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ΞΟΝΙΝΓΝΠ 
 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε άθημε λέσλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επέηξεπαλ 

ηε ζπιινγή εθηεηακέλσλ δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο ησλ σθεαλψλ, έδσζε λέεο 

δπλαηφηεηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ρα ξαληάξ αιηηκεηξίαο 

απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ησλ λέσλ δνξπθνξηθψλ ηερλνινγηψλ ζπλερνχο 

παξαηήξεζεο ησλ σθεαλψλ θαη έθαλαλ πξαγκαηηθφηεηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

κειέηε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ησλ σθεαλψλ. Πήκεξα, νη αιηηκεηξηθνί δνξπθφξνη 

αμηνπνηνχληαη επξέσο ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ. Κέζσ απηψλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε κειέηε 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαβνιψλ ζπλνπηηθνχ, πεξηνδηθνχ (επνρηθνχ) ή δηαρξνληθνχ ραξαθηήξα- 
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θπθινθνξία ησλ ξεπκάησλ, κεηαθνξά ζαιάζζησλ πδάηηλσλ καδψλ, κειέηε θαη πξφβιεςε 

δεκηνγφλσλ θιηκαηηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ην El Nino θαη La Nina , θ.ά. 

  

 Πηελ παξνχζα εξγαζία ε ζπλεηζθνξά ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αιηηκεηξηθνχο δνξπθφξνπο αμηνπνηνχληαη ζε κηα 

δηαθνξεηηθή εθαξκνγή: ηελ αλάδεημε ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ ψζηε  λα απνθηεζεί κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θπκαηηθφ δπλακηθφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Κεζνγείνπ. 
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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 
 

Ζ πξφηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο δηάηαμεο ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην, γελλά ηξία βαζηθά εξσηήκαηα ζηα 

νπνία δίλεηαη απάληεζε ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Ξξψηνλ, γηαηί σο ελέξγεηα πξνο 

αμηνπνίεζε επηιέρζεθε ε θπκαηηθή έλαληη ησλ ππνινίπσλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο 

(ΑΞΔ) ή θαη έλαληη ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ γαιάδηαο ελέξγεηαο; Γεχηεξνλ, γηα πνηνπο 

ιφγνπο επηιέρζεθε ε δνξπθνξηθή αιηηκεηξία γηα ηε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα εγθαηάζηαζε κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο WEC 

(Wave Energy Converters); Ρξίηνλ, γηαηί γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο πξνηάζεθε 

δηάηαμε ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ θαη φρη θάπνηεο άιινπ ηχπνπ αληίζηνηρεο ζπζθεπέο 

WEC; 

 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ε αληζζνξνπία κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ άιιεο ρψξεο πινχζηεο ζε 

ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ιχζεσλ ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα νη δχν αληηθξνπφκελνη ζηφρνη: ε θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη παξάιιεια ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

Αλαπηχζζνληαο ην πθηζηάκελν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

δηαθαίλεηαη ην πξφβιεκα πνπ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ. Ξαξάιιεια, 

δίλνληαο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαθαίλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γαιάδηαο ελέξγεηαο. Έπεηηα απφ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ σθεάληαο ελέξγεηαο πξνθχπηεη ε θπκαηηθή ελέξγεηα σο θαηαιιειφηεξε 

πξνο εμέηαζε. Θεληξηθφ δεηνχκελν είλαη λα κειεηεζνχλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πάξθσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε Διιάδα θαη Θχπξν. Ζ πξφηαζε απηή πξνυπνζέηεη ηξία βαζηθά 

ζηάδηα. Ρν ζηάδην ηεο αλίρλεπζεο θαηάιιεισλ παξάθηησλ πεξηνρψλ κε πξαθηηθά 

εθκεηαιεχζηκα επίπεδα θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ, ην ζηάδην ηεο επηινγήο ηνπ 

ηχπνπ ησλ ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ηεο δηαζέζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, 

θαη ηέινο ην ζηάδην ηεο δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ 

πνπ ελδείθλπληαη γηα εγθαηάζηαζε θπκαηηθψλ πάξθσλ δειαδή πεξηνρψλ κε πςειφ θπκαηηθφ 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ, «επηζηξαηεχεηαη» ε κέζνδνο ηεο Γνξπθνξηθήο Αιηηκεηξίαο. Ζ 

επεμεξγαζία γεσδαηηηθψλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ χςνπο θχκαηνο θαη ηαρχηεηαο αλέκνπ 

γηα ηελ εχξεζε ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή ραξηψλ πςειήο αθξίβεηαο 

πνπ δίλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Ρα 

δεδνκέλα απηά αλαιχνληαη θαη επεμεγψληαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα θιηκαηνινγηθά θαη 

θπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κεζνγείνπ. Ρέινο, εθφζνλ εληνπίζηεθαλ νη πεξηνρέο πνπ 

ελδείθλπληαη γηα πηζαλή ρσξνζέηεζε θπκαηηθψλ πάξθσλ ζηνλ ειιαδηθφ θαη θππξηαθφ 

ζαιάζζην ρψξν, επφκελε θάζε απνηειεί ε επηινγή ηνπ θξηλφκελνπ σο θαηαιιειφηεξνπ 

ηχπνπ θπκαηηθνχ κεηαηξνπέα. Ξξνηείλεηαη ε βέιηηζηε ζπζθεπή κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ θαη ε απνδνηηθφηεξε δηάηαμε ηέηνησλ ζπζθεπψλ ψζηε λα αμηνπνηείηαη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ην ππάξρνλ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ θαη λα δηαλέκεηαη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ζην δίθηπν. Πεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ δηαζπείξνληαη ελφηεηεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ην state of the art απφ ηε θάζε ηεο αλίρλεπζεο ησλ πεξηνρψλ κε πςειφ 

θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ έσο ηε θάζε επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξηνρή 

ζπζθεπψλ.   
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ABSTRACT 

 
The suggestion of installing point absorber arrays for the exploitation of wave 

energy at selected locations derived from satellite altimeter data in the Eastern 

Mediterranean rises three fundamental questions to which the answer is given to the 

following chapters. First of all, why as an energy turning to account, was the wave energy 

selected in comparison to the other RES or the rest ocean energy forms? Secondly, why 

was satellite altimetry selected for the collection of clues and the determination of the 

suitable places for the installation of Wave Energy Converters (WEC) and not another 

process from them tested in chapter 5? Furthermore, why was point absorber array 

proposed for the use of this energy and not some other device of conversion of wave 

energy (WEC)? 

 

 The climate change, the imbalance between production and consumption of energy 

and consequently Europe's energy dependence on other countries rich in conventional 

energy resources, lead to the pursuit of new solutions so that in the same time, both the 

opposing aims can be reached: facing the climate change and the satisfactory of the 

continually rising energy needs. Developing the existing energy system into European and 

national level, rises the problem that leads to the necessity for the development of the 

RES. In the same time, giving the directions that come from the snagging carriers emerges 

the interest for the development of the ocean energy. After comparison between various 

forms of ocean energy, turns up the wave energy as the most proper for testing. The main 

objective is to analyze the crucial factors that affect the wave energy parks installation in 

the Eastern Mediterranean to meet the needs in Greece and Cyprus. This proposal 

presupposes three basic levels. The first level is the one of detecting the most energetic 

coastal areas, the level of selecting the type of WEC required and at least the level of 

distributing energy to the network. For the detection of regions that are best for the 

installation of wave parks, namely regions with high wave energy potential, the method of 

satellite altimetry is mobilized. The elaboration of geodetic satellite measures of significant 

wave height and wind speed for the seek of wave power, lead to the production of high 

resolution maps, that give an overall view of the wave potential in the Eastern 

Mediterranean. These data are analyzed and processed on the basis of the very climate 

and wave characteristics of Mediterranean. Finally, having identified the suitable areas for 

a probable location of wave parks in Greek and Cyprus maritime space where detected, 

the following level is the selection of the device type. Optimum device is recommended 

based on the data obtained, and the most efficient layout of such devices to so as the 

existing energy potential can be exploited as much as possible and distributed in the best 

way in the network. Noted that among the chapters dispersed sections show the state of 

the art from the phase of the detection in areas with high wave energy potential to the 

selection phase of the appropriate devices for each region.      
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1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Ρν παξφλ θεθάιαην δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξεηο επηκέξνπο ελφηεηεο. Αξρηθά, 

δηεξεπλάηαη ην θεληξηθφ πξφβιεκα ελδηαθέξνληνο ηεο εξγαζίαο  θαη δηαηππψλνληαη νη 

ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα εμεηαζηνχλ. Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θεθαιαίνπ 

ζηε ζπλνιηθή εξγαζία. 

 

1.1 Θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 
 

Ζ Διιάδα θαη ε Θχπξνο είλαη ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ζάιαζζαο θαη ζπλδένληαη κε απηήλ. Ν ηαρέσο απμαλφκελνο ξπζκφο ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ θαη επαθνινχζσο νη άκεζεο επηβαξχλζεηο ζην πεξηβάιινλ, επηηάζζνπλ ηελ 

επέθηαζε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε ζάιαζζα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρεη ζε ελεξγεηαθφ επίπεδν, ψζηε λα δνζεί κηα αλάζα δσήο ζηηο δχν απηέο κεζνγεηαθέο 

ρψξεο.  

 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 

πξνζνδνθφξα θαη λα απνηειέζεη κία ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ελέξγεηαο, 

πξνυπνζέηεη ηνλ apriori εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ θξίλνληαη σο θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ 

εηζδνρή ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε άιιεο αμηνπνηήζηκεο κνξθέο 

ελέξγεηαο. 

 

 Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο θπκαηηθήο θαη αλεκνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ κε πςειφ θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ είλαη κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ ζπλήζσο 

αθνινπζνχκελε κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ απνηεινχλ ηα θπκαηηθά 

κνληέια αξηζκεηηθήο πξνζνκνίσζεο θαη πξφβιεςεο. Ρα ελ ιφγσ κνληέια βαζίδνληαη ζε 

πεξίπινθα ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ ηεο πδξνδπλακηθήο πνπ κνληεινπνηνχλ ηελ εμέιημε ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζαιάζζησλ 
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θαηλνκέλσλ (π.ρ., θπκαηηθή δηάδνζε απφ ηηο αλνηθηέο ζάιαζζεο πξνο ηηο ζηηο παξάθηηεο 

δψλεο) θαη παξέρνπλ δεδνκέλα πνπ φκσο, φπσο θαλεξψλεη ην φλνκά ηνπο, απνηεινχλ 

πξνβιέςεηο ηηκψλ θαη φρη πξαγκαηηθέο παξαηεξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε πνιππινθφηεηα ησλ 

κνληέισλ απηψλ θαη ε αδπλακία παξνρήο «αλνηρηψλ» δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Ζ παξάθακςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηψλ νδεγεί ζηε κέζνδν ηεο 

δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο εμαηξεηηθά αθξηβψλ θαη άκεζσλ 

κεηξήζεσλ ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζαιαζζψλ. 

  

1.2 Πθνπόο  θαη ζηόρνη ( ηεο Γ.Δ) 
 

 Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζπλδπαζκψλ δεδνκέλσλ απφ κηα ζεηξά δνξπθφξσλ 

κε ζθνπφ ηε ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην 

κε κεγάιε αθξίβεηα απνηειεί ην θχξην κέιεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Νη 

επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ, ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Ζ ζχλνςε ηνπ ζπλφινπ ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ δηαδηθηπαθά δσξεάλ 

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα, είδε δεδνκέλσλ, ηξφπνο πξφζβαζεο θαη κνξθή ησλ αξρείσλ 

πνπ δηαηίζεληαη. 

 Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ δνξπθνξηθήο 

αιηηκεηξίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ θπκαηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. 

 Ζ πξφηαζε ηχπνπ κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη δηάηαμε ηνπο ζην ζαιάζζην 

ρψξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πεξηνρψλ κε ζηαζεξέο αιιά ήπηεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. 

 

1.3 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 

 Πην θεθάιαην 2 ζπγθξίλεηαη ε θπκαηηθή ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο 

σθεάληαο ελέξγεηαο θαη γίλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα 

αμηνπνίεζεο ηεο, ηα ελεξγεηαθά δηαζέζηκα ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν, ηηο ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξακέλνπλ ζηνλ 

ηνκέα απηφ. 

  

Πην θεθάιαην 3 απαξηζκψληαη νη πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

 Πην θεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ην ππάξρνλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, αληηπαξαζέηνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη 

δήηεζε ελέξγεηαο, ηνλίδνληαη νη δπζθνιίεο θαη νη ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ΑΞΔ θαη πην πξφζθαηα ζηε ζηξνθή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηε γαιάδηα 

ελέξγεηα. 

 

 Πην θεθάιαην 5 γίλεηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο θαη πξφγλσζεο ησλ ζαιάζζησλ θπκαηηζκψλ, ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θάλνληαο κία ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ κε παξακέηξνπο ηελ 

αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία, ηε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ηε ρσξηθή 

θάιπςε πνπ επηηπγράλνπλ ηα δηάθνξα φξγαλα θαη νη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο παξαηήξεζεο 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιαζζψλ. 

 

 Πην θεθάιαην 6 γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο ηεο δνξπθνξηθήο 

αιηηκεηξίαο, ηνλίδνληαο ην θάζκα ησλ γεσεπηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή μεθηλψληαο απφ ηα πξψηκα αιηίκεηξα 

ξαληάξ θαη θηάλνληαο κέρξη ζήκεξα. Πηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή αξρή 
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ιεηηνπξγίαο ησλ ησλ αιηηκεηξηθψλ δνξπθφξσλ θαη ηα ζθάικαηα πνπ εηζάγνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ. 

 

 Πην θεθάιαην 7, παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη 

παξέρνπλ αιηηκεηξηθά δεδνκέλα, πψο απηά ζπληεξνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη, ηα είδε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη, θαζψο επίζεο θαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ, ν ηξφπνο απφθηεζήο ηνπο θαη ε εξκελεία ηεο 

κνξθήο ησλ αξρείσλ πνπ δηαηίζεληαη. 

 

 Πην θεθάιαην 8, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία γέλεζεο ησλ θπκαηηζκψλ 

θαη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θχκαηνο θάπνηα απφ ηα 

νπνία ζπλδένληαη κέζσ ζρέζεσλ κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα. 

 

Πην θεθάιαην 9 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε ρσξνρξνληθή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε Κεζφγεην ζάιαζζα θαη πεξηγξάθνληαη ηα 

βαζηθά ζεκεία κηαο εθηελνχο κειέηεο κε παξφκνην αληηθείκελν. 

 

 Πην θεθάιαην 10, πνπ απνηειεί ην θχξην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ζχγθξηζε ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζεκαληήξεο ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο Ηξιαλδίαο, ε νπνία δηαζέηεη έλα 

πξφηππν δίθηπν ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε κειέηε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηεο. Πηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ην ζαιάζζην ρψξν ηεο Διιάδαο θαη ηεο Θχπξνπ κε ηειηθφ παξάγσγν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. Ζ επεμεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν γηα ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ αιηίκεηξνπ θαη απφ ηα αλεκνινγηθά θαη θπκαηηθά δεδνκέλα, φζν θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα. 

 

 Πην θεθάιαην 11, γίλεηαη αλαθνξά ζηα δηαθνξεηηθά είδε κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ, φπσο πξνέθπςε απφ ην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

δηάθνξεο εηαηξείεο. Έπεηηα απφ ζχγθξηζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο επηιέγεηαη ε 

θαηαιιειφηεξε ζπζθεπή πνπ ηθαλνπνηεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο κειέηεο πνπ εμεηάδεηαη, ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηηο πηζαλέο πεξηνρέο 

ρσξνζέηεζεο θαη γίλεηαη έλαο ζχληνκνο ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (πεξηνρέο) ελδηαθέξνληνο. 

 

1.4 Ππλεηζθνξά  
 

 Ρν θεθάιαην 2 παξαηίζεηαη γηα λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε ελαζρφιεζεο κε ηηο ΑΞΔ 

εηδηθεχνληαο ζηνλ ηνκέα ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε θπκαηηθή 

ελέξγεηα. Πηφρνο είλαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ γαιάδηαο ελέξγεηαο λα 

απνζαθεληζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγεηαη πξνο εμέηαζε ε θπκαηηθή  ελέξγεηα, 

κε ηελ επηινγή λα εληζρχεηαη απφ  ηελ πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ πνπ απηή δηαζέηεη θαζψο 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε επξσπατθφ επίπεδν ε θπκαηηθή ελέξγεηα ζπγθεληξψλεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπφλεζε 

κεγάινπ αξηζκνχ κειεηψλ.   

 

 Ν ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 3  είλαη δηπιφο. Απφ ηε κηα ηνλίδεη ην επηζηεκνληθφ θαη 

εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε θπκαηηθή ελέξγεηα ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, απνδίδεη ην state of the art ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο ραξάζζνληαο έηζη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνηηκψληαη γηα εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ θαη 

παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία πνπ έρεη απνθνκηζηεί απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο. 
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 Πην θεθάιαην 4 δίλεηαη ε ππάξρνπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ψζηε λα εκπεδσζεί ε 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ παξαγσγήο θαη δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ εληνπίδεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη παξάιιεια λα δνζνχλ νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνίεο πξνζαλαηνιίδεηαη ε Δ.Δ. πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ. 

 

 Πηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 5 είλαη ε παξνρή ηεο  νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ησλ κεζφδσλ 

κε ηηο νπνίεο απνθηψληαη θπκαηηθά θαη αλεκνινγηθά δεδνκέλα ψζηε λα παξνπζηαζηεί ην 

γεληθφηεξν πιαίζην ησλ κεζφδσλ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο ζηελ παξνρή θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

κεζφδσλ. 

 

 Πηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 6 είλαη ε γλσξηκία κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

πιαηζηψλεη ηε κέζνδν ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα απφ ην αιηίκεηξν ξαληάξ θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επφκελν θεθάιαην γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ. 

 

 Ρα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία παξέρνληαη απφ ηε 

δηαδηθηπαθή ππεξεζία Aviso+. Πηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 7 είλαη ε αλάδεημε θαη ε γλσξηκία κε 

παξφκνηεο ππεξεζίεο ψζηε λα παξέρεηαη ε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλαθέο αληηθεηκέλνπ κε απηφ ηνπ γαιιηθνχ νξγαληζκνχ Aviso+.  

 

 Πηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 8 είλαη ε απφδσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ησλ 

ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

επεμεξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ κεραληζκνχ γέλεζεο ησλ θπκαηηζκψλ. 

  

 Νη έληνλεο ρσξνρξνληθέο κεηαβνιέο ηεο Κεζνγείνπ (θεθάιαην 9) πνπ επηδξνχλ ζηηο 

θπκαηηθέο θαη αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ ζαιαζζψλ 

αλαθέξνληαη ψζηε λα αηηηνινγεζνχλ θαη ζε ζεσξεηηθή βάζε νη ηπρφλ κεηαβνιέο αλά επνρή 

πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 Ρν θεθάιαην 10 απνηειεί ην θπξίσο κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη έρεη σο 

ζηφρν ηε ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θπκαηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη ησλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 

 Ρέινο, ζην θεθάιαην 11 δίλεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνπο ηχπνπο ησλ WEC 

θαη επηηπγράλεηαη ν ηειεπηαίνο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ είλαη ε πξφηαζε ελφο 

ηχπνπ ζπζθεπήο ζπκβαηνχ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ κειέηεο πνπ 

λα απνδίδεη κε ην βέιηηζην ηξφπν.  
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2 ΘΚΑΡΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

 

Πην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα γηαηί σο 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηιέρζεθε έλα θξίζηκνο ηνκέαο έξεπλαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή γεσδαηηηθψλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ πηζαλέο πεξηνρέο κε πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο κηαο απφ ηηο πιένλ άθζνλεο πεγέο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ σθεάληαο ελέξγεηαο, ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ σθεάληαο ελέξγεηαο είλαη φηη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο 

ζαιάζζηαο ξνήο: παιίξξνηεο, θχκαηα, ξεχκαηα, νζκσηηθή πίεζε θ.ά.  Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα, ε 

νπνία παξνπζηάδεη κεηαμχ ησλ άιισλ ΑΞΔ ηελ πςειφηεξε ελεξγεηαθή ππθλφηεηα, 

ππνινγίδεηαη φηη απνηειεί κηα γηγαληηαία πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ ζε παγθφζκην 

επίπεδν κπνξεί δπλεηηθά λα ππεξβεί ηηο 100000 TWh, παξακέλνληαο σζηφζν κέρξη ζήκεξα 

κηα ελ πνιινίο αλεθκεηάιιεπηε ΑΞΔ. Ζ αθζνλία ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη ε ζεκεξηλή σξηκφηεηα ησλ ζπζθεπψλ 

κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο αλεκνγελείο θπκαηηζκνχο έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ηερληθν-νηθνλνκηθνχ θαη επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πξσηίζησο ζε πεξηνρέο πνπ ην ππεξάθηην θπκαηηθφ 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξέρεη ηελ επίηεπμε πςειψλ δεηθηψλ 

απφδνζεο.  

 

Πηηο παξαθάησ ελφηεηεο αθνινπζείηαη κηα πνξεία απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ 

μεθηλψληαο απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ θπκαηηθή ελέξγεηα. 

Πηε ζπλέρεηα, ε θπκαηηθή ελέξγεηα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ αλαπηχζζνληαο ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη «ραξηνγξαθψληαο» ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν ελψ παξνπζηάδεηαη θαη κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κε ζέκα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. 
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2.1 Κνξθέο ελέξγεηαο από ηε ζάιαζζα 
 

Πηε ζεκεξηλή επνρή, ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΞΔ) 

θξίλεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο. Νη ξππνγφλεο θαη δηαξθψο 

εμαληινχκελεο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θξίλνληαη αλεπαξθείο ελψ ε αξρηθά 

«θεξέιπνπζα» ππξεληθή ελέξγεηα άξρηζε λα εγθαηαιείπεηαη θαζψο νη θαηαζηξνθέο ζηηο 

ππνδνκέο απφ θπζηθά αίηηα (π.ρ. κεηά ηνλ κέγα-ζεηζκφ θαη ην παιηξξντθφ θχκα ζηε 

Φνπθνπζίκα, Ηαπσλία) ή απφ ηερληθέο δπζιεηηνπξγίεο (π.ρ. ηα αηπρήκαηα ζηνπο ππξεληθνχο 

ζηαζκνχο ζην Chernobyl (Οσζία), Three Mile Island (ΖΞΑ), Tokaimura (Ηαπσλία) θ.ά.) 

θαηέδεημε ηε δπζθνιία ρεηξηζκνχ ηεο. Νη πξνεηδνπνηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ηελ νμίληζε ησλ σθεαλψλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο απνηεινχλ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ εζηίαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο εθκεηαιιεχζηκσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

ζπλαθνινχζσο ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, 

πεξηγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Θηφην, κηα δηεζλή ζπλζήθε ηελ νπνία ζπλππέγξαςε θαη ε 

Διιάδα θαη έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Πηηο λνκηθά δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Πε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ Νδεγία 2009/28/ΔΘ, «Πρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο», επηβάιινληαη δεζκεπηηθνί 

εζληθνί ζηφρνη πνπ απνβιέπνπλ ζε ζπκκεηνρή ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο  θαηά ην 

20% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επίπεδν ΔΔ. Ρν Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο 20-

20-20 πνπ απνξξέεη απφ ηελ Δπξσπατθή Νδεγία  2009/28/ΔΘ, ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 20% θαη 

ηέινο, ζηε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ θαηά 20% ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ θαη ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ απηέο απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

Πχκθσλα κε ηελ Νδεγία 2009/28/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, σο ελέξγεηα 

απφ αλαλεψζηκεο κε νξπθηέο πεγέο ζεσξνχληαη νη: αηνιηθή, ειηαθή, αεξνζεξκηθή, 

πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, πδξνζεξκηθή θαη ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, θαζψο θαη ε ελέξγεηα 

απφ βηνκάδα, απφ ηα εθιπφκελα ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα, απφ αέξηα 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απφ βηναέξην. Γεδνκέλνπ φηη νη ζαιάζζηεο κάδεο 

θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 75% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα 

θνινζζηαίν, παγθφζκην ελεξγεηαθφ ξεδεξβνπάξ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη αλ ην 0.1% ηεο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο εληφο ησλ σθεαλψλ κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε 

ειεθηξηθή, ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ παξνχζα παγθφζκηα δήηεζε γηα ελέξγεηα πεξηζζφηεξν απφ 

πέληε θνξέο (European Ocean Energy Association, 2010).  Θαηά ζπλέπεηα ε ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηε ζάιαζζα απνηειεί κηα κνξθή αλεμάληιεηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, 

θηιηθήο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί.  

 

Ζ ελέξγεηα απφ ηε ζάιαζζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο σθεαλνχο, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηηθέο, 

δπλακηθέο, ρεκηθέο ή ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Νη παιίξξνηεο, ηα ππνζαιάζζηα 

ξεχκαηα, ηα θχκαηα, νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη νη 

κεηαβνιέο ηεο αιαηφηεηαο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ηερλνινγίεο. Κηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζαιάζζηα βηνκάδα, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θπθηψλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ. Ρέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, ε νπνία 

αλ θαη ηππηθά αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηνιηθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη επίζεο έλαο πφξνο ζαιάζζηαο ελέξγεηαο. Πηελ εηθφλα 2.1 

ζπλνςίδνληαη νη κνξθέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ησλ σθεαλψλ, γλσζηφο σο «κπιε 

ελεξγεηαθφο ηνκέαο».  
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Δηθόλα 2.1 Δίδε γαιάδηαο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθφ δπλακηθφ.  

Ξεγή: http://pt21.ru/docs/pdf/28_e.pdf 

 

Πηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα πξναλαθεξζέληα 

είδε σθεάληαο ελέξγεηαο αλαθέξνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνέξρεηαη ε θάζε κνξθή ελέξγεηαο, ην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ην θαηλφκελν, ηηο εθηηκήζεηο γηα ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ πνπ δηαηίζεηαη παγθνζκίσο θαζψο 

θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ζπιινγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο εθάζηνηε ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

 

2.1.1 Ξαιηξξντθή ελέξγεηα (tidal energy) 

 

Νη βαξπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηεο Γεο κε ηνλ Ήιην θαη ηε Πειήλε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο, δεκηνπξγνχλ πεξηνδηθέο αιιαγέο ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, 

θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη παιίξξνηα (tide). 

 

Ζ παιίξξνηα ζπκβαίλεη δχν θνξέο ηε κέξα (semi-diurnal tides) ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο, ελψ ζε κεξηθά κέξε ζπκβαίλεη κφλν κηα θνξά ηε κέξα (diurnal tides), ελψ ην 

εχξνο ηεο παιίξξνηαο εμαξηάηαη φπσο είλαη θαλεξφ απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ππφςε 

ηνπνζεζίαο (εηθφλα 2.3). 

 

 
 

Δηθόλα 2.2 Κεηαηξνπείο παιηξξντθήο ελέξγεηαο 

Ξεγή: (αξηζηεξά) http://www.econews.gr/2013/09/17/palirroiki-energeia-skotia-105348/ , 

(δεμηά) http://www.thetimes.co.uk/tto/multimedia/archive/00264/14752429_Turbines_264400c.jpg 

 

Νη κεηαηξνπείο ηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο (tidal energy converters) ιεηηνπξγνχλ 

είηε αηρκαισηίδνληαο ηε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεκκπξίδαο θαη ηεο άκπσηεο (tidal range), 

http://pt21.ru/docs/pdf/28_e.pdf
http://www.econews.gr/2013/09/17/palirroiki-energeia-skotia-105348/
http://www.thetimes.co.uk/tto/multimedia/archive/00264/14752429_Turbines_264400c.jpg
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είηε ζπιιέγνληαο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα παιηξξντθά ξεχκαηα (tidal 

current or tidal stream) κε ζηξνβίινπο πδξνθίλεζεο (hydrokinetic turbines) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο αξρέο κε απηέο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ (βι. 

Δηθφλα 2.2). Ζ ηερλνινγία γηα ηε κεηαηξνπή ηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, έρεη 

αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε ψξηκε κνξθή θαη παξφηη 

αθξηβφηεξε, είλαη ε κφλε απνδεδεηγκέλα αμηφπηζηε ηερλνινγία εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ζαιάζζηαο ελέξγεηαο, αθφκα θαη πην αμηφπηζηε πεγή απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, θπξίσο ιφγσ 

ηεο πξνβιέςηκεο θίλεζεο ηεο παιίξξνηαο. 

