαφορική εξίσωση της μορφής (2.16) δεν είναι ευσταθής, τότε οι λύσεις της από την 

προσέγγιση πεπερασμένων διαφορών θα παρουσιάζουν εκθετική αύξηση, ακόμα και αν το 

βήμα στο χώρο ή στο χρόνο είναι πολύ μικρό ή αν το πλάτος τους παραμένει σταθερό με το 

χρόνο [4].  

Θεωρούμε τώρα μια λύση των σχέσεων (2.16),(2.17): 
 

,

s imk x s ipm

m sq B e B e= =         (2.18) 
 

όπου p ≡ kδx, Bs μα μιγαδική σταθερά και η αρχική συνθήκη που την ικανοποιεί είναι: 
 

,0

ipm

mq e=           (2.19) 

 

Αντικαθιστώντας στη (2.16) και διαιρώντας με τον κοινό παράγοντα Βs-1 προκύπτει το 

τριώνυμο: 
 

2 (2 sin ) 1 0pB i B+ − =           (2.20) 
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όπου sinθp ≡ σsinp και οι ρίζες του είναι Β1=e-iθp , B2=-eiθp . Η γενική λύση είναι επομένως: 
 

( ) ( )

, 1 2( ) ( 1)p pi pm s i pm ss s ipm s

m sq CB DB e Ce D e
 − +

= + = + −     (2.21) 
 

με τα C και D σταθερές που καθορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας στη 

(2.18) τη λύση Β=Β1 παίρνουμε ότι C+D=1, ενώ αν Β=Β2 τότε: 
 

1 sinp pi i

pCe De i
 


−

− = −   και επομένως  
1 cos

2cos

p

p

C




+
=   ,   

1 cos

2cos

p

p

D




−
= −  (2.22) 

 

Από τη (2.21) προκύπτει ότι η λύση θα είναι πεπερασμένη για s→αν το θp είναι 

πραγματικό, ενώ αν είναι φανταστικό η λύση θα απειρίζεται. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

χαρακτηρίζεται ως υπολογιστική ευστάθεια των λύσεων. Επιπλέον, επειδή θp = sin-1(σsinp) το 

θp θα είναι πραγματικό μόνο αν sin 1p  , το οποίο ισχύει για σ ≤ 1. Συνεπώς προκύπτει το 

κριτήριο Courant–Friedrichs–Levy: 
 

1
t

c
x





=             (2.23) 

 

Το κριτήριο αυτό δηλώνει πως επιλογή του χρονικού βήματος πρέπει να εξασφαλίζει ότι, 

στο χρονικό διάστημα που ορίζεται, η ταχύτερη κυματική διαταραχή δεν είναι δυνατό να 

διανύσει απόσταση μεγαλύτερη ή ίση με την οριζόντια ανάλυση του μοντέλου. Με άλλα λόγια, 

για ένα δεδομένο βήμα δx το χρονικό βήμα δt, πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε το εξαρτώμενο 

πεδίο να μη μπορεί να διανύσει απόσταση μεγαλύτερη από το επιλεγμένο αυτό διάστημα στο 

χώρο. 

 

2.2.4  Έμμεση χρονική παραγώγιση 

Μια διαφορετική προσέγγιση εύρεσης των λύσεων μιας διαφορικής εξίσωσης με τη μέθοδο 

πεπερασμένων διαφορών είναι αυτή της έμμεσης χρονικής παραγώγισης, με την οποία πάλι 

εξασφαλίζεται ο περιορισμός για την ευστάθεια της λύσης αλλά και η εγκυρότητα του κριτηρίου 

Courant. Ανατρέχοντας πίσω στην εξίσωση οριζόντιας μεταφοράς (2.14), η προσέγγιση τώρα 

γράφεται ως: 

, 1 , 1, 1 1, 1 1, 1,
( )

2 2 2

m s m s m s m s m s m sq q q q q qc

t x x  

+ + + − + + −− − −
= − +      (2.24) 

 

και αντικαθιστώντας τη λύση της μορφής (2.16) προκύπτει: 
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Ορίζοντας τώρα tanθp ≡ (σ/2)sinp και απαλείφοντας τον όρο Βs έχουμε: 

21 tan

1 tan

pip

p

i
B e
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−−
= =

+
          (2.26) 

 

οπότε η λύση μπορεί να εκφραστεί ως: 
 

2
( )

,

ps
ik m x

k
m sq Ae


 −

=           (2.27) 
 

Η τελευταία εξίσωση περιλαμβάνει δύο χρονικές στιγμές και κατά συνέπεια υπάρχει μία 

τιμή για το Β, ενώ και το θp παραμένει πραγματικό για όλες τις τιμές του δt, σε αντίθεση με την 

σχέση (2.20). Συνεπώς η προσέγγιση αυτή δίνει ευσταθείς λύσεις, ωστόσο το σφάλμα αποκοπής 

μπορεί να γίνει μεγάλο αν το θp δεν παραμείνει μικρό. Επιπλέον, το σύστημα εδώ δεν προχωράει 

από σημείο σε σημείο στο πλέγμα, αλλά επιλύεται ταυτόχρονα για όλα τα σημεία του 

πλέγματος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εξίσωση (2.24), η οποία περιλαμβάνει τρία 

πλεγματικά σημεία, οπότε σε αυτόν τον τρόπο απαιτούνται περισσότεροι υπολογισμοί από το 

σύστημα. 

 

2.2.5  Η προσέγγιση Lagrange  

Μέχρι τώρα οι τρόποι που έχουν αναφερθεί ακολουθούν την προσέγγιση κατά Euler, όπου 

οι εξισώσεις λύνονται για κάθε σημείο ενός καθορισμένου σταθερού πλέγματος στο χώρο. Στην 

προσέγγιση Lagrange, αναπαρίσταται η φυσική τροχιά ενός ‘πακέτου’ ενός ρευστού και υπολο-

γίζονται οι μεταβολές του κάθε πακέτου. Δηλαδή χρησιμοποιούνται σαν σημεία αναφοράς αντί 

των σταθερών σημείων ενός πλέγματος, ενώ ξεκινώντας από συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ 

τους υπολογίζεται η τιμή τους ανάλογα με τα γύρω σημεία. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι μετά 

από λίγο δημιουργείται μια ανομοιογενής κατανομή με αποτέλεσμα να μην διατηρείται 

ομοιόμορφη ανάλυση στην περιοχή που μελετάται. Επίσης συνήθως δεν είναι εφικτή η χρήση 

της έμμεσης χρονικής προσέγγισης για τους μη γραμμικούς όρους, όπως π.χ. τους όρους της 

οριζόντιας μεταφοράς στην εξίσωση κίνησης.  

Για τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιείται ένας τρόπος όπου οι γραμμικοί όροι 

επιλύονται μέσω της έμμεσης χρονικής παραγώγισης, ενώ οι μη γραμμικοί με την άμεση χρονική 

παραγώγιση και καλείται προσέγγιση semi-Lagrange. Με τον τρόπο αυτό παραμένει 
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ομοιόμορφη η ανάλυση του μοντέλου και επιτρέπονται σχετικά μεγάλα χρονικά βήματα, ενώ 

και οι λύσεις διατηρούνται ευσταθείς. Η προσέγγιση αυτή περιγράφεται ακολούθως. 

Θεωρούμε την εξίσωση οριζόντιας μεταφοράς (2.14), όπου πάλι για κάθε σημείο στο χώρο 

και στο χρόνο ισχύει xm = mδx και ts = sδt. Συνεπώς έχουμε: 
 

( , ) ( , )s

m s m sq x t t q x t+ =          (2.28) 
 

όπου 
s

mx  είναι η θέση τη χρονική στιγμή ts του ρευστού πακέτου που είναι στο σημείο xm τη 

στιγμή ts+δt, το οποίο γενικά δε βρίσκεται σε κάποιο σημείο του πλέγματος. Αν υποθέσουμε ότι 

το 
s

mx  βρίσκεται ανάμεσα στα δύο σημεία xm-p και xm-p-1, όπου το p είναι ο αριθμός των σημείων 

του πλέγματος που διανύονται σε ένα χρονικό βήμα, η παραπάνω σχέση γράφεται: 
 

1( , ) ( , ) (1 ) ( , )s

m s m p s m p sq x t q x t q x t − − −= + −        (2.29) 
 

όπου  ( ) /s

m p mx x x −= − . Για παράδειγμα στην εικόνα παρακάτω, για την τιμή του q στο 

σημείο Α, χρησιμοποιούνται οι τιμές  των m=1 και m=2, στο σημείο (+) της ευθείας. 

 

 

Σχήμα 2.3: Αναπαράσταση της διακριτοποίησης του χώρου σε ένα πλεγματικό μοντέλο [4] 

 

2.2.6  Το σφάλμα αποκοπής 

Για να είναι χρήσιμη μια αριθμητική λύση πρέπει να είναι όχι μόνο ευσταθής αλλά και να 

παρέχει καλή ακρίβεια προσεγγιστικά στην πραγματική λύση. Η διαφορά στην ακρίβεια της 

λύσης μιας προσέγγισης πεπερασμένων διαφορών και της αντίστοιχης διαφορικής εξίσωσης 
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ονομάζεται σφάλμα διακριτοποίησης. Αν αυτό το σφάλμα πλησιάζει το μηδέν με το δx και το δt, 

τότε η λύση λέγεται συγκλίνουσα. Η διαφορά μεταξύ μιας διαφορικής εξίσωσης και της 

αντίστοιχης έκφρασής της πεπερασμένων διαφορών καλείται σφάλμα αποκοπής, διότι 

προκύπτει κόβοντας τις προσεγγίσεις μεγαλύτερων τάξεων του αναπτύγματος Taylor. Το 

συγκεκριμένο αν πλησιάζει στο μηδέν όσο και τα δt,δx τείνουν στο μηδέν, τότε η προσέγγιση 

είναι συνεχής και σύμφωνα με το θεώρημα του Lax, αν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, τότε η 

ευστάθεια είναι επαρκές κριτήριο για τη σύγκλιση.  

Για παράδειγμα, συγκρίνοντας την εξίσωση οριζόντιας μεταφοράς (2.14) με την προσέγγισή 

της (2.16), μπορούμε να εξετάσουμε την ακρίβεια της μεθόδου πεπερασμένων διαφορών. Το 

σφάλμα αποκοπής εδώ είναι της τάξης του δx2, δt2. Από τη σχέση (2.21) παρατηρούμε πως όταν 

θp→0, τότε C→1 και D→0. Επίσης ο όρος που αντιστοιχεί στο C λέγεται κανονικός, ενώ αυτός 

για το D λέγεται υπολογιστικός όρος, επειδή δεν έχει κάποιον ισοδύναμο στην αναλυτική λύση 

της αρχικής εξίσωσης και προκύπτει διότι η προσέγγιση των κεντρικών διαφορών για το χρόνο 

μετατρέπει την αρχική διαφορική εξίσωση από πρώτου βαθμού σε δεύτερου. Η ακρίβεια επίσης 

εξαρτάται και από τη διαφορά φάσης της ταχύτητας c από την αναλυτική λύση και της 

αντίστοιχης c’ από  τον κανονικό όρο της (2.21) που είναι: 
 

( / )( / ) ( ' )p ppm s p x m x s x p k x c t    − = − = −  

 

όπου c’ = θpδx/(pδt) είναι η ταχύτητα του κανονικού όρου. Συνεπώς η αναλογία της με την 

πραγματική ταχύτητα φαίνεται στην επόμενη σχέση, όπου για σp→0 τότε c’/c→1.  
 

1' sin ( sin )p xc p

c pc t p

  

 

−

= =         (2.30) 

 

 

2.3  Η μέθοδος της φασματικής ανάλυσης  

Η ιδέα των φασματικών μεθόδων ξεκίνησε το 1970 από τους Eliasen και Orzag, ενώ μέχρι 

τότε επικρατούσε η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Αρχικές προσεγγίσεις παγκόσμιων 

μοντέλων περιλάμβαναν τη χρήση πλεγμάτων γεωγραφικού πλάτους και μήκους, όπου κοντά 

στους πόλους είχαν μειωμένα χρονικά βήματα, τη χρήση ημι-ομογενών σφαιρικών και κυβικών 

πλεγμάτων, αλλά και συνδυασμό αυτών. Μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο οι φασματικές 

μέθοδοι στην αριθμητική πρόγνωση καιρού παρουσίαζαν αρκετά μειονεκτήματα κατά την 

εφαρμογή τους, με πιο σημαντικά την απαιτούμενη για την εποχή υπολογιστική ισχύ και τον 

χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Οι απαιτήσεις της μεθόδου για την επίλυση μη γραμμικών 

διαφορικών εξισώσεων δευτέρου ή μεγαλύτερου βαθμού καθιστούσαν τη χρήση της 
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ουσιαστικά απαγορευτική. Το πρόβλημα του σημαντικού χώρου αποθήκευσης αντιμετωπίστηκε 

με την ανάλυση των συναρτήσεων διαστολής σε απλούστερους συντελεστές.  

Βασικό άξονα ανάπτυξης της μεθόδου αποτέλεσε η ιδέα υπολογισμού των εξαρτημένων 

μεταβλητών στα κομβικά σημεία του θεωρούμενου πλέγματος, όπου οι μη γραμμικοί όροι 

μπορούν να εκτιμηθούν παρόμοια, όπως σε αντίστοιχα αριθμητικά μοντέλα πλέγματος, αλλά 

αντικαθιστώντας τις πεπερασμένες εκφράσεις, με σειρές Fourrier και τις αντίστοιχες 

συναρτήσεις Fourrier-Legendre (συναρτήσεις βάσης). Ο τρόπος αυτός εκμεταλλεύεται την 

ορθογωνιότητα των συναρτήσεων αυτών και τις αναλύει σε απλούστερους συντελεστές, οι 

οποίοι είναι γενικότερα συναρτήσει του χρόνου και της κατακόρυφης συντεταγμένης. Η επιλογή 

των συναρτήσεων βάσης εξαρτάται κυρίως από τη γεωμετρία του πλέγματος. Τέλος η 

λειτουργία τους βασίζεται στο μετασχηματισμό των εξαρτημένων πεδίων από τον πραγματικό 

χώρο στον φασματικό μέσω των συντελεστών διαστολής και στη συνέχεια, επανέρχονται στον 

πραγματικό μέσω του ανάστροφου μετασχηματισμού Fourrier. 

 

2.3.1  Ο μετασχηματισμός Fourrier 

Για την περιγραφή της μεθόδου χρησιμοποιούμε μια σειρά Fourrier σαν συνάρτηση βάσης 

[6], οπότε ένα μονοδιάστατο πεδίο σε καρτεσιανό επίπεδο έχει τη μορφή:  
 

0

( ) ( cos sin )m m

m

A x a mkx b mkx


=

= +         (2.31) 

 

όπου οι συντελεστές Fourrier αm, bm είναι πραγματικοί, k = 2π/L, m ο κυματάριθμος. 

Θεωρούμε επίσης τις παρακάτω σχέσεις του Euler: 
 

cos sinimkxe mkx i mkx= +      και      cos sinimkxe mkx i mkx− = −   (2.32) 
 

Αντικαθιστώντας τις (2.32) στην (2.31) και κάνοντας τις κατάλληλες αλγεβρικές πράξεις 

καταλήγουμε στη σχέση: 
 

 ( ) imkx imkx

m m

m m

A x C e C e


=−  

= =        (2.33) 

 

όπου ο συντελεστής Cm  είναι συνάρτηση του χρόνου, ενώ ο αριθμός m καθορίζει γενικά 

την ανάλυση του μοντέλου. 
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Οι συναρτήσεις βάσης που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα μοντέλα είναι σφαιρικές 

αρμονικές, δηλαδή ένας συνδυασμός ημιτόνων και συνημιτόνων σε μια σειρά Fourrier [1]. 

Τέτοιες σφαιρικές αρμονικές έχουν τη μορφή: 
 

( )

( , ) ( , )
N m

m m

n n

m n m

Y    


=− = 

=           (2.34) 

 

 όπου  ( , ) (sin )m im m

n nY e P  =  

 

όπου 
m

nP  τα πολυώνυμα Legendre, λ το γεωγραφικό μήκος, μ ≡ sinφ (φ το γεωγραφικό 

πλάτος), Μ ο μέγιστος κυματάριθμoς Fourier κατά τη διεύθυνση ανατολή-δύση και Ν(m) ο 

μέγιστος βαθμός των αντίστοιχων πολυωνύμων Legendre για τον μεσημβρινό κυματάριθμο m.  

Η κανονικοποίηση των πολυωνύμων Legendre γίνεται με βάση τη σχέση: 
 

1

2

1

( ) 1m

nP d 
−

  =           (2.35) 

 

ενώ ο  υπολογισμός των συντελεστών 
m

n  γίνεται ως εξής: 

 

1 2

1 0

1
( , ) ( )

2

m im m

n ne d P d



      


−

−

=          (2.36) 

 

όπου το εσωτερικό ολοκλήρωμα αντιστοιχεί σε μετασχηματισμό Fourrier και είναι: 
 

2

0

1
( ) ( , )

2

m ime d



     


−=           (2.37) 

 

και το εξωτερικό ολοκλήρωμα υπολογίζεται με ολοκλήρωση κατά Gauss: 
 

1

( ) ( )
J

m m m

n j n j j

j

P w   
=

=          (2.38) 

 

με μj τα μεσημβρινά σημεία πλέγματος Gauss, wj οι συντελεστές βάρους κατά Gauss του 

σημείου μj και J το πλήθος των σημείων ανάμεσα στους δύο πόλους.  
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Τα σημεία του πλέγματος Gauss μj εκτιμώνται από τις ρίζες του αντίστοιχου πολυωνύμου 

Legendre Pj(μ), ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές βάρους από τη σχέση: 
 

2

2

1

2(1 )

( )

j

j

J j

w
JP



−

−
=
 

           (2.39) 

 

Το πλέγμα Gauss που εφαρμόζεται για το μετασχηματισμό βορρά-νότου χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά στους υπολογισμούς των μη γραμμικών όρων. Η ολοκλήρωση κατά Gauss, ως 

άθροισμα ανάμεσα στα δύο πολικά σημεία, εφαρμόζεται με τις συμμετρικές και 

αντισυμμετρικές συνιστώσες των μεταβλητών συσσωρεύοντας αποκλειστικά τα αθροίσματα 

από τον Ισημερινό προς τους πόλους. Τα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας απαιτούν άρτιο αριθμό 

σημείων στη διεύθυνση Βορρά-Νότου για την εφαρμογή των συνθηκών συμμετρίας.  