 

Ρν κεγαιχηεξν ηέηνην πάξθν παιηξξντθψλ γελλεηξηψλ ζρεδηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί 

ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο επεηξσηηθήο Πθσηίαο, ζε έλα ζηελφ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία 

Inner Sound, φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο απφ δηαθφζηεο ππνζαιάζζηεο 

γελλήηξηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαιχςνπλ κηα πδάηηλε επηθάλεηα 3,5 km2, 

παξέρνληαο ζπλνιηθή ηζρχ πεξίπνπ 400 ΚW ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. 

 

 

 
 

Δηθόλα 2.3 Δχξνο ησλ παιηξξνηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ξεγή: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf 

 

Πε παγθφζκην επίπεδν ππνινγίδεηαη φηη ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ησλ παιηξξνηψλ 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 3TW, ελψ ζηηο πεξηνρέο ηεο πθαινθξεπίδαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1TW. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, απφ 

ην 2018, πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ 40 MW πξνεξρφκελα απφ ηελ παιηξξντθή ελέξγεηα 

(Magagna θαη Uihlein, 2015). 

 

2.1.2 Θπκαηηθή ελέξγεηα (wave energy) 

 

Ν άλεκνο πνπ πλέεη πάλσ απφ κηα ήξεκε ζαιάζζηα επηθάλεηα αζθεί πίεζε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ παξάγνληαο θχκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαδίδνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο. Νη θπκαηηζκνί απηνί είλαη γλσζηνί 

σο αλεκνγελείο θπκαηηζκνί.  

 

Νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί παξάγνληαη απφ ηνλ άλεκν πνπ πλέεη ζε ζπλερή ή/θαη 

κφληκε βάζε θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο ηπραίαο θαηεχζπλζεο (ζπλήζσο ε δηεχζπλζή 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή).  

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf
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Δηθόλα 2.4  Ξαξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

Ξεγή: http://www.juliafchozas.com/wave-energy/wave-energy-technologies/ 

 

 
 

Δηθόλα 2.5 Θπκαηηθή ελέξγεηα ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Ξεγή: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/World_wave_energy_resource_map.png 

 

Νη κεηαηξνπείο θπκαηηθήο ελέξγεηαο (WEC)  απνξξνθνχλ ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα 

απφ ηα θχκαηα θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε άιιε κνξθή ελέξγεηαο (π.ρ. ειεθηξηθή ή κεραληθή). 

Νη ηερλνινγίεο απηέο (εηθφλα 2.4) άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟70. Ξαξά ηελ εμαηξεηηθή επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πιεζψξα ηέηνησλ ζπζθεπψλ, ζήκεξα 

ζπλερίδεηαη λα παξαηεξείηαη πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. 

 

Ξνηθίισλ ηχπσλ ζπζηήκαηα ζπιινγήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ππάξρνπλ ζήκεξα ζε 

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Πηελ Δπξψπε ζπζηήκαηα θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζε πηινηηθφ ή επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ Ηξιαλδία, ηελ Κ. 

Βξεηαλία, ηελ Λνξβεγία, ηελ Ξνξηνγαιία, ηε Γαλία θαη ηε Πνπεδία. Απφ ηα πξψηα 

ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο ζεσξείηαη ν ειεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο ηχπνπ «κεηαηξνπέα παιιφκελεο 

http://www.juliafchozas.com/wave-energy/wave-energy-technologies/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/World_wave_energy_resource_map.png
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ζηήιεο» ζηηο λήζνπο Αδφξεο πνπ είλαη νλνκαζηηθήο ηζρχνο 400 kW θαη ιεηηνπξγεί µε 

επηηπρία απφ ην 2006 πεξίπνπ θαη ηξνθνδνηεί ηελ λήζν Pico, παξέρνληαο κεηαμχ ηνπ 2007 

θαη 2012, πεξηζζφηεξν απφ 51MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά πεξίπνπ 2730 ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Πε παγθφζκην επίπεδν, εθηηκάηαη φηη ζεσξεηηθά ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 

ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 8000-80000 TWh/yr κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνχληαη ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηνλ Αλ. Αηιαληηθφ σθεαλφ (εηθφλα 2.5), ελψ απφ ην 

2018 αλακέλεηαη λα παξαρζνχλ 26 MW ηζρχνο πξνεξρφκελα απφ ηελ ελέξγεηα ησλ 

θπκαηηζκψλ (Magagna θαη Uihlein, 2015). 

 

Ξαξάιιεια, είλαη ηδηαίηεξα ελζαξπληηθφ φηη νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή βειηίσζε θαηά 

ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ε νπνία θαηέιεμε ζε κέζε ηηκή θάησ ησλ 10 c € / kWh. Πε 

ζχγθξηζε, ιφγνπ ράξε, κε ηε κέζε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ε νπνία είλαη πεξίπνπ. 4 c € / kWh, ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

θπκαηηθή ελέξγεηα εμαθνινπζεί λα είλαη πςειή, αιιά πξνβιέπεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ (CRES, 2006). 

 

2.1.3 Υθεαλνζεξκηθή ελέξγεηα (ocean thermal energy conversion) 

 

Κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζαιάζζηα επηθάλεηα 

παξακέλεη κε ηε κνξθή ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη απνζεθεχεηαη σο ζεξκφηεηα ζηα αλψηεξα 

ζηξψκαηα ησλ σθεαλψλ. Ρελ δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ θαη ησλ 

θαηψηεξσλ σθεάλησλ ζηξσκάησλ εθκεηαιιεχνληαη νη κεηαηξνπείο σθεαλνζεξκηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Ζ ζεξκνθξαζηαθή δηαθχκαλζε πεξίπνπ 200C κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

λεξνχ ζεσξείηαη σο έλα  ζπλερέο θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα γεσγξαθηθά πιάηε πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο (εηθφλα 2.6), πεξίπνπ κεηαμχ ηνπ Ρξνπηθνχ ηνπ 

Αηγφθεξσ θαη ηνπ Ρξνπηθνχ ηνπ Θαξθίλνπ.  

 

 
 

Δηθόλα 2.6 Θαιαζζνζεξκηθή ελέξγεηα ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Ξεγή:  http://spectrum.ieee.org/img/08NOTEC-1374254873992.jpg 

 

Θεσξεηηθά, ην παγθφζκην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απηήο ηεο κνξθήο ελέξγεηαο είλαη ην 

πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο σθεάληαο ελέξγεηαο θαη εθηηκάηαη φηη απνηειεί 

ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα ησλ 

σθεαλψλ. Υζηφζν, ζε ζρέζε κε ηελ θπκαηηθή ή ηελ παιηξξντθή ελέξγεηα, ε σθεαλνζεξκηθή 

κεηαηξνπή ελέξγεηαο (ocean thermal energy conversion-OTEC) δελ έρεη ηδηαίηεξα 

http://spectrum.ieee.org/img/08NOTEC-1374254873992.jpg
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αλεπηπγκέλε ηερλνινγία θαζψο ην θφζηνο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπζθεπψλ ζεσξείηαη πςειφ θαη 

ππάξρεη ειιηπήο εκπεηξία ζηηο θαηαζθεπέο πιήξνπο θιίκαθαο. 

 

2.1.4 Υζκσηηθή ελέξγεηα (osmotic energy) 

 

Νη κεηαβνιέο ηεο ππθλφηεηαο ζε ζαιάζζηα ζηξψκαηα δηαθνξεηηθήο αιαηφηεηαο 

(salinity gradients) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θπζηθφ πφξν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

(εηθφλα 2.7). Κεηαβνιέο αιαηφηεηαο εληνπίδνληαη ζηα δέιηα ησλ πνηακψλ φπνπ ην λεξφ ηνπ 

πνηακνχ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα ή  πξνθχπηνπλ απφ κηα πβξηδηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ελέξγεηαο πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο, γηα 

παξάδεηγκα απφ αθαιάησζε ή επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ νζκσηηθήο 

ελέξγεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνπο σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζεο εθηηκάηαη ζε 3.1 TW. Ζ 

ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί βξίζθεηαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εξγαζηεξηαθά. 

 

 
 

Δηθόλα 2.7 Κεηαβνιέο ηεο αιαηφηεηαο παγθφζκην επίπεδν.  

Ξεγή: http://sciencelearn.org.nz/var/sciencelearn/storage/images/contexts/the-ocean-in-action/sci-

media/images/map-of-ocean-salinity/245815-1-eng-NZ/Map-of-ocean-salinity.jpg 

 

 

2.2 Πύγθξηζε κνξθώλ ελέξγεηαο ησλ σθεαλώλ 
 

Ζ εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γαιάδηαο ελέξγεηαο απνηειεί έλα 

ζρεηηθά λέν εγρείξεκα. Υζηφζν, νη δηάθνξεο κνξθέο απηήο ηεο ελέξγεηαο δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηνλ ίδην βαζκφ. Απφ απηέο, ε παιηξξντθή ελέξγεηα ζεσξείηαη πην ψξηκε ελψ 

άιιεο βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο (νζκσηηθή ελέξγεηα). 

 

Νη ηερλνινγίεο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο νζκσηηθήο ελέξγεηαο αλ θαη εθηθηέο, βξίζθνληαη 

ζε έλα πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο θαη νη έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εξγαζηεξηαθή 

θιίκαθα. Ξαξφιν πνπ δηαηίζεηαη ζεβαζηή πνζφηεηα ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ παγθφζκηα, νη 

βηνκεραλίεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζήο ηεο θαη απνπζηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα επέλδπζε ζε απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο. 

 

Ζ σθεαλνζεξκηθή κεηαηξνπή ελέξγεηαο δηαζέηεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ην 

πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο ελέξγεηαο απφ ηε 

ζάιαζζα. Ρν γεγνλφο φκσο φηη γηα ηε κεηαηξνπή ελέξγεηαο απαηηνχληαη πνιχπινθεο, 

http://sciencelearn.org.nz/var/sciencelearn/storage/images/contexts/the-ocean-in-action/sci-media/images/map-of-ocean-salinity/245815-1-eng-NZ/Map-of-ocean-salinity.jpg
http://sciencelearn.org.nz/var/sciencelearn/storage/images/contexts/the-ocean-in-action/sci-media/images/map-of-ocean-salinity/245815-1-eng-NZ/Map-of-ocean-salinity.jpg
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ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο θαη κε ηεξάζηην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο εμεγεί γηαηί ε 

αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο ηεο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε ηελ 

θπκαηηθή ή παιηξξντθή ελέξγεηα (εηθφλα 2.8). 

 

 
 

Δηθόλα 2.8 Πηάδηα αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα.                                          

Ξεγή: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf 

 

Ζ θπκαηηθή θαη ε παιηξξντθή ελέξγεηα είλαη νη δπν κνξθέο ελέξγεηαο ζηηο νπνίεο ν 

επηζηεκνληθφο θαη ν επελδπηηθφο θφζκνο έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο. Πηελ  

παιηξξντθή ελέξγεηα, ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πην ψξηκε ζε ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα φκσο ηνπ ελεξγεηαθνχ πφξνπ ηεο παιίξξνηαο είλαη πεξηνξηζκέλε ηφζν 

ρξνληθά φζν θαη ρσξηθά. Απφ ηελ άιιε, ε θπκαηηθή ελέξγεηα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη 

ππάξρεη κέζα ζε θάζε θπκαηηζκφ, ζε ζπλερή ρξνληθή βάζε. Πην δηάγξακκα (εηθφλα 2.9), 

θαίλεηαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή θπκαηηθήο ηζρχνο, κε ηελ παξαγφκελε 

θπκαηηθή ηζρχ λα απμάλεηαη εθζεηηθά ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Ρα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε 

έξεπλα ηεο DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), γηα ην έηνο 2014.  

 

 
Δηθόλα 2.9 Ρν πξνβιεπφκελν θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ αλά έηνο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ  ζε θάζε ρψξα. Ρα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε έξεπλα ηεο DNV GL , γηα ην έηνο 2014. 

Ξεγή: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf 

 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf
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Δπηπξφζζεηα, ην πιενλέθηεκα ηεο πξνβιεπηηθφηεηαο δίλεη ην πξνβάδηζκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Ρν γεγνλφο φηη νη ζπζθεπέο κεηαηξνπήο ηεο 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή βξίζθνληαη έλα βήκα πξηλ ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή 

ειθχεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη θάλεη ηνλ επελδπηηθφ θφζκν λα αδεκνλεί γηα απηή ηε 

λέα κνξθή ελέξγεηαο. Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε παιηξξντθή ελέξγεηα (εηθφλα 2.10). 

 

  

 
 

Δηθόλα 2.10 Γηεζλείο δεκνζηεχζεηο αλά ρψξα ην έηνο 2013, γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα (αξηζηεξά) θαη 

ηελ παιηξξντθή ελέξγεηα (δεμηά).  

Ξεγή: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf 

 

Πηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 2.11) ζπγθξίλνληαη νη δηάθνξεο 

κνξθέο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα ζε ζρέζε κε ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα ζε ειεθηξηθή. Ρν κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη παξαπάλσ, εληνπίδεηαη ζηελ παιηξξντθή θαη θπκαηηθή 

ελέξγεηα. Πε απηέο ηηο δχν κνξθέο ελέξγεηαο ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν επελδπηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαζψο ζεσξνχληαη πην ειθπζηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, κε απνηέιεζκα νη 

βηνκεραλίεο λα εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαζθεπή ζπζθεπψλ κεηαηξνπήο 

ελέξγεηαο, κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα λα δηαζέηεη επηπιένλ ην πιενλέθηεκα ηεο πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο απνδνηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (εηθφλα 2.11). 

 

 
 

Δηθόλα 2.11  Διθπζηηθφηεηα ηερλνινγηψλ γαιάδηαο ελέξγεηαο.  

Ξεγή:  http://www.irena.org/ DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_ 

report_2014.pdf 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf
http://www.irena.org/%20DocumentDownloads/Publications/IRENA
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2.3 Ξαξάγνληεο αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ φπσο θαίλεηαη 

ζηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, ελψ αμηνζεκείσηνη είλαη νη ελεξγεηαθνί πφξνη πνπ 

εθηηκάηαη φηη είλαη δηαζέζηκνη ζε επξσπατθφ επίπεδν.  Ρν γεγνλφο φηη ε θπκαηηθή ελέξγεηα 

είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε κνξθή ελέξγεηαο ψζεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηε 

ζχληαμε πιεζψξαο κειεηψλ πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο βαζηθέο αδπλακίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο βξίζθνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε πξν-εκπνξηθφ ή πξν-επηρεηξεζηαθφ ζηάδην κε 

απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληψληαη λα παξακέλνπλ 

κέρξη ζήκεξα ή λα επηιχνληαη ζηαδηαθά.  

 

2.3.1 Ξιενλεθηήκαηα θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

 

Νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί απνηεινχλ έλαλ αλεμάληιεην ελεξγεηαθφ πφξν, κε ην 

επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ λα είλαη κέγηζην θαη ε κνξθή απηή ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεηαη λα 

ζεσξείηαη ειθπζηηθή. Νη ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο παξφιν πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνεγκέλν ζηάδην αλάπηπμεο σζηφζν απαηηνχλ πεξαηηέξσ ηερλνινγηθή 

εμέιημε θαη βειηηζηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ έρεη απνδερζεί ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη θάζε 

ρξφλν εθδίδνληαη πιεξέζηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα 

θχκαηα. Πε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη κειέηεο πνπ εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε 

πξνζεθηηθήο επηινγήο θαηάιιεισλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ επλντθέο θπκαηηθέο 

ζπλζήθεο (δηάξθεηα, κέγεζνο θπκάησλ, έληαζε, ρσξν-ρξνληθέο κεηαβνιέο, θιπ.) γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία πάξθσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο.       

 

Αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απηή 

απνηειεί κηα ζπκππθλσκέλε κνξθή ελέξγεηαο, απνδνηηθή εθφζνλ ε θπζηθή ππθλφηεηα ηνπ 

λεξνχ είλαη ξ=1025 kg/m3, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζηελ θπκαηηθή ελέξγεηα ηελ πςειφηεξε 

ελεξγεηαθή ππθλφηεηα απφ φιεο ηηο άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Νη θπκαηηζκνί 

απνηεινχλ έλα θαηλφκελν κε ζπλερή παξνπζία ζην ζαιάζζην ρψξν, έληνλν θαηά πεξηνρέο 

δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπ. Κέζα ζηα νθέιε παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

απφ ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα ζπγθαηαιέγνληαη ε ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία, ε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (C02) θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ζεσξείηαη απαξαίηεηε ψζηε θάζε πεξηνρή λα ζεσξείηαη απηάξθεο 

θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη ή λα ρξεζηκνπνηεί νξπθηά θαχζηκα γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ελψ δελ είλαη ιίγεο νη ρψξεο 

πνπ δεζκεχνληαη γηα κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν κέζα απφ 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη επξσπατθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ρέινο, έλα κεγάιν πιενλέθηεκα θαη κηα κεγάιε 

επθαηξία εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ ηαιαλίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε απνηειεί  ε  

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζθεπψλ κεηαηξνπήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

 

2.3.2 Θπκαηηθνί ελεξγεηαθνί πόξνη ζε επξσπατθό επίπεδν 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην παγθφζκην θπκαηηθφ δπλακηθφ ππνινγίδεηαη φηη είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 8.000-80.000 TWh/έηνο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηνλ 

πιαλήηε λα εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ νη ηζρπξνί άλεκνη έρνπλ ηαμηδέςεη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλ. Αηιαληηθνχ θαη ηνπ Λ. Δηξεληθνχ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παγθφζκην άηιαληα θπκαηηζκψλ WWA (εηθφλα 2.12). Ππγθεθξηκέλα, κε 

βάζε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Cornett (2008), ε εηήζηα κέζε θπκαηηθή ηζρχο είλαη κεγαιχηεξε 

ζηα πςειφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ λφηηνπ εκηζθαηξίνπ (κεηαμχ 400 S θαη 600S) θαη 

ηδηαίηεξα ζην λφηην Ηλδηθφ Υθεαλφ, ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Λέαο Εειαλδίαο, 
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ζηε Λφηηα Αθξηθή θαη ηε Σηιή. Δπίζεο, πςειέο ηηκέο θπκαηηθήο ηζρχνο εληνπίδνληαη ζην 

Βφξεην Αηιαληηθφ λφηηα ηεο Γξνηιαλδίαο, ζηελ Ηζιαλδία, δπηηθά ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ θαη ζηελ 

Ηξιαλδία απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο ελψ εμίζνπ πςειέο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην Βφξεην 

Δηξεληθφ λφηηα ησλ Λήζσλ Aleutian θαη θνληά ζηε δπηηθή αθηή ηνπ Θαλαδά θαη ζηηο 

πνιηηείεο Νπάζηγθηνλ θαη Όξεγθνλ. 

 

 
 

Δηθόλα 2.12 Κέζε εηήζηα θπκαηηθή ηζρχο αλά κέηξν κεηψπνπ θχκαηνο (KW/m) (δεδνκέλα απφ ην 

κνληέιν ECMWF WAM  πνπ βαζκνλνκήζεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ απφ ηε Fugro OCEANOR 

ρξεζηκνπνηψληαο ζεκαληήξεο θαη αιηηκεηξηθέο κεηξήζεηο ηνπ δνξπθφξνπ Topex).  

Ξεγή: http://www.crses.sun.ac.za/technologies-ocean 

 

Πε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Δπξψπεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά θπκαηηθήο ελέξγεηαο (εηθφλα 2.13). Ρν 

ππεξάθηην θπκαηηθφ δπλακηθφ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο Λνξβεγίαο, 

εθηηκάηαη ζε 320 GW, απφ ηα νπνία πεξίπνπ 290 GW αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ 

βνξεηναλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Βφξεηαο ζάιαζζαο θαη ηα 30 

GW αθνξνχλ ηελ Κεζφγεην Θάιαζζα (Clement, 2002). Πε εηήζηα βάζε, ηα επίπεδα 

θπκαηηθήο ηζρχνο αλά κέηξν κεηψπνπ θχκαηνο θπκαίλνληαη απφ 25 KW/m ζηα λνηηφηεξα 

κέξε ηνπ Αηιαληηθνχ ζηηο αθηέο ηεο Δπξψπεο (Θαλάξηα λεζηά) έσο 75 KW/m ζηηο αθηέο ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηεο Πθσηίαο. Βνξεηφηεξα κεηψλεηαη ζε 30KW/m ζηηο Λνξβεγηθέο αθηέο. Πηε 

Βφξεηα Θάιαζζα ε ελεξγεηαθή ηζρχο αλά κέηξν κεηψπνπ θχκαηνο θπκαίλεηαη απφ 21 KW/m 

ζηε βφξεηα-πην εθηεζεηκέλε ζε αλέκνπο πιεπξά ηεο, έσο 10 KW/m ζηηο πην πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο ζηε λφηηα πιεπξά. Πηηο Δπξσπατθέο αθηέο ηεο Κεζνγείνπ ε ηζρχο αλά κέηξν 

θχκαηνο εθηηκάηαη απφ 4 έσο θαη 11 kW/m κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα αλαθέξνληαη γηα ηηο 

πεξηνρέο ηνπ λνηηνδπηηθνχ Αηγαίνπ. Ζ πεξηνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν ζρεηηθά 

κέησπν θχκαηνο θαη πςειφ αηνιηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ. Ρν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν 

θπκαηηθφ δπλακηθφ γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 150-230 

TWh/έηνο, απφ ηα νπνία 5-9 TWh/έηνο αληηζηνηρνχλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. 

http://www.crses.sun.ac.za/technologies-ocean
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Δηθόλα 2.13 Θαηαλνκή θπκαηηθψλ πφξσλ.  

Ξεγή:http://www.emec.org.uk/marine-energy/ 

 

Ζ Γαλία βξίζθεηαη ζε κηα πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ζην λφηην ηκήκα ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο, σζηφζν, ζηηο βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο δηαζέηεη αμηνπνηήζηκε πνζφηεηα θπκαηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ εηήζηα θπκαηηθή ελέξγεηα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 30 TWh  θαη ε κέζε 

εηήζηα θπκαηηθή ηζρχο αλά κέηξν κεηψπνπ θχκαηνο  θπκαίλεηαη κεηαμχ 7 θαη 24 KW/m. 

 

Ζ Ηξιαλδία δηαζέηεη ππνινγίζηκν δπλακηθφ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ θχκαηα. Ππγθεθξηκέλα εθηηκάηαη φηη tν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν θπκαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο είλαη πεξίπνπ 187.5 TWh, ζε εηήζηα βάζε. 

 

Ζ Λνξβεγία έρεη κεγάιν κήθνο αθηψλ πξνο ηνλ Α. Αηιαληηθφ, φπνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ρν ηερληθά 

εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ εθηηκάηαη ζηηο 400 TWh, ζε εηήζηα βάζε. 

 

Ζ Ξνξηνγαιία, ε νπνία επίζεο έρεη κεγάιν κήθνο αθηψλ πξνο ηνλ Α. Αηιαληηθφ, 

δηαζέηεη ζεκαληηθνχο πφξνπο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ρν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν θπκαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο επεηξσηηθήο Ξνξηνγαιίαο εθηηκάηαη ζηηο 45 TWh αλά έηνο, ελψ ζεκαληηθνί 

επίζεο είλαη νη εθκεηαιιεχζηκνη πφξνη θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ Αδφξσλ 

λήζσλ.  

 

Πηελ Πνπεδία πεξηνρέο κε αμηνπνηήζηκνπο πφξνπο θπκαηηθήο ελέξγεηαο εληνπίδνληαη 

ζην βφξεην ηκήκα ησλ αθηψλ ηεο πξνο ηελ Β. Θάιαζζα, θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

ηεο Βαιηηθήο ζηα λεζηά Oland θαη Gotland. Ρν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ εθηηκάηαη 

ζηηο 5-10 TWh ζε εηήζηα βάζε. 

 

Ζ Κ. Βξεηαλία έρεη κεγάιν κήθνο αθηνγξακκήο πξνο ηνλ Α. Αηιαληηθφ θαη θαηά 

ζπλέπεηα πεξηβάιιεηαη απφ ηαξαρψδε λεξά κε ην ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ λα 

εθηηκάηαη ζηηο 1000 TWh αλά έηνο. 

 

Ζ Γαιιία έρεη κεγάιν κήθνο αθηνγξακκήο ηφζν πξνο ηνλ Αηιαληηθφ φζν θαη πξνο 

ηελ Κεζφγεην Θάιαζζα. Ρν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν θπκαηηθφ δπλακηθφ ηεο Γαιιίαο 

εθηηκάηαη ζηηο 95 TWh ζε εηήζηα βάζε. 
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Ζ Διιάδα δηαζέηεη κία κεγάιε αθηνγξακκή κε κήθνο πεξί ηα 16.000 km. Ρν πςειφ 

αηνιηθφ δπλακηθφ πάλσ απφ ην Αηγαίν Ξέιαγνο επάγεη ζρεηηθά έληνλε θπκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή, κε κέζεο εηήζηεο ηηκέο θπκαηηθήο ηζρχνο αλά κέηξν 

κεηψπνπ θχκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 4-11 kW/m. Υζηφζν έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελ 

ιφγσ ζαιάζζηνπ ρψξνπ είλαη φηη εληνπίδνληαη επίζεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο «εζηηαζκνχ» 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο (“hot spots”), ιφγσ θαηλνκέλσλ αλάθιαζεο θαη πεξίζιαζεο ησλ 

θπκάησλ. Ρν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν θπκαηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο ζεσξείηαη ην 

πςειφηεξν ηεο Κεζνγείνπ, ηεο ηάμεο ησλ 5-9 TWh ζε εηήζηα βάζε. Ρν δπλακηθφ απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ειεθηξνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ λεζηψλ ζην 

Αηγαίν. (Clément et al., 2002). 

 

Νη πην δξαζηήξηεο ππεξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Ιεβαληίλεο, φζνλ αθνξά ην θπκαηηθφ 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ, είλαη ε δπηηθή αθηνγξακκή ηεο Θύπξνπ, ε ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ 

απφ ην Ηζξαήι θαη ην Ιίβαλν θαη ε αθηνγξακκή ηεο Αιεμάλδξεηαο ζηελ Αίγππην, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θπκαηηθφ ελέξγεηαθφ δπλακηθφ πεξίπνπ 2,5 kW / m. 

 

Νη παξαπάλσ ηηκέο θπκαηηθήο ηζρχνο έρνπλ ππνινγηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο κειέηεο κε 

ηε ρξήζε παγθφζκησλ κνληέισλ πξφγλσζεο θπκαηηζκψλ θαη παξέρνπλ έλα γεληθφ εξγαιείν 

εθηίκεζεο. Ξεξηνρέο φπσο ην Αηγαίν πέιαγνο, πνπ είλαη ζρεδφλ θιεηζηέο ζάιαζζεο κε 

πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο ηα δηάζπαξηα λεζηά, απαηηνχλ ιεπηνκεξέζηεξε εθηίκεζε, έηζη  

εξγαιεία φπσο WERATLAS θαη WWA, θξίλνληαη αλεπαξθή.  

 

2.3.3 Γηεζλείο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα 

 

Ζ αθζνλία απηνχ ηνπ θπζηθνχ ελεξγεηαθνχ πφξνπ δελ έρεη πεξάζεη απαξαηήξεηε. 

Ξνιινί εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο έρνπλ θαηαπηαζηεί κε ην ζέκα πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ 

ιχζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

Ξαξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά δηάθνξεο κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

εληνπηζκφ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.  Νη 

πεξηνρέο πνπ βξέρνληαη απφ ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ ζε κέξε πνπ έρεη εληνπηζηεί φηη 

παξαδνζηαθά δηαζέηνπλ πςειφ θπκαηηθφ δπλακηθφ απνηεινχλ ην θχξην ζέκα αλάιπζεο ζηηο 

κειέηεο απηέο. Έηζη, ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, έρνπλ εθπνλήζεη κε θξαηηθή ππνζηήξημε πνιιέο 

κειέηεο γηα ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο θπκαηηθψλ πάξθσλ ελέξγεηαο. 

Άιιε κηα ρψξα πνπ έρεη πξνρσξήζεη ζε παξφκνηεο κειέηεο είλαη ε Θίλα. Ζ εθζεηηθή αχμεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ε αλάγθε γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ηελ αλάγθαζε λα ζηξαθεί 

πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ψζηε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ αιιά παξάιιεια λα βξεη κηα ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Δπηπξφζζεηα, κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα εγθαηάζηαζε 

πάξθσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο θξίλνληαη σο άθξσο ελδηαθέξνπζεο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

ζηηο πεξηνρέο απηέο πξφζθαηα έρνπλ μεθηλήζεη ή πξνγξακκαηίδνληαη ζεκαληηθέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (π.ρ. κε ηελ εμφξπμε 

πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, αθαιάησζεο θ.ά.). Ρέινο, γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο κειέηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Κηα απφ ηηο πξψηεο πιένλ ζπζηεκαηηθέο επξσπατθέο κειέηεο παξνπζηάζηεθε απφ 

ηνπο Iglesias, Lopez, Carballo, Castro, Fraguela, θαη Frigaard (2009) θαη είρε σο ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε θπκαηηθψλ πάξθσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκαηηζκψλ. Αξρηθά, κειεηήζεθε ν εληνπηζκφο 

πεξηνρψλ κε πςειή θπκαηηθή ηζρχ. Ρα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ηζρχνο πξνήιζαλ απφ ηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ πξνγλσζηηθνχ κνληέινπ ηξίηεο γεληάο WAM 

(Wave Analysis Model) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείραλ ην Δζληθφ Κεηεσξνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην θαη ν ζχλδεζκνο Θξαηηθψλ Ιηκέλσλ Ηζπαλίαο. Ρα δεδνκέλα απνηεινχζαλ 

ρξνλνζεηξέο δεδνκέλσλ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο, πεξηφδνπ θαη κέζεο θαηεχζπλζεο 
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θπκαηηζκψλ αλά 3h γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1996 κε 2005. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή ε κέζε θπκαηηθή  ηζρχο αλά κέηξν κήθνπο θχκαηνο 

θπκαηλφηαλ απφ 15KW/m έσο 50 KW/m, θαη ε κέζε εηήζηα θπκαηηθή ελέξγεηα αληίζηνηρα 

απφ 129 MWh/m έσο 439 MWh/m, ζηνηρεία πνπ επέηξεςαλ λα εληνπηζηνχλ επηκέξνπο 

πεξηνρέο κε ην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ελδηαθέξνλ. Όκσο, ε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε 

θπκαηηθψλ πάξθσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ χπαξμε ελεξγεηαθψλ πφξσλ αιιά θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο φπσο ε εγγχηεηα ζε ιηκάληα γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηζθεπήο θαη ηαπηφρξνλα ε απφζηαζε ηνπο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πνξείεο ησλ 

πινίσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αιίεπζε, ηνλ ηνπξηζκφ θιπ. Νη παξαπάλσ παξάκεηξνη ιήθζεθαλ ππφςε θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ απνθαζίζηεθε αξρηθά ε ρσξνζέηεζε ελφο θπκαηηθνχ πάξθνπ ζε κηα πεξηνρή 

πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο γεηηλίαζεο κε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο πεξηνρήο 

πνπ δηαζέηεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζπληήξεζε ησλ 

ζπζθεπψλ ζπιινγήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα πεξηνρή απηή κειεηήζεθαλ 

ηα επίπεδα θπκαηηθήο ηζρχνο θνληά ζηελ αθηή ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηαιιειφηεξε 

ηνπνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξάθηησλ θπκαηηθψλ πάξθσλ. Ρα δεδνκέλα πξνέθπςαλ 

απφ ην κνληέιν SWAN πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ελψ ιήθζεθαλ ππφςε νη 

κεηαβνιέο ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο θνληά ζηελ αθηή εμαηηίαο ηεο αλάθιαζεο ησλ θπκαηηζκψλ, 

ηεο ηξηβήο ηνπο κε ηνλ ππζκέλα θαη ηεο αθηνγξακκήο πνπ δεκηνπξγεί θφιπνπο 

πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηνπο θπκαηηζκνχο. Νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κεηαβάιινπλ ην 

επίπεδν ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο ζεκαληηθά θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ ηειηθή απφθαζε 

ρσξνζέηεζεο ηνπ θπκαηηθνχ πάξθνπ. 

 

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο WAVEPLAM ην Θέληξν Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΘΑΞΔ/CRES), ην 2009, ζπλέηαμε κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο ψζηε 

λα ειεγρζεί ε βησζηκφηεηα ελφο ζεσξεηηθνχ έξγνπ θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Ρα δεδνκέλα ιήθζεθαλ απφ ην ζχζηεκα Ξνζεηδψλ πνπ απνηειεί έλα δίθηπν 

ζεκαληήξσλ παξαηήξεζεο θαη έλα εμεηδηθεπκέλν επηρεηξεζηαθφ θέληξν γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ειιεληθψλ ζαιαζζψλ. Ξξνηεηλφκελεο ζέζεηο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο απνηεινχλ ν 

ζαιάζζηνο ρψξνο ηεο Ρήλνπ ζην Αηγαίν πέιαγνο θαη ε πεξηνρή ζηε λνηηνδπηηθή αθηή ηεο 

Ξεινπνλλήζνπ, θνληά ζηε Κεζζελία. Γηα ηελ ηειηθψο επηιεγείζα πεξηνρή (Κεζζελία), 

ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία βαζπκεηξίαο ηεο πεξηνρήο  θαη θιηκαηνινγηθά θαη γεσινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Διέγρζεθε ε χπαξμε ππνδνκψλ (ιηκαληνχ) θαη θαηαγξάθεθαλ νη 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο Λatura ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη νη ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο θαη επηπιένλ ιήθζεθαλ ππφςε δξαζηεξηφηεηεο φπσο αιηεία θαη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. πνινγίδνληαο ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζχλδεζήο ηνπο κε ην δίθηπν, ε κειέηε θαηέιεμε φηη κηα ηέηνηα επέλδπζε είλαη αζχκθνξε 

νηθνλνκηθά.  

 

Ζ κειέηε ησλ Kamargianni, Nikitakos θαη Lilas (2010) αθνξά επίζεο,  ηνλ ειιαδηθφ 

ζαιάζζην ρψξν. Πθνπφο ηεο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε κηα πεξηνρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην αιιά ζηαζεξφ θιίκα. Πε απηή κειεηάηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ (Ατ Πηξάηεο), έλα απνκνλσκέλν λεζί ζην Αηγαίν 

πέιαγνο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 θαη ζρεδηάδεηαη λα γίλεη ην 

πξψην „πξάζηλν λεζί‟ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ελέξγεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη εμ 

νινθιήξνπ απφ ηερλνινγηθά ψξηκεο ΑΞΔ. Έρνληαο σο δεδνκέλα ηα χςε θχκαηνο αλά επνρή 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ζε ελέξγεηα απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο, αμηνινγνχληαη νη 

πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο 30 δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη νηθνλνκηθή 

εθηίκεζε ψζηε ηειηθά λα απνθαζηζηεί αλ είλαη ζπκθέξνπζα ε θάζε ιχζε ή φρη θαη λα 

απνθαζηζηεί πην απφ ηα 30 είδε ζπζθεπψλ πνπ εμεηάδνληαη, ελδείθλπληαη κε βάζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί.  
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Ζ έξεπλα ησλ Iglesias θαη Carballo (2010), απνηέιεζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

‘Εκηίμηζη ηων ανανεώζιμων πηγών ενέργειας’ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Ηζπαληθφ 

πνπξγείν Δπηζηήκεο θαη Θαηλνηνκίαο. Πθνπφο ησλ αξρψλ ηνπ λεζηνχ Bonita (ή La Palma, 

ην βνξεηνδπηηθφηεξν απφ ηα Θαλάξηα λεζηά), ζην νπνίν εζηίαδε ε κειέηε, απνηεινχζε ε 

εχξεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ ψζηε λα παξάγεηαη επαξθήο πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ ην 

ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κνξθψλ  αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα 

ηνπ λεζηνχ. Ρα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο γηα ηελ εχξεζε ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ πεξηνρψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο (WEC), 

πξνήιζαλ απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν ηξίηεο γεληάο WAM ζην νπνίν ελζσκαηψζεθαλ 

δεδνκέλα απφ έλα πςειήο αλάιπζεο αηκνζθαηξηθφ κνληέιν. Ρα δεδνκέλα ζπγθξίζεθαλ κε 

απηά ηνπ ζεκαληήξα ζην λεζί Gran Canaria. Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζχγθξηζε 

ησλ δχν ζπλφισλ δεδνκέλσλ βξέζεθε φηη απηά ηαπηίδνληαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  Απφ 

ηα δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

δπλακηθφ. Ρν θαηαιιειφηεξν ζεκείν ζεσξήζεθε εθείλν πνπ βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή 

πιεπξά ψζηε επηπιένλ ε πεξηνρή λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε ιηκάλη. Δπηπξνζζέησο, γηα ην 

ζεκείν απηφ κειεηήζεθαλ νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ψζηε παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θπκαηηθψλ ζπζθεπψλ λα απνζεθεχεηαη ελέξγεηα κε ηε βνήζεηα δεμακελψλ λεξνχ ζε πςειφ 

πςφκεηξν πνπ δηαζέηεη ην λεζί La Palma, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Ρνλ επφκελν ρξφλν ην ζπγγξαθηθφ δίδπκν Iglesias θαη Carballo, δεκνζίεπζε κηα 

αθφκε κειέηε πνπ επίζεο αθνξνχζε ηηο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο θαη εθπνλήζεθε κε αθνξκή ηελ 

παξαρψξεζε απφ ηελ θπβέξλεζε πεξηνρήο γηα εγθαηάζηαζε θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηελ Estaca 

de Bares ζηελ νπνία έρεη βξεζεί απφ πξνεγνχκελε κειέηε πςειφ θπκαηηθφ δπλακηθφ. Πηα 

πιαίζηα ηεο έγθξηζεο θαη άιισλ παξαρσξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε απηή γηα ηε 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο αθηήο ηεο Γαιηθίαο. Ζ εξγαζία ππνζηεξίρζεθε απφ ην πξφγξακκα 

‘Εκηίμηζη ηων ανανεώζιμων πηγών ενέργειας’ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πνπξγείν 

Δπηζηήκεο θαη Θαηλνηνκίαο. Πθνπφο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπνζεζίαο κε ην κεγαιχηεξν 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ φπνπ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηαζεί ην πξψην θπκαηηθφ πάξθν ζηελ 

πεξηνρή. Δηζήρζεθε ε ηδέα ησλ ιεγφκελσλ „ελεξγεηαθψλ θιάζεσλ‟ (energy bins) πνπ 

απνηεινχλ δηαζηήκαηα θαηάιιεινπ χςνπο θχκαηνο, ελεξγεηαθήο πεξηφδνπ θαη κέζεο 

θαηεχζπλζεο θπκαηηζκψλ. Ρα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ έλαλ πισηήξα  εγθαηεζηεκέλν 

ππεξάθηηα, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε κεηξήζεηο χςνπο θχκαηνο, πεξηφδνπ θαη θαηεχζπλζεο 

θπκαηηζκψλ. Ρα δεδνκέλα απηά ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία θαη νκαδνπνίεζε ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ελεξγεηαθέο θιάζεηο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπλεηζθνξάο ζηελ 

θπκαηηθή ελέξγεηα ή απφ ζπλδπαζκνχο ηνπο πνπ επηιέγνληαη θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

κνληέινπ SWAN θαη ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ δηάδνζήο ησλ θπκάησλ ζηελ παξάθηηα δψλε.  

 

Ρνλ ίδην ρξφλν, δεκνζηεχηεθε ε κειέηε ησλ Vicinanza, Cappietti,  Ferrante θαη 

Contestabile (2011), πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηηο Ηηαιηθέο 

αθηέο κε δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ ην Ηηαιηθφ δίθηπν ζεκαληήξσλ. Απφ ηε κειέηε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη  νη Ηηαιηθέο ζάιαζζεο έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ 

δπλακηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηνλ Αηιαληηθφ 

σθεαλφ. Κέζσ ηηο αλάιπζεο ησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ επηζεκαίλεηαη φηη ηα λεζηά Παξδελία 

θαη Πηθειία απνηεινχλ ηηο πην δξαζηήξηεο πεξηνρέο πξνο εθκεηάιιεπζε ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Πην επηζηεκνληθφ άξζξν ηνπ Ayat (2013), πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία άηιαληα 

θπκαηηθήο ηζρχνο γηα ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ην Αηγαίν Ξέιαγνο. Ρα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνήιζαλ απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν MIKE 21 SW, ην νπνίν απνηειεί έλα 

αξηζκεηηθφ κνληέιν πξφβιεςεο γηα ππεξάθηηεο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Πηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε βαζκνλφκεζε ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηψληαο κεηξήζεηο απφ 

ηξείο δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Δπηπιένλ ηνπ άηιαληα 

παξνπζηάζηεθαλ δηεπζπληηθά δηαγξάκκαηα θπκαηηθήο ηζρχνο θαη πίλαθεο θαηαλνκήο 

πεξηφδνπ-χςνπο θχκαηνο γηα επηκέξνπο ζηαζκνχο. Νη πην ελεξγεηηθέο πεξηνρέο βξέζεθαλ 
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ζηηο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ, ζην δέιηα ηνπ πνηακνχ Λείινπ θαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Θξήηεο 

θαη Θαξπάζνπ, κε θπκαηηθή ηζρχ πνπ πξνζδηνξίζηεθε πεξίπνπ 4 kW/m, ην ζεκαληηθφ χςνο 

θχκαηνο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 θαη 4 m θαη ε θπκαηηθή πεξίνδνο απφ 4 έσο 8 s. 

 

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο EWAVE, δεκνζηεχηεθε ε κειέηε ησλ Zodiadis, 

Galanis, Nikolaidis, Kalogeri, Hayes, Georgiou, Chu θαη Kallos (2014). Πθνπφο ηεο κειέηεο 

ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή ηεο Θχπξνπ φπνπ πξφζθαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εμαηηίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αεξίνπ. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε κηα απφ ηηο 

λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή  (1/600) 

ρσξηθή αλάιπζε ηνπ θαη ζην αηκνζθαηξηθφ κνληέιν SKIRON. Δθηφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλεκνινγηθέο παξαηεξήζεηο απφ δνξπθφξνπο, 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο θαη αλαθνξέο πινίσλ. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ γηα 

ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα ζπλάρζεθαλ νινθιεξσκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα νπηηθνπνηήζεθαλ ζε ζεηξά ραξηψλ. Κε βάζε ηα δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ην 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο κε κέζε θπκαηηθή ελέξγεηα 

πεξίπνπ 2 KW/m. Κε βάζε ηε κειέηε αλαδείρζεθαλ σο πεξηνρέο απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο 

ε δπηηθή αθηή ηεο Θχπξνπ, φπσο θαη νη αθηέο ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο ζηελ 

Αίγππην.  

 

Πηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ Zheng θαη Li (2015), ε θπκαηηθή ηζρχο γηα ηελ Θάιαζζα 

ηεο Θίλαο ππνινγίδεηαη απφ 2-7KW/m απφ δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ WAM, δηάξθεηαο 24 

ρξφλσλ ηα νπνία αλαιχζεθαλ. Αλ θαη ν ζαιάζζηνο ρψξνο ηεο Θίλαο δελ έρεη πινχζην 

θπκαηηθφ δπλακηθφ, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε κειέηε, ε ελέξγεηα απηή ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα αλαθνπθίζεη ηε ρψξα απφ ηελ ελεξγεηαθή θξίζε 

θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρνληαο καθξνρξφληα δεδνκέλα 

απφ ην 1988 έσο ην 2011, δφζεθε επηπιένλ ε δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο θαη πξφβιεςεο 

ηεο κεηαβνιήο ηνπ χςνπο θχκαηνο θαη ηεο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο αλά έηνο. Ξξνέθπςε φηη 

ε κεηαβνιή είλαη απμεηηθή γηα ηνλ θηλεδηθφ ζαιάζζην ρψξν πνπ απνηειεί ζεηηθφ ζεκάδη θαη 

εληζρχεη ηελ άπνςε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνπο σθεαλνχο. Ρέινο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο παξνπζηάζηεθαλ νη κεηαβνιέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη 

ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο αλά πεξηνρή θαη νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζε θάζε πεξηνρή. 

 

Πην EWEA OFFSHORE 2015, ην κεγαιχηεξν ζπλέδξην γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ε 

παξνπζίαζε ησλ Emmanouil, Galanis, Kallos, Zodiatis θαη Kalogeri (2015) έδσζε κηα γεληθή 

εηθφλα ησλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην Αηγαίν. 

Σξεζηκνπνηψληαο ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM θαη ην αηκνζθαηξηθφ κνληέιν SKIRON, γηα ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ην 

ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο θαη ηε κέζε πεξίνδν ησλ θπκαηηζκψλ, νη νπνίεο ειήθζεζαλ ππφςε 

θαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηαζθεπάζηεθαλ ράξηεο 

ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ θαη δηεπζπληηθά δηαγξάκκαηα αλέκνπ γηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. Ρα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ γηα ην Αηγαίν, ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

δεδνκέλα δχν ζεκαληήξσλ (ζην βφξεην θαη ην λφηην Αηγαίν). Απφ ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςε φηη ην κνληέιν ππνεθηηκά ηηο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζην λφηην 

κέξνο, αιιά γεληθά  ηα ζπκπεξάζκαηα ζπκθσλνχζαλ. 

 

Γεληθά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηελ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ πνπ έρεη δηεμαρζεί 

κέρξη ζηηγκήο θαη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί, κέλεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα 

ηεθκεξησζεί ην θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ζε πνιιέο πεξηνρέο αθφκε θαη λα επηιπζνχλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα. 

 

2.3.4 Γπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

 

Νη πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, παξά ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί, παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο θαη παξά ηελ εμαηξεηηθή επξεκαηηθφηεηα θαη ην 
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κεγάιν αξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ, είλαη γεγνλφο φηη ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο ΑΞΔ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ 

εθαξκνγψλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πξνψζεζε θαη δηείζδπζή ηεο ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα αγνξά. Ζ επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν ιφγνπο: ζηε δπζθνιία εθηίκεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζπλζεθψλ πνπλ ζπλαληψληαη ζηηο πεξηνρέο 

εγθαηάζηαζεο ησλ κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο (CRES, 2002). 

 

Κηα απφ ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ εληνπηδφηαλ παιαηφηεξα, εζηίαδε ζηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ (ζην ρψξν θαη ην ρξφλν) πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θπκαηηζκνχ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο „πάξθσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο‟. Πην 

ζηάδην ζρεδηαζκνχ, ε χπαξμε καθξνρξφλησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ θξίλεηαη άθξσο 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο ζε κηα ηνπνζεζία. Θαζψο ηα ηνπηθά 

κεηξεκέλα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη (π.ρ. απφ πισηήξεο) γηα ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ ζαιαζζψλ είλαη ιηγνζηά θαη νπνηεζδήπνηε καθξνρξφληεο κεηξήζεηο έρνπλ πςειφ 

θφζηνο, ηα θπκαηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

αξηζκεηηθά πξνγλσζηηθά κνληέια (φπσο ηα κνληέια WAM). Κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δνξπθνξηθή αιηηκεηξία είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, 

αθνχ νη αληίζηνηρνη δνξπθφξνη ηα ηειεπηαία 30 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα παξέρνπλ ζπζηεκαηηθέο 

κεηξήζεηο ηνπ χςνπο θχκαηνο, κε κεγάιε αμηνπηζηία θαη παγθφζκηα θάιπςε.  Ν κεγάινο 

αξηζκφο δνξπθνξηθψλ απνζηνιψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ην 1973 κέρξη ζήκεξα 

θαη ε ζπλερήο εμέιημε ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

κηαο παγθφζκηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη ηαρχηεηαο αλέκσλ κε 

απνηέιεζκα λα παξέρνληαη καθξνρξφληα, ππθλά δεδνκέλα, εχθνια ζηελ επεμεξγαζία θαη κε 

κεγάιε αμηνπηζηία.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

„αηρκαισηίζνπλ‟ ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ππάξρεη απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην 

ηνπ εληνπηζκνχ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ αμηνπνηήζηκνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ, 

απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θαηαζθεπαζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Αθφκε, ην 

γεγνλφο φηη νη ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ ζην ζθιεξφ θαη αθηιφμελν πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο 

πνπ δηαθέξεη πνιχ απφ εθείλν κηαο εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο, εμεγεί ην γεγνλφο φηη 

παξ‟ φιν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν, ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε έλα βηνκεραληθφ επίπεδν δελ 

επηηπγράλεηαη κε επθνιία. Θαηά γεληθή εθηίκεζε νη ηξέρνπζεο ζπζθεπέο δελ είλαη αθφκε 

ηερλνινγηθά ψξηκεο γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα θαη δνθηκέο πξηλ απηέο λα 

θαηαζηνχλ ηθαλέο λα αμηνπνηήζνπλ, κε νηθνλνκηθά επλντθνχο επελδπηηθνχο φξνπο, ην 

δηαζέζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ζηελ Δπξψπε. Κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο ζπζθεπψλ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε δνθηκέο πιήξνπο θιίκαθαο (Magagna, 2014). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο δελ έρνπλ απνδείμεη αθφκε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο πνπ δηαζέηνπλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, 

έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο εληνπίδεηαη ζηελ 

αδπλακία ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαη δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαζψο ην θφζηνο γηα ηε 

κεηαθνξά ζηε μεξά είλαη κεγάιν. Δπηπιένλ, ην δίθηπν απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ μεξά δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεγάιεο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε ζάιαζζα. Έλα ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνδνκέο είλαη ε ελδερφκελε αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζθαθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ ζπιινγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ρέινο, έλα 

ζέκα πνπ αλαθχπηεη αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

νη ζπζθεπέο κεηαηξνπήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Πχκθσλα κε ηνλ Thorpe (1999), νη αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Βέβαηα, 

ην γεγνλφο φηη ε εκπεηξία κε ηα ζπζηήκαηα θπκαηηθήο ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε,  δίλεη 

κηα αηειή εηθφλα ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ζπζθεπέο απηέο. Νη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο 
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επηπηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θπκαηηθήο θαη παιηξξντθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ 

ψζηε ν έλαο ηνκέαο λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ άιινλ  θαη λα ζπκπιεξσζεί ε γλψζε. Αθφκε, έλα 

κάζεκα ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ε βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ νπνία 

ρξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο πξηλ δηαθαλνχλ ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο πξνθαινχλ, 

κέζα απφ κειέηεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (Langhamer, Haikonen 

θαη Sundberg, 2010).  Νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ δηαθαίλνληαη κέρξη ζήκεξα 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ πίλαθα (εηθφλα 2.14) πνπ ζπλνςίδεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο. 

Πεκεηψλεηαη φηη  πνιιέο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο εμαξηψληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπψλ.  

 

 
 

Δηθόλα 2.14 Ξηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπζθεπψλ κεηαηξνπήο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο.  

Ξεγή: http://lamtengchoy.com/main/uploads/others/1298524568_8914.pdf 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε θπκαηηθή ελέξγεηα απνηειεί κηα λέα κνξθή ελέξγεηαο, πνιιά 

ππνζρφκελεο, κε άγλσζηεο φκσο πιεπξέο. Νη  δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη „δηεγείξνπλ‟ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάζε ρξφλν θαηνρπξψλνληαη λέεο 

άδεηεο επξεζηηερλίαο ελψ εθηφο απφ ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε λέα 

ελεξγεηαθή αγνξά. Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξα απμάλνληαη 

θάζε ρξφλν θαη ε θπκαηηθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θπκαηηθή 

ελέξγεηα είλαη ρξφλν κε ην ρξφλν κεγαιχηεξε (εηθφλα 2.9). Πην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ 

εληζρχνπλ απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ. 
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3 ΞΟΝΠΞΑΘΔΗΔΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΘΚΑΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΔ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΑΗ 

ΔΘΛΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

 

Ζ ζάιαζζα θαη εηδηθφηεξα νη ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί απνηεινχλ κηα πνιιά 

ππνζρφκελε πεγή ελέξγεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο ΑΞΔ αλνίγνπλ ην δξφκν πξνο ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα  ζε αληίζεζε κε ηηο κε αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο έρεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο πξνβιεςηκφηεηα, πςειή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα, ρακειφ 

βαζκφ νπηηθήο φριεζεο θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο επελδχνληαο ζηελ έξεπλα 

απηνχ ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο. Πηελ Διιάδα, ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην γεγνλφο φηη ε ρψξα έρεη αθηνγξακκή 

κε κήθνο πάλσ απφ 16000 km θαη πιεζψξα λεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα 

επσθειεζνχλ απφ απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο. Δπηπξνζζέησο, ε χπαξμε „ζηαζεξήο πλνήο‟ 

έληνλσλ αλέκσλ πάλσ απφ ην Αηγαίν πξνθαιεί έληνλεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο, κε κέζε εηήζηα 

ηζρχ πνπ θπκαίλεηαη απφ 4-11 KN/m θαη ε χπαξμε «hot spots» ζεσξείηαη βέβαηε, εμαηηίαο 

ηνπ ζχλζεηνπ λεζησηηθνχ αλάγιπθνπ. 

 

Πηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Πηφρνο είλαη λα δνζεί 

κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνξξέεη απφ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, 

νη νπνίεο πξσηίζησο ζηνρεχνπλ ζην λα αλαδείμνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη λα δψζνπλ 

ιχζεηο ζε πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 

κειινληηθψλ εθαξκνγψλ. Απνηειεί δειαδή, κηα ζπζζσξεπκέλε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 
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ηηο  κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο πνπ δηδάζθεη ηφζν κέζα απφ ηηο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο φζν 

θαη κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο απνηπρίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη απνηειεί 

εθφδην γηα ηηο λέεο πξνζπάζεηεο πνπ επίθεηληαη.  

 

3.1  Ξαξαγσγή ελέξγεηαο από ηε ζάιαζζα ζε επξσπατθό 

επίπεδν 
 

Ρν 1799, ρνξεγήζεθε ε πξψηε άδεηα επξεζηηερλίαο ζην Γάιιν κεραληθφ Girard γηα 

ην ζρεδηαζκφ ελφο κεραλήκαηνο πνπ ζπιιάκβαλε κεραληθά ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ηνπ 

σθεαλνχ. Κηα άιιε πξψηκε άδεηα επξεζηηερλίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Il Roberts , ην 1881. Ξξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ ζεκαδνχξεο ζε έλα 

ηθξίσκα, κε ηελ ελέξγεηα απφ θάζε ζεκαδνχξα λα κεηαδίδεηαη ζε έλα θνηλφ άμνλα. Δπίζεο, 

ην 1886 έλαο εθεπξέηεο πνπ νλνκαδφηαλ Ef Steen μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηα θχκαηα πάλσ ζε έλα βξαρψδεο ηκήκα κηαο παξαιίαο.  

 

 
 

Δηθόλα 3.1 Θαηαζθεπή ησλ Henry θαη Holland.  

Ξεγή: http://www.buch-der-

synergie.de/c_neu_html/c_06_07_wasser_wellenenergie_austr_bis_dk.htm 

 

Ρν 1891 νη Henry θαη Holland εγθαηέζηεζαλ ζηελ Νιιαλδία κηα ζπζθεπή ε νπνία 

θηλνχκελε θαηά ηελ θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ λεξνχ, κεηέθεξε λεξφ ζε έλαλ παξαθείκελν 

βξάρν, ιεηηνπξγψληαο σο αληιία.  Ζ ζπζθεπή ζηακάηεζε γξήγνξα λα ιεηηνπξγεί ε 

εγθαηάζηαζε φκσο παξέκεηλε πάλσ ζην βξάρν γηα πνιιά ρξφληα απνηειψληαο νξφζεκν, 

έσο φηνπ ηειηθά θαηαζηξάθεθε απφ κηα θαηαηγίδα (εηθφλα 3.1). Απφ ην 1855 έσο ην 1973 

είραλ ρνξεγεζεί 340 άδεηεο επξεζηηερλίαο, αξθεηά κνληέια απφ ηα νπνία είραλ δνθηκαζηεί 

ζε εξγαζηεξηαθή θιίκαθα θαη θάπνηα ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζάιαζζαο. 

 

Πηελ Δπξψπε, ε εληαηηθή έξεπλα θαη ε κειέηε ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ησλ 

θπκάησλ ζε αμηνπνηήζηκε κνξθή άξρηζε κεηά ηελ δξακαηηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ην 1973. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη έπεηηα μεθίλεζαλ πνιιά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα κε θπβεξλεηηθή θαη ηδησηηθή ππνζηήξημε ζε ρψξεο φπσο: Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ξνξηνγαιία, Ηξιαλδία, Λνξβεγία, Πνπεδία θαη  Γαλία. 