Έστω το σύνολο των σημείων κατά τη διεύθυνση Βορρά-Νότου, τα οποία κυμαίνονται από 

–I στο νότιο πολικό σημείο, έως +I στο αντίστοιχο βόρειο, χωρίς να περιλαμβάνεται το 0, καθώς 

δεν υφίστανται ισημερινά σημεία σε τύπο πλέγματος Gauss. Έστω, επίσης, I=J/2 και i=j-(J/2) για 

j≥(J/2)+1 και, i=j-(J/2)-1 για j≤J/2. Τότε η σχέση (2.38) λαμβάνει τη μορφή:  
 

 

1

( ) ( )
I

m m m

n i n i i
i I
i

P w   
=−


=         (2.40) 

 

όπου οι συμμετρικές (άρτιες) και αντισυμμετρικές (περιττές) συνιστώσες της ψm 

καθορίζονται αντίστοιχα ως: 
 

1
( ) ( )

2

m m m

i i i − =  +    και    
0

1
( ) ( )

2

m m m

i i i− =  −       (2.41) 

 

Οι συντελεστές βάρους wi εμφανίζουν συμμετρία στον Ισημερινό, άρα η σχέση (2.40) 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την άρτια ή περιττή φύση των σφαιρικών αρμονικών: 
 

 
1

( ) ( ) ( )2
I

n m m

m i i n i i

i

P w 

=

 =    , αν n-m άρτιος 

 0

1

( ) ( ) ( )2
I

n m m

m i i n i i

i

P w 
=

 =   , αν n-m περιττός    (2.42) 

 

Τα σύγχρονα φασματικά μοντέλα εφαρμόζουν πενταγωνική αποκοπή, η οποία καθορίζεται 

από τις παραμέτρους Μ όπως παραπάνω στη σχέση (2.34), ενώ οι κοινές μέθοδοι αποκοπής, οι 

οποίες είναι υποσύνολα της πενταγωνικής μεθόδου,  φαίνονται στο επόμενο σχήμα.  
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Σχήμα 2.4: Αναπαράσταση των σχημάτων αποκοπής [1] 
 

Ο αριθμός Κ αντιστοιχεί στο μέγιστο βαθμό των πολυωνύμων Legendre και Ν αντιστοιχεί 

στο μέγιστο βαθμό των πολυωνύμων Legendre για m=0. Οι μέθοδοι αποκοπής είναι η τριγωνική 

(M=N=K), η ρομβοειδής (Κ=Ν+Μ) και η τραπεζοειδής (Ν=Κ>Μ). Επιπλέον ο όρος N(m) 

παριστάνει το αυθαίρετο όριο του δισδιάστατου κυματάριθμου n και στην περίπτωση 

ρομβοειδής αποκοπής είναι Ν(m) = │m│+ K, ενώ σε τριγωνική είναι N(m) = K. Στη μεσημβρινή 

διεύθυνση χρειάζονται (3Ν + 1)/2 σημεία για την τριγωνική αποκοπή, ενώ για τη ρομβοειδή 

5Ν/2. Η ρομβοειδής πλεονεκτεί σε μοντέλα χαμηλής ανάλυσης, ενώ η τριγωνική σε μοντέλα 

υψηλής ανάλυσης. 

 

2.3.2  Εφαρμογή της μεθόδου 

Η χρήση της μεθόδου φασματικού μετασχηματισμού εφαρμόζεται σε όλους τους μη γραμ-

μικούς όρους, ενώ τα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας θεωρείται ότι εκκινούν από τιμές σε σημεία 

πλέγματος κατά τη χρονική στιγμή t (στο φασματικό μετασχηματισμό) και παράγουν πρόγνωση 

στα σημεία πλέγματος τη χρονική στιγμή t+Δt. Η προγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει 

υπολογισμό των μη γραμμικών όρων (εξαρτημένων μεταβλητών), οι οποίες αποτελούνται από 

φυσικές παραμετροποιήσεις στα σημεία πλέγματος.  
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Μια τυπική διαδικασία είναι η εξής: 

• Επιλογή του είδος της μεθόδου αποκοπής με βάση την επιδιωκόμενη ανάλυση στον 

πραγματικό χώρο 

• Καθορισμός του πολυωνύμου Legendre που έχει το μέγιστο βαθμό, του οποίου οι 

ρίζες θα αποτελέσουν τη βάση του γκαουσσιανού πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί 

για το μετασχηματισμό και αντιστοιχούν σε γεωγραφικά πλάτη  

• Ανάλυση των παρατηρήσεων των εξαρτημένων μεταβλητών στα σημεία του 

πλέγματος  

• Μετασχηματισμός των δεδομένων στα σημεία πλέγματος, τα οποία αντιστοιχούν 

στις αρχικές συνθήκες από τον πραγματικό χώρο στο φασματικό, στους αντίστοιχους 

συντελεστές διαστολής  

• Υπολογισμός των φασματικών συντελεστών για τις προγνωστικές μεταβλητές κατά 

τη χρονική στιγμή t+Δt  

• Αντίστροφος μετασχηματισμός από τον φασματικό χώρο στον χώρο σημείων του 

πλέγματος  

• Γραφική αναπαράσταση των υπολογιζόμενων μεταβλητών για εξαγωγή 

πληροφοριών για την πρόγνωση και σύγκριση με τις πραγματικές παρατηρήσεις  

 

 

2.4  Φυσικές παραμετροποιήσεις και σχεδιασμός προσομοιώσεων 

Η προσέγγιση των διάφορων ατμοσφαιρικών διεργασιών και η έκφρασή τους με τη μορφή 

σταθερών ή εξαρτημένων μεταβλητών στις προγνωστικές εξισώσεις αναφέρεται ως 

παραμετροποίηση [1,4,6]. Περιλαμβάνει διαδικασίες της ατμόσφαιρας όπως: 

• Σχηματισμός νεφών και υετού (εξάτμιση, συμπύκνωση) 

• Κατακόρυφη ανάμιξη ξηρού αέρα και υγρασίας 

• Οριζόντια μεταφορά υγρασίας, ανέμων, νεφών, θερμότητας, κλπ. 

• Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με νέφη, αιωρούμενα σωματίδια (σκέδαση) και το 

έδαφος (ανάκλαση, λευκαύγεια)  

• Ατμοσφαιρικές οριακές ροές στο επίπεδο μελέτης και ατμοσφαιρικές διαταραχές  

• Τοπογραφία του εδάφους και ανάγλυφο περιοχών 

Το πρόβλημα της παραμετροποίησης περιλαμβάνει την αλγοριθμική ή στοχαστική 

συσχέτιση τέτοιων διεργασιών οι οποίες δεν μπορούν πάντα να υπολογιστούν άμεσα από το 

μοντέλο, για λόγους πολυπλοκότητας των εν λόγω διαδικασιών, για λόγους υπολογιστικής 

επάρκειας και σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της μη ολοκληρωμένης γνώσης για τη λειτουργία 

κάποιων διεργασιών και τη δυσκολία αναπαράστασής τους μαθηματικά. Επίσης, πολλές 
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διαδικασίες εξαρτώνται από την εποχή και τη γεωγραφική τοποθεσία, γεγονός που δυσκολεύει 

τη μόνιμη ενσωμάτωσή τους. 

Όπως έχει αναλυθεί μέχρι τώρα, υπάρχει μια ποικιλία παραγόντων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε λανθασμένη πρόγνωση. Τα σφάλματα της διαδικασίας της πρόγνωσης μπορούν 

να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τα σφάλματα αρχικών συνθηκών και τα σφάλματα του 

μοντέλου, που αφορούν όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Γενικά οι πιο χαρακτηριστικές 

πηγές σφαλμάτων είναι: 

• Η αβεβαιότητα ή η ανακρίβεια των αρχικών συνθηκών 

• Οι οριακές συνθήκες στα όρια του μοντέλου 

• Οι παραμετροποιήσεις των φυσικών παραμέτρων 

• Η ακριβής αναπαράσταση της επιφάνειας (ορεινές περιοχές, ακτογραμμές) 

• Υπολογιστικά σφάλματα των προγνωστικών εξισώσεων 

• Η τοπική και κλιματολογική μεταβλητότητα 

• Η εποχιακή μεταβλητότητα 

• Αριθμητικά αλγοριθμικά λάθη 

 

Οι κύριες πηγές μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, 

ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, υετός κ.ά. είναι η ραδιοβόλιση, οι σταθμοί εδάφους, οι 

αισθητήρες στα  αεροσκάφη και τα πλοία, τα ραντάρ και οι διάφοροι τύποι δορυφόρων. 

Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός μοντέλου είναι: 

• Ο προσδιορισμός του προβλήματος, δηλαδή το τι ακριβώς μελετάει το μοντέλο 

• Ο καθορισμός της χωρικής και χρονικής κλίμακας 

• Ο καθορισμός της διάστασης του πεδίου ορισμού του μοντέλου  

• Η επιλογή των φυσικών, δυναμικών (και χημικών) διεργασιών που θα προσομοιωθούν 

• Ο καθορισμός της χωρικής διακριτοποίησης και του χρονικού βήματος που θα 

ολοκληρωθεί το μοντέλο 

• Ο καθορισμός των αρχικών και πλευρικών οριακών συνθηκών 

• Η επιλογή της υπολογιστικής μηχανής στην οποία θα κωδικοποιηθούν και θα 

υπολογιστούν οι αλγόριθμοι του μοντέλου 

• Η εξασφάλιση ικανοποιητικού πλήθους μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας  

• Η βελτίωση των αλγορίθμων του μοντέλου προκειμένου τα αποτελέσματα του να 

προσεγγίζουν όσο το δυνατό καλύτερα τις πραγματικές ατμοσφαιρικές συνθήκες  

• Η ανάπτυξη του λογισμικού που θα εφαρμοστεί για τη διευθέτηση του τρόπου διάθεσης, 

καθώς και της επεξεργασίας και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων του  
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2.5  Αφομοίωση δεδομένων 

Ο όρος αφομοίωση δεδομένων αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα 

στατιστικό συνδυασμό παρατηρήσεων και βραχυπρόθεσμων προγνώσεων, με σκοπό τη 

βελτίωση της ακρίβειας της πρόγνωσης, αλλά και τη δημιουργία των κατάλληλων αρχικών 

συνθηκών που θα χρησιμοποιηθούν [1,4,6]. Αυτό πραγματοποιείται συνδυάζοντας την 

υπάρχουσα-προηγούμενη γνώση της κατάστασης της ατμόσφαιρας με τις τελευταίες 

πληροφορίες παρατήρησης.  

Οι τεχνικές ανάλυσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αντικειμενικές, στατιστικές, 

παραμετρικές και προηγμένες μεθόδους. Η μέθοδος ανάλυσης των ελαχίστων μέσων 

τετραγώνων εφαρμόζεται συχνά με την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν συστηματικές αποκλίσεις ή 

συσχετίσεις μεταξύ των σφαλμάτων του υπόβαθρου και των παρατηρήσεων, παρόλο που η 

ασυνέχεια που παρουσιάζεται στα πεδία του χώρου και του χρόνου είναι ένα βασικό πρόβλημα. 

Το υπόβαθρο (ή αλλιώς πρώτη υπόθεση) χρησιμοποιείται ως εργαλείο διόρθωσης αλλά και 

μιας πρώτης σύντομης πρόβλεψης και λέγεται κύκλος ανάλυσης (analysis cycle).  Με αυτόν τον 

τρόπο για κάθε σημείο παρατήρησης, ακόμα και σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν δεδομένα, 

δίνεται μία τιμή από το μοντέλο ύστερα από παρεμβολή και υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ 

αυτών και ονομάζεται τετραδιάστατη παραμετρική αφομοίωση δεδομένων (four-dimensional 

data assimilation, 4DDA). Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε εμπειρικές προσεγγίσεις και καλείται 

μέθοδος των διαδοχικών διορθώσεων. Μια άλλη μέθοδος που υπάγεται στις αντικειμενικές, 

είναι η ώθηση ή αλλιώς νευτώνεια χαλάρωση, όπου λειτουργεί προσθέτοντας έναν όρο στις 

προγνωστικές εξισώσεις που ωθεί τις λύσεις προς τις τιμές των παρατηρήσεων. 

Η μέθοδος ανάλυσης των ελαχίστων μέσων τετραγώνων εφαρμόζεται συχνά με την 

υπόθεση ότι δεν υπάρχουν συστηματικές αποκλίσεις ή συσχετίσεις μεταξύ των σφαλμάτων του 

υπόβαθρου και των παρατηρήσεων, παρόλο που η ασυνέχεια που παρουσιάζεται στα πεδία του 

χώρου και του χρόνου είναι ένα βασικό πρόβλημα. Στην μέθοδο της στατιστικής παρεμβολής, η 

οποία αποκαλείται συνήθως βέλτιστη παρεμβολή, η κατάσταση της ατμόσφαιρας εκτιμάται, 

όσο το δυνατόν καλύτερα, εφαρμόζοντας την ανάλυση είτε από πλεγματικό σημείο σε πλεγμα-

τικό σημείο είτε σε περιορισμένο χώρο. Μια τρισδιάστατη παραμετρική τεχνική αφομοίωσης 

(3D-Var) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μία εκτίμηση της κατάστασης που προσαρμόζει 

ταυτόχρονα το πεδίο του υπόβαθρου και τις παρατηρήσεις, δεδομένου του αντίστοιχου βαθμού 

αβεβαιότητας. Παράλληλα, μία ανάλογη τεχνική, η τετραδιάστατη παραμετρική αφομοίωση 

δεδομένων (4D-Var), έχει το πλεονέκτημα της αφομοίωσης διαφόρων παρατηρήσεων που 

κατανέμονται στον χρόνο και στον χώρο στο αριθμητικό μοντέλο, διατηρώντας παράλληλα τη 

δυναμική και φυσική συνοχή με το μοντέλο.  

Από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους είναι η διαδοχική αφομοίωση δεδομένων, η οποία 

προχωρά αναδρομικά μέσα στον χρόνο, εναλλάσσοντας το βήμα διάδοσης και την ενημέρωση 

των δεδομένων αφομοίωσης. Τέλος μια μορφή της μεθόδου της τεχνικής των ελαχίστων 

τετραγώνων για την περίπτωση μη-γραμμικού μοντέλου λέγεται “Extended Kalman filter”, όπου 
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η διάδοση του σφάλματος βασίζεται στη στατιστική γραμμικοποίηση της εξίσωσης του 

μοντέλου. Αντίστοιχη είναι η μέθοδος ‘’Ensemble Kalman’’, στην οποία εκτιμάται η διακύμανση 

των σφαλμάτων των παρατηρήσεων και του μοντέλου δυναμικά, καθώς χρησιμοποιούνται 

στατιστικές μέθοδοι που εξαρτώνται από τα δεδομένα και υπολογίζονται από ένα σύνολο 

βραχυπρόθεσμων προγνώσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 2.5: Διαφορά της πρώτης πρόβλεψης και της διορθωμένης (από το μοντέλο ECMWF) [4] 

 

 

2.6  Στοχαστική πρόγνωση 

Το 1965 ο Lorentz έδειξε ότι ακόμα και με ένα τέλειο μοντέλο, με τέλειες αρχικές συνθήκες 

και παρατηρήσεις, η χαοτική φύση της ατμόσφαιρας όπως κάθε δυναμικό σύστημα που έχει 

αστάθειες, θα επέβαλε ένα πεπερασμένο όριο περίπου δύο εβδομάδων για την 

προβλεψιμότητα του καιρού [3]. Λόγω των ασταθειών, ακόμα και το παραμικρό σφάλμα στις 

αρχικές συνθήκες δύναται να προκαλέσει πολύ σοβαρές αποκλίσεις στο τελικό αποτέλεσμα. 

Έδειξε επίσης πως η πρόγνωση εξαρτάται άρρηκτα από την εξέλιξη της ατμόσφαιρας, δηλαδή η 

προγνωστική ικανότητα μπορεί να παραμείνει ακριβής για μέρες ή και εβδομάδες, ενώ άλλες 

φορές μπορεί να εκτραπεί και να αποκλίνει τελείως μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.  

Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος έχει αναπτυχθεί μια τεχνική που ονομάζεται 

“ensemble forecasting, EF” και στα ελληνικά αποδίδεται ως πρόγνωση πολλαπλού δείγματος ή 

συνολική πρόγνωση ή αλλιώς στοχαστική πρόγνωση. Η ιδέα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης 

μεθόδου, εισηγήθηκε από τους Epstein και Leith, οι οποίοι υποστήριξαν πως αντί της 

ντετερμινιστικής προσέγγισης μέχρι τότε, μία στοχαστική προσέγγιση θα έδινε καλύτερη 

εκτίμηση της ακρίβειας της πρόγνωσης. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η 
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μέθοδος EF, κατά την οποία εκτελούνται διαφορετικές προγνώσεις αλλάζοντας της αρχικές 

συνθήκες του μοντέλου, ή ακόμα και το ίδιο το μοντέλο και παίρνοντας τελικά την πρόγνωση 

της εξέλιξης της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας για την ατμόσφαιρα, πέρα από τη χρονική 

κλίμακα στην οποία η αύξηση των σφαλμάτων παύει να είναι γραμμική.  

Ο τρόπος αυτός κατάφερε να πετύχει τρεις κύριους σκοπούς. Ο πρώτος είναι η βελτίωση 

της πρόγνωσης μέσω της εξομάλυνσης πολλών προγνώσεων μεταξύ τους. Το EF έχει την τάση 

να φιλτράρει τα σημεία με μεγάλη αβεβαιότητα, δηλαδή αυτά με μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους 

και να διατηρεί αυτά που είναι σε συμφωνία. Η αντιστάθμιση αυτή λαμβάνει χώρα κατά την 

εξέλιξη των μη γραμμικών διαταραχών, έτσι ώστε ο μέσος όρος τους να παραμείνει γραμμικός. 

Το αποτέλεσμα αυτών είναι η τελική πρόγνωση να είναι πιο ακριβής μετά τις πρώτες μέρες από 

την κάθε πρόγνωση ξεχωριστά. 

Ο δεύτερος σκοπός είναι να παρέχει μια ένδειξη της αξιοπιστίας της πρόγνωσης, η οποία 

ποικίλει από μέρα σε μέρα και περιοχή σε περιοχή. Αν η κάθε πρόγνωση διαφέρει αρκετά από 

την άλλη και από το μέσο όρο τους, είναι φανερό πως κάποιες από αυτές θα είναι λανθασμένες, 

ενώ αν η απόκλιση μεταξύ τους είναι μικρή τότε ο μέσος όρος θα έχει καλή ακρίβεια. Ο τρίτος 

λόγος είναι να προσφέρουν μια ποσοτική βάση της πιθανότητας της κάθε πρόγνωσης, δηλαδή 

της στοχαστικής προσέγγισης για την πρόγνωση του καιρού. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο 

αποτελεσματική η πρόβλεψη ακραίων καταστάσεων και η αντιμετώπισή τους. 
 

 

Σχήμα 2.6: Απεικόνιση δύο EF προγνώσεων της θερμοκρασίας  με διαφορά ενός χρόνου για το Λονδίνο[6]   
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Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων προγνώσεων καιρού  

(European Center for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) 

 

Στην αρχή του συγκεκριμένου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα βασικά μοντέλα πρόγνωσης του καιρού 

και στη συνέχεια γίνεται περιγραφή και ανάλυση του συστήματος προγνώσεων του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου. Το συγκεκριμένο αποτελείται από υποσυστήματα, όπου το καθένα χρησιμοποιείται για 

διαφορετικές προσομοιώσεις ατμοσφαιρικών φαινομένων, οι οποίες ενσωματώνονται και 

αξιολογούνται, ώστε να προκύψει η  τελική πρόγνωση. 

 

3.1 Παρουσίαση των κυριότερων αριθμητικών μοντέλων 

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πολλά διαφορετικά μετεωρολογικά κέντρα, που 

λειτουργούν είτε ως εθνικές υπηρεσίες, είτε ως ανεξάρτητοι οργανισμοί και σε πολλές 

περιπτώσεις σχηματίζοντας συνεργασίες και κοινοπραξίες μεταξύ τους. Αρκετά από αυτά έχουν 

αναπτύξει τα δικά τους προγνωστικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα υπόλοιπα με 

τις εκάστοτε παραμετροποιήσεις. 

Ξεκινώντας με τα μοντέλα παγκόσμιας κυκλοφορίας τα βασικά είναι τα εξής: 

• ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecasts) 

• GFS (Global Forecast System)  

• ICON (Icosahedral Non-hydrostatic model)  

• ARPEGE (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle)  

• UM-UKMO (Unified Model, United Kingdom Meteorological Office) 

• ACCESS-G (Australian Community Climate and Earth-System Simulator-Global model) 

• GSM-JMA (Global Spectral Model-Japan Meteorological Agency) 

• GEM (Global Environmental Multiscale model, Environment and Climate Change 

Canada) 

• RHMC (Hydrometeorological Center of Russia) 

 

Το GFS  δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το εθνικό κέντρο προγνώσεων των ΗΠΑ 

(National Centre for Environmental Prediction, NCEP) [43,44,45] σε συνεργασία με το National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Έχει μέγιστη οριζόντια ανάλυση 13 km και 64 

κατακόρυφα επίπεδα. Περιέχει ξεχωριστά σχήματα για την αναπαράσταση των ατμοσφαιρικών 

παραμέτρων και τρέχει τέσσερις φορές τη μέρα παράγοντας προγνώσεις 16 ημερών.  
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Το ICON είναι το μοντέλο της γερμανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Deutscher 

Wetterdienst, DWD) [42]. Η οριζόντια ανάλυση είναι 13 km και 90 κατακόρυφα επίπεδα, τα 

οποία φτάνουν μέχρι τα 75 km σε ύψος, ενώ σε μέσης κλίμακας προσομοιώσεις η ανάλυση είναι 

4 km. Η ονομασία του προκύπτει από τη μορφή του πλέγματος που χρησιμοποιεί, δηλαδή 

περιέχει ένα εικοσάεδρο που αποτελεί τον πυρήνα και συνδέοντας τα 12 γωνιακά σημεία σε 

κύκλους, 20 ισόπλευρα σφαιρικά τρίγωνα σχηματίζονται με πλευρές περίπου 7.054 km. Το 

υπόλοιπο πλέγμα παίρνει τη μορφή του υποδιαιρώντας διαδοχικά αυτά τα τρίγωνα σε 

επιμέρους, με το συνολικό αριθμό τους να φτάνει τα 2.949.120 και την επιφάνεια του καθενός 

περίπου 173 km2.  

Το ARPEGE αποτελεί μέρος του συστήματος ARPEGE-IFS το οποίο έχει αναπτυχθεί σε 

συνεργασία του γαλλικού κέντρου μετεωρολογίας CNRM (Centre National de Recherches 

Météorologiques) [47] και του ινστιτούτου Meteo-France με το ECMWF. Χρησιμοποιεί τριγωνική 

φασματική αποκοπή με μεταβαλλόμενη ανάλυση και μέγιστη τιμή 7,5 km πάνω από τη Γαλλία 

(46 km εκτός) και έχει 105 κατακόρυφα επίπεδα, με το πρώτο περίπου 10 m πάνω από την 

επιφάνεια. Για την παραγωγή των στοχαστικών προγνώσεων χρησιμοποιεί 35 μέλη και μέγιστη 

ανάλυση 10 km. 

Το UM της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας [46] έχει ανάλυση 10 km (2560 x 1920 

πλεγματικά σημεία) και 70 κατακόρυφα επίπεδα (~80 km) για προγνώσεις 6 ημερών παγκόσμιας 

εμβέλειας. Σε προσομοιώσεις μεγαλύτερης ακρίβειας φτάνει μέχρι το 1,5 km για την περιοχή 

ενδιαφέροντος και μεταβάλλεται στα 4 km στα όρια της περιοχής, ώστε να μειώνονται οι 

συνοριακές αλληλεπιδράσεις. Στην στοχαστική πρόγνωση η ανάλυση πέφτει στα 20 km και 

αποτελείται από 18 έως 36 μέλη. 

Το ACCESS αποτελεί το μοντέλο του αυστραλιανού γραφείου μετεωρολογίας (BOM) [49] και 

βασίζεται στο UM του UKMO. Σε προγνώσεις παγκόσμιας κυκλοφορίας έχει ανάλυση ~25 km 

και τοπικά 12 km. Το GSM έχει ανάλυση 20 km και τριγωνική φασματική αποκοπή ΤL959 και 100 

κατακόρυφα επίπεδα. 

Τα παραπάνω μοντέλα χρησιμοποιούνται και ως τοπικά, ενώ τα υπόλοιπα βασικά μοντέλα 

μέσης ή μικρής κλίμακας είναι: 

• WRF (Weather Research and Forecasting model, NOAA-NCEP) 

• ICON-EU (DWD) 

• AROME (Applications de la Recherche l´Opérationnel à Méso-Echelle, Meteo 

France) 

• COSMO (COnsortium for Small scale MOdeling) 

• HIRLAM (HIgh-Resolution Limited-Area Modelling, Limited Area Model and LAM 

consortium) 

• ARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Mesoscale Operational NWP In Europe) 

• HRRR (High-Resolution Rapid Refresh system – convective-scale forecasting system, 

NOAA), HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model, NOAA), NAM (North American 
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Mesoscale Forecast System, NCEP), CFS (Climate Forecast System, NOAA), RAP (Rapid 

Refresh numerical weather model, NCEP) 

• MSM (Meso-scale model, JMA), LFM (Local Forecast Model, JMA) 

• BCC-CSM (Beijing Climate Center Climate System Model) 

• COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System, USA Marine 

Meteorology Division (MMD) of the Naval Research Laboratory NRL ) 
 

Το μοντέλο του ECMWF θεωρείται ίσως ως το πιο πλήρες και ακριβές σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα (όπως φαίνεται και στα παρακάτω συγκριτικά διαγράμματα) και για το λόγο αυτό 

γίνεται μια εκτενέστερη περιγραφή του στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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Διαγράμματα 3.1: Σύγκριση της προγνωστικής ικανότητας των κύριων μετεωρολογικών κέντρων 

για διάφορες παραμέτρους [41] 

 

 

3.2  Η δομή του συστήματος πρόγνωσης του ECMWF 

Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα πρόγνωσης του καιρού είναι το ολοκληρωμένο 

σύστημα πρόγνωσης (Integrated Forecasting System, IFS)  του ECMWF. Σε αυτό 

περιλαμβάνονται ντετερμινιστικές προγνώσεις αλλά και ένα σύστημα στοχαστικών 

προγνώσεων. Το αριθμητικό μοντέλο του ECMWF περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος 

παραμετροποιήσεων έτσι ώστε να αναπαριστά τις διάφορες φυσικές διεργασίες που 

συμβαίνουν σε κλίμακες μικρότερες από τη χωρική του ανάλυση.  

Τα δεδομένα εισόδου στα σχήματα παραμετροποίησης είναι οι τιμές των προγνωστικών 

μεταβλητών (συνιστώσες ανέμου, θερμοκρασία, ειδική υγρασία, νεφοκάλυψη και 

περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε νερό/πάγο), οι δυναμικές τάσεις αυτών των μεταβλητών 

και οι τιμές διαφόρων επιφανειακών πεδίων [41]. Όλα αυτά υπολογίζονται αναλυτικά μέσω 

ξεχωριστών μοντέλων ανάλογα με το πεδίο. Τα μοντέλα αυτά είναι: 

• Ατμοσφαιρικό μοντέλο για προγνώσεις υψηλής ανάλυσης (HRES), στοχαστικών 

προγνώσεων (ENS), αλλά και μακροπρόθεσμες και εποχιακές 

• Μοντέλο πρόγνωσης κυμάτων (ECWAM) 

• Μοντέλο ωκεανών (NEMO), που περιλαμβάνει σχήματα για τον πάγο και το χιόνι  

• Μοντέλο επιφάνειας της γης (HTESSEL), που περιέχει σχήματα για τις λίμνες και τις 

παράκτιες περιοχές (FLake) 

• Σύστημα ανάλυσης των δεδομένων (4D-VAR) 

• Τεχνικές διαταραχών για τη δημιουργία των στοχαστικών προγνώσεων  
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Οι φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με την ηλιακή ακτινοβολία, τυρβώδη ροή, 

κατακόρυφη μεταφορά, σχηματισμό/ εξάτμιση νεφών και υετού καθώς και οι υπεδάφιες και 

επιφανειακές διεργασίες έχουν σημαντική επίδραση στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε όλες 

τις κλίμακες. Τα διάφορα σχήματα παραμετροποίησης είναι επομένως αναγκαία για τη σωστή 

περιγραφή αυτών των διαδικασιών στα αριθμητικά μοντέλα, ενώ η σύνδεση μεταξύ τους 

απεικονίζεται στα επόμενα σχήματα. 

 

 

Σχήμα 3.1: Απεικόνιση της σύνδεσης-αλληλεπίδρασης των επιμέρους σχημάτων του IFS [41] 
 

Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση της ανταλλαγής πληροφοριών και φυσικών παραμέτρων των 

μοντέλων του IFS [41]  
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3.3  Ανάλυση του ατμοσφαιρικού μοντέλου του IFS  

Το IFS περιλαμβάνει ένα σετ διαγνωστικών εξισώσεων, που περιγράφουν τη στατική σχέση 

πίεσης, πυκνότητας, θερμοκρασίας και ύψους και ένα σετ προγνωστικών εξισώσεων, οι οποίες 

περιγράφουν τη χρονική εξέλιξη των οριζόντιων συνιστωσών του ανέμου, της επιφανειακής 

πίεσης, της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Επιμέρους εξισώσεις περιγράφουν τις αλλαγές στον 

υετό υπό στερεά ή υγρή μορφή, την ακτινοβολία, την κατακόρυφη μεταφορά, τις κυματικές 

βαρυτικές διαταραχές, τα νέφη, τα αερολύματα και τα αέρια του θερμοκηπίου. Λόγω της μικρής 

τους κλίμακας σε σχέση με την ανάλυση του μοντέλου σε ορισμένες περιπτώσεις, 

αντικαθίστανται από φυσικές παραμετροποιήσεις που τις διαχειρίζονται με στατιστικό τρόπο 

για την προσομοίωση της διαδικασίας.  Οι εξισώσεις αυτές διακριτοποιούνται στο χώρο και στο 

χρόνο και επιλύονται αριθμητικά μέσω του semi-Lagrangian τρόπου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ακρίβεια κι η σταθερότητα χρησιμοποιώντας όσο γίνεται μεγαλύτερα χρονικά βήματα για να 

μην είναι χρονοβόρα υπολογιστικά η πρόγνωση. 

Οι προγνώσεις του ECMWF μπορεί να είναι περιορισμένης κλίμακας αλλά και γενικής 

κυκλοφορίας, παγκόσμιας κάλυψης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα βραχυπρόθεσμων 

προγνώσεων μερικών ωρών, μεσοπρόθεσμων μερικών μερών ή βδομάδων, αλλά και 

μακροπρόθεσμων οι οποίες μπορεί να αναφέρονται σε διάστημα επτά μηνών μέχρι, ακόμα και 

δεκατριών μηνών όταν αφορά εποχιακές ή ετήσιες προγνώσεις [14,28,29]. Οι τελευταίες 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων [15,24], όπως για 

παράδειγμα τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια.  

Στην έκδοση υψηλής ανάλυσης TCo1279L137, χρησιμοποιείται τριγωνική αποκοπή σε 

μειωμένο γκαουσσιανό οκτάεδρο πλέγμα και 137 κατακόρυφα επίπεδα. Ο ζωνικός 

κυματάριθμος είναι ίσος με 1280, που αντιστοιχεί σε 0,1ο και περίπου 9 km οριζόντια ανάλυση, 

για προγνώσεις έως 10 ημερών. Υπάρχουν και χαμηλότερης ευκρίνειας εκδόσεις όπως η 

N640L91, στην οποία υπάρχουν 91 κατακόρυφα επίπεδα και ο κυματάριθμος είναι 640 που 

αντιστοιχεί σε 0,2ο και 18 km ανάλυση, ενώ η πρόγνωση είναι στοχαστική (με 51 μέλη) και μέχρι 

15 μέρες. Για μηνιαίες ή εποχιακές προβλέψεις χρησιμοποιείται κυματάριθμος 320 που 

αντιστοιχεί σε 0,4ο και 36 km  ανάλυση. Η πίεση στα κατακόρυφα επίπεδα φτάνει μέχρι τα 0,01 

hPa και το υψόμετρο περίπου στα 80 km στο πρώτο ψηλότερο επίπεδο του μοντέλου. Η 

κατανομή των επιπέδων δεν γίνεται ομοιόμορφα. Δίνεται έμφαση κυρίως στα επίπεδα κάτω 

των 100 hPa τα οποία είναι πολύ πυκνά όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην επιφάνεια της γης. 

Επίσης υπάρχει σημαντικός αριθμός επιπέδων στο οριακό στρώμα και σε άλλα κρίσιμα ύψη της 

τροπόσφαιρας όπου συναντούμε σημαντικά μετεωρολογικά συστήματα, όπως τους 

αεροχειμάρρους (~200-300 hPa), καθώς και στο μέσο ύψος της τροπόπαυσης. Όλες οι εκδόσεις 

υφίστανται αναβαθμίσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

ακρίβειάς τους [41]. 

Το πλέγμα που χρησιμοποιείται ονομάζεται μειωμένο γκαουσσιανό οκτάεδρο (reduced 

Gaussian octahedral), το οποίο δεν είναι πλήρως ομοιόμορφο λόγω σύγκλισης των μεσημβρινών 

στους πόλους. Ο διαχωρισμός των πλεγματικών σημείων διατηρείται σχεδόν σταθερός και 
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μειώνεται σταδιακά καθώς μεγαλώνει το γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή πλησιάζοντας τους 

πόλους. Συγκεκριμένα, σε κάθε τεταρτημόριο προχωρώντας από τον ισημερινό στο επόμενο 

γεωγραφικό πλάτος δύο πλεγματικά τρίγωνα (βλ. σχήμα 3.3) αφαιρούνται κάθε φορά, το οποίο 

αντιστοιχεί σε μείωση ενός πλεγματικού σημείου ανά γεωγραφικό πλάτος. 