  

Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο άξρηζε  γηα ηε  Γαλία 

ην 1996 κε ην εζληθφ πξφγξακκα Danish Wave Energy Programme ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 1998-2002, κε πξνυπνινγηζκφ 5.3 MECU. Ξαξάιιεια, ην 

1997 ηδξχζεθαλ δηάθνξνη νξγαληζκνί (Danish Wave Energy Association, Danish Energy 

Agency) πνπ ζθνπφ είραλ ηελ έξεπλα, ηελ παξνρή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

εθείλσλ πνπ επηδείθλπαλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Απφ ην 2006 

έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ην κνληέιν Wave Star θιίκαθαο 1:10 ζην θηφξδ Nissum 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_06_07_wasser_wellenenergie_austr_bis_dk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_06_07_wasser_wellenenergie_austr_bis_dk.htm
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Bredning ηεο Γαλίαο, ην νπνίν έρεη 40 εκηζθαηξηθά πισηά ζψκαηα δηακέηξνπ ελφο κέηξνπ 

θαη κηα γελλήηξηα 5,5kW. Ρν έξγν απηφ ιεηηνπξγεί δνθηκαζηηθά κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

ψζηε αξγφηεξα λα είλαη εθκεηαιιεχζηκν ζε εκπνξηθή θιίκαθα. 

 

Πηελ Ηξιαλδία νη πξψηεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ ην 1997, απέβεζαλ φκσο άθαξπεο 

θαζψο παξά ηελ αξρηθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ., εθείλε απέζπξε ηελ πξνζθνξά ηεο 

βαζηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα δελ είρε αλαπηπρζεί 

επαξθψο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο (European 

Infrastructure Operational Programme). Έθηνηε, ε θπκαηηθή ελέξγεηα επέζηξεςε ζηηο ξίδεο 

ηεο δειαδή ζηελ έξεπλα κέζα απφ ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη ηλζηηηνχησλ κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θπκαηηθήο θαηάζηαζεο. Κέρξη ζήκεξα  ζηελ 

Ηξιαλδία δελ έρεη ζεζπηζηεί εζληθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο Δ&ΡΑ (Έξεπλα & 

Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε) ζηελ θπκαηηθή ελέξγεηα, πιελ φκσο αθνινπζείηαη κία πνιηηηθή 

«ελζάξξπλζεο» ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα απφ θξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο ζηα πιαίζηα εζληθψλ πξνγξακκάησλ Δ&ΡΑ. Πεκαληηθή είλαη επίζεο ε 

ζπκκεηνρή ηξιαλδηθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη βηνκεραληψλ ζε πξνγξάκκαηα Δ&ΡΑ ηεο 

ΔΔ. 

 

Ζ Λνξβεγία ελεπιάθεη γηα πξψηε θνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ην 

1973, κέζσ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο (NTNU) θαη ην 1978 ε έξεπλα εληζρχζεθε κε 

θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε. Ρε δεθαεηία ηνπ ‟80 δχν παξάθηηνη κεηαηξνπείο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο, ν OWC θαη ν Tapchan πνπ είραλ αλαπηπρζεί ιίγν λσξίηεξα, ηνπνζεηήζεθαλ 35 

km λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο Bergen.  Νη ζπζθεπέο θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρπξψλ 

θαηαηγίδσλ ην 1988 θαη 1991. Ζ Λνξβεγία, ζαλ πεηξειαηνπαξαγσγφο ρψξα, δελ έρεη λα 

επηδείμεη ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2005-2008 φκσο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεγάιεο θιίκαθαο επίδεημε κεηαηξνπέα 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί Kvitsoy. Ν ζχιινγνο WEAS  ζε ζπλεξγαζία κε ην 

παλεπηζηήκην NTNU πξαγκαηνπνίεζε έλα μερσξηζηφ πηινηηθφ πξφγξακκα θάλνληαο ρξήζε 

θαη εγθαηάζηαζε ηνπ κεηαηξνπέα SSG. 

 

Πηελ Ξνξηνγαιία ε έξεπλα γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα μεθίλεζε ην 1978 απφ ην 

Ηλζηηηνχην IST (Intituto Superior Técnico) ζηε Ιηζζαβψλα  ην νπνίν ην 1983 ζπλελψζεθε 

κε ην Ηλζηηηνχην ΗΛΔΡΗ (Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial). Απφ ην 

1986 ε Ξνξηνγαιία έρεη εκπιαθεί επηηπρψο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή κεηαηξνπέσλ 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο (OWC) ζηηο Αδφξεο, κηα πξνζπάζεηα πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ 

Ξνξηνγαιηθή θπβέξλεζε, ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα Joule θαη δηάθνξεο εηαηξείεο. Ζ πξψηε 

εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999 ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο European Wave Energy Pilot Plant-Pico OWC, αιιά νη πιεκκχξεο θαη ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζηξνβίινπ επεξέαζαλ ηε δνθηκή θαη πξνθάιεζαλ θαζπζηεξήζεηο. Θαηά 

ηελ πεξίνδν 2004-2006 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο πνπ έγηλαλ ππφ 

ην ζπληνληζκφ ηεο κε-θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο WEC (Wave Energy Center) σο κέξνο ηνπ 

εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαζπζηάζεθε ην 

Φζηλφπσξν ηνπ 2005. Έλα άιιν κεγάιν πξφγξακκα πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή TO 2008, 

είλαη ην PWP (Pelamis Wave Power) θαηά ην νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά ηξεηο ζπζθεπέο 

ηζρχνο 750 kW ε θάζε κία,  ζηελ Agucadoura, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ Povoa de 

Varzim βφξεηα ηεο πφιεο Porto, ζηελ Ξνξηνγαιία. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζρέδηα επέθηαζεο 

κέζσ ηεο πξνζζήθεο 30 αθφκε ζπζθεπψλ Pelamis, ζπλνιηθήο ηζρχνο 20MW. Ζ πηινηηθή 

θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ ηεξκαηίζηεθε ην 2006 ελψ ε ηειηθή εγθαηάζηαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008. Ρέινο ζε εμέιημε βξίζθεηαη ην πξφγξακκα STREP  κε ζπζθεπέο 

AquaBuoy ζπλνιηθήο θπκαηηθήο ηζρχνο 2MW, πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 10 km καθξηά απφ 

ηηο αθηέο ηεο Ξνξηνγαιίαο ζε βάζνο 60m ζην λεξφ, θνληά ζηελ πεξηνρή Figuera de Foz. 

Φηιφδνμνο ζηφρνο ηεο Ξνξηνγαιιίαο είλαη ε επηρεηξεζηαθή εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ψζηε κέρξη ην 2020 ε παξαγσγή ηζρχνο απφ ηα θχκαηα λα θηάλεη ηα 

300 MW (Nielsen, 2012). 
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Πην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 1974 ν S. Salter δεκνζίεπζε ηελ έξεπλά ηνπ γηα ηελ 

θπκαηηθή ελέξγεηα θαη μεθίλεζε ηελ έξεπλα γηα έλαλ κεηαηξνπέα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ηνλ 

ιεγφκελν Salter Duck. Ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κεηαηξνπέα θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ νθείιεη 

ηελ νλνκαζία ηνπ ζην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα "πάπηαο" (εηθφλα 3.2) επέδεημε απνηειεζκαηηθή 

απνξξφθεζε (άλσ ηνπ 80%) ζε δνθηκή πνπ δηεμήρζεη ζην Δδηκβνχξγν (Glendenning, 

1978).  

 

 
Δηθόλα 3.2 Salter‟s “duck”.  

Ξεγή: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0302184X78900252 

 

Πην κεζνδηάζηεκα απηφ μεθίλεζαλ ζηελ Αγγιία ηνπιάρηζηνλ άιια 10 πξνγξάκκαηα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα. Ζ θπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο ππνζηήξημε ηελ έξεπλα γηα 

ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα, παξέρνληαο κεγάιεο επηρνξεγήζεηο ην δηάζηεκα 2000-2003. 

Δπηπιένλ, ε απνηπρία ηνπ πξσηαξρηθνχ πξνγξάκκαηνο LIMPET OWC έζεζε ηηο βάζεηο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ λέσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα  ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 2 MW ζηε Πθσηία, παξέρνληαο ειεθηξηζκφ ζην λεζί Islay. Ρν θέληξν εγθαηάζηαζεο 

ζπζθεπψλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο Wave Hub είλαη ζπλδεδεκέλν ππνζαιάζζηα κε ην θπξίσο 

ειεθηξηθφ δίθηπν θαη βξίζθεηαη αλνηθηά ηεο βφξεηαο αθηήο ηεο Θνξλνπάιεο, ζηε ρεξζφλεζν 

λνηηνδπηηθά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ρν έξγν αλαπηχρζεθε ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν 

ηνπ 2010 αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο. Πε εμέιημε βξίζθεηαη θαη 

ην πξφγξακκα Wave Dragon Milford Haven ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δνθηκαζηεί ε ζπζθεπή 

Wave Dragon πνπ ππφζρεηαη λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο ζαιάζζηαο ελέξγεηαο. Ρν 2010, ε 

εηαηξεία AWS Ocean Energy κε ηελ ππνζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πθσηζέδηθεο 

Θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο WATERS εγθαηέζηεζε ζηε ιίκλε Ness ηελ πξφηππε 

ζπζθεπή AWS-III (Archimedes Wave Swing), ζε  θιίκαθα 1:9 κε ζηφρν λα αλαπηχμεη ην 

πιήξεο ζχζηεκα κειινληηθά. Ρέινο, νη εηαηξείεο Alstom θαη SSE Renewables, ην έηνο 2012 

ζπκθψλεζαλ ηελ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηηο 

αθηέο ηνπ Orkney, ζηε Πθσηία. Πην Orkney βξίζθεηαη ν ρψξνο δνθηκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θέληξνπ Θαιάζζηαο Δλέξγεηαο (EMEC), φπνπ ε δνθηκή ησλ ζπζθεπψλ γίλεηαη ζε ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθήο ζάιαζζαο (εηθφλα 3.3). Δθεί, ην θαινθαίξη ηνπ 2009 εγθαηαζηάζεθε ζε πιήξε 

θιίκαθα ε ζπζθεπή Oyster 1 ηζρχνο 315 kW, ελψ ζην ίδην κέξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2012 ε δνθηκή ηνπ επφκελνπ κνληέινπ Oyster 800, ηεο εηαηξείαο Aquamarine 

Power. 
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Δηθόλα 3.3 Δγθαηαζηάζεηο ζην θέληξν δνθηκψλ ζπζθεπψλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο, EMEC.  

Ξεγή: http://renewableenergyfacilities.co.uk/facility/wave-test-site-billia-croo/ 

 

 

Πηελ Ηζπαλία ην 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα OPT-Iberdrola, 

κεγαινκέηνρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε εηαηξεία  Iberdrola. Πηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή 

θαη ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζέζε εγθαηάζηαζεο 9 km 

αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο ηεο Punta del Pescador ζηε Santona, βφξεηα Ηζπαλία (εηθφλα 3.4) 

(AQUARET). Κέρξη ην 2020, ε Ηζπαλία ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή ηζρχνο 100 MW, απφ ηα 

θχκαηα.  

 

 
 

Δηθόλα 3.4 Θπκαηηθφ πάξθν OPT PowerBuoy.  

Ξεγή: http://www.aquaret.com/images/stories/aquaret/pdf/cswaveiberdrola.pdf 

 

  

 

http://www.aquaret.com/images/stories/aquaret/pdf/cswaveiberdrola.pdf
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3.2 Ξαξαγσγή ελέξγεηαο από ηε ζάιαζζα ζε εζληθό επίπεδν 
 

Πηελ Διιάδα δελ έρνπλ ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Νη ιηγνζηέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη, 

αλαπηχζζνληαη θπξίσο απφ ηνπο θνξείο  ΘΑΞΔ θαη  ΔΚΞ, θαηά θχξην ιφγν ζηα πιαίζηα 

επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζην Ξαλ/κην 

Ξαηξψλ, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πξνζηαζίαο αθηψλ, θαη ζην ΑΞΘ. Γχν 

είλαη ηα έξγα κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο: ε αλάπηπμε θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο γηα ηε κεηαηξνπή 

ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή (LaBbuoy), θαη ε εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ 

κεηαηξνπήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ Τπηηάιεηα, ν εμνπιηζκφο ζηελ νπνία θαηαζηξάθεθε 

εμαηηίαο ησλ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Ρα δχν απηά έξγα παξνπζηάδνληαη εθηελέζηεξα 

ζηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

3.2.1  Έξγν LaBbuoy 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή εμέηαζε θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο, ειιεληθήο επξεζηηερλίαο, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

θπκαηηζκνχ ζε ειεθηξηζκφ. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί πισηήξα, ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ 

θαηαθφξπθε, παιηλδξνκηθή θίλεζε ηεο ζαιάζζηαο κάδαο, ε νπνία κεηαηξέπεηαη κέζσ απινχ 

κεραληζκνχ ζε πεξηζηξνθηθή γηα θίλεζε ειεθηξνγελλήηξηαο (εηθφλα 3.5). 

 

Πην έξγν δηεξεπλήζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν δείθηεο απφδνζεο, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πεηξακαηηθά. 

Γηαηππψζεθε καζεκαηηθφ πξνζνκνίσκα ηεο ηερλνινγίαο, κε ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

ε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε ηπραίν πξνζπίπηνληα θπκαηηζκφ. Αθνινχζσο θαηαζθεπάζηεθε 

πεηξακαηηθφ κνληέιν ζε θιίκαθα 1:15, κε ην νπνίν έγηλαλ κεηξήζεηο ζε δεμακελή ηερλεηνχ 

θπκαηηζκνχ. Πθνπφο ησλ πεηξακάησλ ήηαλ ε πηζηνπνίεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πξνζνκνηψκαηνο. 

 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο. Ρν θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ππνινγίδεηαη πξνο ην παξφλ ζηα 7-9 c €/kWh, 

πνιχ ρακειφηεξν απφ άιιεο ηερλνινγίεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, θαη εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί 

ζηελ πνξεία σξίκαλζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 
 

Δηθόλα 3.5 Ξεηξακαηηθή δηάηαμε ζην Δξγαζηήξην Ιηκεληθψλ Έξγσλ, ΔΚΞ.                                                            

Ξεγή: http://www.waveplam.eu/files/downloads/MAVRAKOS.pdf 

 

 

http://www.waveplam.eu/files/downloads/MAVRAKOS.pdf
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Ρν έξγν είρε δηάξθεηα 22 κελψλ θαη δηεμήρζε θάησ απφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρερλνινγηψλ Λεξνχ ηνπ ΘΑΞΔ. Ππκκεηείραλ ην Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, ε 

εηαηξεία Αζελά ΑΔΡΒΔ , ε εηαηξεία Ramboll (DK), ην Ξνιπηερλείν Queen's University Belfast 

(UΘ) θαη ην Ξνιπηερλείν University College Cork (ΗΔ). Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

5o Ξξφγξακκα Ξιαίζην Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(Center of Renewable Energy Sources, CRES). 

 

3.2.2 Τπηηάιεηα 

 

Ρν ΘΑΞΔ είρε, παιαηφηεξα, ζπκκεηάζρεη ζε πεηξακαηηθφ έξγν αμηνπνίεζεο ηεο 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο,  έλα απφ ηα δχν έξγα θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

Διιάδα. Πηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΞΑΒΔΡ 00ΒΔ142 θαηαζθεπάζηεθε ζηε 

λήζν Τπηηάιεηα πεηξακαηηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζαιάζζην 

θπκαηηζκφ ζπλνιηθήο ηζρχνο 48 kW (εηθφλα 3.6). Ζ δηάηαμε απνηεινχληαλ απφ  ηέζζεξεηο 

πισηήξεο πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη θηλνχζαλ κηα γελλήηξηα. Ν 

ζηαζκφο ιεηηνχξγεζε πεηξακαηηθά, ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία απφ ην δίθηπν, ελψ ιφγσ 

βιάβεο ζηελ πξνβιήηα, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ θαθνθαηξία κε ηζρπξφ λφηην άλεκν ζηνλ 

νπνίν είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε ε Τπηηάιεηα, δελ νινθιεξψζεθε ε δηαζπλδεδεκέλε 

ιεηηνπξγία, φπσο αξρηθά είρε πξνβιεθζεί. (WAVEPLAM). 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.6 Πηαζκφο ζηελ Τπηηάιεηα.                                                                                                            

Ξεγή: http://www.waveplam.eu/page/default.asp?id=387 

 

 

3.3 Θπκαηηθή ελέξγεηα ζηελ Θύπξν 
 

Πηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηεο βησζηκφηεηαο ελφο θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ξψκνπ, ζηελ Ξάθν, εγθαηαζηάζεθε κία εκπνξηθή πηινηηθή κνλάδα (ηεο 

Fratelli  Giorgo  Ltd) κε ηζρχ εμφδνπ 240kW, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο (παξαγσγή 

ελέξγεηαο – νηθνλνκηθφ θφζηνο) ζα θξηζεί θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε κειινληηθή αλάπηπμε 

ελφο ηέηνηνπ πάξθνπ. Κέζσ ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΚΞΔ) 

απνθαζίζηεθε θαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ππεξάθηηνπ πηινηηθνχ πάξθνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Ρν εκπνξηθφ πηινηηθφ έξγν θπκαηηθήο ελέξγεηαο απνηειείηαη θπξίσο απφ ην ζαιάζζην 

ηκήκα, ην απνθαινχκελν ζθάθνο YETI, θαη έλα κηθξφ ηκήκα ρεξζαίαο κνξθήο ην νπνίν 
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απνηειείηαη θπξίσο απφ ηελ φδεπζε ηνπ θαισδίνπ έσο ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν ηεο 

ΑΖΘ. Έρεη πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο έξγνπ ζε 

πάξθν θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ζην ρεξζαίν ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο 

ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θαζψο επίζεο θαη ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ παξακέηξσλ ηνπ Θαιάζζηνπ Ρκήκαηνο (PLC System). 

 

Ζ ηδέα αλάπηπμεο ελφο θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή εληζρχζεθε κέζσ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ  E-WAVE (ελφηεηα 4.3), πνπ θαηέδεημε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ξάθνπ 

σο κηα πεξηνρή κε αμηφινγν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ θαη κεησκέλα πνζνζηά αβεβαηφηεηαο-

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ δπηηθή αθηνγξακκή ηεο Θχπξνπ 

ειθπζηηθή γηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνλ ζαιάζζην θπκαηηζκφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ζσζηήο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ εξγαιείσλ-κεραλψλ παξαγσγήο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο.  
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4 ΡΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθφξσλ 

πξσηνγελψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα, 

αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο εγρψξηνπο Δλεξγεηαθνχο Ξφξνπο, ηελ Δλεξγεηαθή Ξνιηηηθή 

ηεο ρψξαο, ηηο γεσινγηθέο, γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο. Νη πεγέο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε νξπθηά ζηεξεά, πγξά 

ή αέξηα θαχζηκα ( πεηξέιαην, ιηζάλζξαθαο, ιηγλίηεο, θπζηθφ αέξην, ππξεληθή ελέξγεηα) θαη 

ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΞΔ) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλεμάληιεηεο πεγέο (άλεκνο, 

ήιηνο, λεξφ θιπ) θαη δελ θαηαλαιψλνπλ ηα πεξηνξηζκέλα ελεξγεηαθά νξπθηά απνζέκαηα. 

(RAE). 

 

Πηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ Δπξψπε κε εηδίθεπζε ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, Διιάδα 

θαη Θχπξνο, ψζηε λα ηνληζηεί ην πξφβιεκα αληζζνξνπίαο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

δήηεζεο ζε ελέξγεηα. Ξαξάιιεια, δηαθαίλεηαη ε ζηξνθή πξνο ηηο ΑΞΔ φπσο θαη νη ηάζεηο θαη 

πνιηηηθέο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηε γαιάδηα ελέξγεηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ζαιάζζηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ. 

 

4.1 Δλεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε θαη δηαθαηλόκελεο 

ηάζεηο 
 

Νη ελδνγελείο θπζηθνί πφξνη δελ βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζηελ  Δπξσπατθή Έλσζε 

ελψ παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε ηνπο. Ν ξπζκφο εμάληιεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο παγθφζκηεο 

ηηκέο θαη απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Κφλν ην δπλακηθφ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ, εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο 

παξαγσγήο. Δάλ ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, πξφθεηηαη γηα ηε κφλε πεγή πνπ έρεη κέιινλ ζηελ 

Έλσζε. (Θνξσλαίνο, 2012). 
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4.1.1 θηζηάκελε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ. 

 

Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε απφ ην 1990 έσο ην 2012 ζπλνςίδεηαη ζην 

δηάγξακκα (εηθφλα 4.1). Ππγθεθξηκέλα, ε πξσηνγελήο παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε  ην 2012 κεηψζεθε θαηά  1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 (33.000.000 TJ) (Eurostat, 

2014). Ζ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξήζεθε ζε πξντφληα πεηξειαίνπ (10%) ελψ ζηελ 

παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαηά 6%. Πηνλ αληίπνδα 

απηνχ, ε παξαγσγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 9%. Πεκεηψλεηαη 

φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2012, ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 

ήηαλ αξλεηηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο.  

 

Γηα ην 2012, ε κεγαιχηεξε ζπκβνιή γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πξνήιζε απφ ηελ 

ππξεληθή ζεξκφηεηα (28%), αθνινπζνχκελε απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (22%), 

ηα ζηεξεά θαχζηκα (21%), ην θπζηθφ αέξην (17%), ηα πξντφληα πεηξειαίνπ (10%) θαη ηα 

κε-αλαλεψζηκα απφβιεηα (2%). 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο επξσπατθήο αγνξάο 

ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην έηνο 2012, θαηέρνπλ ηα πξντφληα πεηξειαίνπ κε 

πνζνζηφ 35%, αθνινπζεί ην θπζηθφ αέξην κε πνζνζηφ 23% θαη ηα ζηεξεά νξπθηά θαχζηκα 

πνπ θαηέρνπλ ην 17% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Ζ ππξεληθή ζεξκφηεηα έρεη ην  κεξίδην 

ηνπ 14% θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ πνζνζηφ 11% ζηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε. 

 

 

 
 

Δηθόλα 4.1. Γηάγξακκα παξαγσγήο ελέξγεηαο (TJ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έηε 1990-2012.                                                                    

Ξεγή: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-

N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4 

 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε απφ ην 1990 έσο ην 2012 ζπλνςίδεηαη ζην 

δηάγξακκα  (εηθφλα 4.2). 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4
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Δηθόλα 4.2 .  Γηάγξακκα θαηαλάισζεο  ελέξγεηαο (TJ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έηε 1990-2012.                                                                    

Ξεγή: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-

N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4 
 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δηαγξακκάησλ 4.1 θαη 4.2 πξνθχπηεη φηη ε ΔΔ θαηαλαιψλεη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ φ,ηη παξάγεη. Ζ ιχζε είλαη ε εηζαγσγή πφξσλ απφ 

άιιεο ρψξεο εθηφο ΔΔ, ή ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ή ηέινο ε εχξεζε λέσλ 

ελδνγελψλ πφξσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ψζηε ην πξφβιεκα λα ιπζεί εζσηεξηθά. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηελφηεηα ηεο ΔΔ λα πξνκεζεχεηαη νξπθηά θαχζηκα απφ ηξίηεο 

ρψξεο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ πνιηηηθψλ δηελέμεσλ θαη 

ζθνπηκνηήησλ, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο πνπ θπξηεχεη έλα κεγάιν 

ηκήκα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε γε δελ ζα πξνκεζεχεη πάληα κε 

νξπθηά θαχζηκα εθφζνλ απηά βξίζθνληαη ζε έιιεηςε, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε εμεχξεζε 

κίαο βηψζηκεο ιχζεο. Εεκηνγφλν αηηία απνηεινχλ νη αλεμέιεγθηεο εθπνκπέο απηψλ ησλ 

αεξίσλ επηβαξχλνληαο ην πεξηβάιινλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ επξσπατθή λνκνζεζία επηβάιιεη 

πεξηνξηζκνχο φιν θαη πην απζηεξνχο ζηηο ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί 

αθνξνχλ ηδίσο ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ θαη ηα αλψηαηα 

εζληθά φξηα εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ νμίληζε ησλ σθεαλψλ. Θαηά ζπλέπεηα, είλαη 

πξνθαλέο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ξππαίλνπλ ιηγφηεξν ζα επλννχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν (Θνξσλαίνο, 2012). 

 

Κέρξη ζηηγκήο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαηέρνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ζηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο ην νπνίν φκσο απμάλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 4.3 ). 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4
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Δηθόλα 4.3. Γηάγξακκα ζπλεηζθνξά ΑΞΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έηε 1990-2012.  

Ξεγή: http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-

N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4 

                                                         

Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελέξγεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε κεηαηξνπή 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ε νπνία δηαηεξείηαη ζηαζεξή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990-2012, 

ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνξθέο ΑΞΔ νη νπνίεο αλ θαη θαηέρνπλ κηθξφηεξν κεξίδην, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη εθζεηηθά. 

 

4.1.2 Σάξαμε επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, ε European Ocean 

Energy Association (EU-OEA)  θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έλαλ «νδηθφ ράξηε» γηα 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2050 ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα νη δπν αληηθξνπφκελνη 

ζηφρνη: ε θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Πηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε επηηπρήο ελζσκάησζε ηεο 

ελέξγεηαο απηήο ζην δίθηπν κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πνπ ζα παξέρνπλ ηζρχ 

188 GW έσο ην 2050. Δπηπιένλ, ε έλσζε EU-OEA ζπληνλίδεη θαηά πεξηφδνπο ζεκαληηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνπο σθεαλνχο φπσο είλαη: 

 

 Aqua-RET II: ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε παξνρή καζεκάησλ 

θαηάξηηζεο ζε πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ζπλαθείο ηνκείο (π.ρ. ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία, εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ), ψζηε λα 

θαιπθζνχλ ηα θελά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη λα αλαπηπρζνχλ  νκάδεο 

νη νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε  θαη ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 

 

 EquiMar: ην πξφγξακκα απηφ ζηφρεπε ζηελ παξαγσγή κηαο ζεηξάο 

πξσηνθφιισλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο, 

ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ζηέξεεο βάζεηο γηα κειινληηθά πξφηππα. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/%20documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4
http://ec.europa.eu/eurostat/%20documents/3930297/6613266/KS-DK-14-001-EN-N.pdf/4ec0677e-8fec-4dac-a058-5f2ebd0085e4


35 
 

  ORECCA (Off-shore Renewable Energy Conversion platforms 

Coordinated Action): ην έξγν απηφ είρε σο ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θνξέσλ αμηνπνίεζεο 

ππεξάθηησλ πιαηθφξκσλ κεηαηξνπήο ηεο αηνιηθήο, θπκαηηθήο θαη άιισλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο θαη γηα ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπο πνπ νδεγνχλ ζε 

θαηλνηφκεο, νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ιχζεηο. 

 

 WAVEPLAM: γεληθφ ζηφρν ηνπ πξνγξακκαηηθνχ έξγνπ WAVEPLAM 

απνηεινχζε ε επηηάρπλζε ηεο εηζαγσγήο  ελέξγεηαο απφ ηα θχκαηα ζηελ 

επξσπατθή αγνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε αληηκεηψπηζε 

ησλ εκπνδίσλ (κε ηερλνινγηθψλ) πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

δηάζεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ  γηα αλάπηπμε κεγάιεο θιίκαθαο, κέζα απφ 

κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο αγνξάο γηα ηερλνινγίεο σθεάληαο ελέξγεηαο. 

 

 DTOcean: ζηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, θαζψο θαη 

ηελ παξνρή εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο γεληάο 

ζπζηνηρηψλ κεηαηξνπήο θπκαηηθήο θαη παιηξξντθήο ελέξγεηαο. 

 

 SI Ocean (2012-2014): πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ε 

αμηνιφγεζε ησλ σθεάλησλ πφξσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ «hot spots» ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη ε δεκηνπξγία αηδέληαο πνπ ζα πξνβάιιεη ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

 

 MARINET: θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα βξίζθνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε πξν-εκπνξηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, ηα ζπζηήκαηα απηά απαηηνχλ 

έξεπλα θαη δνθηκέο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ θιίκαθεο 

θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο γηα ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε.  Ζ MARINET πεξηιακβάλεη έλα δίθηπν εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ θαη θνξέσλ πνπ εξγάδνληαη καδί γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ εκπνξηθή 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Ζ πξσηνβνπιία έρεη σο ζηφρν λα 

εθζπγρξνλίζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν, πξνζθέξνληαο πεξηφδνπο 

πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ δσξεάλ (εηθφλα 4.4) ελψ επηπιένλ 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηα πξφηππα δνθηκψλ, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηάξηηζε. 

 

 SOWFIA: κέζα απφ ζεκηλάξηα, ην πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζηφρν ηε 

ζπιινγή θαη πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηνπο 

κεηαηξνπείο ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ. 
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Δηθόλα 4.4 Θέληξα δνθηκψλ κε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ξεγή: http://www.oceanenergy-europe.eu/index.php/current-projects/marinet 

 

Ρν 2014 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε κηα αλαθνίλσζε  ζρεηηθά κε ηε γαιάδηα 

αλάπηπμε,   κε ηίηιν: « Γαιάδηα ελέξγεηα: Απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο ζαιάζζηαο θαη ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο έσο ην 2020 θαη 

εληεχζελ». Πηελ αλαθνίλσζε απηή θαζνξίδεηαη έλα ζρέδην δξάζεο ην νπνίν ρξεζηκεχεη σο 

νδεγφο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2017 αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

βηνκεραλνπνίεζε ηνπ ηνκέα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη θζελή θαη ρακειήο εθπνκπήο 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ΔΔ. Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο ψζηε ε Δπξψπε λα 

απεμαξηεζεί απφ ηνλ άλζξαθα θαη  ζηελ εηζρψξεζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά σθεάληαο 

ελέξγεηαο πνπ ζεσξείηαη θεξδνθφξα. Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ε αμία ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο θπκαηηθήο θαη παιηξξντθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα αλέιζεη ζηα 535 δηζεθ. επξψ κεηαμχ 

ηνπ 2010 θαη 2050. 

 

4.2 Δλεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 
 

Ρν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο δηαζχλδεζεο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε ην επεηξσηηθφ 

ζχζηεκα δηαλνκήο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε ελέξγεηα φιν έλα 

θαη πεξηζζφηεξν, εμεγνχλ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο, κηα πξαθηηθή πνπ επηβαξχλεη 

ηφζν ηελ ειιεληθή νηθνλνκία φζν θαη ην πεξηβάιινλ θαζψο νη εηζαγσγέο ζε ελεξγεηαθνχο 
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πφξνπο αθνξνχλ θπξίσο νξπθηά θαχζηκα. Ρα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ ηεο πίεζεο πνπ αζθεί 

ε Δ.Δ, παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηηο ΑΞΔ.  

 

 

4.2.1 θηζηάκελε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 

Πην δηάγξακκα (εηθφλα 4.5) πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην πνζνζηφ πνπ 

θαηέρεη ε θαζεκία ζηε παξαγσγή. 

 

 
 

Δηθόλα 4.5.  Ξεγέο θαπζίκνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   

Ξεγή:http://portal.tee.gr/portal/ 

page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/SEMINARIA_M_D_JUNE

11_SHMEIWSEIS/Tab/katanalwsi_energeias_gr.pdf. Έηνο: 2008 

                      

Ν ιηγλίηεο είλαη ε ζεκαληηθή εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή, ζπλεηζθέξνληαο ην 50% ηεο 

παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008. Ρν θπζηθφ αέξην ζπλεηζθέξεη ην 22.5% θαη ην 

πεηξέιαην ην 13%. 

 

Ρα 4/5 (85.7%) ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαιχπηνληαη απφ 

νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην θαη ιηγλίηεο). Ρν θπζηθφ αέξην εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 1996 

θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ, άξρηζαλ 

λα απνηεινχλ αμηνζεκείσηε πεγή γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90. Ζ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην θνηλνηηθφ κέζν 

φξν, θαη ην 2006 άγγηδε ην 72%, εμαηηίαο θπξίσο ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ  (CRES, 2009). 

 

Πην δηάγξακκα (εηθφλα 4.6), θαίλεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά 

θαχζηκν γηα ηα έηε 1990 θαη 2006 αληίζηνηρα. Ξαξαηεξείηαη πσο ην πνζνζηφ ηνπ πεηξειαίνπ 

έρεη κείλεη ζε ζρεηηθά ζηαζεξά επίπεδα, ελψ ν ειεθηξηζκφο ην 2006  απμήζεθε θαηά 4%. 

Ρελ ίδηα ρξνληά, παξαηεξήζεθε κείσζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαηά 1.2%, 

σζηφζν αηζζεηή ήηαλ ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 97% ηεο αξρηθήο 

ηνπ ηηκήο, ελψ ηέινο ζνβαξή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηνλ άλζξαθα. 

 

Ζ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμάλεηαη απφ ην 1990 κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

Ππγθεθξηκέλα, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990-2006 απμήζεθε θαηά 4.2% αληηθαηνπηξίδνληαο 

ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, δειαδή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θνηλνχ θαη επνκέλσο 

ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Απφ ηελ άιιε, ε 

εγρψξηα παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη αλεπαξθήο γη απηφ θαη ην 40 κε 50% ηνπ ελεξγεηαθνχ 
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ηζνδπγίνπ εμαξηάηαη απφ ειεθηξνπαξαγσγή κε εηζαγφκελα θαχζηκα θαη αγνξά ελέξγεηαο απφ 

ηξίηνπο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλν θφζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

 

 
 

Δηθόλα 4.6 Ρειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαχζηκν.                                                                                       

Ξεγή: http://www.cres.gr/kape/pdf/download/Energy_Outlook_2009_EL%20.pdf. Έηε: 1990,2006 

 

Ρν θπξηφηεξν πιήγκα, πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα, απνηειεί ε απνπζία ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο κε ην επεηξσηηθφ 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Υο εθ ηνχηνπ, ε ειεθηξνδφηεζή ηνπο γίλεηαη απφ απηφλνκα ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπηθνχο ζεξκηθνχο 

ζηαζκνχο παξαγσγήο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο θαχζηκν ην πεηξέιαην, ην βαξχ 

(καδνχη) ή θαη ην ειαθξχ (ληίδει), αιιά θαη ηνπο ζηαζκνχο ΑΞΔ (αηνιηθνχο θαη 

θσηνβνιηατθνχο) (RAE). Ρν πξφβιεκα ινηπφλ, ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ λεζηψλ απνηειεί ηε 

γελεζηνπξγφ αηηία γηα άιια ζνβαξά δεηήκαηα κε κεγάιν αληίθηππν ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ 

θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζπλαθνινχζσο ζηελ εζληθή. Νξηζκέλα απφ απηά είλαη: ην 

πξφβιεκα επάξθεηαο ηζρχνο, ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ιφγσ 

αηρκήο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ε παιαηφηεηα ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ε 

ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή, βηψζηκε θαη δηαρξνληθή ιχζε ζην πξφβιεκα ειεθηξνδφηεζεο ησλ λεζηψλ, 

ην νπνίν δηνγθψλεηαη φζν νη αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απμάλνληαη. 

 

4.2.2 Δλεξγεηαθνί Πηόρνη ηεο Σώξαο 

 

Κε ηελ νδεγία 2001/77/ΔΘ « Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ Διιάδα ελδεηθηηθφο ζηφρνο ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ, ζε πνζνζηφ 20,1% ηεο εγρψξηαο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ν ζηφρνο 

απηφο είλαη ζπκβαηφο κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

Ξξσηφθνιιν ηνπ Θηφην (Γεθέκβξηνο 2007). 

 

Δπηπιένλ, ε ςήθηζε ηεο Νδεγίαο 2009/28/ΔΘ ε νπνία ηέζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δλεξγεηαθήο Ξνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε ελέθξηλε σο δεζκεπηηθφ ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Ξ.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε 

πνζνζηφ 20%, γηα ην 2020.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ππάξρνλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο ζεσξείηαη ξππνγφλν, 

κε απνδνηηθφ, εμαξηεκέλν απφ πεπεξαζκέλνπο πφξνπο θαη ειιεηκκαηηθφ, πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ.  
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4.2.3 Ξξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ θαη πξννπηηθέο ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ Διιάδα νη θχξηεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηνχληαη 

είλαη ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Όζνλ αθνξά ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα, ηα κεγαιχηεξα αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα ζπλαληψληαη ζηελ Δχβνηα, 

ζηελ Ιαθσλία θαη ζηε Θξάθε δειαδή ζε πεξηνρέο φπνπ ε κέζε εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 7m/sec (εηθφλα Ξ.1, ζηνλ Άηιαληα). Πηελ Διιάδα δελ είλαη αθφµα 

εγθαηεζηεκέλα ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα. Ωζηφζν, πξφζθαηα ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Θιηµαηηθψλ Αιιαγψλ επέιεμε 12 ζαιάζζηεο πεξηνρέο αλά ηε ρψξα γηα 

εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ µε νξίδνληα ην 2017. Απηέο νη πεξηνρέο βξίζθνληαη ζε Άγην 

Δπζηξάηην, Αιεμαλδξνχπνιε, Θάξπαζν, Θέξθπξα, Θάζν, Θξπνλέξη, Θχµε, Ιήµλν, Ιεπθάδα, 

Ξεηαιηνχο, Πακνζξάθε θαη Φαλάξη Ονδφπεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

1,2 GW (εηθφλα 4.7). Δπηπιένλ, ην πινχζην ειηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο νδεγεί ζηελ 

εθηίκεζε φηη ε ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί θαιχςεη ην έλα ηξίην ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

ρψξαο. Νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ε αγνξά ηεο ζα αλαπηπρζεί ζεκαληηθά θαη ε αμία ηεο ζα 

μεπεξάζεη ηα 4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηα επφκελα ρξφληα. Ρα θσηνβνιηατθά θάιπςαλ πάλσ 

απφ ην 3% ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, παξάγνληαο 1,7 δηζ. 

θηινβαηψξεο (1,7 TWh) ή αιιηψο ην 30% φιεο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο ην 2012. Σάξε ζηα 

θσηνβνιηατθά, ην 2012 απνθεχρζεθε ε έθιπζε 1,12 εθαη. ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκφζθαηξα (εηθφλα Ξ.2). Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(εηθφλα Ξ.3), ην ζεκαληηθφηεξν έξγν βξίζθεηαη ζην λνκφ Ζκαζίαο, 8 km απφ ηελ πφιε ηεο 

Βέξνηαο. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην θξάγκα ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., αμηνπνηεί ηελ 

νηθνινγηθή παξνρή ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα θαη έρεη κέζε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο 4 

GWh. Πήκεξα ζηελ Διιάδα, ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε 

ηεο ζε ζεξκηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. Αθφκα, ιφγσ ηνπ πινχζηνπ ζε γεσζεξκηθή ελέξγεηα ππεδάθνπο ηεο ρψξαο καο 

(εηθφλα Ξ.4), θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ εθαηζηεηαθνχ ηφμνπ ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ (Κήινο, 

Λίζπξνο, Παληνξίλε), κπνξεί λα έρεη επξεία εθαξκνγή γηα ηε ζεξκηθή αθαιάησζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε ζηφρν ηελ απφιεςε πφζηκνπ, θπξίσο ζηηο άλπδξεο λεζησηηθέο θαη 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Κία ηέηνηα εθαξκνγή έρεη ρακειφηεξν θφζηνο απφ εθείλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε πφζηκν λεξφ, κέζσ πδξνθφξσλ 

πινίσλ (ΞΔΘΑ). 
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Δηθόλα 4.7 πεξάθηηα αηνιηθά πάξθα ζηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν (ππνβνιή αίηεζεο).  

Ξεγή: http://map.rse-web.it/orecca/map.phtml 

 

 

4.3 Δλέξγεηα ζηελ Θύπξν 
 

Πηελ εηθφλα 4.8 παξαηεξείηαη πσο ην πνζνζηφ ηνπ πεηξειαίνπ θαηέρεη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο λήζνπ. Υζηφζν, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-

2009 απηή κεηψζεθε θαηά 6%, ελψ αχμεζε παξαηεξήζεθε ζην πνζνζηφ θαηαλάισζεο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά 2.3%. 

 

http://map.rse-web.it/orecca/map.phtml
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Δηθόλα 4.8 Δλεξγεηαθφ κείγκα-Ρειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

Ξεγή: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%2

0%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF

%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2

0%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement 

 

Αθνινπζψληαο ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα, ζπληάρζεθε ην Πρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ ζηε δεθαεηία 2010-2020 κε  ηελ Θχπξν λα ζέηεη σο 

ζηφρν ηε ζπλεηζθνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά 13% ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα (εηθφλα 4.9). 

 

Πηηο  αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν 

ηα επφκελα ρξφληα ζηελ Θχπξν, ζπγθαηαιέγνληαη ε ειηαθή (θσηνβνιηατθά), ε αηνιηθή, ε 

γεσζεξκηθή, ε ελέξγεηα απφ βηνκάδα θαη βηναέξην θαη ε ελέξγεηα απφ βηνθαχζηκα. Δπηπιένλ, 

πξνβιέπνληαη ζρέδηα γηα ζεκαληηθέο ρνξεγίεο θαη επελδχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

 
 

Δηθόλα 4.9 πνρξεσηηθνί ζηφρνη γηα ηηο ΑΞΔ.  

Ξεγή: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%2

0%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF

%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2

0%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement 

 

Έλα απφ ηα επηπιένλ κέηξα πνπ κειεηψληαη είλαη ε έξεπλα γηα εχξεζε θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο Θχπξνπ, κηα πεξηνρή κε κεγάιεο πξννπηηθέο 

(εηθφλα 4.10). 

 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement
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Δηθόλα 4.10 Ξεξηνρή εξεπλψλ γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ.  

Ξεγή: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/13A5CAC8FE7538C9C22577D800317226/$file/%CE%9F%2

0%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF

%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2

0%CE%9A%CF%8D%CF%80.pdf?OpenElement 

 

 

Νη πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ησλ πξννπηηθψλ αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

έρνπλ ήδε μεθηλήζεη απφ ην 2011, κέζσ ηνπ Θππξηαθνχ Υθεαλνγξαθηθνχ Θέληξνπ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ κε ην πξφγξακκα EWAVE. Ρν πξφγξακκα απηφ απνηειεί έλα 

πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ Θχπξν, αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Κεζνγείνπ, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ κειέηε θαη θαηαγξαθή ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε (ΑΝΕ) ηεο Θχπξνπ. 

 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν είλαη: 

 

 Ρν Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Διιάδα 

 Ρν Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA 

 Ρν Δλεξγεηαθφ Γξαθείν Θππξίσλ Ξνιηηψλ, Θχπξνο 

 Ζ Κεηεσξνινγηθή πεξεζία ηεο Θχπξνπ 

 

Ρν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Ξξνψζεζεο Έξεπλαο ηεο Θχπξνπ. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ ράξηε πςειήο αλάιπζεο πνπ ζα 

απνηππψλεη ην θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ θαζψο θαη ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ΑΝΕ ηεο Θχπξνπ ζε ζπλδπαζκφ  κε ην Θππξηαθφ σθεαλνγξαθηθφ πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα, 

δηεζλψο γλσζηφ σο CYCOFOS (Cyprus Coastal Ocean Forecasting and Observing System).  
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Δηθόλα 4.11 Κέζε ηηκή θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ, φπσο πξνέθπςε ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ewave.  

Ξεγή:http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/wp-content/uploads/2013/01/E-Wave_Project-

01_02_2013.pdf 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ κνληέια 

πξνζνκνίσζεο αηκνζθαηξηθψλ θαη θπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηειεπηαίαο γεληάο θαζψο θαη 

δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο: 

 

 To θπκαηηθφ κνληέιν ηειεπηαίαο γεληάο WAM κε ηθαλφηεηα πξφγλσζεο- 

            αλαπαξάζηαζεο ησλ θπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ κε κεγάιε αθξίβεηα (θεθάιαην 5) 

 

 Ρν ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο αηκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ SKIRON/ETA 

 

 Κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ρσξν-ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο 

 

 Απνηειέζκαηα θαη δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

            (MARINA platform, CIRCE, POW‟WOW, MyOcean) ζηελ πεξηνρήη ηεο Κεζνγείνπ 

 

 Ρν ζχζηεκα CYCOFOS θαη δηαζέζηκεο in-situ παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή 

            ελδηαθέξνληνο. 
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5   ΚΔΘΝΓΝΗ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΓΛΥΠΖΠ 

ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΘΚΑΡΗΠΚΥΛ 

 

Πηηο κέξεο καο ε αλάγθε γηα παξνρή θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

κεηεσξνινγηθνχο θαη θιηκαηνινγηθνχο ζθνπνχο θαη κάιηζηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (π.ρ. 

κεηάδνζε πξνγλψζεσλ ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ). Ρν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία κέηξεζεο ησλ ζαιάζζησλ θπκαηηζκψλ εμαηηίαο ηεο ηπραηφηεηαο 

θαη πνιππινθφηεηάο ηνπο εμεγεί ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 

κέηξεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο θαη ηε 

δηαξθή αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο θαη πξφγλσζεο ησλ θπκαηηζκψλ. Έηζη, ηα 

θπκαηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ θαη πνηθηιία αλαγθψλ (π.ρ. βξαρππξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε ζηαηηζηηθή 

απεηθφληζε, αμηφπηζηεο θαη ιεπηνκεξείο πξνγλψζεηο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, επηθίλδπλα 

θπκαηηθά θαη θαηξηθά θαηλφκελα ζηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο θ.ά.) κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

παξαηήξεζε, απφ κεηξήζεηο ή απφ κνληέια. Δηδηθφηεξα, ηα ζπλεζέζηεξα είδε θπκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ: 

 

 Νπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο λαπηηθνχο 

 Δπηηφπηεο κεηξήζεηο (in-situ measurements) κε πνληηζκέλα φξγαλα 

 Κεηξήζεηο κε λαπηηθά ξαληάξ απφ πιένληα πινία ή απφ ηε ζηεξηά 

 Βηληενζθνπήζεηο απφ ηελ παξάθηηα δψλε 

 Γνξπθνξηθέο κεηξήζεηο 

 Αξηζκεηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη πξφγλσζεο 

 

Πήκεξα, ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε πνιιψλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο (εηθφλα 

5.1) ζε παγθφζκηα θιίκαθα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο GOOS (Global Ocean Observing System). 
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Δηθόλα 5.1 Ξξφγξακκα GOOS.  

Ξεγή: http://www.iooc.us/ 

 

 Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα παξαηήξεζεο θπκαηηζκψλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα γηα επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα ηεο λαπζηπινΐαο, καδί κε ηηο βαζηθφηεξεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

5.1 Γεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από παξαηήξεζε 
 

Ρα πξψηα θπκαηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαλ απφ νπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζήκεξα ππάξρεη κηα ηεξάζηηα παγθφζκηα βάζε δεδνκέλσλ πςειήο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο 

αλάιπζεο. Ζ νπηηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε 

εκπνξηθά πινία παξαηήξεζεο (Voluntary Observing Ships VOS) είηε απφ παξαηεξήζεηο 

απφ παξάθηηνπο ζηαζκνχο, πνπ έρνπλ φκσο ηνπηθφ ραξαθηήξα. Νη νπηηθέο παξαηεξήζεηο 

παξαδνζηαθά πεξηιάκβαλαλ κεηξήζεηο ή εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο θχκαηνο ζε κέηξα θαη ηεο 

πεξηφδνπ ζε sec θαζψο θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ θπκαηηζκψλ. Ππγθεθξηκέλα, σο χςνο 

θχκαηνο ζεσξνχληαλ ην κέζν χςνο θχκαηνο γηα κηα νκάδα 15-20 θπκάησλ θαη σο πεξίνδνο 

ιακβαλφηαλ ε κέζε πεξίνδνο. Ζ θαηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ αλαθεξφηαλ κε αθξίβεηα 100 

ζε κηα θιίκαθα απφ 1-36. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ιακβάλνληαλ ππφςε θαη 

δηάθνξα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα απφ ηνλ παξαηεξεηή φπσο ην γεγνλφο φηη ηα θχκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ κεγαιχηεξα πινία θαίλνληαη κηθξφηεξα απφ φηη αλ ηα ίδηα θχκαηα 

παξαηεξνχληαλ απφ κηθξά πινία.  

 

5.2 Γεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από κεηξήζεηο 
 

Νη ηερληθέο κέηξεζεο ησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Κεηξήζεηο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 Κεηξήζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 Κεηξήζεηο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 

5.2.1 Κεηξήζεηο θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 

Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φια ηα πνληηζκέλα φξγαλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

επηηφπηεο κεηξήζεηο. Ρα ζπζηήκαηα πνπ κεηξάλε θχκαηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη δελ είλαη ηξσηά ζηηο αληίμνεο ή δπζκελείο επηθαλεηαθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηλφκελα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αθξαίεο θπκαηηθέ 

ζπλζήθεο), ζε βαλδαιηζκνχο ή αηπρήκαηα θ.ά. θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαηαζηξέθνληαη ζε 

http://www.iooc.us/
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αληίζεζε κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Υζηφζν, ε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ θαισδίσλ πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαζψο απηά είλαη αθξηβά θαη κπνξεί λα 

θαηαζηξαθνχλ.  

 

Νη κεηαηξνπείο πίεζεο (pressure transducers) είλαη έλα είδνο νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάησ απφ ηε ζαιάζζηα επηθάλεηα. Ρν χςνο θχκαηνο κεηξάηαη απφ ηελ 

αιιαγή ηεο πίεζεο ζηνλ αηζζεηήξα. Απφ ην ζήκα ηεο πίεζεο κε ρξήζε θαζκαηηθήο 

αλάιπζεο πξνέξρεηαη ην θάζκα ηεο πίεζεο. Κε ηε βνήζεηα ηεο γξακκηθήο ζεσξίαο ησλ 

θπκάησλ ε κέηξεζε ηεο πίεζεο δηνξζψλεηαη απφ ηελ πδξνδπλακηθή απφζβεζε ψζηε λα 

ππνινγηζηνχλ παξάκεηξνη φπσο ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο. Υζηφζν, ζε βάζε κεγαιχηεξα 

ησλ 15m ε απφζβεζε επηδξά ηφζν πνιχ ζην θάζκα ζπρλνηήησλ θαη νη ζπληειεζηέο 

δηφξζσζεο γίλνληαη ηφζν  κεγάινη πνπ κεηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ρν αλεζηξακκέλν βαζύκεηξν (inverted echo sounder) είλαη έλα φξγαλν πνπ 

απνηειείηαη απφ αηζζεηήξα πνπ παξάγεη ερεηηθά θχκαηα θαη έλα ρξνλφκεηξν αθξηβείαο. Ρα 

βαζχκεηξα ρξεζηκνπνηνχλ ερεηηθνχο παικνχο νη νπνίνη αλαθιψληαη φηαλ ρηππνχλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ ελψ θαηαγξάθεηαη ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε 

απφ ηελ εθπνκπή ηνπ παικνχ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

 

Άιια φξγαλα ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη νη θπκαηνγξάθνη, ηα ζπζηήκαηα sonar ULS 

θαη  νη Doppler current profilers. 

 

5.2.2 Κεηξήζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 

Γηα βαζηά λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο-ζεκαδνύξεο (wave buoys). Απηά 

ηα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ γπξνζθφπην θαη επηηαρπλζηφκεηξν θαη κεηξνχλ ηελ θαηαθφξπθε 

επηηάρπλζε. Πηε ζπλέρεηα, απφ κεηξήζεηο επηηάρπλζεο θαη αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο αλάιπζεο πξνθχπηεη ην χςνο θχκαηνο. Ρν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ην Datawell “Waverider” θαη έρεη αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο 1-2 cm. Νη 

ζεκαδνχξεο απηέο αγθπξψλνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο  κε ηε βνήζεηα ελφο 

ειαζηηθνχ πξφζδεζεο. Ρα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζεκαδνχξαο θαη 

κεηαδίδνληαη ζηνλ θνληηλφηεξν παξάθηην ζηαζκφ ή γηα κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαδίδνληαη 

κέζσ δνξπθφξνπ.  

 

Ρν shipborne wave recorder είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ 

πινίνπ πνπ δηαζέηεη ζπζθεπέο πίεζεο θαη επηηαρπλζηφκεηξν ψζηε λα θαηαγξάθεη κε αθξίβεηα 

ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ηνπ πινίνπ θαη γεληθφηεξα ηελ απφθξηζε ηνπ ζε θάζε θχκα. 

 

Πηελ θαηεγνξία απηή ηα ζπζηήκαηα ξαληάξ κπνξνχλ λα παξέρνπλ θπκαηηθά 

δεδνκέλα. Ρα κεγάια πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε ρξήζε ελφο λαπηηθνχ ξαληάξ 

γηα ηε κέηξεζε θχκαηνο  είλαη ε κε άκεζε επαθή ηεο ζπζθεπήο  κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ, ε 

εχθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο μεξάο νιφθιεξεο ηεο 

ζπζθεπήο καδί κε ηνλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ ηεο θαζψο θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο ζε 

νπνηνδήπνηε παξάθηην πεξηβάιινλ αθφκα θαη πάλσ ζε πινίν ην νπνίν θηλείηαη. Δπηπξφζζεηα 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

 

Θπκαηηθά δεδνκέλα ηέινο, κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ θαη κέζσ βηληενθάκεξαο απφ ηελ 

παξάθηηα δψλε. 

 

5.2.3 Κεηξήζεηο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 

Ρα ξαληάξ ζπλζεηηθνχ αλνίγκαηνο SAR (Synthetic Aperature Radar), απφ 

δνξπθφξνπο ή ελαέξηεο πιαηθφξκεο, παξάγνπλ εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο. Ζ αλάιπζε θαη 

εξκελεία κηαο εηθφλαο SAR  είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ελφο νπηηθνχ αηζζεηήξα. Νη 

εηθφλεο SAR δελ είλαη έγρξσκεο αιιά παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο. 
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Γηα παξάδεηγκα, γηα έλαλ αηζζεηήξα SAR ε ηαξαγκέλε ζάιαζζα φπνπ νη άλεκνη πξνθαινχλ 

θχκαηα κεζαίνπ ή κεγάινπ χςνπο είλαη κηα αλψκαιε επηθάλεηα ελψ ιεία επηθάλεηα είλαη κηα 

ήζπρε ζάιαζζα κε ιίγα ή θαζφινπ θχκαηα. Δπηπιένλ, ην SAR κεηξά ηελ θαηεπζπληηθφηεηα 

ησλ θπκαηηζκψλ. Έρεη ην κεηνλέθηεκα φκσο, φηη νη αιγφξηζκνη κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ 

SAR ζε χςνο θχκαηνο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη (Πνπθηζηάλ). 

                                                                 

 

 Απφ ηα ελεξγά φξγαλα παξαθνινχζεζεο lidar 

(εηθφλα 5.2), γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Doppler Wind Lidar (DWL). 

Ρα φξγαλα απηά θαηαγξάθνπλ ηελ θίλεζε  ησλ αεξνδφι θαη  

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηκφζθαηξαο (εθπέκπνληαο 

laser αθηηλνβνιία θαη κεηξψληαο ηηο πξνθχπηνπζεο 

ζπρλφηεηεο Doppler) θαη  βάζε ηεο ζεψξεζεο φηη ε θίλεζε 

απηή νθείιεηαη ζηνλ άλεκν, εθηηκνχλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ. 

 

  Ρν ζθεδαζίκεηξν (scatterometer) ηνπνζεηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά ζην δνξπθφξν Seasat ην 1978 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο θαη 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

σθεαλνχ. Απφ ηφηε έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο απνζηνιέο, 

φπσο ην Scat ζηνλ δνξπθφξν ERS-1θαη ηνλ ERS-2, ην 

NSCATT ζηνλ ADEOS-I, Seawinds ζηνλ Quiscat θαη 

Seawinds ζηνλ ADEOS-II. Ρν ζθεδαζίκεηξν δελ δίλεη 

πιεξνθνξία γηα ηα θχκαηα αιιά παξέρεη πιεξνθνξία γηα 

ηελ δηεχζπλζε ησλ αλεκνγελψλ θπκαηηζκψλ θαη εθηηκά ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ππνινγίδνληαο έηζη ηελ πίεζε ηνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ππγθεθξηκέλα, παξέρεη 

δηαλχζκαηα αλέκνπ κέζσ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ 

(ζπλαξηήζεσλ κνληέινπ) πνπ ζρεηίδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ζθεδάδεηαη πξνο ηα πίζσ κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζηα 10m, ζε ζπλζήθεο νπδέηεξεο επζηάζεηαο. Υο αξρηθφ παξάγσγν 

ηα φξγαλα απηά απνδίδνπλ πνιιαπιέο πηζαλέο θαηεπζχλζεηο αλέκνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε 

πην πηζαλή. 