 

 

Σχήμα 3.3: Η πλεγματική απόσταση (dx) διατηρείται σχεδόν σταθερή ακόμα και στους πόλους, ενώ 

η κορυφή αποκόπτεται [41]  

 

Ο αριθμός των σημείων γεωγραφικού μήκους για κάθε γεωγραφικό πλάτος δίνεται από τη 

σχέση Ni = 4i + 16, για i=1,….Ν. Υπάρχουν 20 σημεία γεωγραφικού μήκους στα γεωγραφικά 

πλάτη στους πόλους, ενώ αυξάνονται κατά 4 για κάθε γραμμή γεωγραφικού πλάτους από τους 

πόλους μέχρι τον ισημερινό. Περιληπτικά οι λόγοι χρήσης του συγκεκριμένου τύπου πλέγματος 

είναι: 

• Έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών γεωγραφικού πλάτους (2Ν) όπως το αντίστοιχο κανονικό 

πλέγμα Gauss  

• Έχει πλεγματικό σημείο στις 0ο γεωγραφικό μήκος για κάθε κύκλο γεωγραφικού 

πλάτους  

• Έχει ελαττούμενο αριθμό σημείων πλησιάζοντας τους πόλους  

• Έχει μια ημι-κανονική πλεγματική απόσταση για κάθε πλάτος 

• Παρέχει μια ομοιόμορφη ικανοποίηση της συνθήκης CFL 
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Στο επόμενο σχήμα δίνεται η σύγκριση στο πως μεταβάλλεται η ανάλυση τριών 

γκαουσσιανών πλεγμάτων (ενός κανονικού F1280, ενός μειωμένου γκαουσσιανού Ν1280 κι ενός 

οκτάεδρου μειωμένου γκαουσσιανού) συναρτήσει του γεωγραφικού μήκους. Ενώ στο μειωμένο 

γκαουσσιανό παραμένει σχετικά σταθερή, στο οκτάεδρο παρατηρείται μία αύξηση της 

ανάλυσης περίπου στις 70ο Β και 70ο Ν προχωρώντας από τον ισημερινό και ξαναμειώνεται 

απότομα προς τους πόλους. 

 

 

Σχήμα 3.4: Μεταβολή της ανάλυσης με το γεωγραφικό μήκος για τα γκαουσσιανά πλέγματα [41]  

 

 

3.4 Περιγραφή και προσομοίωση των φυσικών διεργασιών 

Η πρόγνωση του καιρού είναι η μελλοντική προσομοίωση της ατμόσφαιρας για ένα χρονικό 

διάστημα και γίνεται μέσω των αριθμητικών μοντέλων, τα οποία αναπαριστούν τις φυσικές, 

χημικές, δυναμικές και ενεργειακές διεργασίες που λαμβάνουν τόπο. Η προγνωστική ικανότητα 

βέβαια βελτιώνεται συνεχώς όσο εξελίσσεται η τεχνολογία των υπερυπολογιστών. Στη συνέχεια 

γίνεται λεπτομερής περιγραφή όλων των ενσωματωμένων σχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

την τελική πρόγνωση του ECMWF. 
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Σχήμα 3.5: Αναπαράσταση των φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας που περιλαμβάνονται στο 

μοντέλο ECMWF [41]  

 

3.4.1  Νέφη και υετός 

Το IFS προβλέπει το σχηματισμό  νεφών για κάθε κύβο του πλέγματος υπολογίζοντας τρεις 

μεταβλητές: το ποσοστό νέφωσης και την ποσότητα νερού και πάγου που περιέχουν και 

περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η συμπύκνωση, η παγοποίηση, η εξάτμιση και ο σχηματισμός 

νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης και στρωματόμορφων [27]. Διεργασίες όπως η κατακόρυφη 

ανάπτυξη λόγω ανοδικών ρευμάτων υπολογίζονται ξεχωριστά από τον μεγάλης κλίμακας 

σχηματισμό νεφών, αλλά συνδέονται και αναπαριστούν διαφορετικά μέρη της νέφωσης και του 

υετού σε κάθε στήλη του πλέγματος [18,20]. Το κύριο μέρος του υετού σε ένα κατακόρυφο 

νέφος (tower cumulus ή cumulonimbus) αντιμετωπίζεται διαγνωστικά από το μοντέλο, με την 

υπόθεση ότι όλα τα κατακρημνίσματα πέφτουν στην ίδια πλεγματική στήλη και σε χρονική 

κλίμακα μικρότερη από το χρονικό βήμα του μοντέλου. Αντίθετα ο υετός από μεγάλης κλίμακας 

νέφη έχει  πεπερασμένη ταχύτητα πτώσης και μπορεί να μετατοπιστεί από τον άνεμο κατά την 

καθίζηση σε άλλες στήλες. Για κάθε στήλη υπολογίζονται ξεχωριστά η χαμηλή νέφωση (low-

level cloud cover, LCC ~0-4000 ft), η μεσαία (medium-level cloud cover, MCC ~4000-9000 ft), η 

ψηλή (high-level cloud cover, HCC > 10000 ft) καθώς επίσης και ολική νέφωση (total cloud cover, 

TCC).  
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Σχήμα 3.6: Διάγραμμα κατακόρυφων νεφών σε μία πλεγματική στήλη και μεταφορά του υετού και 

του νέφους κατά την καθίζηση [41]  

 

Η ανάπτυξη κατακόρυφων νεφών μεγάλης κλίμακας [8] από ανοδικές ή καθοδικές αέριες 

μάζες, αναπαρίσταται  από μία σειρά εξισώσεων που είναι οι εξής: 
 

( ) s ( ) ( ) ( )( )cu up up down down up down up down subcld subl vap elt rez

s
g M M s M M s L c e e L L M F

t p

 
=  + − + + − − − − −

 
 

            (3.1) 

( ) ( ) ( )cu up up down down up down up down subcld

q
g M q M q M M q c e e

t p

 
=  + − + − − −

 
  (3.2) 

( ) ( )cu up up down down up down

u
g M u M u M M u

t p

 
=  + − + 

 
     (3.3) 

( ) ( )cu up up down down up down

v
g M v M v M M v

t p

 
=  + − + 

 
     (3.4) 

( ) ( )
i

i i i

cu up up down down up down

C
g M C M C M M C

t p

 
=  + − + 

 
    (3.5) 
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όπου sup και sdown η μέση τιμή της στατικής ενέργειας s (θερμοκρασία) για τα ανοδικά και 

καθοδικά αντίστοιχα ρεύματα του ανέμου, qup και qdown η μέσες τιμές της ειδικής υγρασίας q, 

uup και udown , vup και vdown είναι οι μέσες τιμές των οριζόντιων συνιστωσών του ανέμου u και v,   

Ci
up, Ci

down είναι οι μέσες τιμές των χημικών στοιχείων Ci από τα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα 

του αέρα σε έναν πλεγματικό κύβο. Επίσης Mup και Μdown είναι οι καθαρές συνεισφορές των 

νεφών στις κατακόρυφες ροές μάζας, cup και edown η συμπύκνωση/εξάχνωση στα ανοδικά 

ρεύματα ή η εξάτμιση στα καθοδικά, L η λανθάνουσα θερμότητα κατά τη μίξη νερού-πάγου 

(εμπειρική συνάρτηση της θερμοκρασίας), Lsubl και Lvap οι λανθάνουσες θερμότητες εξάχνωσης 

και εξάτμισης αντίστοιχα, esubcld η εξάτμιση στα κατώτερα μη κορεσμένα στρώματα στη βάση 

των νεφών, Melt ο ρυθμός τήξης του χιονιού, Frez ο ρυθμός ψύξης του συμπυκνωμένου κατά-

κόρυφου ανοδικού ρεύματος και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Θεωρώντας ότι τα ανοδικά ρεύματα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, οι παραπάνω 

βασικές εξισώσεις μάζας, ορμής, θερμότητας, υγρασίας και χημικών στοιχείων γίνονται: 
 

up

up up

M
g E D

p


− = −


          (3.6) 

( )up up

up up up up

M s
g E s D s Lc

p


− = − +


     ,     

( )up up

up up up up

M q
g E q D q c

p


− = − −


  (3.7) 

( )up up

up up up

M l
g D l c G

p


− = − + −


     ,     

( )up up

up up fallout

M r
g D r G S

p


− = − + −


  (3.8) 

( )up up

up up up

M u
g E u D u

p


− = −


     ,     

( )up up

up up up

M v
g E v D v

p


− = −


   (3.9) 

( )i

up up i i

up up up

M C
g E C D C

p


− = −


        (3.10) 

 

όπου Eup και Dup είναι ο ρυθμός εισροής και εκροής μάζας, lup το περιεχόμενο σε νερό-πάγο 

του ανοδικού νέφους, rup η ιζηματοποιημένη βροχή ή χιόνι, G και Sfallout  η παράμετρος για τη 

δημιουργία υετού και αντίστοιχα για την πτώση του υετού. 

Ανάλογα με τις (3.6)-(3.10) η κατανομή των καθοδικών ρευμάτων στα νέφη με τις ίδιες 

παραμέτρους είναι:  

down
down down

M
g E D

p


= −


          (3.11)

( )down down
down down down down

M s
g E s D s Le

p


= − +


       (3.12) 
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( )down down
down down down down

M q
g E q D q e

p


= − −


      (3.13) 

( )down down
down down down

M u
g E u D u

p


= −


       (3.14) 

( )down down
down down down

M v
g E v D v

p


= −


       (3.15) 

( )i
i idown down

down down down

M C
g E C D C

p


= −


       (3.16) 

 

Οι συντελεστές και οι παράμετροι ορίζονται ανάλογα με της ανοδικής κίνησης. 

Ο ρυθμός συμπύκνωσης του ανοδικού αέρα cup δίνεται ως: 
 

ˆ( )up up up up

g
c q q M

p
= −


          (3.17) 

 

με ˆ
upq  η ειδική υγρασία όταν έχει επέλθει κορεσμός στο νέφος και Δp το πάχος του 

στρώματος του μοντέλου. 

Για τη δημιουργία υετού χρησιμοποιείται η σχέση: 
 

2( )
0 1

0.75

up

crit

l

up lprecip

up

up

M c
G l e

w

−

=  −         (3.18) 

 

όπου co ο ρυθμός μετατροπής σε υετό 0 00 ( 1.3 (1 ))T Tc c a a= + −  με coo = 1.4 x 10-3 s-1, lcrit = 0,5 

g/kg, wup η κατακόρυφη ταχύτητα η οποία είναι περιορισμένη μέχρι τα 15 m/s μέγιστη τιμή. Η 

σχέση λειτουργεί μόνο εάν το lup > lcrit = 0,5 g/kg που είναι το κατώφλι του περιεχομένου σε νερό 

πάνω από στεριά και lup > 0.3 g/kg πάνω από θάλασσα. Ο παράγοντας αΤ δείχνει το ολικό 

ποσοστό συμπύκνωσης [23] σε πάγο και ισούται με: 
 

 0 =     T ≤ Tice 

 
2

0

( )ice

iceT T


−
=

−
   Tice < T < T0     (3.19) 

 1 =     T ≥ T0 
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όπου Το = 273,16 Κ και Τice = 235,16 Κ. 

Η πτώση βροχής ή χιονιού παραμετροποιείται ως εξής: 
 

fallout up up

up

g V
S M r

p w
=


          (3.20) 

 

όπου η ταχύτητα V υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

0.221.18 upV r=           (3.21) 
 

Ο ρυθμός εξάτμισης σε μία στήλη του πλέγματος κάτω από τη βάση του νέφους συμβαίνει 

όταν η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από 90% πάνω από θάλασσα ή 70% 

πάνω από στεριά. Παραμετροποιείται θεωρώντας ότι η διαφορά της κρίσιμης τιμής της σχετικής 

υγρασίας με τη μέση υγρασία είναι ανάλογη της πυκνότητας της βροχής (gm-3), δηλαδή: 
 

13/20

1( )subcld cr sat raine a RH q q = −         (3.22) 
 

με α1 = 5.44 x 10-4 s-1, το οποίο μηδενίζεται για q  > cr satRH q .  

 

Για την χωρική κατακόρυφη διακριτοποίηση των εξισώσεων (3.1)-(3.16) χρησιμοποιείται η 

προσέγγιση των κεντρικών διαφορών. Αναλυτικότερα ισχύει: 
 

1/2 1/2 1/2 1/2

( )
( )k k k k

M g
g M M

p p


 + + − −


= −

 
, 1/2 1/2k kp p p+ − = −    (3.23) 

 

Πιο συγκεκριμένα για τις εξισώσεις (3.6)-(3.16) παίρνουμε: 
 

, 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 1/2 , 1/2( )up k up k up k up k up k up up k

g
M M E D

p
   − − + + + +− = −


   (3.24) 

, 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 1/2 , 1/2( )down k down k down k down k down k down down k

g
M M E D

p
   + + − − − −− = −


  (3.25) 

 

Οι (3.24) και (3.25) λύνονται ως προς φup,k-1/2 και φdown,k+1/2 αντίστοιχα, με τους όρους Edown, 

Ddown να είναι αρνητικοί. Για τις οριζόντιες συνιστώσες του ανέμου και για τα χημικά στοιχεία οι 

τιμές στα ημι-επίπεδα ορίζονται σαν να στρογγυλοποιούνται στο αμέσως επόμενο κανονικό 
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επίπεδο, δηλαδή για παράδειγμα φκ+1/2 = φκ ή φκ-1/2 = φκ-1. Για τη θερμοκρασία Τ και την υγρασία 

q οι τιμές εξάγονται από το πρώτο κατώτερο κανονικό επίπεδο, δηλαδή: 
 

1/2 1/2( ) ( )
satk k h k k

T
T T p p

p
+ +


= + −


        (3.26) 

1/2 1/2( ) ( )
satk k h k k

q
q q p p

p
+ +


= + −


        (3.27) 

 

όπου hsat = cpT + gZ + Lqsat το σημείο κορεσμού για την υγρασία.  

Η χρονική διακριτοποίηση [8] μπορεί να γίνει είτε με την άμεση προσέγγιση των λύσεων, 

είτε με την έμμεση υπό τις εξής μορφές αντίστοιχα: 
 

1/2

1/2( ) ( ) k

cu up up down down up down k

g
M M M M

t p


   +

−


=  + − + 

 
    (3.28) 

1
1 1/2

1/2( ) ( )
n n

n kk k
cu up up down down up down k

g
M M M M
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+
+ +

−

−
= =  + − + 

  
  (3.29) 

 

με το Δt να δείχνει το χρονικό βήμα και το n τη χρονική στιγμή. Ωστόσο για να είναι η άμεση 

λύση ευσταθής και να μην παραβιάζεται το κριτήριο CFL, πρέπει για τις ροές μάζας να ισχύει: 
 

 up down

p
M M

g t


+ 


         (3.30) 

 

Για τις συνιστώσες του ανέμου και τα χημικά στοιχεία χρησιμοποιείται κυρίως η έμμεση 

προσέγγιση, ενώ για την ειδική υγρασία και τις ροές μάζας και ενέργειας (θερμοκρασία) μία ημι-

έμμεση προσέγγιση (semi-Lagrange). Η μετατοπισμένη κατακόρυφη διακριτοποίηση των 

οριζόντιων ανέμων και των χημικών ιχνών 1/2k k + =  και 1/2 1k k − −=  δημιουργεί ένα γραμμικό 

σύστημα δύο αγνώστων 
1n

k
+

 και  
1

1

n

k
+

− . 