 

Ζ ζάιαζζα εθπέκπεη ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο γηα εθπνκπή. Ζ αθηηλνβνιία απηή αληρλεχεηαη κε ηελ βνήζεηα 

ελφο ξαδηνκέηξνπ κηθξνθπκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα εθπνκπήο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ 

ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο, ηελ πνζφηεηα ηνπ αθξνχ θαη ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ αλάινγα 

κε ηελ  αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ. Έηζη, ην ζήκα πνπ ιακβάλεη ε θεξαία είλαη βαζηθά έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ επηδξάζεσλ ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αλέκνπ, 

ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ηελ αηκνζθαηξηθή απνξξφθεζε θαη εθπνκπή εμαηηίαο ησλ πδξαηκψλ 

θαη ηεο πγξαζίαο ησλ ζχλλεθσλ. Ρν γεγνλφο φηη ε επαηζζεζία ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο εμαξηάηαη απφ ηε  ζπρλφηεηά ηνπο επηηξέπεη ηε ρξήζε πνιπθάλαισλ 

ξαδηνκέηξσλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο. Ρα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ζάιαζζαο ζπκπιεξψλνπλ εθείλα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ 

απνπζία ζπλλεθηάο παξφιν πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξε αθξίβεηα θαη θαθή ρσξηθή 

αλάιπζε. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ πξνθχπηεη γηα επξχηεξεο δψλεο ζε ζρέζε κε ηα 

δνξπθνξηθά ζθεδαζίκεηξα αιιά ρσξίο εθηίκεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. 

Δηθόλα 5.2 Lidar.  

Ξεγή:  http://www.ioc-

goos.org/index.php?option=c

om_oe&task=viewDocument

Record&docID=5488 
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Δηθόλα 5.3 Αιηηκεηξηθφο δνξπθφξνο.   

Ξεγή:  http://www.ioc-goos.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=5488 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο,  ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο ηνπ δνξπθφξνπ 

απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο γίλεηαη επίζεο κε ηε ρξήζε ελφο θαηαθφξπθνπ αιηίκεηξνπ 

ξαληάξ (εηθφλα 5.3) θαη έρεη αθξίβεηα ηηο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ (2-5cm). Ζ 

νπηζζνζθέδαζε ηνπ παικνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο 

εμαηηίαο ησλ επηθαλεηαθψλ θπκαηηζκψλ. Ζ ζηξέβισζε ηνπ επηζηξέθνληνο παικνχ ξαληάξ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο ζην ίρλνο ηνπ παικνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. Δπίζεο απφ ην πξντφλ απηφ κπνξεί λα παξαρζεί θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ απφ 

ηε δχλακε ηνπ ζήκαηνο πνπ νπηζζνζθεδάδεηαη. 

 

5.3 Γεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από κνληέια 
 

Νη πξψηκεο (1920) δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ζάιαζζαο πξαγκαηνπνηνχληαλ ρεηξνθίλεηα έρνληαο σο βάζε εκπεηξηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλέδεαλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο, ηηο αλακελφκελεο ζπλζήθεο αλέκνπ, ηε 

δηάξθεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο. 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ‟50 θαη ‟60 αλαπηχρζεθε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ αξηζκεηηθή πεξηγξαθή ηεο 

εμέιημεο ησλ θπκάησλ θπξίσο κέζσ ησλ ζεσξηψλ ησλ Phillips θαη Milles. Ρφηε έγηλε 

αληηιεπηφ φηη ε ηπραία θχζε ησλ θπκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο πεξηγξάθεηαη 

νξζφηεξα κέζσ ηνπ θπκαηηθνχ θάζκαηνο πνπ πεξηγξάθεη απφ καζεκαηηθή άπνςε ηε 

δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ηδέα ηνπ 

θπκαηηθνχ θάζκαηνο ζηα αξηζκεηηθά θπκαηηθά κνληέια εηζάρζεθε απφ ηνπο Gelci, Cazale 

θαη Vassal κε ηελ πξσηνπνξηαθή κειέηε πνπ δεκνζίεπζαλ ζηα ηέιε ηνπ 1957 (WAMDI 

Group, 1988). Ρε δεθαεηία ηνπ 1970 παξνπζηάζηεθε ην θπκαηηθφ κνληέιν SWOM (Spectral 

Wave Ocean Model), πνπ βαζίζηεθε ζην θπκαηηθφ θάζκα, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 

Υθεαλνγξαθηθφ Θέληξν Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (FNMOC, 

Monterey, CA) θαη επηθεληξσλφηαλ ζην Βφξεην Αηιαληηθφ (CHETN, 1994). Ρα κνληέια 

πξψηεο γεληάο δελ είραλ ζπκπεξηιάβεη ηε κε γξακκηθή κεηαθνξά ηνπ θχκαηνο. Πην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη αξρέο απηήο ηνπ 1970, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ αλέκνπ ζηε δεκηνπξγία θχκαηνο θαζψο θαη εθηεηακέλα πεηξάκαηα 

αλάπηπμεο θχκαηνο ηα νπνία θαηέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο κε γξακκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπ 

αλέκνπ- ην ιεγφκελν Jonswap (Joint North Sea Wave Project) θάζκα πνπ εθθξάδεη κηα 

εκπεηξηθή ζρέζε θαζνξηζκνχ ηεο θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ σο ζπλάξηεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο. Κε απηή ηελ αθνξκή, μεθίλεζε ε αλάπηπμε ησλ κνληέισλ ηεο δεχηεξεο γεληάο. 

Ρα κνληέια απηά πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

παξακεηξηθνπνηνχζαλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε φξνπο γξακκηθήο κεηαθνξάs ελψ εηζήγαγαλ 

πβξηδηθά (hybrid) θαη δηαθξηηά (discrete) κνληέια γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ αλεκνγελνχο ηνκέα. Απηφο ν ηχπνο κνληέισλ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε επξέσο 

απφ πνιιέο ππεξεζίεο πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ. Θαηά ηε κειέηε ζχγθξηζεο θπκαηηθψλ 

http://www.ioc-goos.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=5488
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κνληέισλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ Sea Wave Modeling Project 

(SWAMP,1985) ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κνληέισλ πξψηεο 

θαη δεχηεξεο γεληάο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ ηξίηεο γεληάο, φπνπ 

ε βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ θάζκαηνο πνπ γίλεηαη κε 

νινθιήξσζε ηεο εμίζσζεο ηζνξξνπίαο ηεο ελέξγεηαο θαη δελ πεξηέρεη θαζφινπ παξαδνρέο 

θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηε κνξθή ηνπ. Απνηέιεζκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM. Έλα άιιν κνληέιν ηξίηεο γεληάο είλαη ην WAVEWATCH ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε ζην NOAA/NCEP. 

 

Πηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνληέινπ WAM ηξίηεο γεληάο πνπ είλαη ην πην γλσζηφ απφ ηα κνληέια θαη ρξήδεη επξείαο 

ρξήζεο ζηηο κέρξη ζήκεξα κειέηεο πνπ απαηηνχλ πξνγλσζηηθήο θχζεο θπκαηηθά δεδνκέλα. 

 

5.3.1  Θπκαηηθό κνληέιν ηξίηεο γεληάο WAM 

 

Ρν κνληέιν WAM, Wave Analysis Model (WAMDI Group, 1988) είλαη έλα θαζκαηηθφ 

θπκαηηθφ κνληέιν ηξίηεο γεληάο, ην νπνίν ππνινγίδεη κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο (εμίζσζε 

ηζνξξνπίαο) ηε ρσξνρξνληθή εμέιημε ηνπ δηζδηάζηαηνπ θάζκαηνο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

Ρν πξνγλσζηηθφ θπκαηηθφ κνληέιν WAM ρξεζηκνπνηήζεθε, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Δπξσπατθνχ Άηιαληα Θπκαηηθήο Δλέξγεηαο (Wave Energy Resource 

Atlas, WERATLAS) θαη ηνπ Ξαγθφζκηνπ Θπκαηηθνχ Άηιαληα WWA, World Wave Atlas, κε ηελ 

επηπιένλ ελζσκάησζε δνξπθνξηθψλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Υζηφζν, φπσο έρεη πξνθχςεη ηφζν απφ ηνλ ζπζηεκαηηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ 

WERATLAS φζν θαη απφ ηηο κειέηεο ηεο πξνγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κνληέινπ WAM 

(Πνπθηζηάλ Ρ.Σ., Ξξνζπαζφπνπινο Α.Κ., 2003) ζε ζχγθξηζε κε αιηηκεηξηθά δεδνκέλα απφ 

ην δνξπθφξν TOPEX/Poseidon θαη θπκαηηθά δεδνκέλα απφ ζεκαληήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

POSEIDON, γηα ην Αηγαίν πέιαγνο, ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ είλαη 

γεληθά θαηψηεξε εθείλεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ. Ππγθεθξηκέλα ην κνληέιν 

WAM ηείλεη λα ππνεθηηκάεη ηηο ηηκέο HS ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, ελψ νη ηηκέο ηεο 

θπκαηηθήο ηζρχνο πνπ ππνινγίδεη κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξεο κέρξη θαη 50% ζε ζρέζε κε 

ηηο πξαγκαηηθέο.  

 

5.4 Πύγθξηζε 
 

Θαιχηεξε πξαθηηθή κνληεινπνίεζεο θαη πξφβιεςεο θπκαηηζκψλ απνηειεί ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ζάιαζζαο θαζψο είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ε ρξήζε ηνπο ζε ζπλδπαζκφ απνθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα (Lewis et al, 2011). Ξαξφια απηά θάπνηεο κέζνδνη παξνρήο δεδνκέλσλ 

ελδείθλπληαη θαζψο επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Αλαγθαία ινηπφλ, θαζίζηαηαη ε 

ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ εμέηαζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

ησλ παξακέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ θάζε κέζνδν, ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο, ηεο 

ρξνληθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο θάιπςεο.  

 

5.4.1 Κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

 

Κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πξνζδηνξίδνληαλ ην χςνο θχκαηνο θαη ε  

δηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ. Ρα πνληηζκέλα φξγαλα κεηξνχλ θπξίσο ην χςνο θχκαηνο ελψ 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Νη ζεκαδνχξεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ην χςνο θχκαηνο (wave height), ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (wind 

speed) θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ (wind direction). Απφ ηα φξγαλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

κεηξήζεηο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο  ην SAR παξέρεη δεδνκέλα γηα ην χςνο 

θχκαηνο θαη ηελ θαηεπζπληηθφηεηα ησλ θπκαηηζκψλ, ηα lidar εθηηκνχλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ, ην ζθεδαζίκεηξν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
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αλέκνπ αιιά δελ δίλεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχκα (χςνο θαη δηεχζπλζε). 

Αθφκε, ην ξαδηφκεηξν κηθξνθπκάησλ ζε αληίζεζε κε ην ζθεδαζίκεηξν ππνινγίδεη 

απνθιεηζηηθά ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ αιιά φρη ηε δηεχζπλζε. Ρα αιηίκεηξα ξαληάξ 

ππνινγίδνπλ ην χςνο θχκαηνο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Ρέινο, ηα αξηζκεηηθά θπκαηηθά 

κνληέια παξέρνπλ δεδνκέλα γηα ην χςνο θχκαηνο. Νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα δεδνκέλα 

αλέκνπ ηθαλνπνηείηαη κέζσ άιισλ κνληέισλ (SKIRON θιπ). 

 

5.4.2 Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία 

 

Ζ πεγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζεσξνχληαη νη 

ζεκαδνχξεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ρξνλνζεηξέο θπκαηηθψλ (ή/θαη αλεκνινγηθψλ) δεδνκέλσλ 

αθξίβεηαο 1-2cm. Αμηφπηζηα επίζεο ζεσξνχληαη θαη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο αιηηκεηξηθνχο 

δνξπθφξνπο κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ γηα αλνηθηέο ζάιαζζεο αιιά ε 

ρξήζε ηνπο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο απαηηεί πξνεγνπκέλσο μερσξηζηέο (πην πεξίπινθεο) 

κεζνδνινγίεο επεμεξγαζίαο ησλ πξσηνγελψλ αιηηκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ. Ρηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαηέρνπλ ηα δεδνκέλα απφ νπηηθέο παξαηεξήζεηο. Ρα 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θπκαηηθά κνληέια ηειεπηαίαο γεληάο ζεσξνχληαη αξθεηά 

αθξηβή ζε αξθεηέο πεξηνρέο κειέηεο ε επηθξαηνχζα πξαθηηθή φκσο είλαη ε επηθχξσζε ηνπο 

κέζσ ζχγθξηζεο κε επίγεηα δεδνκέλα απφ ζεκαδνχξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθάζηνηε 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 

 

5.4.3 Σξνληθή ζπρλόηεηα 

 

Νη επηηφπηεο κεηξήζεηο φπσο θαη νη κεηξήζεηο κε φξγαλα παξαθνινχζεζεο(radar, 

lidar) απφ ζηαζκνχο ζηελ μεξά ή ζε εμέδξεο, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςειή ρξνληθή 

ζπρλφηεηα θαηαγξαθψλ ζε αληίζεζε κε ηηο κεηξήζεηο απφ πινία θαη ηηο δνξπθνξηθέο 

κεηξήζεηο. Ππγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο απφ αιηίκεηξα ξαληάξ κε δεδνκέλν φηη 

ε επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά ελφο αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ είλαη πεξίπνπ 3-35 εκέξεο ε 

ρξνληθή ζπρλφηεηα ζεσξείηαη αξθεηά ρακειή.   

 

5.4.4 Ξεξηνρή θάιπςεο 

 

Ρφζν ηα πνληηζκέλα φξγαλα φζν θαη νη ζεκαδνχξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο ζάιαζζαο πεξηνξίδνληαη σο πξνο ηε ρσξηθή θάιπςε πνπ παξέρνπλ θαζψο είλαη 

ζεκεηαθά φξγαλα θαη νη κεηξήζεηο ηνπο πξνέξρνληαη απφ επηθάλεηα ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο. 

Ρα πινία θαη ηα αεξνζθάθε αλ θαη πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ρσξηθή θάιπςε έρνπλ σζηφζν 

πεξηνξηζκφ λα θηλνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνξείεο θαη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηηο 

πνξείεο απηέο. Πην γεγνλφο απηφ πξνζκεηξάηαη θαη ην φηη ζπλήζσο απνθεχγνπλ ηηο πεξηνρέο 

κε έληνλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ φκσο απνηεινχλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

 

 
 

Δηθόλα 5.4 Δπίγεηα ίρλε αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ.  

Ξεγή:http://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/JASON-1_L2_OST_GDR_Ver-C_Binary 

 

Νη αιηηκεηξηθνί δνξπθφξνη θαη ηα θπκαηηθά κνληέια απφ ηελ άιιε παξέρνπλ  

παγθφζκηα νκνηφκνξθε θάιπςε. Ρα δεδνκέλα ηνλ δνξπθφξσλ δίλνληαη ζε κνξθή 
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πιέγκαηνο επίγεησλ ηρλψλ (εηθφλα 5.4) κε βάζε ηηο ηξνρηέο ηνπ ελψ ηα δεδνκέλα ελφο 

θπκαηηθνχ κνληέινπ δίλνληαη ζε κνξθή θαλλάβνπ ζπλήζσο αλά 0.50 x 0.50. Ρηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ αιηηκεηξηθψλ δνξπθφξσλ κε δηαθνξεηηθά 

ηξνρηαθά ραξαθηεξηζηηθά παξέρεη, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηε δπλαηφηεηα 

ππθλφηεξεο ρσξηθήο θάιπςεο ησλ ζαιαζζψλ, θαζψο ηα επηκέξνπο πιέγκαηα ησλ επηγείσλ 

ηρλψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνξπθφξσλ ζπκπιέθνληαη θαιχπηνληαο ηα κεηαμχ ηνπο θελά. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξηνρέο θνληά ζηελ αθηή ηα κνληέια δε δηαηεξνχληαη ηα ίδηα θαζψο νη 

ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο, έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έρνπκε κνληέιν WAM γηα ηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζψλ θνληά ζηελ 

αθηή κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αιιαγή ηνπ κνληέινπ απφ WAM ζε SWAN. 
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6 ΑΟΣΔΠ ΓΝΟΦΝΟΗΘΖΠ ΑΙΡΗΚΔΡΟΗΑΠ 

Ρα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ εθαξκνγή ζε πιεζψξα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ κέζα 

ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ε Γεσδαηζία θαη Γεσθπζηθή, ε Υθεαλνγξαθία, θαζψο θαη ε 

κειέηε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Rosmorduc et al., 2011). 

 

Πηνλ ηνκέα ηεο Γεσδαηζίαο, κέζσ ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη δπλαηφο 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ γεσεηδνχο, αθαηξψληαο απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

νπνηεζδήπνηε επηδξάζεηο δπλακηθνχ ραξαθηήξα (σθεάληα ξεχκαηα, ζεξκνθξαζία, αιαηφηεηα 

θ.ιπ.). Αθφκε, θαζίζηαηαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ σθεάληνπ ππζκέλα 

κέζσ ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έρεη θνξπθέο θαη 

θνηιάδεο πνπ ζπκίδνπλ ηελ ηνπνγξαθία ηνπ ππζκέλα ηνπ σθεαλνχ (ESA, 2014).  

 

Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κειέηε ησλ ππνζαιάζζησλ ηεθηνληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηηο 

θηλήζεηο ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ ζηηο γεσθπζηθέο επηζηήκεο. Ρέινο, κέζσ ησλ αλσκαιηψλ 

ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο (sea level anomalies-sla) κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ 

θαηλφκελα φπσο ηα ηζνπλάκη, κε ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ δηάδνζεο ηνπο.  

 

Πηνλ ηνκέα ηεο Υθεαλνγξαθίαο είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο σθεάληαο 

θπθινθνξίαο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα σθεάληα ξεχκαηα. Δπηπιένλ κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο σθεάληαο θπθινθνξίαο κέζεο θιίκαθαο φπσο ηα 

γεσζηξνθηθά ξεχκαηα θαη νη ζηξνβηιηζκνί. Νη παιίξξνηεο απνηεινχλ  άιιν έλα θαηλφκελν 

ησλ σθεαλψλ ην νπνίν κπνξεί πιένλ λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα 2cm, θπξίσο ράξε ζηελ 

αιηηκεηξία. Αθφκε, παξέρνληαη ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αλφδνπ ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (εηθφλα 6.1).  
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Δηθόλα 6.1 Ράζε ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.                                                                              

Ξεγή: http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/LSA_SLR_timeseries.php 

 

Όζνλ αθνξά ην θιίκα, ε δνξπθνξηθή αιηηκεηξία  είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ησλ σθεαλψλ, θαη επνρηθψλ θαηλνκέλσλ 

φπσο ηα El Nino θαη La Niña, νη κνπζψλεο, ε ηαιάλησζε ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ (NAO) ή νη 

δεθαεηείο δηαθπκάλζεηο. 

 

Κε ηε ρξήζε ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κειεηψληαη νη αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο 

θαη ν αληίθηππνο ηνπο ζηνπο σθεαλνχο πξνζδηνξίδνληαο ην χςνο ησλ θπκάησλ θαη ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ελψ, απφ εηδηθά δνξπθνξηθά αιηίκεηξα παικψλ ιέηδεξ (αληί ξαληάξ), 

είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πάρνπο ησλ πάγσλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί  δείθηε ηεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο. 

 

Απφ ην 1973 πνπ ηέζεθε ζε ηξνρηά ν πξψηνο αιηηκεηξηθφο δνξπθφξνο θαη έπεηηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αιηηκεηξηθψλ απνζηνιψλ κε ηε 

δνξπθνξηθή αιηηκεηξία λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε κεγάιν θάζκα επηζηεκψλ θαη 

ηηο εθαξκνγέο ηεο ζπλερψο λα απμάλνληαη.   

 

Πηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ν ξφινο ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο έρεη κηα 

δηαθνξεηηθή εθαξκνγή, θαζψο απνηειεί δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ κε δηαθαηλφκελεο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Κεζφγεην. 

 

6.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή  
 

Ρν πξψην δηαζηεκηθφ εξγαζηήξην SKYLAB ηεο NASA, πξαγκαηνπνίεζε ην 1973 ηηο 

πξψηεο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο κε δνξπθνξηθφ αιηίκεηξν ξαληάξ, πεηψληαο ζε πςφκεηξν 

435km. Ζ αθξίβεηα ηνπ αιηίκεηξνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ±1m θαη ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηξνρηάο ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ κέηξσλ. Ξαξφιν πνπ νη αιηηκεηξηθέο κεηξήζεηο ηνπ SKYLAB 

είραλ κηθξή πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο αθξίβεηαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ, σζηφζν πξνζέθεξαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαιάζζηνπ γεσεηδνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θχξηεο σθεάληεο 

ηάθξνπο θαη θαηέδεημαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερληθήο ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο γηα ηε 

γεσδαηζία θαη ηελ σθεαλνγξαθία.  

http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/LSA_SLR_timeseries.php
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Ν επφκελνο δνξπθφξνο, γλσζηφο σο GEOS-3 πνπ ηέζεθε ζε ηξνρηά ην 1975 θαη 

ιεηηνχξγεζε  ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1975-1978,  απνηέιεζε ην πξψην κέζν γηα ηελ παξνρή 

ρξήζηκσλ κεηξήζεσλ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαζψο θαη ηεο κεηαβιεηφηεηάο ηεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ν GEOS-3 πέηαμε ζε ηξνρηά 840km πεξίπνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πξνγελέζηεξφ ηνπ SKYLAB, ν νπνίνο πέηαμε πνιχ ρακειφηεξα. Ρν αιηίκεηξν ήηαλ 

ζεκαληηθά βειηησκέλν σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, ν 

ππνινγηζκφο ηεο ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ φκσο παξέκελε κεησκέλεο αθξίβεηαο. Ρα 

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα GEOS-3 παξείραλ δπλαηφηεηεο ππνινγηζκνχ ησλ εθηεηακέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο επηθάλεηαο ησλ σθεαλψλ (long wavelength features) 

αιιά πζηεξνχζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ  δπλακηθψλ δηαηαξαρψλ κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ θχξηα 

απνζηνιή ηνπ GEOS-3 ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην βαξπηηθφ πεδίν ηεο Γεο 

θαη ν εληνπηζκφο ησλ αλσκαιηψλ θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ δηαθαηλφκελσλ πξννπηηθψλ γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθεάληαο θπθινθνξίαο κεζαίαο θιίκαθαο. Ρα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα 

ηνπ GEOS-3 ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγφηεξα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βαξπηηθψλ κνληέισλ GEM-

T3, JGM-1 θαη  JGM-2.  

 

Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 1978 αθνινχζεζε 

ε εθηφμεπζε ηνπ SEASAT (εηθφλα 6.2), ηνπ 

πξψηνπ εηδηθά αθηεξσκέλνπ γηα 

σθεαλνγξαθηθνχο ζθνπνχο δνξπθφξνπ, ν 

νπνίνο κεηέθεξε έλα αιηίκεηξν ξαληάξ κε 

αθξίβεηα ηεο ηάμεο ±10cm, αλαθιαζηήξεο 

ιέηδεξ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξνρηάο ηνπ 

κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ±50cm, ξαληάξ 

ζπλζεηηθνχ αλνίγκαηνο (SAR), ζθεδαζίκεηξν 

κηθξνθπκάησλ θαη ξαδηφκεηξν 

(Γειεθαξάνγινπ, 2005). Ν Seasat 

ιεηηνχξγεζε κφλν γηα 105 εκέξεο, κεηξψληαο 

αλέκνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη 

ζεξκνθξαζία, χςνο θπκάησλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζαιάζζησλ πάγσλ θαη 

ηελ σθεάληα ηνπνγξαθία, πξηλ απφ έλα 

βξαρπθχθισκα ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

δηαζηεκηθνχ ζθάθνπο πνπ έιεμε ηελ 

απνζηνιή ζηηο 10 ηνπ Νθηψβξε 1978. Θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο δσήο ηνπ, ν SeaSat 

ζπλέιεμε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

σθεαλνχο απφ φ, ηη είραλ απνθηεζεί θαηά ηα 

πξνεγνχκελα 100 ρξφληα επίγεηαο έξεπλαο 

θαη θαζηέξσζε ηε ρξήζε  δνξπθφξσλ ζηελ σθεαλνγξαθία.  

 

Ν GEOSAT  (GEOdetic SATelite) ήηαλ έλαο δνξπθφξνο ηνπ λαπηηθνχ ησλ ΖΞΑ 

ζρεδηαζκέλνο λα κεηξά ην πςφκεηξν ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο (Sea Surface Height -

SSH)  κε αθξίβεηα 5cm. Αθφκε, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ην χςνο θχκαηνο θαη ηελ 

ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ. Ν GEOSAT (εηθφλα 6.3) πξαγκαηνπνίεζε δχν θάζεηο κεηξήζεσλ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ πξψηε θάζε δηήξθεζε απφ ην 1985 έσο ηηο 30 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 

1986  θαη είρε σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ γεσεηδνχο γηα ην Ξνιεκηθφ 

Λαπηηθφ ησλ ΖΞΑ. Πηε δεχηεξε θάζε απνζηνιήο ηνπ, απφ ηνλ Νθηψβξην 1986, ν GEOSAT 

ηνπνζεηήζεθε ζε κηα απζηεξά επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά (Exact Repeat Orbit) δηάξθεηαο 17 

εκεξψλ,  φπνπ έκεηλε κέρξη ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 1990. (Γειεθαξάνγινπ, 2005). 

Ζ απνζηνιή GEOSAT ήηαλ ε πξψηε πνπ παξείρε  καθξνπξφζεζκα πςνκεηξηθά δεδνκέλα 

πςειήο πνηφηεηαο θαζψο κε ηε ιήμε ηεο απνζηνιήο ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα  δεδνκέλα ησλ ηξηψλ ρξφλσλ ηεο επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηάο.  

 

Δηθόλα 6.2 Seasat , 1978.                                                

Ξεγή: 

https://www.asf.alaska.edu/seasat/about/ 
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Δηθόλα 6.3 Γνξπθφξνο GEOSAT.                                                                                                         

Ξεγή: http://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0024/0053056/2.2/about/userhandbook.pdf 

 

Ν GEOSAT Follow-On εθηνμεχηεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998 κε απνζηνιή ηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ σθεάληα ηνπνγξαθία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ 

ησλ ΖΞΑ. Ν GFO αθνινχζεζε ηελ 17ήκεξε ηξνρηά ηνπ GEOSAT, αληηκεηψπηζε φκσο 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο νξηζκέλσλ νξγάλσλ ηνπ έσο φηνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ λα ηεξκαηηζηεί 

ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2008. 

 

Ν δνξπθφξνο ERS-1 (European Remote Sensing) θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή πεξεζία Γηαζηήκαηνο (ESA) θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1991 θαη ήηαλ ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο θαη ησλ 

σθεαλψλ. Ν  πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξνρηψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε αθξίβεηα 10-20cm πνπ 

ήηαλ εθηθηή απφ ηε ρξήζε κεηξήζεσλ SLR. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 1996 ν δνξπθφξνο ERS-1 

απελεξγνπνηήζεθε θαη απνζχξζεθε ην Κάξηην ηνπ 2000. Ν ERS-1 πέηαμε ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο: κηα κε πεξίνδν 3  εκεξψλ γηα βαζκνλφκεζε θαζψο θαη γηα 

παξαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πάγνπ, κηα κε πεξίνδν 35 εκεξψλ γηα παξαηήξεζε ησλ 

σθεαλψλ θαη κηα κε πεξίνδν 168 εκεξψλ γηα γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο. 

 

Γηάδνρνο ηνπ ERS-1, απνηέιεζε ν ERS-2, ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ζε 35ήκεξε 

επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά, θηλνχκελνο 20 ιεπηά κπξνζηά απφ ηνλ ERS-1, επηηξέπνληαο 

έηζη ηελ αιιεινυπνζηεξηδφκελε ρξήζε ησλ δχν δνξπθφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζεηξάο 

δηεξγαζηψλ βαζκνλφκεζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αιηίκεηξνπ ERS-2. 