Για το σχηματισμό νεφών και μεγάλης κλίμακας υετού και με την υπόθεση πάλι πως τα νέφη 

εκτείνονται κατακόρυφα, οι εξισώσεις για τη χρονική μεταβολή του περιεχομένου σε υγρό νερό, 

πάγο, βροχή, χιόνι καθώς και για το ποσοστό νέφωσης είναι: 
 

( ) ice ice liq rain snol
l conv strat melt dep evap auto rime

q
A q S S S S S S S

t


= + + + − − − −


    (3.31) 
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( ) ice ice ice snowi
i conv strat melt dep evap auto

q
A q S S S S S S

t


= + + − + − −


     (3.32) 

( ) rain rain snow rainr
r evap auto melt frz

q
A q S S S S

t


= − + + −


      (3.33) 

( ) snow snow snow rain snows
s evap auto melt frz rime

q
A q S S S S S

t


= − + − + +


     (3.34) 

( ) conv strat evap

a
A a a a a

t
  


= + + −


       (3.35) 

 

Οι όροι στο δεξιό μέλος των εξισώσεων (3.31)-(3.35) αντιπροσωπεύουν τις εξής 

διαδικασίες: 

 Α(q),A(α): ρυθμός αλλαγής των περιεχομένων νερού και της περιοχής νέφωσης, 

εξαιτίας της μεταφοράς μέσω των ορίων του πλέγματος (οριζόντια μεταφορά, 

καθίζηση) 

 Sconv, δαconv: Ρυθμός σχηματισμού νέφους νερού/πάγου από κατακόρυφες 

διεργασίες  

 Sstrat,δαstrat: Ρυθμός σχηματισμού νέφους νερού/πάγου από στρωματόμορφες 

διαδικασίες συμπύκνωσης 

 Sevap: Ρυθμός εξάτμισης του νέφους νερού/πάγου, βροχής/χιονιού 

 Sauto: Ρυθμός δημιουργίας υετού από νέφη νερού/πάγου (autoconversion) 

 Smelt: Ρυθμός τήξης πάγου/χιονιού 

 Srime: Ρυθμός παχνιάσματος (συλλογή υδροσταγόνων από σωματίδια πάγου λόγω 

επαφής) 

 Sfrz: Ρυθμός παγοποίησης της βροχής 

 δαevap: Ρυθμός μείωσης της νέφωσης λόγω εξάτμισης 

 

Για την ειδική υγρασία qv και τη στατική ενέργεια s = cpT + gz οι εξισώσεις είναι: 
 

( )v
v strat evap

q
A q S S

t


= − +


         (3.36) 

( ) ( ) ( )vap strat evap fus frz rime melt

s
A s L S S L S S S

t


= + − + + −


   (3.37) 

 

όπου τα Α(qv) και Α(s) αντιπροσωπεύουν όλες τις διαδικασίες εκτός από αυτές που 

σχετίζονται με τα νέφη, Lvap η λανθάνουσα θερμότητα της συμπύκνωσης και Lfus η λανθάνουσα 

θερμότητα της παγοποίησης. 
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Οι προγνωστικές εξισώσεις (3.31)-(3.35) για να επιλυθούν παίρνουν τη μορφή: 
 

1
( )x

x x x

q
A V q

t z




 
= +

 
         (3.38) 

 

όπου qx το ειδικό περιεχόμενο σε νερό και ο δείκτης x δείχνει το είδος του υετού (x=1 για 

νερό, x=2 για βροχή, x=3 για πάγο και x=4 για χιόνι), το Αx αντιπροσωπεύει τις πηγές ή 

καταβόθρες του qx με τους αντίστοιχους δείκτες και Vx η ταχύτητα πτώσης. Χρησιμοποιώντας 

την έμμεση προσέγγιση η λύση αυτών των εξισώσεων είναι: 
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     (3.39) 

 

με n το χρονικό βήμα και ο δείκτης k-1 αναφέρεται στο επίπεδο του μοντέλου πάνω από το 

παρών επίπεδο k για το οποίο υπολογίζονται οι άλλοι όροι. Ο πίνακας Β (με όρους Bxx, Bxy, Byx) 

αναπαριστά όλους τους έμμεσους τρόπους ώστε το Βxy να αναπαριστά πηγή του qx και 

καταβόθρα του qy. Για τους διαγώνιους όρους ισχύει Bxx = 0 ενώ άλλοι όροι όπως η δημιουργία 

νεφών λόγω συμπύκνωσης από αδιαβατική κίνηση ή διαβατική θέρμανση αποδίδονται με τον 

άμεσο όρο Α. Για το ποσοστό νέφωσης δεν υπάρχουν πολυδιάστατες εξαρτήσεις, οπότε η 

εξίσωση απλοποιείται στη μορφή: 
 

1
1

n n
na a

A Ba
t

+
+−

= +


         (3.40) 

 

Η μέθοδος αυτή απλοποιεί τη διαδικασία επίλυσης υποθέτοντας ότι οι όροι κατακόρυφης 

μεταφοράς λόγω της καθίζησης δρουν μόνο προς τα κάτω, επιτρέποντας την επίλυση επίπεδο 

προς επίπεδο, από την κορυφή του μοντέλου μέχρι το κατώτερο [20,21]. 

 

3.4.2 Ακτινοβολία 

Το σχήμα για την ακτινοβολία του IFS  περιλαμβάνει ξεχωριστά τον υπολογισμό των ροών 

ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος και μεγάλου, χρησιμοποιώντας και τιμές για την υγρασία, 

τη θερμοκρασία, τη νεφοκάλυψη, τα αεροζόλ, την εκπεμψιμότητα του εδάφους (θερμότητα, 

υπέρυθρη ακτινοβολία) και τη λευκαύγεια [16,18]. Ο υπολογισμός των ροών ακτινοβολίας δεν 

γίνεται σε κάθε σημείο πλέγματος, αλλά σε επιλεγμένα σημεία χρησιμοποιώντας έναν 

αλγόριθμο που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος. Συνεπώς εκτελείται ανά καθορισμένα 

μεγαλύτερα διαστήματα και έχει μικρότερη χωρική ανάλυση. Οι ροές ακτινοβολίας μικρού 
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μήκους κύματος ανανεώνονται σε κάθε χρονικό βήμα του μοντέλου χρησιμοποιώντας τις τιμές 

της ζενίθιας γωνίας. 

Ο ρυθμός θέρμανσης της ατμόσφαιρας από την απορρόφηση και σκέδαση της ακτινοβολίας 

μικρού μήκους κύματος (short wave) δίνεται ως: 
 

sw

p

FT g

t c p


=

 
          (3.41) 

 

όπου cp = cpdry(1+(cpvap-cpdry)q/cpdry), με cpdry, cpvap οι ειδικές θερμότητες υπό σταθερή πίεση 

του ξηρού αέρα και των υδρατμών αντίστοιχα, Fsw η ολική ροή της ακτινοβολίας μικρού μήκους 

κύματος και ισούται με: 
 

2 1

0 0 1
( ) ( , , )sw vF dv d L d



      
 +

−
=            (3.42) 

 

με Lv η διάχυτη ακτινοβολία, v το μήκος κύματος της διάχυτης ακτινοβολίας σε διεύθυνση 

που δίνεται από τη αζιμούθια γωνία φ και τη ζενίθια γωνία θ και μ = cosθ, ενώ η κατακόρυφη 

συντεταγμένη δ αντιστοιχεί στο οπτικό βάθος.  

Το σχήμα για την ακτινοβολία [8] ονομάζεται προσέγγιση ανεξάρτητης στήλης Monte Carlo 

(Monte Carlo Independent Column Approximation, McICA). Στη μέθοδο αυτή η μέση ροή 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας σε ένα χώρο Ν στηλών, όπου το κάθε στρώμα έχει ένα 

συντελεστή νέφωσης 0 ως 1, είναι: 
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1 N

n

n

F F
N =

  =            (3.43) 

 

Σε κάθε υποστήλη n θεωρώντας την παραδοχή για μία ομοιογενή κατανομή του νερού στα 

νέφη (σε όλα τα νεφοσκεπή στρώματα) με κατανομή k, η ολική ροή Fn είναι: 
 

,

1

K

n k n k

k

F c F
=

=           (3.44) 

 

αλλά επειδή είναι υπολογιστικά ασύμφορο το διπλό άθροισμα της (3.43) για εφαρμογές 

γενικής κυκλοφορίας η ολική ροή γίνεται:  
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όπου Fnk,k η μονοχρωματική ροή για κάθε τυχαία επιλεγμένη υποστήλη nk. 

Φασματικά η μέση ακτινοβολία δύο συχνοτήτων (ή κυματάριθμων v1, v2) από ένα 

ατμοσφαιρικό στρώμα σύμφωνα με το μοντέλο μεταφοράς κυμάτων μεγάλου μήκους κύματος 

(Rapid Radiation Transfer Model long wave, RRTMLW) δίνεται ως: 
 

1 1

0 0
2

1 2

1
( ) ( , ( ')) ( ) '

( ) v

v

v
v t

R dv R v B v T t R v dt
v v

=  +  −  
−        (3.46) 

 

όπου Ro η εισερχόμενη ακτινοβολία στο στρώμα, B(v,T) η εξίσωση του Planck για 

κυματάριθμο v και θερμοκρασία Τ, tv η διαπερατότητα του στρώματος, tv’ η διαπερατότητα του 

σε ένα σημείο του στρώματος. Υπό την απεικόνιση v → g, δηλαδή την αντιστοίχιση του 

συντελεστή απορρόφησης k (v) από το φασματικό χώρο στο χώρο των πιθανοτήτων, όπου g(k) 

η συνάρτηση κατανομής της πιθανότητας, που οδηγεί σε μια αναδιάταξη των όρων του 

ολοκληρώματος, η (3.46) γίνεται: 
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όπου Beff(g,Tg) η εξίσωση του Planck για το στρώμα που μεταβάλλεται με τη διαπερατότητα 

του στρώματος ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της ροής κατά μήκος των ορίων του 

στρώματος για αδιαφανείς συνθήκες. Η εξάρτηση της διαπερατότητας δίνεται στον όρο του 

συντελεστή απορρόφησης k(g,P,T) για πίεση Ρ και θερμοκρασία Τ, ρ είναι η πυκνότητα του 

στρώματος, Δz είναι το πάχος του στρώματος και φ η γωνία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

Για την ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εξισώσεις (Rapid 

Radiation Transfer Model short wave, RRTMSW). 

Για την καλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό των ροών ακτινοβολίας μικρού μήκους 

κύματος χρειάζονται κάποιες παραμετροποιήσεις. Αρχικά μόλις οι ροές ενσωματωθούν σε 

ολόκληρο το πλέγμα οι ανοδικές και καθοδικές ροές χρησιμοποιούνται για τον προσεγγιστικό 

υπολογισμό της διαπερατότητας Τ και της ανακλαστικότητας R για την ατμόσφαιρα ως εξής: 
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οπότε η καθαρή επιφανειακή ροή υπολογίζεται από την τοπική λευκαύγεια α: 
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(1 )

1

n

surf TOA

T a
F F
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 −
=

−
         (3.50) 

 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται μια φορά ανά χρονικό βήμα με την υπόθεση ότι η λευκαύγεια 

του εδάφους παραμένει σταθερή. Αν στην κορυφή της ατμόσφαιρας η ολική ηλιακή 

ακτινοβολία είναι So, τότε οι καθοδικές ροές είναι: 
 

0 0TOAF S =           (3.51) 
 

με μο το συνημίτονο της ηλιακής ζενίθιας γωνίας, το οποίο αλλάζει για κάθε χρονικό βήμα. 

Η μέθοδος αυτή ενώ λαμβάνει υπόψιν τη μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας, δεν υπολογίζει 

τη διαδρομή της ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα. Η λύση που περιλαμβάνει την άμεση και 

τη διάχυτη ακτινοβολία  δίνεται: 
 

0 0/ '

, 0 , 0( ') ( )surf dir surf dirF F
   =         (3.52) 

 

όπου μο’ η διορθωμένη τιμή της ζενίθιας γωνίας. Έτσι προκύπτει μια διαφορά στην 

υπολογιζόμενη ακτινοβολία. Υποθέτοντας πως η μισή περίπου διαχέεται προς τα κάτω και η 

άλλη μισή προς τα πάνω, η διορθωμένη εξίσωση για την κανονικοποιημένη ολική καθοδική ροή 

είναι: 
 

0 0/ '

0 0 , 0 , 0

1
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       = +  −      (3.53) 

 

Για την ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος χρησιμοποιείται ο νόμος των Stefan-

Boltzman: 
 

4 (1 )surf surfF F  =  + −         (3.54) 

 

με ε την εκπεμψιμότητα του εδάφους. Επιπλέον υπολογίζεται η μερική παράγωγος των 

ανοδικών ροών μεγάλου μήκους κύματος σε κάθε ημι-επίπεδο του μοντέλου, ώστε να έχει 

μεγαλύτερη ακρίβεια το ποσοστό της ακτινοβολίας από την επιφάνεια.  

 

3.4.3  Τυρβώδεις μεταφορές και αλληλεπιδράσεις με την επιφάνεια 

Το συγκεκριμένο σχήμα περιλαμβάνει την τυρβώδη μεταφορά της θερμότητας, της ορμής 

(μάζας) και της υγρασίας, ανάμεσα στην επιφάνεια και τα κατώτερα επίπεδα του μοντέλου και 

υπολογίζει τις τάσεις των έξι προγνωστικών μεταβλητών (u,v,T,q,ql,qi) λόγω κατακόρυφης 
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ανάμιξης. Οι συγκεκριμένες λαμβάνονται ως η διαφορά μεταξύ του έμμεσου χρονικού βήματος 

από t σε t+1, ενώ ο υπολογισμός των διάφορων συντελεστών γίνεται σε χρόνο t. Η κατακόρυφη 

τυρβώδης μεταφορά αντιμετωπίζεται διαφορετικά στα επιφανειακά στρώματα και στα 

εξωτερικά. Στο επιφανειακό στρώμα οι ροές υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια πρώτης τάξης       

Κ-διάχυση. Στα εξωτερικά στρώματα εφαρμόζεται το ίδιο, εκτός από τα ασταθή οριακά 

στρώματα (ή μικτά στρώματα), όπου εκεί ισχύει το πλαίσιο EDMF (Eddy-Diffusivity Mass-Flux 

framework) [17]. 

Σκοπός του σχήματος EDMF είναι η περιγραφή των ροών μάζας στα μεγάλης κλίμακας 

ανοδικά ρεύματα αλλά και το μικρής κλίμακας κομμάτι της τυρβώδους διάχυσης. Έτσι 

υπολογίζονται οι συντελεστές στο μικτό μέρος των ασταθών (κατακόρυφων) οριακών 

στρωμάτων. Η επιλογή για το εάν ένα οριακό στρώμα είναι σταθερό ή ασταθές βασίζεται στη 

σταθερότητα της επιφάνειας, δηλαδή αν η ροή προς αυτήν είναι θετική τότε το στρώμα είναι 

ασταθές, ειδάλλως είναι σταθερό. 

Η εξίσωση για την τυρβώδη κατακόρυφη μεταφορά οπουδήποτε συντηρητικού μεγέθους φ 

είναι: 
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      (3.55) 

 

όπου Jφ η κατακόρυφη ροή (θετική προς τα κάτω), Κφ ο συντελεστής μεταφοράς στον οποίο 

προστίθεται ένας παράγοντας για τη ροή μάζας για το μικτό στρώμα για την περιγραφή των 

στροβίλων. Επειδή η ροή μάζας είναι μηδενική στην επιφάνεια και στην κορυφή του μικτού 

στρώματος οι οριακές συνθήκες ικανοποιούνται από την κατακόρυφη διάχυση: 
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όπου ptop η πίεση στην κορυφή του μοντέλου, Cφi ονομάζεται συντελεστής μεταφοράς, φsurf 

η τιμή του μεγέθους φ στην επιφάνεια, i = 1,…NT σημεία και το ποσοστό τους Fi.  

Η προσέγγιση του οριακού στρώματος εφαρμόζεται ανάμεσα στο χαμηλότερο επίπεδο του 

μοντέλου και της επιφάνειας για κάθε σημείο ξεχωριστά, με την υπόθεση ότι οι τυρβώδεις ροές 

είναι σταθερές με το ύψος και ανάλογες με τις επιφανειακές τιμές [8]. Οι ροές αυτές μπορούν 

να εκφραστούν χρησιμοποιώντας τη θεωρία ομοιότητας των Monin-Obukhov, σε όρους 

βαθμίδων ανέμου, ξηρής στατικής ενέργειας και ειδικής υγρασίας: 
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ενώ οι παράμετροι u*, s*, q* μπορούν να εκφραστούν με όρους επιφανειακών ροών Jφ: 
 

2

*u J =  

* * Su s J =            (3.59) 

* * qu q J =  

 

όπου L είναι το μήκος Obukhov που ορίζεται ως: 
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= +      (3.60) 

με Q0v την εικονική ροή θερμοκρασίας στο επιφανειακό στρώμα, κ η σταθερά von Karman 

(=0,4), Tn η θερμοκρασία αναφοράς στο χαμηλότερο επίπεδο n κοντά στην επιφάνεια,                        

ε = (Rvap/ Rdry) – 1, όπου Rvap και Rdry η σταθερά των αερίων για τους υδρατμούς και τον ξηρό 

αέρα αντίστοιχα. Στο επιφανειακό στρώμα οι συναρτήσεις (3.58) γίνονται: 
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όπου z0M, z0H, z0Q είναι το μήκος τραχύτητας για την ορμή, τη θερμότητα και την υγρασία  
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 αντίστοιχα. Οι συναρτήσεις βαθμίδας Ψ εξάγονται από τις (3.58) με τη βοήθεια της σχέσης           

Φ = 1 – ζ(∂Ψ/∂ζ). Οι σχέσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την εύρεση του προφίλ του ανέμου 

(~10m), της θερμοκρασίας και υγρασίας (~2m), ανάμεσα στα χαμηλότερα επίπεδα και την 

επιφάνεια. 

Η θερμοκρασία στα 2m υπολογίζεται διαγνωστικά και μπορεί να περιέχει όμως κάποια 

σφάλματα όπως για παράδειγμα: 

• Τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία τη νύχτα τείνει να είναι λίγο ψηλότερη 

από την κανονική, ενώ η ημερήσια μεταβολή μπορεί να υποεκτιμηθεί  

• Τους χειμερινούς μήνες τη νυχτερινές ώρες οι τιμές της θερμοκρασίας μπορεί να 

είναι πιο ψυχρές ειδικά σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλη τραχύτητα 

εδάφους  

• Οι ελάχιστες τιμές μπορεί να είναι πιο χαμηλές στην Ευρώπη, αλλά στις βορειο-

ευρωπαϊκές περιοχές είναι πιθανό η θερμοκρασία να υπολογίζεται μεγαλύτερη 

ακόμα και 10 οC  

• Τα σφάλματα αυτά μπορεί να προκύπτουν λόγω: i) σύζευξης των επιφανειακών 

ροών θερμότητας του εδάφους ή της βλάστησης, ii) της θερμοκρασίας των λιμνών 

(αν είναι παγωμένες ή όχι), iii) της μειωμένης μίξης του οριακού επιπέδου όταν 

πνέουν ήπιοι άνεμοι, iv) του εύρους, του πάχους και της ύπαρξης χαμηλών νεφών, 

v) της κάλυψης από χιόνι vi) της υγρασίας (αν είναι πολύ χαμηλή τότε η μέγιστη 

θερμοκρασία μπορεί να βγει πολύ ψηλή) 

 

3.4.4 Επιφάνεια και ορογραφία 

Η ορογραφία της επιφάνειας μέσα σε μια πλεγματική στήλη διασταυρώνεται με τα επίπεδα 

του μοντέλου και συνεπώς επηρεάζει τις ατμοσφαιρικές ροές. Υποθέτοντας ότι τα βουνά έχουν 

ελλειπτικό σχήμα και η διακύμανση του ύψους καθορίζεται από την παράμετρο b στην 

διεύθυνση κατά μήκος των κορυφογραμμών και την παράμετρο a, κάθετη στις κορυφογραμμές, 

τέτοια ώστε η ανισοτροπία του βουνού να είναι γ = a/b ≤ 1, τότε η γεωμετρία του βουνού μπορεί 

να γραφεί σε καρτεσιανές συντεταγμένες στη μορφή: 
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        (3.65) 

 

Έτσι η συντεταγμένη σ που ακολουθεί την κλίση του βουνού είναι: 
 

2 2( )
'

h

x



=


          (3.66) 

όπου x’ = xcosθ + ysinθ, με θ τη γωνία ως προς τον x άξονα. 
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3.5  Παραμετροποιήσεις εδάφους, λιμνών, κυμάτων και ωκεανών 

Το σχήμα HTESSEL (Hydrology Tiled ECMWF Scheme for Surface Exchanges over Land) 

προσομοιάζει τις επιφανειακές ροές ενέργειας και νερού και όπου χρειάζεται τις αντίστοιχες 

υπόγειες ποσότητες. Στη διεπιφάνεια μεταξύ εδάφους και ατμόσφαιρας κάθε πλεγματικός 

κύβος χωρίζεται σε κλάσματα, με μέχρι έξι κλάσματα πάνω από το έδαφος και μέχρι δύο πάνω 

από θάλασσες ή λίμνες. Κάθε κλάσμα έχει τις δικές του ιδιότητες που καθορίζουν διαφορετικές 

ροές θερμότητας και νερού, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ενεργειακών 

εξισώσεων για τις επιφανειακές θερμοκρασίες λαμβάνοντας υπόψιν και το είδος της επιφάνειας 

του εδάφους (ψηλή ή χαμηλή βλάστηση, χιόνι, νερό ή πάγο, αλλά και την τυπική απόκλιση της 

ορογραφίας) [30].  

Η αναπαράσταση των λιμνών, των ποταμών και των ακτογραμμών έχει μεγάλη σημασία για 

τις θερμικές ροές ενέργειας που επηρεάζουν τις αλλαγές φάσης του νερού και γίνεται μέσω του 

σχήματος Flake (Fresh-water Lake model). Το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ πολύπλοκο και 

προσαρμόζεται εύκολα για εφαρμογές αριθμητικής πρόβλεψης του καιρού και σε όλες τις 

κλιματικές συνθήκες. Τέλος γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των σχημάτων ECWAM και ΝΕΜΟ 

που χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση των ωκεανών και των κυμάτων   

 

3.5.1 Το σχήμα HTESSEL 

Οι επιφανειακές ροές υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε κλάσμα εντός της κάθε 

πλεγματικής στήλης, οδηγώντας σε διαφορετικές λύσεις για το ισοζύγιο ενέργειας και της 

επιφανειακής θερμοκρασίας, η οποία σχηματίζει τη διεπιφάνεια μεταξύ εδάφους και 

ατμόσφαιρας [19]. Η εξίσωση ενέργειας λαμβάνει υπόψιν τη μερική απορρόφηση της άμεσης 

ηλιακής ακτινοβολίας (1-FRs,i) στο επιφανειακό στρώμα, ενώ η υπόλοιπη ενέργεια περνάει στο 

έδαφος έτσι ώστε: 

4

, , , , , 1(1 )(1 ) ( ) ( )Rs i i s T sk i i v s i sk i sk if a R R T H L E T T − − + − + + =  −    (3.67) 
 

όπου ο δείκτης i δηλώνει το κλάσμα, RS και RT είναι η προς τα κάτω ακτινοβολία μικρού και 

μεγάλου μήκους κύματος αντίστοιχα, σ η σταθερά Stefan-Boltzman, Τ1 η θερμοκρασία του 

ανώτερου στρώματος του εδάφους ή του χιονιού, Hi η ροή θερμότητας, Lv,sEi  η λανθάνουσα 

ροή θερμότητας εξάτμισης από το έδαφος, Λsk,i η αγωγιμότητα της επιφάνειας. Παρουσία 

χιονιού [12] η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή: 

( ) N B INTsn
sn sn sn s sn sn sn f sn sn

T
C D R L E H G L M Q

t



= + + − − −


    (3.68) 

 

όπου (ρC)sn είναι η ογκομετρική θερμική χωρητικότητα (J m-3 K-1), Dsn το πάχος του 

στρώματος του χιονιού (m), Tsn η θερμοκρασία του χιονιού (Κ), 
N

snR  η καθαρή ακτινοβολία,
snH  
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και 
B

snG  είναι οι ροές ακτινοβολίας (W/m2), Esn και Msn οι ροές μάζας για την εξάχνωση και την 

τήξη του χιονιού αντίστοιχα (kg m-2 s-1), που σχετίζονται με την λανθάνουσα θερμότητα της 

εξάχνωσης Ls και της τήξης Lf (J/kg) και 
INT

snQ είναι η ανταλλαγή θερμότητας για τις εσωτερικές 

αλλαγές φάσης τις οποίες δηλώνει ο δείκτης INT. 

Απουσία εσωτερικών αλλαγών φάσης η μεταφορά θερμότητας στο έδαφος θεωρείται ότι 

ακολουθεί το νόμο του Fourrier για τη διάχυση: 
 

( ) ( )soil T

T T
C

t z z
 

  
=

  
         (3.69) 

 

όπου (ρC)soil η ογκομετρική θερμική χωρητικότητα του εδάφους, Τ η θερμοκρασία του 

εδάφους, z η κατακόρυφη συντεταγμένη (πχ. η απόσταση από την επιφάνεια, θετική προς τα 

κάτω) και λΤ η θερμική αγωγιμότητα (W m-1 K-1). Η εξίσωση αυτή υποθέτει πως οι θερμικές ροές 

είναι κυρίως κατακόρυφης διεύθυνσης. 

Σε ψηλά και μεσαία γεωγραφικά πλάτη οι αλλαγές φάσης του νερού στο έδαφος έχουν 

μεγάλη σημασία για τις ενεργειακές μεταφορές του εδάφους. Η κατάλληλη αναθεώρηση της 

στερεής φάσης του νερού στο έδαφος περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις: 

• Τις θερμικές επιρροές που σχετίζονται με τη λανθάνουσα θερμότητα της 

μίξης/παγοποίησης  

• Τις αλλαγές στην αγωγιμότητα του εδάφους λόγω παρουσίας πάγου 

• Την καταστολή της διαπνοής των φυτών παρουσία πάγου στο έδαφος  

• Τη μεταφορά του νερού στο έδαφος  
 

Έτσι στην (3.69) προστίθεται ένας παραπάνω όρος και γίνεται: 
 

( ) ( ) I
soil T fus w

T T
C L

t z z t


  

  
= +

   
       (3.70) 

 

όπου θI το ογκομετρικό περιεχόμενο σε νερό/πάγο, ρw η πυκνότητα του νερού και Lfus η 

λανθάνουσα θερμότητα της μίξης. 

 

3.5.2 Το σχήμα Flake 

Το κατακόρυφο προφίλ της θερμοκρασίας στο σχήμα αυτό αποτελείται από ένα μικτό 

επίπεδο στην κορυφή με ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας [8] και ένα θερμοκλινές 

στρώμα, του οποίου το άνω όριο βρίσκεται στον κάτω μέρος του μικτού επιπέδου και το κάτω 

όριο στον πάτο της λίμνης.  
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Οι βασικές μεταβλητές που υπολογίζει το Flake είναι η θερμοκρασία και το βάθος του 

προαναφερθέν μικτού στρώματος TML και dML,  η μέση θερμοκρασία ΤΜΝ και η θερμοκρασία του 

πυθμένα ΤΒL, ο παράγοντας σχήματος ξΜL, η θερμοκρασία στην άνω επιφάνεια του πάγου Τice 

και το πάχος του dice και δίνονται από τις σχέσεις: 
 

(1 )( )ML
MN ML ML ML BL

l

d
T T T T

d
= − − −        (3.71) 

 
1

( )ML
ML s s ML ML

w w

dT
d G I G I d

dt c
= + − −       (3.72) 

 

όπου cw η ειδική θερμότητα του νερού, Gs και Is οι τιμές στην επιφάνεια της κατακόρυφης 

ροής θερμότητας και της θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία αντίστοιχα, GML η ροή στο 

κάτω μέρος του μικτού στρώματος, Ι η ροή ακτινοβολίας συναρτήσει του βάθους. Αν υπάρχει 

πάγος η ροή θερμότητας ακολουθεί όπως ανωτέρω το νόμο διάχυσης του Fourrier: 
 

( ) ( )I I
I I

T T
C

t z z
 

 
=

  
         (3.73) 

 

με (ρC)I = 1,88 x 106 J m-3 K-1 η ογκομετρική θερμική χωρητικότητα του πάγου, ΤΙ η 

θερμοκρασία του πάγου και λ = 2,03 W m-1 K-1 η θερμική αγωγιμότητα. 

 

3.5.3 Τα σχήματα ECWAM και ΝΕΜΟ 

Το σχήμα ECWAM περιγράφει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των κυμάτων που 

δημιουργούνται από τους ανέμους, καθώς επίσης και το ύψος, τη διεύθυνση και την περίοδό 

τους [8]. Έτσι λοιπόν κάνει εκτίμηση του δισδιάστατου επιφανειακού φάσματος των κυμάτων 

σε παράκτια αλλά και υπερωκεάνια νερά, περιγράφοντας πόση είναι η ενέργεια των κυμάτων 

για δεδομένη συχνότητα των κυμάτων και διεύθυνσή τους [26]. Αλλαγές στο φάσμα των 

κυμάτων εξάγονται από τις εξής διαδικασίες: 

• Μεταφορά κυμάτων 

• Διάθλαση κυμάτων 

• Δημιουργία και αλληλεπίδραση ανέμου-κυμάτων 

• Μη γραμμικές κυματικές αλληλεπιδράσεις 

• Διασπορά των κυμάτων που αφρίζουν λόγω τριβής στη βάση τους  

 

Η εξίσωση για το ενεργειακό ισοζύγιο δίνεται σε όρους φάσματος της ενεργής πυκνότητας 

Ν(k,x,t) με x το διάνυσμα θέσης, k το κυματάνυσμα, το οποίο έχει αντίστοιχο ρόλο με την 
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πυκνότητα σωματιδίων στην κβαντική φυσική και συνεπώς υπάρχει αναλογία μεταξύ 

κυματομάδων και σωματιδίων. Σε σφαιρικές συντεταγμένες η εξίσωση αυτή έχει τη μορφή: 
 

1(cos ) ( cos ) ( ) ( ) ( )N N N N N S
t

     
   

−    
+ + + + =

    
   (3.74) 

 

με τους ρυθμούς μεταβολής θέσης και κατεύθυνσης του κυματοπακέτου να είναι: 
 

 
1( cos )g northc U R  −= −         (3.75) 

1( sin )( cos )g eastc U R   −= −         (3.76) 

1sin tang Dc R   −= +          (3.77) 

t



=


           (3.78) 

gc
k


=


           (3.79) 

1cos
sin ( )

cos
D kR


 

  

−  
= −  

  
       (3.80) 

in nl ds botS S S S S= + + +  

   

όπου θ η διεύθυνση, λ και φ το γεωγραφικό μήκος και πλάτος αντίστοιχα, Ω είναι η σχέση 

διασποράς ή αλλιώς η γωνιακή συχνότητα ω = Ω(k,x,t), R η ακτίνα της γης, cg η ομαδική 

ταχύτητα, Unorth = U(x,t) και Ueast = U(x,t) είναι τα ρεύματα με κατεύθυνση προς τα βόρεια και 

ανατολικά αντίστοιχα και τέλος οι όροι Sin, Snl, Sds, Sbot αντιπροσωπεύουν (με τη σειρά) την 

επίδραση του ανέμου, την αλληλεπίδραση των κυμάτων μεταξύ τους, τη διασπορά λόγω των 

κυμάτων που αφρίζουν, την επιρροή της τριβής στη βάση τους. 

Το σχήμα ΝΕΜΟ (the Nucleus for European Modelling of the Ocean) κάνει τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις της κυκλοφορίας των ωκεανών και αναπαράγει τα χαρακτηριστικά της, όπως 

η θερμική διακύμανση σε εποχιακές μεταβολές αλλά και σε μικρή χρονική κλίμακα. Έχει 

οριζόντια ανάλυση περίπου 28 km και 0,25 μοίρες, ενώ αποτελείται από 75 κατακόρυφα 

επίπεδα από τα οποία τα περισσότερα είναι συγκεντρωμένα κοντά στην επιφάνεια (υπάρχουν 

18 επίπεδα στα πρώτα 50 m βάθος). Είναι συζευγμένο επίσης με το σχήμα LIM2 (Louvain-la-

Neuve Sea Ice Model) για την ακριβέστερη πρόγνωση της μεταβολής της θερμοδυναμικής 

εξέλιξης της επιφάνειας της θάλασσας, των ρευμάτων και της έκτασης του πάγου, κυρίως στις 

πολικές περιοχές. 
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3.6  Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων 

Οι εξισώσεις στο IFS λύνονται με το συνδυασμό των μεθόδων που έχουν εξηγηθεί στο 

κεφάλαιο 2, ενσωματώνοντας κάποιες παραμετροποιήσεις ανάλογα με το εξεταζόμενο πεδίο. 

 

3.6.1 Μετασχηματισμοί κατά Euler των εξισώσεων 

Για την περιγραφή των διάφορων μεγεθών χρησιμοποιούνται οι συντεταγμένες (λ,θ,n) που 

αντιπροσωπεύουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος αντίστοιχα, ενώ το n είναι μια υβριδική 

κατακόρυφη συντεταγμένη, μονοτονική συνάρτηση της πίεσης και επίσης εξαρτάται από την 

επιφανειακή πίεση n(p,ps).  

Για τον άνεμο χρησιμοποιούνται οι συντεταγμένες U=ucosθ και V=vcosθ (όπου u,v οι 

οριζόντιες συνιστώσες σε σφαιρικές συντεταγμένες) και οι εξισώσεις είναι: 
 

2

1 1
( cos ) (ln )

cos
dry v u u

U U U U
U V n fV R T p P K

t a n a




    

      
+ + + − + + = +       

 (3.81) 

2 2

2

1 cos
cos sin ( ) (ln )

cos
dry v V V

V V V V
U V U V n fU R T p P K

t a n a

 
 

    

        
+ + + + + + + + = +           

 

            (3.82) 

όπου α η ακτίνα της γης, n η κατακόρυφη ταχύτητα, φ το γεωδυναμικό, Rdry η σταθερά των 

αερίων για ξηρό αέρα, τα Pu και Pv αντιπροσωπεύουν τις συνεισφορές των παραμετροποιήσεων 

διαδικασιών, τα Κu και Κv είναι όροι οριζόντιας μεταφοράς και Τv η εικονική θερμοκρασία που 

ορίζεται ως: 
 

1 ( 1)
vap

v

dry

R
T T q

R

 
= + − 

  
         (3.83) 

 

με Τ η θερμοκρασία και q η ειδική υγρασία. 

Η θερμοδυναμική εξίσωση είναι: 
 

2

1
( cos )

cos (1 ( 1) )

v
T T

kTT T T T
U V n P K

t a n q p




   

   
+ + + − = +

    + −
   (3.84) 

 

όπου k = Rdry/cPdry, ω η γωνιακή ταχύτητα (ω=dp/dt) και δ = cPvap/cPdry.  

Η εξίσωση της υγρασίας γίνεται: 
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2

1
( cos )

cos
q q

q q q q
U V n P K

t a n


  

   
+ + + = +

   
     (3.85) 

 

ενώ η εξίσωση συνέχειας είναι: 
 

0H

p p p
v n

t n n n n

         
+ + =     

         
       (3.86) 

 

με τον τελεστή   σε σφαιρικές συντεταγμένες και vH = (u,v) ο οριζόντιος άνεμος. 