(Γειεθαξάνγινπ 2005) 

 

Ν πξψηνο ζηελ επφκελε γεληά ησλ αιηηκεηξηθψλ 

δνξπθφξσλ, ν TOPEX/Poseidon (TOPographic 

Experiment/ Poseidon -T/P), ηνπνζεηήζεθε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1992, ζε χςνο 1335 km θαη ηξνρηαθή θιίζε πεξίπνπ 

660, ζε 10ήκεξε επαλαιεπηηθή ηξνρηά. Ν δνξπθφξνο 

δηαζέηεη δχν αιηίκεηξα ξαληάξ ην έλα ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπρλφηεηεο, Ku-band θαη C-band, κεγάιεο αθξίβεηαο, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηε NASA  θαη ην δεχηεξν 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηε Γαιιηθή πεξεζία Γηαζηήκαηνο 

CNES, αξθεηά ειαθξχηεξν θαη κηθξφηεξν θαη θαηά ζπλέπεηα 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Ζ δνξπθνξηθή πιαηθφξκα 

πεξηιακβάλεη ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ δνξπθφξνπ: αλαθιαζηήξεο γηα 

δνξπθνξηθά ηειέκεηξα SLR θαη ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

DORIS θαη GPS (Γειεθαξάνγινπ, 2005). Ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ηξηψλ παξαπάλσ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ νδήγεζε ζε αθξίβεηεο 

Δηθόλα 6.4 TOPEX/Poseidon.  

Ξεγή:https://sealevel.jpl.nasa.g

ov/missions/topex/ 
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3-4cm ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξνρηψλ (εηθφλα 6.9). Ν TOPEX/Poseidon (εηθφλα 6.4) έρεη 

πεξίνδν επαλάιεςεο ηεο ηξνρηάο πεξίπνπ 10 εκεξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

νινθιεξψλεη 127 ηξνρηέο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ επίγεησλ 

ηρλψλ ηνπ δνξπθφξνπ ζηνλ ηζεκεξηλφ πάλσ απφ 300 km. Ζ θάιπςε ηνπ σζηφζν είλαη 

επαξθήο γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ κεηαβνιψλ κεζαίαο θιίκαθαο θαη ηεο δπλακηθήο 

ηνπνγξαθίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. O TOPEX/Poseidon επέηξεςε ζηνπο 

επηζηήκνλεο λα πξνβιέςνπλ ην θαηλφκελν El Nino ην 1997-1998, θαη ζπλεηζέθεξε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο σθεάληαο θπθινθνξίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. Ζ απνζηνιή ηνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνζηνιήο ηνπ κέηξεζε ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κε πξσηνθαλή αθξίβεηα θαιχηεξε απφ 5 

cm, παξαηήξεζε ζε ζπλερή βάζε ηελ παγθφζκηα ηνπνγξαθία ησλ σθεαλψλ, 

παξαθνινχζεζε ηελ επίδξαζε ησλ ξεπκάησλ ζηελ παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα 

κεγάιεο θιίκαθαο ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεαλψλ, φπσο ηα θχκαηα Rossby θαη Kelvin θαη 

κειέηεζε θαηλφκελα φπσο ην El Nino, ην La Niña, θαη ηε δεθαεηή ηαιάλησζε ηνπ Δηξεληθνχ. 

Δπηπιένλ, κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ T/P παξάγνληαη νη πην αθξηβείο παγθφζκηνη ράξηεο ηεο 

παιίξξνηαο απφ πνηέ θαη βειηηψλνληαη νη γλψζεηο ζην πεδίν βαξχηεηαο ηεο Γεο.  

 

  

Ζ απνζηνιή ηνπ Jason-1 (εηθφλα 6.5) 

απνηειεί ηε ζπλέρηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

TOPEX/Poseidon (εηθφλα 6.8), ηνπ νπνίνπ έρεη 

θιεξνλνκήζεη θαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ θνηλνχ απφ ηε CNES θαη ηε 

NASA. Ρνπνζεηήζεθε ην 2001 ζε ηξνρηά χςνπο 1300 

km, κε έλα θχθιν επαλάιεςεο 10 εκεξψλ θαη είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε πέληε βαζηθά φξγαλα: αιηίκεηξν 

ξαληάξ, ξαδηφκεηξν πδξαηκψλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

DORIS, GPS θαη SLR  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ηξνρηάο ηνπ. Ζ απνζηνιή σθεαλνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ Jason 1 είρε σο ζθνπφ ηελ  

παξαθνινχζεζε ησλ σθεάλησλ ξεπκάησλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ σθεαλψλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο, ηε 

βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο πξνβιέςεηο γηα ην θιίκα θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ 

φπσο ην El Nino. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ε επηθνηλσλία κε  ην δηαζηεκηθφ ζθάθνο Jason-1 

ράζεθε θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο αλάθηεζεο ηεο επηθνηλσλίαο απέηπραλ. 

 

Ν δoξπθφξνο Envisat (εηθφλα 6.6) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαζηεκηθνχ Νξγαληζκνχ 

(European Space Agency-ESA) είλαη ν δηάδνρνο ησλ δνξπθφξσλ ERS-1 θαη ERS-2 θαη έρεη 

βαζηθφ ζηφρν λα ζπλεηζθέξεη ζηε κειέηε ηνπ γήηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ρέζεθε ζε ηξνρηά ην έηνο 2002, δηαζέηνληαο 

10 φξγαλα θαη δπγίδνληαο νθηψ ηφλνπο. Κέζα ζηα φξγαλα ζπγθαηαιέγνληαη έλα πξνεγκέλν 

ξαληάξ ζπλζεηηθνχ αλνίγκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζε C-band (ASAR), έλα αιηίκεηξν ξαληάξ 

(RA-2) θαη ην ζχζηεκα εληνπηζκνχ DORIS. Ν Envisat θηλείηαη ζε ειηνζχγρξνλε πνιηθή 

ηξνρηά ζε πςφκεηξν 800 km ζε έλα θχθιν επαλάιεςεο 35 εκεξψλ.  

Δηθόλα 6.5 Jason-1.  

Ξεγή: 

http://www.altimetry.info/html/missions

/jason1/welcome_en.html 
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Δηθόλα 6.6 Envisat.  

Ξεγή: https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR3-1-1.html 

 

Ν αιηηκεηξηθφο δνξπθφξνο  Jason-2/OSTM (εηθφλα 6.7) εθηνμεχηεθε ζηηο 20 

Ηνπλίνπ  2008 θαη απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ  ησλ νξγαληζκψλ CNES, Eumetsat, 

NASA θαη NOAA. Δίλαη κηα δηεζλήο δνξπθνξηθή απνζηνιή πνπ εθηείλεηαη κέζα ζηελ δεθαεηία 

2010-2020 θαη έρεη σο ζθνπφ ηε κειέηε ησλ καθξνρξφλησλ σθεάλησλ κεηαβνιψλ κέζα απφ  

κεηξήζεηο ηνπ χςνπο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο πνπ μεθίλεζε ην 1992 απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο NASA / Δζληθφ Θέληξν Γηαζηεκηθψλ Δξεπλψλ (CNES) εθηνμεχνληαο απφ 

θνηλνχ ηνλ δνξπθφξν TOPEX / Poseidon θαη ζπλερίζηεθε ην 2001 απφ ηελ NASA / CNES κε 

ηελ απνζηνιή ηνπ Jason-1. Ρα ζπλερή δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

απνζηνιέο απφ ην 1992 θαη έπεηηα έρνπλ βνεζήζεη ηνπο επηζηήκνλεο ζηε κειέηε ηεο 

παγθφζκηαο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξνρηάο ηνπ είλαη 

θνηλά κε απηή ηνπ Jason-1 θαζψο ηνπνζεηήζεθε ζηελ ίδηα ηξνρηά κε απηφλ ζε πςφκεηξν 

1336 km θαη θιίζε σο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλφ 660  (εηθφλα 6.8).  Ν Jason-2 δηαζέηεη ην 

αιηίκεηξν Poseidon-3 δηπιήο ζπρλφηεηαο θαη ηα ζπζηήκαηα DORIS θαη GPS Payload.  

  

 
 

Δηθόλα 6.7 Jason-2.                                                                                                                          

Ξεγή: http://ilrs.gsfc.nasa.gov/missions/satellite_missions/future_missions/jas2_support.html 

https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR3-1-1.html
http://ilrs.gsfc.nasa.gov/missions/satellite_missions/future_missions/jas2_support.html
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Δηθόλα 6.8 Θνηλά ηξνρηαθά ραξαθηεξηζηηθά δνξπθφξσλ T/P, J1, J2/OSTM, J3.                                         

Ξεγή: http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/ 

 

Ζ απνηπρία εθηφμεπζεο ηνπ δνξπθφξνπ Cryosat ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2005, νδήγεζε 

ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλαλ βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ δνξπθφξν, ηνλ  

Cryosat-2, πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ν νπνίνο εθηνμεχηεθε ζηηο 8 Απξηιίνπ 2010. Έρνληαο 

κηα ηξνρηά ζε πςφκεηξν 717 km θαη κε θιίζε 880 σο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλφ ν δνξπθφξνο 

θαιχπηεη ηηο πνιηθέο πεξηνρέο. Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αθξηβή 

παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζην πάρνο ηνπ ζαιάζζηνπ πάγνπ ζηηο Αξθηηθέο πεξηνρέο θαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ππθλφηεηαο ησλ πάγσλ ζηηο επεηξσηηθέο 

επηθάλεηεο θαη ζηνπο σθεαλνχο θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε γηα ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ιφγσ 

ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε.  Ν Cryosat-2 θέξεη έλα αιηίκεηξν ξαληάξ/ζπκβνιφκεηξν 

ηερλνινγίαο Siral, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηε Ku-band. Δπίζεο, δηαζέηεη ζχζηεκα εληνπηζκφ 

DORIS, αιιά δε δηαζέηεη ξαδηφκεηξν (Rosmorduc et al., 2011). 

 

Ζ ζεηξά  θηλέδηθσλ σθεαλνγξαθηθψλ δνξπθφξσλ ηειεπηζθφπεζεο HY-2 δηαζέηεη 

ηέζζεξεηο δνξπθφξνπο, ηνλ HY-2A θαη HY-2B πνπ εθηνμεχηεθαλ ην 2011 θαη 2012 

αληίζηνηρα, ηνλ HY-2C πνπ αλακέλεηαη λα εθηνμεπηεί ην 2015 θαη ηνλ HY-2D πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα εθηνμεπηεί ην 2019. Ν HY-2 ηέζεθε ζε ηξνρηά ζε πςφκεηξν 936 km θαη 

θιίζε 99.30. Πηφρνο ηνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ δπλακηθνχ σθεάληνπ πεξηβάιινληνο κε 

ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ κηθξνθπκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλέκσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηνπ χςνπο θχκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο (Rosmorduc et al., 2011). 

 

Ν Ηλδηθφο Νξγαληζκφο Γηαζηεκηθήο Έξεπλαο (ISRO) κέζσ ηνπ δνξπθφξνπ SARAL 

ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ν δνξπθφξνο SARAL δηαζέηεη 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ DORIS θαη ην αιηίκεηξν AltiKa πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Ka-band (35 Hz),  

απνηειεί πξντφλ ηεο CNES θαη ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε παξαηήξεζε παξάθηησλ θαη 

επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ φπσο επίζεο θαη πεξηνρψλ κε πάγνπο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο.  

 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/
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Δηθόλα 6.9 Δμέιημε ησλ αιηηκεηξηθψλ απνζηνιψλ κε βειηίσζε ηνπ ζθάικαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηξνρηάο ηνπο.  

Ξεγή:http://www.altimetry.info/html/missions/past_en.html 

 

Πηελ εηθφλα 6.10 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά φιεο νη αιηηκεηξηθέο απνζηνιέο 

πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαηαγξάθνληαο ηε ζπλνιηθή ρξνληθή 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηάο ηνπο. 

 

 
 

Δηθόλα 6.10 Ηζηνξηθή αλαδξνκή αιηηκεηξηθψλ δνξπθφξσλ.                                                                     

Ξεγή: http://www.pecad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir/ 

 

http://www.altimetry.info/html/missions/past_en.html
http://www.pecad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir/
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6.2 Ξαικνί θαη θπκαηνκνξθέο 

 
 

Δηθόλα 6.11 Ζ δηάδνζε ησλ παικηθψλ θπκάησλ ζηελ αηκφζθαηξα, ην απνηχπσκα ηνπο (footprint) ζηε 

ζαιάζζηα επηθάλεηα  θαη ε θπκαηνκνξθέο (waveform) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάθιαζε ηνπ παικνχ 

ζηελ επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ. 

Ξεγή:http://www.coastalt.eu/coastalt-short-web-summary 

 

Έλα αιηίκεηξν ξαληάξ πεξηνξηζκέλνπ παικνχ εθπέκπεη έλαλ πνιχ ζχληνκν παικφ 

κηθξνθπκάησλ πνπ αλαθιάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 Πε πξψην ζηάδην ε επηθάλεηα ππνηίζεηαη φηη είλαη νκαιή θαη ε αθηηλνβνιία κε 

ζπλεθηηθή (incoherent). Ρν πξψην κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ιακβάλεη ν δέθηεο 

ηνπ αιηίκεηξνπ είλαη ζήκα ρακειήο ηζρχνο Pb (ζφξπβνο)  πξνεξρφκελν απφ 

πνιπαλαθιάζεηο ιφγσ ηεο ηνλφζθαηξαο θαη ηεο αηκφζθαηξαο θαη ην νπνίν 

πξνζηίζεηαη ζην ζφξπβν ηνπ νξγάλνπ (εηθφλα 6.18). 

 Ζ αηρκή ηνπ παικνχ (pulse leading edge) ρηππά ηελ επηθάλεηα θαη έλα αλαθιψκελν 

ζήκα αξρίδεη λα επηζηξέθεη ζην δνξπθφξν. 

 Ζ θσηηζκέλε πεξηνρή απμάλεηαη γξακκηθά δηακνξθψλνληαο έλαλ θπθιηθφ δίζθν κε 

ζπλερψο απμαλφκελε αθηίλα έσο φηνπ ην απψηαην άθξν (pulse trailing edge) ηνπ 

παικνχ κηθξνθπκάησλ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ έληαζε ηεο επηζηξεθφκελεο 

αθηηλνβνιίαο είλαη αλάινγε πξνο ηε θσηηζκέλε πεξηνρή, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη 

ππάξρεη κηα ζηαζεξή αχμεζε ζηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα 

αλαθιψκελα ζήκαηα. 

 Γεδνκέλνπ φηη ν εθπεκπφκελνο παικφο ζπλερίδεη λα δηαδίδεηαη, ε θσηηζκέλε 

πεξηνρή ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο θπθιηθνχ δαθηπιίνπ πνπ δηαδίδεηαη πξνο ηα έμσ. 

Πεκεηψλεηαη φηη παξφιν πνπ ε αθηίλα ηνπ δαθηπιίνπ κεηαβάιιεηαη, κεηαβάιιεηαη 

θαη ην πάρνο ηνπ ψζηε ην εκβαδφ ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ. 

 

 
Δηθόλα 6.12 Ξξφζπησζε παικηθνχ θχκαηνο ζε επίπεδε ζαιάζζηα επηθάλεηα.                                          

Ξεγή: http://www.altimetry.info/html/alti/principle/waveform/ocean_en.html 
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Πε πεξηνρέο φπνπ ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη επίπεδε (εηθφλα 6.12), ζε 

θαηάζηαζε εξεκίαο, ην πιάηνο ηνπ αμηνπνηήζηκνπ θχκαηνο Pu απμάλεηαη απφηνκα απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ θχκαηνο πξνζπέζεη ζηελ επηθάλεηα. 

 

 
 

Δηθόλα 6.13 Ξξφζπησζε παικηθνχ θχκαηνο ζε ηαξαρψδε ζαιάζζηα επηθάλεηα.                                        

Ξεγή: http://www.altimetry.info/html/alti/principle/waveform/ocean_en.html 

 

Όκσο ζε πεξηνρέο φπνπ ε ζαιάζζηα επηθάλεηα είλαη ηξαρηά ιφγσ ζαιαζζνηαξαρήο ν 

παικφο πξνζπίπηεη αξρηθά ζηελ θνξπθή ηνπ πςειφηεξνπ θχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 

θνξπθέο ησλ ππφινηπσλ θπκάησλ (εηθφλα 6.13). Ρν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη ην πιάηνο Pu πην ζηαδηαθά.  

 

6.2.1 Ξαικόο (pulse) θαη απνηύπσκα (footprint) 

 

Ρν αιηίκεηξν ξαληάξ ζε αληίζεζε κε ην ιέηδεξ αιηίκεηξν εθπέκπεη κηα „θσληθή‟ 

δέζκε πνπ δηεπξχλεηαη ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο. Ν παικφο απηφο πξνβάιιεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο δεκηνπξγψληαο έλα θπθιηθφ απνηχπσκα (εηθφλα 6.14). Ρν κέγεζνο 

ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ παικηθνχ θχκαηνο πάλσ ζηε ζαιάζζηα επηθάλεηα δελ είλαη ζηαζεξφ 

αιιά εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ (R), ην κήθνο θχκαηνο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ παικνχ (ι) θαη ηε δηάκεηξν ηεο θεξαίαο (d), ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (Lee 

Fueng Fu and Cazenave 2001): 

 

                                
 

 
  

  

 
  

 

 
   

 

 

  

 
                         (6.1) 

 

φπνπ r είλαη ε αθηίλα ηνπ απνηππψκαηνο, κ ζηαζεξά θαη γ ην πιάηνο ηεο δέζκεο ηεο 

θεξαίαο θαη είλαη ίζν κε 2tan-1(r/R) θαη γηα κηα ζηελή δέζκε θεξαίαο ηζνχηαη κε 2r/R.  

Απφ ηε ζρέζε πξνθχπηεη φηη έρνληαο ζηαζεξά ηα κεγέζε R, d, ε αθηίλα r ηνπ 

απνηππψκαηνο είλαη αλάινγε ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι. Αληίζηνηρα, γηα ζηαζεξά ι θαη d ε 

αθηίλα r είλαη αλάινγε ηνπ χςνπο ηνπ δνξπθφξνπ R. Ρέινο, γηα ζηαζεξά ηα κεγέζε ι θαη R, 

ε αθηίλα r είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο δηακέηξνπ ηεο θεξαίαο d. 

 

Κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο δνξπθνξηθήο απνζηνιήο, ηα κεγέζε R, ι, d 

ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο νπφηε ζα αλακελφηαλ ην κέγεζνο ηνπ απνηππψκαηνο λα 

κελ κεηαβάιιεηαη γηα δεδνκέλν δνξπθφξν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ εηθφλα 6.15, ε αθηίλα ηνπ παικνχ φκσο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ ηεηξαγσληθή 

ξίδα ηνπ ρξφλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αηρκή ηνπ παικνχ ρηππήζεη ηελ επηθάλεηα θαη έπεηηα 

(Lee Fueng Fu and Cazenave 2001).  

 

http://www.altimetry.info/html/alti/principle/waveform/ocean_en.html
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Δηθόλα 6.14 Ρν απνηχπσκα κηαο δέζκεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

Ξεγή: http://www.radartutorial.eu/20.airborne/ab50.en.html 

 

 

 
 

Δηθόλα 6.15  Θαζψο ν ρξφλνο απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπ απνηππψκαηνο ηεο 

κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο.  

Ξεγή: 

http://portal.survey.ntua.gr/geohopper/iCommons/iC_OCW/iC_OCW_STSG/notes_STSG/SSG_ch6_Sa

tAlt.pdf 

 

Αθφκε, ε αθηίλα ηνπ παικνχ εμαξηάηαη απφ ην ζεκαληηθφ χςνο ησλ θπκάησλ κέζα 

ζηελ πεξηνρή αλάθιαζεο ηνπ παικνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κηα ήξεκε ζάιαζζα ην κέγεζνο 

ηνπ ίρλνπο είλαη κηθξφηεξν (αθηίλα απνηππψκαηνο 2km) ζε ζρέζε κε κηα αλνκνηνγελή 

ζάιαζζα (αθηίλα απνηππψκαηνο κέρξη θαη 10km) θαζψο ζε κηα πεξηνρή φπνπ ππάξρνπλ 

θχκαηα ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάθιαζε ηνπ ζήκαηνο απμάλεηαη 

(εηθφλα 6.16). 

 
 

Δηθόλα 6.16 Αθηίλα απνηππψκαηνο παικνχ θαη ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο.  

Ξεγή:http://portal.survey.ntua.gr/geohopper/iCommons/iC_OCW/iC_OCW_STSG/notes_STSG/SSG_c

h6_SatAlt.pdf 

http://www.radartutorial.eu/20.airborne/ab50.en.html
http://portal.survey.ntua.gr/geohopper/iCommons/iC_OCW/iC_OCW_STSG/notes_STSG/SSG_ch6_SatAlt.pdf
http://portal.survey.ntua.gr/geohopper/iCommons/iC_OCW/iC_OCW_STSG/notes_STSG/SSG_ch6_SatAlt.pdf


63 
 

6.2.2 Θπκαηνκνξθή (waveform) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην αιηίκεηξν εθπέκπεη έλα παικηθφ θχκα 

κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε δχν ζπρλφηεηεο (10 GHz X-band θαη 13.65 GHz Ku band) 

πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 3nsec κε θαηεχζπλζε θαηαθφξπθε πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Ν παικφο αλαθιάηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ε επηζηξεθφκελε αθηηλνβνιία 

νλνκάδεηαη θπκαηνκνξθή (waveform). Ζ βαζηθή κνξθή κηαο θπκαηνκνξθήο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζε δηάγξακκα ρξφλνπ –ηζρχνο απφ ην απνθαινχκελν κνληέιν Brown.  

 

 
 

Δηθόλα 6.17 Απεηθφληζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θπκαηνκνξθήο κε βάζε ην κνληέιν Brown.  

Ξεγή: http://earth.eo.esa.int/dragon/ocean_training/Lecture_Material/DAY5-19Oct2007/D5_L1-

2_letraon_lecture1_2.pdf 

 

Πηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ (Δηθφλα 6.17) ζπλνςίδνληαη νη 

άκεζεο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο αιηηκεηξηθφο δνξπθφξνο. 

 

 ςόκεηξν επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο (sea surface height-SSH).  Ζ 

θπκαηνκνξθή ζηε κέζε ηνπ χςνπο πεξηγξάθεη ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε η  ηεο 

αλακελφκελεο επηζηξνθήο ηνπ παικνχ, φπσο απηή έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο αιγνξίζκνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θαζπζηέξεζε απηή νπζηαζηηθά εθθξάδεη 

ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε ν παικφο γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε R κεηαμχ ηνπ 

δνξπθφξνπ θαη ηεο επηθάλεηα αλάθιαζεο. Γλσξίδνληαο ην πςφκεηξν h ηνπ 

δνξπθφξνπ ζε ζρέζε κε ην ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο, πξνθχπηεη: 

 

                                          SSH=h-R                                          (6.2) 

 

 Πεκαληηθό ύςνο θύκαηνο (significant wave height-SWH). Όζν επηφηεξε είλαη 

ε θιίζε ηεο θακπχιεο ηεο θπκαηνκνξθήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηνπ 

πξνπνξεπφκελνπ αλαθιψκελνπ παικνχ, ηφζν πην ζηαδηαθά απμάλεη ην πιάηνο Pu 

θαη απηφ γηαηί ν παικφο πξνζπίπηεη αξρηθά ζηελ θνξπθή ηνπ πςειφηεξνπ θχκαηνο 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο θνξπθέο ησλ ππφινηπσλ θπκάησλ. Θαηά ζπλέπεηα ην χςνο 

θπκάησλ απμάλεηαη φζν ε θιίζε ηεο θακπχιεο πνπ αλαπαξηζηά ην πιάηνο ηνπ 

αμηνπνηήζηκνπ ζήκαηνο Pu κεηψλεηαη. 

 

 Ραρύηεηα αλέκνπ (Wind speed). Ν ζπληειεζηήο νπηζζνζθέδαζεο (backscatter 

coefficient, ζ0), ν νπνίνο απνηειεί δείθηε ηεο ηξαρχηεηαο ηεο ζάιαζζαο δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε (6.3) 
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                          (6.3) 

 

απφ ηελ νπνία δηαθαίλεηαη ε αιιειεμάξηεζε θαη κε ην πιάηνο ηνπ αλαθιψκελνπ 

παικνχ εθπνκπήο Pu. Κε δεδνκέλν φηη ε ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο 

απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ εμεγείηαη ην πψο ζρεηίδεηαη ην 

πιάηνο κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. 

 

6.3 Πθάικαηα αιηηκεηξηθώλ δεδνκέλσλ 
 

Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε πιήξεο δπλαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ελφο αιηίκεηξνπ 

ξαληάξ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξεο πεγέο ζθαικάησλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο δηνξζψζεηο ηνπο κε κηα αθξίβεηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή 

κε ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ εθάζηνηε αιηίκεηξνπ. 

 

 
 

Δηθόλα 6.18  Πχλνιν ησλ δηνξζψζεσλ πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηηο αιηηκεηξηθέο κεηξήζεηο. 

Ξήγή: Γειεθαξάνγινπ, 2005. 

 

Νη πεγέο ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηνξζψζεσλ ηνπο, απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά 

ζηελ Δηθφλα 6.18 θαη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε  πέληε θαηεγνξίεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ελ 

ζπληνκία ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

 

6.3.1 Πθάικαηα θαη δηνξζώζεηο ηνπ αιηίκεηξνπ 

 

Ρα ζθάικαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε αιηίκεηξνπ θαη 

ηηο ηπρφλ αηέιεηεο ή πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ. Νη θπξηφηεξεο αηηίεο ησλ ζθαικάησλ είλαη νη εμήο: 

 

 Ππζηεκαηηθά ζθάικαηα ηνπ κεραληζκνχ αλίρλεπζεο ηνπ παικνχ (Tracker Bias) 

 

 Πθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ αλαθιψκελνπ παικνχ (Waveform 

Sampler Gain Calibration Bias) 

 

 Πθάικαηα θαηεχζπλζεο ηνπ ξαληάξ (Pointing Errors) 

 

 Θφξπβνη απφ ηελ αλάθιαζε ηεο κνξθήο ηνπ παικνχ θαη ρξνληθέο αβεβαηφηεηεο 

(Average Pulse Shape Uncertainty and Time Tas Bias) 
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6.3.2 Πθάικαηα εμαηηίαο ηεο αηκόζθαηξαο 

 

Ν παικφο ελφο αιηίκεηξνπ ξαληάξ πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα δνξπθφξν πξέπεη λα 

ηαμηδέςεη κέζσ ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο πξηλ αλαθιαζηεί ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο γηα 

λα επηζηξέςεη κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο ζην δνξπθφξν. Υζηφζν, θαζψο ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

θχκαηα ηαμηδεχνπλ κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο, επηβξαδχλνληαη απφ ηνπο πδξαηκνχο ηεο 

ηξνπφζθαηξαο ή απφ ηα ηνληζκέλα κφξηα ηεο ηνλφζθαηξαο. Ρα θπξηφηεξα ζθάικαηα πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη: 

 

 Πθάικαηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο Ρξνπφζθαηξαο 

 Πθάικαηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο Ηνλφζθαηξαο 

 

6.3.3 Πθάικαηα ηνπ γεσεηδνύο 

 

Αλάινγα ηελ εθαξκνγή,  κπνξεί λα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο κνξθήο ηνπ γεσεηδνχο 

ψζηε λα αθαηξείηαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πςνκέηξνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ηνπνγξαθία ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο. Ζ παξαηήξεζε ησλ 

αιιαγψλ ζηε ηνπνγξαθία ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο κε αθξίβεηα αληίζηνηρε εθείλεο ησλ 

αιηηκεηξηθψλ κεηξήζεσλ, πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηνπ γεσεηδνχο κε αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ 

10cm.  

 

Ρα ζεκεξηλά παγθφζκηα κνληέια ηνπ γεσεηδνχο (π.ρ. απφ ζθαηξηθέο αξκνληθέο), 

φπσο είλαη ην EGM2008 πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ην ζπλδπαζκφ βαξπηεκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο γεσδαηηηθέο απνζηνιέο CHAMP, GRACE θαη GOCE, 

αιηηκεηξηθψλ, επίγεησλ θαη δεδνκέλσλ απφ ζαιάζζηεο παξαηεξήζεηο,  ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ 

απαίηεζε. Πε ηνπηθή θιίκαθα, φπνπ ηα πςφκεηξα ηνπ γεσεηδνχο είλαη γλσζηά κε κηθξφηεξε 

αθξίβεηα (±50cm) ην πξφβιεκα παξαθάκπηεηαη, ελ πνιινίο, ηνπνζεηψληαο ηα αιηίκεηξα 

ξαληάξ ζε επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηέο. Ρν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη παίξλνληαο ηε δηαθνξά 

ησλ πςνκέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο ζηα ζεκεία ηνκήο κηαο αλεξρφκελεο θαη κηαο 

θαηεξρφκελεο ηξνρηάο, λα παξαηεξνχληαη νη αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ζάιαζζαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ γεσεηδνχο. 