Το γεωδυναμικό φ ορίζεται από την υδροστατική εξίσωση ως εξής: 
 

dry vR T p

n p n

 
= −

 
          (3.87) 

Εκφράσεις για την κατακόρυφη ταχύτητα και την επιφανειακή πίεση (της οποίας 

χρησιμοποιείται συνήθως ο λογάριθμός της), μπορούν να εξαχθούν ολοκληρώνοντας την (3.86): 
 

0

n

H

p p p
n v dn

n t n

   
= − −  

   
         (3.88) 

1

0

s
H

p p
v dn

n n

  
= −   

  
   ή ( )

1

0

1
ln s H

s

p
p v dn

n p n

  
= −  

  
   (3.89) 

 

3.6.2 Χωρική και χρονική διακριτοποίηση 

Στην αρχική έκδοση του IFS για την κατακόρυφη διακριτοποίηση χρησιμοποιείται η μέθοδος 

των πεπερασμένων διαφορών [8] και τα επίπεδα του μοντέλου καθορίζονται από την πίεση στις 

διεπιφάνειες μεταξύ τους ή αλλιώς στα ημι-επίπεδα δηλαδή: 
 

1/2 1/2 1/2k k k sp A B p+ + += +          (3.90) 
 

με Α και Β σταθερές που καθορίζουν την κατακόρυφη συντεταγμένη p. Για παράδειγμα η 

σχέση για την κατακόρυφη συντεταγμένη n  και την υδροστατική εξίσωση παίρνει τη μορφή 

αντίστοιχα: 
 

1/2

11/2

1
(ln ) ( ln )

k

s k s j j j s j

jk s

p
n p B p D p v p

n t p
+

=+

    
= − +  +     

     
   (3.91) 
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1/2

1/2

1 1/2

( ) ln
NLEV

j

k s dry v j

j k j

p
R T

p
 

+

+

= + −

 
= +   

 
        (3.92) 

 

ενώ η γενική έκφραση για μια μεταβλητή Χ είναι: 
 

1 1

1/2 1/2

1
( ) ( )

2
k k k k

k k kk

X p p
n n X X n X X

n p n n
+ −

+ −

        
= − + −      

         
   (3.93) 

 

Στις τελευταίες εκδόσεις έχει εισαχθεί και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, στην 

οποία όλες οι μεταβλητές υπολογίζονται σε ολόκληρα επίπεδα και όχι σε ημι-επίπεδα όπως 

προηγουμένως. Η κατακόρυφη συντεταγμένη ορίζεται τώρα ως: 
 

s

k k k

p dA dB
p

n dn dn

     
= +     

     
        (3.94) 

Η πίεση σε οποιοδήποτε επίπεδο γίνεται με ολοκλήρωση γίνεται από την κορυφή της 

ατμόσφαιρας μέχρι του επίπεδο που εξετάζεται, μέσω του τύπου: 
 

0
( ) ( )

n

F n f x dx=            (3.95) 

 

η οποία για την αναπαράσταση στο χώρο των πεπερασμένων στοιχείων προσεγγίζεται ως: 
 

2 2

1 1

0
( ) ( )

K M
n

i i i i

i K i M

C d n c e x dx
= =

=           (3.96) 

 

όπου Ci οι συντελεστές διαστολής της F(n) ως γραμμικός συνδυασμός των συναρτήσεων 

βάσης di(n) και ci οι συντελεστές διαστολής της f(n) ως γραμμικός συνδυασμός των 

συναρτήσεων βάσης ei(n). 

Για τη χρονική διακριτοποίηση χρησιμοποιούνται οι τελεστές: 
 

( ) / 2t X X X t + −= −           (3.97) 

( 2 )tt X X X X+ − = − +          (3.98) 
 

όπου το Χ αναπαριστά την αρχική τιμή της μεταβλητής σε χρόνο t, Χ+ η τιμή σε χρόνο t+Δt, 

Χ- η τιμή σε t-Δt. Στη συνέχεια εισάγεται ο τελεστής Α(x) στις τρεις διαστάσεις: 
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2

1
( )

cos

x x x
A X U Vco n

a n


  

   
= + + 

   
       (3.99) 

 

Με τη βοήθεια αυτών των τελεστών οι σχέσεις (3.81)-(3.85) γίνονται: 
 

1
( ) (ln ) (ln )

2
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t dry v U U tt dry sU A U fV R T p P K R T p
a a
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            (3.100) 

2 2
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V V tt dry sP K R T p
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 (3.101) 

 ( )
(1 ( 1) ) 2

v
t T T tt

kT
T A T P K D

q p

 
 


+ − = + − 

+ −
     (3.102) 

( )t q qq A q P K + = +          (3.103) 
 

με β = 1 μια παράμετρο του ημι-έμμεσου σχήματος, Tref = 300K η θερμοκρασία αναφοράς 

και οι συντελεστές  ,   αντιστοιχούν σε τανυστές. 

 

3.6.3 Η μέθοδος του φασματικού μετασχηματισμού 

Ο μετασχηματισμός ενός πεδίου Χ(λ,μ), όπου λ το γεωγραφικό μήκος και μ το συνημίτονο 

του γεωγραφικού πλάτους σε σφαιρικές αρμονικές, είναι ένας μετασχηματισμός Fourrier κατά 

γεωγραφικό μήκος: 
 

2

0

1
( ) ( , )

2

im d

mX X e


   


−=          (3.104) 

 

ο οποίος ακολουθείται από ένα μετασχηματισμό Legendre κατά γεωγραφικό πλάτος για 

κάθε συντελεστή Fourrier με ζωνικό κυματάριθμο m: 
 

1

1

1
( ) ( )

2

m m

n m nX X P d  
−

=          (3.105) 
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όπου 
m

nP   το κανονικοποιημένο πολυώνυμο Legendre. Ο υπολογισμός του ολοκληρώματος 

γίνεται μέσω της σχέσης: 
 

1

( ) ( )
latN

m m

n k m k n k

k

X w X P 
=

=         (3.106) 

 

όπου μκ οι ρίζες των αρχικών πολυωνύμων Legendre, Nlat τα γεωγραφικά πλάτη μεταξύ των 

δύο πόλων στο πάνω γκαουσσιανό πλέγμα και wk οι συντελεστές βάρους. 

Για τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourrier και Legendre, δηλαδή την επιστροφή από τον 

φασματικό χώρο στα πραγματικά σημεία του πλέγματος χρησιμοποιείται τριγωνική αποκοπή: 
 

0

( , ) ( )
N

m m im

n n

n n m n

X X P e   
= −  

=          (3.107) 

 

 

3.6.4 Η μέθοδος semi-Lagrange στο IFS 

Η γενική μορφή τη εξίσωσης του μοντέλου [8] είναι: 
 

( )
dX X

A X R L N
dt t


 + =  +


        (3.108) 

 

όπου το Α έχει οριστεί στην (3.99), L και Ν αντιστοιχούν στους γραμμικούς και μη 

γραμμικούς όρους του R αντίστοιχα. Για ένα διάστημα (t-Δt, t+Δt) η σχέση προσεγγίζεται από 

την: 
 

0

2

X X
R

t

+ −−
=


          (3.109) 

 

όπου οι δείκτες +,0,- δηλώνουν τα σημεία της τροχιάς: το σημείο άφιξης (x,t+Δt), το μεσαίο 

(ενδιάμεσο) σημείο της τροχιάς (x-α,t) και το σημείο εκκίνησης (x-2α,t-Δt). Επίσης η (3.98) 

παίρνει τη μορφή: 
 

( ( , ) ( , )) ( ( 2 , ) ( 2 , ))tt X X x t t X x t X x a t t X x a t = + − + − − − −    (3.110) 
 

Η διακριτοποίηση γίνεται με βάση τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην παράγραφο 3.6.2 

χρησιμοποιώντας και τις τρεις ανωτέρω εκφράσεις. 
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Η μέθοδος αυτή ενσωματώνει δύο τρόπους επίλυσης: 

➢ Το σχήμα δύο χρονικών επιπέδων, όπου η (3.109) παίρνει τη μορφή: 
 

* *1 1
( ) ( )

2 2

A D
D A D A

X X
L L N N

t

+ −
− +−

= + + +


       (3.111) 

 

με ( , )AX X x t t+ = +   είναι η τιμή στο σημείο άφιξης σε χρόνο t+Δt, ( , )DX X x a t− = −  η τιμή 

στο σημείο εκκίνησης σε χρόνο t, AL+
, DL−

 οι γραμμικοί όροι στα σημεία άφιξης και εκκίνησης 

αντίστοιχα και *N οι μη γραμμικοί όροι.  

➢ Το σχήμα SLAVEPP (Semi-Lagrangian Averaging of Physical Parametrizations), όπου η (3.111) 

γίνεται: 
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            (3.112) 

όπου οι μεταβλητές Ρ δείχνουν την πρώτη πρόβλεψη για την παραμετροποίηση των 

δυναμικών διεργασιών όπως των νεφών, της ακτινοβολίας, των βαρυτικών κυμάτων σε χρόνο 

t+Δt.  

Η διαφορά των δύο σχημάτων είναι ότι στο πρώτο οι παραμετροποιήσεις ισχύουν για το 

σημείο άφιξης μόνο, ενώ στο δεύτερο χρησιμοποιείται και το σημείο εκκίνησης [25] και 

επιπλέον, οι παραμετροποιήσεις της ακτινοβολίας, της κατακόρυφης μεταφοράς και των νεφών 

εξομαλύνονται κατά μήκος της τροχιάς της κίνησης, ενώ οι συνεισφορές της κατακόρυφης 

διάχυσης και των βαρυτικών κυμάτων υπολογίζονται στο σημείο άφιξης μόνο. 

 

 

3.7  Η μέθοδος 4D-VAR του IFS για την αφομοίωση δεδομένων 

Στο IFS χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η μέθοδος 4D-VAR για την διαδικασία αφομοίωσης 

και αξιολόγησης κάθε βήματος κατά την πρόγνωση. Χρησιμοποιείται λοιπόν μια διαδικασία 

βελτιστοποίησης όπου η κάθε αρχική συνθήκη προσαρμόζεται για να ταιριάζει με τις 

παρατηρήσεις μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό παράθυρο και να παραμένει όσο γίνεται πιο 

κοντά στην πρώτη υπόθεση [41], χρησιμοποιώντας μία συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ 

παρατηρήσεων και της ανάλυσής τους. Το 4D-VAR δημιουργεί μια αλληλουχία καταστάσεων 

που να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στις διαθέσιμες παρατηρήσεις, τις οποίες 

συγκρίνει με τις προσδοκώμενες για το χρόνο και τη θέση που βρίσκονται, με αποτέλεσμα κάθε 

φορά να αντλούνται πληροφορίες από τον προηγούμενο κύκλο πρόγνωσης για τον επόμενο. 
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Η μέθοδος βασίζεται σε μια σταδιακή και επαναληπτική προσέγγιση μπροστά και πίσω στο 

χρόνο, ώστε η ανάλυση να προσαρμόζεται προς τις παρατηρήσεις και να επιφέρει σταθερές 

προσεγγίσεις με όλες τις αντίστοιχες μεταβλητές. Συνεπώς, για παράδειγμα, μια σειρά 

παρατηρήσεων από δορυφόρο στο υπέρυθρο για την υγρασία που παρουσιάζει μία αλλαγή της 

ατμοσφαιρικής δομής, θα περιέχει μια διόρθωση όχι μόνο για την υγρασία, αλλά και για τον 

άνεμο και τη θερμοκρασία, επιφέροντας καλύτερη ακρίβεια.  

 

Σχήμα 3.7: (αριστερά) Η ανάλυση 4D-VAR καθορίζει τη διόρθωση στην αρχική πρόγνωση υποβάθρου και 

τις παρατηρήσεις και είναι σχεδόν ο μέσος όρος τους. (δεξιά) Το σφάλμα των παρατηρήσεων και του 

μοντέλου και πως προσομοιώνεται μέσω του EDA [41]  

 

 

Σχήμα 3.8: Απεικόνιση της διαδικασίας αφομοίωσης δεδομένων [41]  
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Για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας, μια σειρά τρίωρων προγνώσεων που ξεκινάει από 

την αρχή της διαδικασίας, υπολογίζεται από 25 αναλύσεις-διαταραχές ίσων πιθανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές που παράγονται από αυτή τη “στοχαστική” αφομοίωση δεδομένων 

(Ensemble of Data Assimilations, EDA), χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επίσης των 

στοχαστικών προγνώσεων. Τα πλεονεκτήματα της στοχαστικής αφομοίωσης δεδομένων είναι 

ότι παρέχει ευρύτερες και πιο ομοιογενείς διαταραχές και προσπαθεί να υπολογίσει άμεσα την 

αβεβαιότητα της ανάλυσης, ενώ το μειονέκτημα είναι η σχετικά μικρή διασπορά των 

διαταραχών. 

Κάθε πρόγνωση λοιπόν δε λειτουργεί ξεχωριστά, αλλά χρησιμεύει και για την εξαγωγή της 

επόμενης, παρέχοντας πληροφορίες και τις αρχικές συνθήκες. Μία ισορροπία μεταξύ των 

περισσότερων παρατηρήσεων που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο και του χρόνου που 

απαιτείται για την ενσωμάτωσή τους είναι επιτακτικής σημασίας, ώστε να είναι πρακτικά 

χρήσιμες οι προγνώσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένας χρονικός διαχωρισμός που εισέρχονται τα 

δεδομένα σε δύο περιόδους.  

Στην ανάλυση καθυστερημένης αποκοπής τα υπάρχοντα δεδομένα χρησιμοποιούνται 

κυρίως για την πρόγνωση υποβάθρου και για μικρά χρονικά βήματα, ενώ η ανάλυση ξεκινά 14 

ώρες μετά την ονομαστική ώρα περιλαμβάνοντας περισσότερες παρατηρήσεις για καλύτερη 

ακρίβεια. Αναλυτικότερα, η ανάλυση των 00UTC ξεκινά στις 14UTC και χρησιμοποιεί όλες τις 

παρατηρήσεις μεταξύ 21-09UTC που φθάνουν πριν τις 14UTC, ενώ η ανάλυση των 12UTC ξεκινά 

στις 02UTC και χρησιμοποιεί όλες τις παρατηρήσεις μεταξύ 09-21UTC που φθάνουν πριν τις 

02UTC. Για τις αρχικές συνθήκες και την πρώτη υπόθεση τα δεδομένα για την ανάλυση 4D-VAR 

παρέχονται από μια πρόγνωση Τ+15hr βασισμένη στην ανάλυση του προηγούμενου κύκλου. 

Συνεπώς μια σύντομη πρόγνωση τρέχει με βάση την ανάλυση των 18UTC η οποία χρησιμοποιεί 

τα δεδομένα του κύκλου των 12UTC, με τις αρχικές συνθήκες να δίνονται εδώ από την πρόγνωση 

Τ+3hr και τα δεδομένα υποβάθρου από τις Τ+6hr μέχρι τις Τ+15hr (00UTC μέχρι 09UTC).  

Η ανάλυση σύντομης αποκοπής, ξεκινά 4 ώρες μετά την ονομαστική ώρα του μοντέλου, το 

οποίο χρονικό διάστημα όμως είναι αρκετό για να καλύψει το ~85% των παρατηρήσεων. 

Δηλαδή εδώ η ανάλυση των 00UTC ξεκινάει στις 04UTC χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις των 

21-03UTC και ομοίως η ανάλυση των 12UTC ξεκινάει στις 16UTC με τα δεδομένα που έχουν 

φτάσει στο χρονικό διάστημα των 09-15UTC. Οι αρχικές συνθήκες για την ανάλυση των 00UTC 

παρέχονται από μία σύντομη πρόγνωση βασισμένη στην ανάλυση των 18UTC η οποία εξάγεται 

από τη διαδικασία της καθυστερημένης αποκοπής των 12UTC. Αντιστοίχως, οι αρχικές συνθήκες 

για την ανάλυση των 12UTC παρέχονται από τη σύντομη πρόγνωση των 06UTC που εξάγεται 

από την ανάλυση καθυστερημένης αποκοπής των 00UTC.  
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Σχήμα 3.9: Η διαδικασία αφομοίωσης δεδομένων καθυστερημένης αποκοπής όπως γίνεται σε κάθε 

χρονικό βήμα, όπου αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων κύκλων και παρέχει τις αρχικές 

συνθήκες για τον επόμενο κύκλο ανάλυσης [41]  

 

Σχήμα 3.10: Η διαδικασία αφομοίωσης δεδομένων σύντομης αποκοπής, η οποία λειτουργεί αντίστοιχα 

με την καθυστερημένη αποκοπή με διαφορετικό χρονικό παράθυρο για τη συλλογή των δεδομένων     

για κάθε κύκλο [41]  
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3.8  Στοχαστική πρόγνωση 

Κάθε αριθμητικό μοντέλο είναι αναπόφευκτο να περιέχει ένα ποσοστό σφάλματος [22], 

συνεπώς καμία πρόγνωση δε γίνεται να δίνει συνεχώς σταθερά και ακριβή αποτελέσματα, όπως 

έχει ήδη εξηγηθεί στο κεφάλαιο 2. Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί [10] και συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται, για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και γνώση της αβεβαιότητας που υπάρχει 

σε κάθε πρόγνωση. Η μέθοδος της στοχαστικής πρόγνωσης του ECMWF βασίζεται στην ιδέα πως 

μια ανακριβής πρόγνωση είναι συνδυασμός των σφαλμάτων της αρχικής ανάλυσης και των 

ανεπαρκειών του μοντέλου, με το πρώτο να είναι κυρίαρχο στις πέντε πρώτες μέρες περίπου 

[41]. Τα σφάλματα αυτά διευρύνονται όταν η ατμόσφαιρα είναι ευμετάβλητη, ιδιαίτερα όταν 

αναπτύσσονται ισχυρά βαροκλινικά συστήματα και κατά συνέπεια αποτελούν μία ένδειξη για 

τα τι καιρικά φαινόμενα είναι πιθανό να αναπτυχθούν και ποια όχι [11,13]. 

Για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας η κάθε στοχαστική πρόγνωση αποτελείται από 50 

μέλη, δηλαδή 50 διαταραγμένες αρχικές καταστάσεις και μία αδιατάρακτη, που αποκαλείται 

κεντρικό μέλος (the control member, CTRL). Η δημιουργία των 50 μελών αυτών δίνει ως 

αποτέλεσμα ένα εύρος πιθανοτήτων, ενώ μπορούν να αποκλίνουν δραστικά μεταξύ τους ή να 

παραμένουν παρόμοιες. Για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας διαταραχές εισάγονται 

συνεχώς στα 50 μέλη της πρόγνωσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, αλλά όχι στο κεντρικό 

μέλος. Οι συγκεκριμένες διαταραχές εισάγονται από τα σχήματα SKEB (Stochastic Kinetic Energy 

Backscatter scheme) και SPPT (Stochastically Perturbed Parameterisation Tendencies Scheme). 

Η επεξεργασία των στοχαστικών προγνώσεων απαιτεί μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, οπότε για 

εξοικονόμηση χρόνου τρέχει σε χαμηλότερη ανάλυση από πρόγνωση HRES (18km έναντι 9km). 

 

 

Σχήμα 3.11: Οι διαταραχές του EF για τη θερμοκρασία και πως σχηματίζουν μια κατανομή 

πιθανοτήτων ενώ ξεκινούν από παρόμοιες καταστάσεις [41]  
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Η διαδικασία για την εξαγωγή της στοχαστικής πρόγνωσης αποτελείται από τα εξής βήματα: 

• Πρώτα χρησιμοποιείται μια διαδικασία EDA 50 μελών 

• Μια σειρά διανυσμάτων (Singular Vectors, SVs [31]) υπολογίζεται ξεχωριστά για το 

Βόρειο, το Νότιο ημισφαίριο και τους τροπικούς μεταξύ 30ο Β και 30ο Ν. Αυτά είναι 

γραμμικά συνδυασμένα (χρησιμοποιώντας τυχαίους συντελεστές από μια κατανομή 

Gauss). 

• Αυτές οι 50 EDA διαταραχές και διανύσματα ενώνονται δημιουργώντας μια νέα 

σειρά διαταραχών για την εκκίνηση του μοντέλου, που ενσωματώνονται στην 

ανάλυση HRES μέσω της σχέσης: ENS member 1 Analysis = HRES Analysis + (EDA 

member 1 - EDA mean) + SV Perturbation 1, μέχρι και το τελευταίο μέλος: ENS 

member 50 Analysis = HRES Analysis + (EDA member 50 - EDA mean) + SV 

Perturbation 50.  
 

Με αυτόν τον τρόπο  κάθε μέλος είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Αναπόφευκτα όμως η 

τροποποίηση των αρχικών συνθηκών οδηγεί σε απόκλιση από την πραγματικότητα. Η μέση 

τετραγωνική απόσταση από την πραγματική τιμή έχει περίπου √2 φορές διαφορά.  

 

 

Σχήμα 3.12: Οι διαταραγμένες αρχικές συνθήκες κατά μέσο όρο θα απέχουν περισσότερο από την 

πραγματική κατάσταση της ατμόσφαιρας απ’ ότι από την κεντρική ανάλυση. Αν για ένα πλεγματικό 

σημείο η κατάσταση α και το μέσο σφάλμα μιας κατάστασης από την πραγματική (α-t) είναι γνωστά, τότε 

η πραγματική κατάσταση t αντισταθμίζεται από το σφάλμα και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε πάνω 

στην ακτίνα του κύκλου α-t.  Κάθε διαταραγμένη κατάσταση p μπορεί να είναι πολύ κοντά στην 

πραγματικότητα, αλλά η πλειοψηφία θα είναι πολύ πιο μακριά, ενώ στην ιδανική περίπτωση η μέση 

απόσταση είναι √2 φορές το σφάλμα της ανάλυσης ((α-t)√2) [41]  
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Συνεπώς το ποσοστό των διαταραγμένων μελών για ένα συγκεκριμένο σημείο, που είναι 

καλύτερα από το κεντρικό μέλος για μια συγκεκριμένη παράμετρο, είναι μόνο 35% (σχ. 3.13), 

ενώ αν θεωρήσουμε περισσότερα σημεία το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα παραπάνω. Επίσης 

αν ένα μέλος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από το κεντρικό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, 

δε σημαίνει πως θα είναι το ίδιο και σε κάποιο άλλο σημείο.  

 

 

Σχήμα 3.13: Για ένα συγκεκριμένο σημείο οι διαταραγμένες καταστάσεις διαφέρουν κατά μέσο όρο από 

την κεντρική όσο η συγκεκριμένη από την πραγματικότητα (απόσταση TC). Το μέσο σφάλμα μιας 

κατάστασης από την πραγματική είναι γνωστό από στατιστικές διερευνήσεις, συνεπώς εδώ η κεντρική 

κατάσταση δείχνεται από την πραγματική και αντισταθμίζεται από το σφάλμα μεταξύ τους (μπορεί να 

βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στον μπλε κύκλο). Η μέση διαφορά των διαταραγμένων καταστάσεων από 

την κεντρική φαίνεται από τον κόκκινο κύκλο, ενώ το μήκος του τόξου (ΑΤΒ) είναι κατά μέσο όρο ανάλογο 

του αριθμού των διαταραχών που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από την κεντρική. Στο σχήμα 

μόνο το 35% των διαταραχών είναι πιο κοντά στην πραγματική κατάσταση απ’ ότι η κεντρική, ενώ ο 

αριθμός τους γίνεται μηδέν όταν οι δύο κύκλοι εφάπτονται (όταν οι διαταραχές είναι παρόμοιες με την 

κεντρική ανάλυση ή όταν η μέση απόστασή τους είναι τουλάχιστον διπλάσια του μέσου σφάλματος 

μεταξύ κεντρικής και πραγματικής κατάστασης) [41]  

 

Από το σύνολο των 50 μελών της στοχαστικής πρόγνωσης μπορεί να υπολογιστεί ένας 

μέσος όρος (ensemble mean, ΕΜ) ο οποίος τείνει να εξομαλύνει τις λιγότερο πιθανές 

καταστάσεις και έχει κατά μέσο όρο 41% μικρότερο σφάλμα από το κάθε μέλος ξεχωριστά, όπως 

φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια μέλη 

του EF είναι αυτά που θα δώσουν καλύτερα αποτελέσματα από το κεντρικό, πέρα από την 

πρώτη μέρα της πρόγνωσης.  
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Σχήμα 3.14: Απεικόνιση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος σε σχέση με το χρόνο μιας ενός EF μέλους, 

του κεντρικού μέλους και του ΕΜ. Σε ένα ιδανικό EF σύστημα το σφάλμα κάθε μέλους είναι √2  φορές 

μεγαλύτερο του ΕΜ [41]  

 

 

 

Σχήμα 3.15: Η διασπορά του EF μεγαλώνει όσο μακραίνει το διάστημα για το οποίο εκτελείται [41]  
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3.9  Γραφική απεικόνιση των προγνώσεων 

Όλα τα φυσικά φαινόμενα, οι μαθηματικές σχέσεις και οι παραμετροποιήσεις που έχουν 

αναλυθεί ως τώρα, προσομοιώνονται μέσω των λογισμικών που διαθέτει το ECMWF [41].  

 

3.9.1 Λογισμικά πακέτα 

Η αναπαράσταση όλων των ροών, των μεταβλητών και των φαινομένων γίνεται μέσω των 

εξής προγραμμάτων που αναλύονται στη συνέχεια: 

 ecCodes 

 Magics 

 Metview 

 ecFlow 

 ECaccess 

 

Η πρόσβαση στο ecCodes γίνεται με τις γλώσσες C, Fortran 90 και Python και αποτελείται 

από ένα προγραμματιστικό περιβάλλον χρήσης και παρέχει μια σειρά εργαλείων για την 

κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αρχείων τύπου: 

• WMO FM-92 GRIB edition 1 and edition 2 

• WMO FM-94 BUFR edition 3 and edition 4  

• WMO GTS abbreviated header (only decoding) 

 

Το Metview είναι ένας μετεωρολογικός σταθμός σχεδιασμένος για χρήση επιχειρησιακών 

αλλά και ερευνητικών σκοπών και την εύκολη πρόσβαση, επεξεργασία και απεικόνιση 

δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης τη γλώσσα Metview Macro, η οποία έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει απλά και κατανοητή διαχείριση και απεικόνιση δεδομένων και σύνθετων μορφών 

συναρτήσεων. Τα δεδομένα που εισέρχονται μπορεί να είναι από μια ποικιλία πηγών όπως: 

• GRIB files (editions 1 and 2) 

• BUFR files 

• MARS (ECMWF's meteorological archive) 

• ODB (Observation Database) 

• Local databases 

• ASCII data files (CSV, grids and scattered data)  

• Geopoints (Metview's own format for handling scattered data) 

• NetCDF  
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Σχήμα 3.16: Το περιβάλλον χρήσης του Metview [41]  

 

Το Magics είναι ένα λογισμικό προσομοιώσεων όπου η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω των 

Fortran και Python, είτε απευθείας από το Metview. Υποστηρίζει την απεικόνιση πεδίων ανέμου, 

παρατηρήσεων, δορυφορικών εικόνων κ.ά. και μπορεί να γίνει σε διάφορα αρχεία όπως GRIB 1 

και 2, τα οποία διαχειρίζονται από το ecCodes. Τα αρχεία εισόδου μπορεί να είναι σε BUFR, 

NetCDF, ODB, ενώ τα αρχεία εξόδου σε PostScript, EPS, PDF, GIF, PNG, SVG. 

 

Σχήμα 3.17: Το περιβάλλον χρήσης του Magics [41]  
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Το ecFlow είναι ένα πακέτο πελάτη/διακομιστή (client/server) που δίνει τη δυνατότητα να 

τρέχουν πολλά προγράμματα που εξαρτώνται μεταξύ τους, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.  

 

 

 

Σχήμα 3.18: Το περιβάλλον χρήσης του ecFlow [41]  

 

Τέλος το ECaccess παρέχει μια πύλη για την είσοδο των χρηστών και την πρόσβαση στα 

αρχεία και τα προγράμματα, με μια απλή ταυτοποίηση στοιχείων. 

Ακολούθως δίνονται ενδεικτικά κάποιες εικόνες με προσομοιώσεις διάφορων μεταβλητών 

από το ECMWF. 
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Σχήμα 3.19: 850 hPa wind speed / Mean sea level pressure, Tuesday 8 Sep, 00 UTC T+0 Valid: 

Tuesday 8 Sep, 00 UTC [41]  
  

 

 

Σχήμα 3.20: 850 hPa temperature / 500 hPa geopotential, Tuesday 8 Sep, 12 UTC T+0 Valid: 

Tuesday 8 Sep, 12 UTC [41]  
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Σχήμα 3.21: Προσομοιώσεις παγκόσμιας κλίμακας υετού και θερμοκρασίας στα 2m [41]  
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3.9.2 Συνοπτικοί χάρτες καιρού 

 Οι συνοπτικοί χάρτες καιρού, δίνουν μια σύνοψη της παρούσας κατάστασης της 

ατμόσφαιρας, απ’ όπου βγήκε και ο όρος. Δείχνουν δηλαδή με σύντομο τρόπο, πληροφορίες 

για τα μοτίβα της πίεσης, τα μέτωπα, τον άνεμο και το πως θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες.  

 

 

Σχήμα 3.22: Παράδειγμα ενός συνοπτικού χάρτη καιρού [46] 
 

Παρατηρώντας τον παραπάνω χάρτη, οι καμπύλες που υπάρχουν σε όλη την έκτασή του 

λέγονται ισοβαρείς και αντιπροσωπεύουν περιοχές με ίδια ατμοσφαιρική πίεση. Αυτές είναι 

σχεδιασμένες γύρω από σημεία χαμηλών ή υψηλών πιέσεων, κυκλώνων και αντικυκλώνων 

δηλαδή αντίστοιχα. Ο συμβολισμός τους γίνεται με τα γράμματα L και Η αντιστοίχως, ενώ όσο 

πιο χαμηλή είναι μια ύφεση, τόσο πιο ασταθής είναι η ατμόσφαιρα και πολύ πιο έντονα τα 

φαινόμενα. Στα κυκλωνικά συστήματα στο βόρειο ημισφαίριο ο άνεμος έχει διεύθυνση 

αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, ενώ στο νότιο ημισφαίριο παράλληλη [53]. Αντίθετα σε 

αντικυκλωνικά συστήματα, ο άνεμος έχει διεύθυνση παράλληλη των δεικτών του ρολογιού στο 

βόρειο ημισφαίριο και αντίστροφη στο νότιο. Άλλες διαταραχές που εμφανίζουν οι ισοβαρείς 

καμπύλες είναι οι σφήνες υφέσεων (troughs) και οι σφήνες εξάρσεων (ridges). Οι πρώτες είναι 

μια κυκλωνική προεξοχή σε σχήμα V, που εισχωρεί μεταξύ δύο περιοχών υψηλών πιέσεων. Οι 

δεύτερες είναι μια αντικυκλωνική προεξοχή σε σχήμα Λ, μεταξύ δύο υφέσεων. Οι σφήνες 

απεικονίζονται με μια μαύρη σκέτη γραμμή. Ο άνεμος πνέει γενικά σχεδόν παράλληλα με τις 

ισοβαρείς καμπύλες, οι οποίες όσο πιο κοντά είναι μεταξύ τους τόσο πιο δυνατοί είναι οι άνεμοι 

που επικρατούν.  
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Ένα ψυχρό μέτωπο (cold front) συμβολίζεται με μία μπλε γραμμή με τρίγωνα, ένα θερμό 

μέτωπο (warm front) με μία γραμμή κόκκινη με ημικύκλια και ένα συνεσφιγμένο (occluded 

front) με μια μωβ γραμμή από τρίγωνα και ημικύκλια μαζί. Η κατεύθυνση που δείχνουν, είναι 

αυτή προς την οποία κινούνται.  

 

           

Σχήμα 3.23: Οι συμβολισμοί ενός ψυχρού μετώπου, ενός θερμού, ενός συνεσφιγμένου                                

και μιας σφήνας [53] 

 

      

    

   

Σχήμα 3.24:Αναπαράσταση της κατάστασης της ατμόσφαιρας πάνω από την Ευρώπη μέσω συνοπτικών 

χαρτών και αντιστοίχιση με τις πραγματικές δορυφορικές εικόνες στο υπέρυθρο για τις εξής ημερομηνίες: 

(πάνω)7 Σεπτ. 2005 - 12.00 GMT, (κέντρο)8 Σεπτ. 2005 - 12.00 GMT, (κάτω) 9 Σεπτ. 2005 - 12.00 GMT [53] 
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Συμπεράσματα και μελλοντικά σενάρια 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία είναι πλέον ξεκάθαρο, πως ουσιαστικά η πρόγνωση του 

καιρού δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόβλημα αρχικών τιμών. Όσο πιο ακριβείς είναι οι 

αρχικές συνθήκες που εισάγονται, τόσο μεγαλύτερη και η ακρίβεια της πρόγνωσης. Με το 

δεδομένο αυτό ως αφετηρία, εισέρχονται  και  οι υπόλοιποι παράγοντες, με τον επόμενο να 

αφορά τον τρόπο λειτουργίας των μοντέλων, δηλαδή τις παραμετροποιήσεις με τις οποίες 

προσομοιάζουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και τον τρόπο με τον οποίο τις αξιολογούν. Η 

υπολογιστική ικανότητα των σύγχρονων υπερυπολογιστών έχει μείζονα ρόλο και είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός μοντέλου. Επίσης, η φύση ως ένα χαοτικό 

σύστημα επιβάλει περιορισμούς στη μακροχρόνια προβλεψιμότητα του καιρού. Ωστόσο η 

ανάπτυξη των αριθμητικών μοντέλων προχωράει με γοργούς ρυθμούς με τις κύριες βελτιώσεις 

να αφορούν: 

 Πιο λεπτομερείς προγνώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας 

 Αποτελεσματικότερες μεθόδους αφομοίωσης δεδομένων, για την καλύτερη ενσωμά-

τωση των εισαγόμενων πληροφοριών και τη δημιουργία στοχαστικών προγνώσεων 

 Βελτίωση των συστημάτων παρατήρησης του καιρού, όπου αυτά εμφανίζουν μεγάλη 

απόκλιση 

 Πληρέστερη σύνδεση των ατμοσφαιρικών, εδαφικών, υδρολογικών σχημάτων στα 

μοντέλα για την καλύτερη πρόγνωση ανωμαλιών και ακραίων καιρικών φαινομένων 
  

Η πρόγνωση του καιρού έχει εξέχουσα σημασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων 

προβλημάτων σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Σε συντονισμό και με άλλους φορείς 

περισσότερη καθοδήγηση μπορεί να δοθεί στις κυβερνήσεις και στο κοινό σε θέματα όπως η 

ρύπανση του αέρα και των ωκεανών, η υπεριώδης ακτινοβολία, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

η τρύπα του όζοντος, αλλά και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην υγεία και το φυσικό μας 

περιβάλλον. Σημαντικά οφέλη και πληροφορίες μπορεί να προσφέρει στον ενεργειακό τομέα, 

όπως στην εξοικονόμηση ενέργειας, για παράδειγμα τον καλύτερο υπολογισμό των 

ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων, μέσω εκτιμήσεων της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της 

ηλιοφάνειας σε ετήσια κλίμακα. Σε αιολικά και φωτοβολταϊκά θέματα, η συνεισφορά για την 

πρόγνωση του ανέμου, του υετού και της ακτινοβολίας, οδηγεί στην καλύτερη εκτίμηση της 

λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας και ενός φωτοβολταϊκού, με αποτέλεσμα την βελτιστο-

ποίηση της λειτουργίας ενός αιολικού ή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου και της απόσβεσής του. 

Τέλος ο αγροτικός και ο αεροναυτιλιακός τομέας, εξαρτώνται άμεσα από τον καιρό, συνεπώς 

καλύτερες προγνώσεις σημαίνουν καλύτερη οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και 

αύξηση της ασφάλειας των εναέριων και υδάτινων μεταφορών.  
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