 

6.3.4 Πθάικαηα ρξνληθώλ κεηαβνιώλ ηεο επηθάλεηαο ησλ σθεαλώλ 

 

Ρα ζθάικαηα πνπ ζπλαληψληαη είλαη ηα εμήο: 

 

 Πθάικαηα επίδξαζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο 

 Πθάικαηα εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζάιαζζαο 

 Πθάικαηα ηεο επίδξαζεο ησλ παιηξξνηψλ 

 

Νη αιιαγέο ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη νη παιίξξνηεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηνπ πςνκέηξνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο θαη αθαηξνχληαη κε ηε βνήζεηα 

κεηεσξνινγηθψλ κνληέισλ θαη κνληέισλ παιίξξνηαο. Δπηπιένλ, ν παικφο πνπ αληαλαθιάηαη  

απφ ηηο παξπθέο θαη ηηο θνξπθέο  ησλ θπκάησλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη παξπθέο ησλ θπκάησλ είλαη γεληθά επίπεδεο θαη κηθξφηεξεο ηξαρχηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηηο θνξπθέο. Ζ δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο απηνχ βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθέο 

εθηηκήζεηο. 

 

6.3.5 Πθάικαηα ηεο ηξνρηάο ησλ δνξπθόξσλ 

 

Ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξνρηάο ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ είλαη 

απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα  ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζηε δεδνκέλε ζηηγκή θάζε 

αιηηκεηξηθήο κέηξεζεο θαη παξάιιεια απνηειεί ηελ θχξηα απαίηεζε γηα λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ζηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξνρηάο ηνπ 

δνξπθφξνπ έρεη βειηησζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ SLR, GPS, 
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DORIS θαη PRARE, παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ αθφκε κηθξνχ κεγέζνπο ζθάικαηα  

(ελδερνκέλσο ζεκαληηθά γηα θάπνηεο αιηηκεηξηθέο εθαξκνγέο) πνπ νθείινληαη ζηελ αηειή 

γλψζε ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο ηεο Γεο, ζηα ζθάικαηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ επίγεησλ 

ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ δνξπθφξσλ θαη ζηηο παξέιμεηο ηεο Γεο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ 

αζθνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνξπθφξνπ δηαηαξάζζνληαο ηελ ηδαληθή ειιεηπηηθή ηξνρηά 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θεπιέξηα ζηνηρεία. Ρα ηξνρηαθά απηά ζθάικαηα πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηηο δηαζέζηκεο κεηξήζεηο αιηηκεηξίαο, κέζσ μερσξηζηψλ ζπλνξζψζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ 

ζηα ζεκεία ηνκήο ηνπ επίγεηνπ ίρλνπο δχν αιηηκεηξηθψλ ηφμσλ (crossover adjustments). 
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7 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο ζηα θαηάιιεια δεδνκέλα αιηηκεηξίαο 

πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεί κηα εθαξκνγή είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην θεθάιαην απηφ 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα κέζα απφ ηζηνρψξνπο πνπ 

παξέρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

7.1  Γαιιηθή ππεξεζία Aviso+ 
 

Ζ ππεξεζία AVISO+ (http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/data-access.html) 

παξέρεη αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζηνπο ρξήζηεο θαη αλαπηχρζεθε απφ ην Γαιιηθφ Γηαζηεκηθφ 

Νξγαληζκφ CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) θαη ηελ ππεξεζία CTOH (Center for 

Topographic studies of the Ocean and Hydrosphere).  

 

Ν ρξήζηεο απνθηά νινθιεξσκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κεηά απφ κηα απιή 

εγγξαθή. Ρα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη έρνπλ εθαξκνγή ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο 

απηέο ησλ  σθεαλψλ, ηεο πδξνινγίαο, ησλ παξάθηησλ δσλψλ, ησλ πάγσλ, ηνπ θιίκαηνο, 

ηεο  αηκφζθαηξαο, ηεο γεσδαηζίαο θαη  ηεο γεσθπζηθήο θαζψο θαη ηεο  βηνινγίαο. Ρα πνηθίια 

πξντφληα πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ θπξίσο κεηξήζεηο ζηηγκηαίαο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ή 

φπνηαο άιιεο πδάηηλεο επηθάλεηαο, θπκαηηθά θαη αλεκνινγηθά δεδνκέλα φπσο ην κέηξν ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο. Δπίζεο παξάρνληαη βνεζεηηθά 

πξντφληα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ αιηηκεηξηθέο κεηξήζεηο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ε κέζε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο MSS (Mean Sea Surface) θαη ε κέζε δπλακηθή ηνπνγξαθία MDT (Mean Dynamic 

Topography), θαζψο θαη πςεινχ επηπέδνπ πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ 

ζαιαζζψλ φπσο ην κέζν επίπεδν ηεο ζάιαζζαο MSL (Mean Sea Level) ελψ ν ρξήζηεο έρεη 

επηπιεφλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηνπηθήο θιίκαθαο δεδνκέλα-κεηξήζεηο απφ 

http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/data-access.html
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παιηξξνηνγξάθνπο γηα ηε ζχγθξηζε κε ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ην ODES (Online Data Extraction Service), 

ην Opendap, ην Extraction Tool, ην Aviso FTP, ελψ ζην LAS (Live Access Server) 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα νπηηθά.  

 

Υο πξνο ηε κνξθή ηνπο, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα εμάγσληαη ζην δπαδηθφ κνξθφηππν 

NetCDF (Λetwork Common Data Form), πνπ αλαθέξεηαη, νπζηαζηηθά, ζε έλα ζχλνιν 

πξφηππσλ θαλφλσλ ζχκπηπμεο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη δνκεκέλα ζε πίλαθεο. 

Ξεξηιακβάλεη, επίζεο, κία αλνηθηή ζπιινγή βηβιηνζεθψλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ 

κέζσ εξγαιείσλ γηα δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ηηο C, Fortran, C++ θαη 

Java. Νη βηβιηνζήθεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ δηεπαθψλ αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα (machine-independent) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ. Ρν ζχλνιν ησλ δηεπαθψλ, ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ν κνξθφηππνο NetCDF 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, πξφζβαζεο θαη αληαιιαγήο επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ (Unidata). Ζ κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ κε θαηάιεμε .nc, ζε κνξθή ASCII ζηελ 

παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελφο ειεχζεξνπ δηαζέζηκνπ εξγαιείνπ, ηνπ 

netcdf4excel, πνπ έρεη αλαπηπρζεί σο έλα NetCDF add-in γηα ην MS Excel πνπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ NetCDF πξνο θαη απφ ηελ κνξθή θεηκέλνπ. Έλαο 

άιινο ηξφπνο κεηαηξνπήο ηνπ αξρείνπ ζε ASCII είλαη κέζσ ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ Basic 

Radar Altimetry Toolbox-BRAT (CLS, 2012). 

 

7.1.1 Extraction Tool 

 

Ξεξηέρεη ηα απνθαινχκελα NRT (Near Real Time / Πρεδφλ-ζε-πξαγκαηηθφ-ρξφλν) 

δεδνκέλα, θαηαλεκεκέλα ζε θάλλαβν (Gridded) ή ηα DT (Delayed Time) δεδνκέλα. Γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα απνζηνιέο γη απηφ 

θαη ηα δεδνκέλα είλαη merged δεδνκέλα. Υο πξνο ηε ζπρλφηεηα παξαγσγήο ηνπο, 

δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα (Daily) θαη κεληαία (Monthly), ελψ ε ρσξηθή ηνπο θάιπςε είλαη 

παγθφζκηα (Global). Ζ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη γηα κηα πεξηνρή 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ ηεο ή επηιέγνληαο ηελ πεξηνρή 

αλάκεζα ζε πξνθαζνξηζκέλεο σθεάληεο πεξηνρέο ή ζάιαζζεο. Ζ πιεξνθνξία αθνξά 

δεδνκέλα σθεάληαο δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο (ADT), αλσκαιίεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο 

(SLA), ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (SWH) θαη κέηξν ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ (wind speed 

modulus). 

 

 Πεκαληηθό ύςνο θύκαηνο θαη κέηξν ηαρύηεηαο αλέκνπ-SWH/WIND SPEED 

  

 Πηελ εηθφλα 7.1, θαίλεηαη ε δηεπαθή φπνπ γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (significant wave height) επηιέγεηαη ε επηζπκεηή γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ ηηο 14/09/2009 έσο 3 ή 4 εκέξεο 

πξηλ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ελψ ε ρσξηθή αλάιπζε είλαη 10x10.  

 

Ρν αξρείν ησλ δεδνκέλσλ εμάγεηαη ζην δπαδηθφ κνξθφηππν NetCDF. Πην αξρείν 

απηφ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη 

κήθνο θαη ηνλ θάλλαβν ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε επηζπκεηφ θ, ι, αλά εκέξα. Πεκεηψλεηαη 

φηη γηα ηα δεδνκέλα ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη αλέκνπ ν ρξφλνο αλαθέξεηαη ζε ψξεο 

απφ ηελ 01/01/1950. 
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Δηθόλα 7.1 Extraction Tool. 

 

 Γπλακηθή ηνπνγξαθία ησλ σθεαλώλ-ADT  

 

Ρα δεδνκέλα απηά παξέρνληαη ζε θάλλαβν αλά 0.250x0.250 κε δπλαηφηεηα 

παγθφζκηαο θάιπςεο. Δίλαη NRT ηχπνπ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δνξπθφξσλ (all sat-

merged) ή DT δεδνκέλα κε ζπκκεηνρή δχν απνζηνιψλ ή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

δνξπθφξσλ. Ξαξέρνληαη απφ ηελ 01/01/1993 κέρξη ζήκεξα, θαη ζην εθάζηνηε αξρείν ν 

ρξφλνο κεηξάηαη ζε κέξεο απφ ηελ 01/01/1950. 

 

Πην αξρείν πνπ εμάγεηαη θαη έρεη κνξθφηππν NetCDF, αξρηθά πεξηέρνληαη γεληθέο  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αξρείν, αθνινπζεί ην δηάλπζκα πνπ πεξηέρεη ηα γεσγξαθηθά 

πιάηε, ην δηάλπζκα κε ηα γεσγξαθηθά κήθε, ν ρξφλνο θαη ν πίλαθαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο. 

 

 Αλσκαιίεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο-SLA 

 

Ρα δεδνκέλα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θάλλαβν αλά 7‟ 30‟‟x 7‟ 30‟‟ κε δπλαηφηεηα 

παγθφζκηαο θάιπςεο. Όπσο θαη ζηα δεδνκέλα ADT, θαη απηά είλαη NRT δεδνκέλα κε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ δνξπθφξσλ (all sat-merged) ή DT δεδνκέλα κε ζπκκεηνρή δχν 

απνζηνιψλ ή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δνξπθφξσλ. Γηαζέζηκα δεδνκέλα ππάξρνπλ απφ ηελ 

01/01/1993 θαη ζην ηειηθφ αξρείν ν ρξφλνο κεηξάηαη ζε  κέξεο απφ ηελ 01/01/1950. 

 

Πην αξρείν πνπ εμάγεηαη κε θαηάιεμε .nc πνπ δειψλεη ην κνξθφηππν NetCDF, 

αξρηθά πεξηέρνληαη γεληθέο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αξρείν, αθνινπζεί ην δηάλπζκα πνπ 

πεξηέρεη ηα γεσγξαθηθά πιάηε, ην δηάλπζκα κε ηα γεσγξαθηθά κήθε, ν ρξφλνο πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε κεηξάηαη ζε κέξεο απφ ηελ 01/01/1950 θαη ν πίλαθαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ δεηεζεί. 

 

7.1.2 ODES (Online Data Extraction Service) 

 

Απφ ηελ ππεξεζία απηή εμάγνληαη δεδνκέλα along-track. Αξρηθά, επηιέγεηαη ην είδνο 

ησλ πξντφλησλ, ε αιηηκεηξηθή απνζηνιή απφ ηελ νπνία είλαη επηζπκεηφ λα πξνέξρνληαη, ε 

ρξνληθή πεξίνδνο θαη ηέινο ε πξνο εμέηαζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία επηιέγεηαη πάλσ 

ζην ράξηε πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7.2. 
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Δηθόλα 7.2  ODES 

Ρν αξρείν έρεη κνξθφηππν NetCDF. 

 

7.1.3 Opendap 

 

Ρα δεδνκέλα πνπ παξέρεη ε ππεξεζία απηή είλαη παξαηεξήζεηο θαηά κήθνο ηνπ 

επίγεηνπ ίρλνπο (along track) ή αλεγκέλεο ηηκέο ζηα ζεκεία θαλλάβσλ θαη φζνλ αθνξά ηε 

ρσξηθή ηνπο θάιπςε απηή κπνξεί λα είλαη παγθφζκηα ή ηνπηθή. Πε ζρέζε κε ην ρξφλν 

δηάζεζεο ηνπο απηά κπνξεί λα είλαη NRT ή DT. Ρν ηειηθφ αξρείν εμάγεηαη ζε κνξθφηππν 

NetCDF ή ASCII (εηθφλα 7.3). Πεκεηψλεηαη φηη θαη απηφ ην εξγαιείν επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε 

θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ σθεάληαο δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο (ADT), αλσκαιηψλ ηνπ επηπέδνπ 

ηεο ζάιαζζαο (SLA), ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (SWH) θαη ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αλέκνπ (wind speed modulus). 

 

 Πεκαληηθό ύςνο θύκαηνο θαη κέηξν ηαρύηεηαο αλέκνπ-SWH/WIND 

 

 
 

Δηθόλα 7.3 Opendap 

 

Γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα επηιερζνχλ φια ηα επηζπκεηά πεδία 

(γεσγξαθηθφ πιάηνο, κήθνο θαη ρξφλνο) πνπ θαίλνληαη παξαθάησ (εηθφλα 7.4 θαη 7.5), 

νξίδνληαο ηα φξηα, γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά, αιιά θαη ην βήκα- ρσξηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ππγθεθξηκέλα, επηιέγεηαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο (NbLatitude) θαη ην 

γεσγξαθηθφ κήθνο (NbLongitude). Ρν γεσγξαθηθφ πιάηνο παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα (0, 

179), απηφ ζεκαίλεη φηη ην κεδέλ είλαη ζην λφηην πφιν θαη ν ηζεκεξηλφο έρεη γεσγξαθηθφ 

πιάηνο 900. Ρν γεσγξαθηθφ κήθνο έρεη ηηκέο (0, 359) κε ην 0 λα αληηζηνηρεί ζην κεζεκβξηλφ 

ηνπ Greenwich. Δθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο επηζπκνχκελεο πεξηνρήο πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη δίλνληαο ην ειάρηζην θαη κέγηζην θ,ι, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηείηαη θαη 

ην βήκα (π.ρ. 10). Ν ρξφλνο έρεη ηε κνξθή ηνπιηαλήο εκέξαο πνπ κεηξάηαη απφ ηελ 
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01/01/1950 ζε ψξεο. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εκεξνκελία 01/01/1950 αληηζηνηρεί ζε 0h θαη 

απνηειεί ηελ αξρή κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ, ε εκεξνκελία 14/09/2009 αληηζηνηρεί ζε 523344h 

θαη απνηειεί ηελ αξρή παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ, ε εκεξνκελία 15/09/2009 αληηζηνηρεί ζηηο 

523368h, έρεη δειαδή δηαθνξά 24h απφ ηελ πξνεγνχκελε, φπσο αλακελφηαλ. 

 

 
 

Δηθόλα 7.4 Θαξηέιεο πξνο ζπκπιήξσζε ζηηο νπνίεο δειψλνληαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο ηεο 

επηζπκνχκελεο πεξηνρήο ζην Opendap. 

 

 
 

Δηθόλα 7.5 Θαξηέιεο πξνο ζπκπιήξσζε ζηηο νπνίεο δειψλνληαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

επηζπκνχκελσλ κεηξήζεσλ ζην Opendap. 

 

 

Πην πεδίν Grid_0001, επαλαηνπνζεηνχληαη ηα δηαζηήκαηα ρξφλνπ, γεσγξαθηθνχ 

κήθνπο θαη πιάηνπο. 

 

Ξαξαθάησ θαίλεηαη παξάδεηγκα αξρείνπ ζε κνξθή ASCII: 

 
Dataset { 

    Float64 NbLatitudes[NbLatitudes = 11]; 

    Float64 NbLongitudes[NbLongitudes = 11]; 

    Int32 time[time = 1]; 

    Grid { 
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     ARRAY: 

        Float32 Grid_0001[time = 1][NbLongitudes = 11][NbLatitudes = 11]; 

     MAPS: 

        Int32 time[time = 1]; 

        Float64 NbLongitudes[NbLongitudes = 11]; 

        Float64 NbLatitudes[NbLatitudes = 11]; 

    } Grid_0001; 

} dataset-nrt-global-merged-mswh; 

--------------------------------------------- 

NbLatitudes[11] 

30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 

 

NbLongitudes[11] 

30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 

 

time[1] 

523344 

 

Grid_0001.Grid_0001[1][11][11] 

[0][0], 1.1846662, 1.1960517, 1.2095555, 1.2148522, 1.2121814, 1.1924138, 

1.1565034, 1.1067189, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 0.94181347 

[0][1], 1.1804425, 1.1974263, 1.2156488, 1.234728, 1.249851, 1.2521474, 

1.2370489, 1.2067503, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][2], 1.8446744E19, 1.1946881, 1.2171674, 1.245256, 1.2751513, 1.2928679, 

1.2930561, 1.2862262, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][3], 1.8446744E19, 1.1878114, 1.2157258, 1.2499356, 1.2892543, 1.3161134, 

1.3246261, 1.3375129, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][4], 1.8446744E19, 1.1753969, 1.2122337, 1.2554609, 1.3016077, 1.3286815, 

1.340855, 1.3660533, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][5], 1.8446744E19, 1.1554615, 1.2072657, 1.2644457, 1.3189309, 1.3438264, 

1.3578322, 1.3878396, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][6], 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.2029386, 1.2776672, 1.3385572, 

1.3632077, 1.3797781, 1.4109806, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19 

[0][7], 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 0.96056885 

[0][8], 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 0.9372939 

[0][9], 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 0.92418844 

[0][10], 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 1.8446744E19, 

1.8446744E19, 0.9091151 

 

Grid_0001.time[1] 

523344 

 

Grid_0001.NbLongitudes[11] 

30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 

 

Grid_0001.NbLatitudes[11] 

30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 
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 Γπλακηθή ηνπνγξαθία ησλ σθεαλώλ-ADT  

 

Γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ σθεάληαο δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο ADT, ζπκπιεξψλνληαη 

νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, φπνπ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο παίξλεη ηηκέο απφ (0-719) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο -900 έσο 900 αλά 0.250 θαη ην γεσγξαθηθφ κήθνο ζην δηάζηεκα (0-

1439) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο 00 έσο 3600 αλά 0.250. Ν ρξφλνο έρεη δηάζηεκα (0-7966) 

ζε εκέξεο, απφ 01/01/1950  00:00:00 UTC κε ην κεδέλ λα αληηζηνηρεί ζηελ ηνπιηαλή εκέξα 

15706 (δει. 15706 εκέξεο απφ ηελ 01/01/1950) θαη ζηελ εκεξνκελία 01/01/1993 πνπ 

απνηειεί ηελ αξρή ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

 

 Αλσκαιίεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο-SLA 

 

Γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ αλσκαιίεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο (SLA), ηζρχνπλ νη 

ίδηεο απαηηήζεηο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ σθεάληαο 

δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο ADT. 

 

7.1.4 Aviso FTP 

 

Ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη επίζεο πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο ππεξεζίαο AVISO 

κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ftp. Ξεξηέρνληαη NRT θαη DT δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη θαηά κήθνο 

ηνπ επίγεηνπ ίρλνπο (along-track) ή αλεγκέλεο ηηκέο ζηα ζεκεία ηνπ θαλλάβνπ (gridded), 

γηα δηάθνξεο δνξπθνξηθέο απνζηνιέο. Ρα αξρεία έρνπλ επίζεο κνξθή NetCDF. 

 

7.1.5 Live Access Server 

 

Απνηειεί έλα κέζν νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ NRT ή DT δπλακηθήο ηνπνγξαθίαο 

θαη αλσκαιηψλ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. 

 

7.2 National Oceanic and Atmosperic Administration (NOAA) 
 

Ζ Δζληθή πεξεζία γηα ηνπο Υθεαλνχο θαη ηελ Αηκφζθαηξα ηεο Ακεξηθήο έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηφηνπν (http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/NearRealTime/) 

ζηνλ νπνίν παξέρνληαη αιηηκεηξηθά δεδνκέλα απφ δηαθφξνπο δνξπθφξνπο, φπσο θαίλεηαη 

ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

 

7.2.1  FTP site 

 

Ξεξηέρεη ελδηάκεζα γεσθπζηθά δεδνκέλα IGDR (Interim Geophysical Data Records) 

γηα ηνλ δνξπθφξν Cryosat γηα ηνπο πιήξεηο θχθινπο 004-066 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

27/04/2015). Ρα δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε κνξθή NetCDF. 

 

7.2.2 Δξγαιείν RADS (Radar Altimeter Database System) 

 

Ζ πεξεζία RADS απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Νιιαλδηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Delft θαη ηεο NOAA. Κεηά ηελ εγγξαθή ζε απηφλ ηνλ  δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν 

(http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/LSA_SLR_rads.php) δίλεηαη άκεζα 

ε δπλαηφηεηα άληιεζεο κηαο πνηθηιίαο δεδνκέλσλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ., 

ράξηεο αλφδνπ ηεο ΚΠΘ). Ρα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη πξνέξρνληαη απφ 9 δνξπθφξνπο 

(εηθφλα 7.6). Ρα δεδνκέλα είλαη Near Real Time ή IGDR θαη είλαη δηαζέζηκα δχν ή ηξεηο 

κέξεο κεηά ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηνπο. Θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο φπσο: δηνξζψζεηο γηα ηηο παιίξξνηεο, 

δηνξζψζεηο  ιφγσ ηεο αηκφζθαηξαο θιπ.  

 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/NearRealTime/
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Δηθόλα 7.6 Νη ελληά αιηηκεηξηθέο απνζηνιέο απφ ηηο νπνίεο παξέρνληαη δεδνκέλα. 

 

Δπηιέγνληαο ηελ αιηηκεηξηθή απνζηνιή, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα ιάβεη δεδνκέλα ν ρξήζηεο θαζψο θαη ηηο δηνξζψζεηο πνπ 

ζέιεη λα εθαξκφζεη, ηα δεδνκέλα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρσξίο 

κεγάιε θαζπζηέξεζε. Ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

δηαθνκηζηή θαη απφ ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεηνχληαη. Ρα δεδνκέλα απνζηέιινληαη ζε 

ASCII κνξθή. 

 

Ρν φλνκα ησλ αξρείσλ πξνθχπηεη απφ ηελ νλνκαζία ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ 

ζε ζπληνκνγξαθία, ηνλ αξηζκφ ηεο ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ (pass- half orbit) θαη ηνλ αξηζκφ 

ηεο αθξηβψο επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηάο- πιήξεο θχθινο (repeat cycle). Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ην αξρείν κε φλνκα j1p0240c002.asc, είλαη αξρείν κνξθήο ASCII (δειψλεηαη 

απφ ηελ θαηάιεμή ηνπ), απφ ηνλ δνξπθφξν Jason-1,  pass 240 θαη repeat cycle 2. Ζ ηππηθή 

κνξθή ηνπ αξρείνπ (εηθφλα 7.8) πεξηέρεη ζηελ αξρή γεληθά ζηνηρεία φπσο ην φλνκα ηνπ 

δνξπθφξνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο ηξνρηάο θαη ηνλ πιήξε θχθιν θαη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζε θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε ζηήιε πεξηέρεη ηνλ ρξφλν, ε δεχηεξε 

ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ε ηξίηε ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη νη ππφινηπεο ηα δεδνκέλα πνπ έρεη 

επηιέμεη ν ρξήζηεο λα παξνπζηάδνληαη. Έηζη, κπνξεί λα πεξηέρνληαη δεδνκέλα φπσο sla, 

swh, backscatter coefficient-sigma0, wind speed ή ζηαηηζηηθά γηα θαζέλα απφ απηά 

(standard deviation) ή θαη δηνξζψζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ κνληέια (εηθφλα 7.7). 
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Δηθόλα 7.7 Γεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ην RADS. 

 

 

 
 

Δηθόλα 7.8  Απφζπαζκα αξρείνπ. 
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7.3 National Oceanographic Data Center-NODC 
 

Ρν Δζληθφ Υθεαλνγξαθηθφ Θέληξν Γεδνκέλσλ (National Oceanographic Data 

Center-NODC) είλαη έλα απφ ηα εζληθά θέληξα πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί 

απφ ηελ Δζληθή πεξεζίαο Υθεαλψλ θαη Αηκφζθαηξαο (National Oceanic and Atmospheric 

Administration-NOAA) ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ ΖΞΑ. Πηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

(http://www.nodc.noaa.gov/SatelliteData/) παξέρνληαη σθεάληα, αηκνζθαηξηθά, θαη 

γεσθπζηθά δεδνκέλα. Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα παξέρεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α) 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://data.nodc.noaa.gov/ β) κέζσ ηνπ FTP  πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δηεχζπλζε ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/data.nodc/ γ) κέζσ ηνπ εξγαιείνπ OPeNDAP θαη δ) 

κέζσ ηνπ εξγαιείνπ THREDS ζηε δηεχζπλζε http://data.nodc.noaa.gov/thredds/. Ρα 

δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ κεηξήζεηο ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ Jason-2. 

Αλαιφγσο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, παξέρνληαη πξσηφιεηα δεδνκέλα OGDR 

(Operational Geophysical Data Record), ελδηάκεζεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλα IGDR (Interim 

Geophysical Data Record) θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλα GDR (final Geophysical Data 

Record). Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην εγρεηξίδην ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ Jason-2, ηα 

OGDR δεδνκέλα είλαη κε-πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρηέο γξήγνξεο 

επεμεξγαζίαο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ην ζχζηεκα εληνπηζκνχ DORIS πνπ δηαζέηεη ν 

δνξπθφξνο ελψ δελ πεξηέρνπλ φιεο ηηο γεσθπζηθέο δηνξζψζεηο. Ρα IGDR πξντφληα δελ είλαη 

πιήξσο επηθπξσκέλα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ 

θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο γεσθπζηθέο δηνξζψζεηο. Ρέινο, ηα GDR δεδνκέλα είλαη πιήξσο 

επηθπξσκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθξηβή ηξνρηά θαη αθξηβείο γεσθπζηθέο δηνξζψζεηο. Ρα 

πξντφληα είλαη νξγαλσκέλα αλά επαλαιακβαλφκελν θχθιν (repeat cycle) θαη κέζα ζε θάζε 

θάθειν, πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα ζε κνξθή NETCDF, αλά ηξνρηά (pass). 

 

 

7.4 Physical Oceanography Distributed Active Archive Center 

(PO.DAAC) 
 

Ζ ππεξεζία PO.DAAC (Physical Oceanography Distributed Active Archive Center) 

ιεηηνπξγεί σο πχιε παξνρήο δεδνκέλσλ ηεο NASA πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο σθεαλνχο θαη ην 

θιίκα, κε δηεχζπλζε (http://podaac.jpl.nasa.gov/dataaccess). Νη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

βξίζθνληαη ζην Δξεπλεηηθφ Θέληξν JPL (Jet Propulsion Laboratory) ηεο NASA, ζηελ 

Ξαζαληέλα ηεο Θαιηθφξληα. Ρα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηηο αιηηκεηξηθέο απνζηνιέο 

TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2/OSTM, ηεο NASA πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ ίδηα 

ηξνρηά θαζψο θαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο GEOS-3 (1975-1978) θαη Seasat (1978).  Ζ 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο.  

 

Ππγθεθξηκέλα, ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ηεο PO.DAAC είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ελφο 

αλψλπκνπ εμππεξεηεηή  FTP (File Transfer Protocol), ζηε δηεχζπλζε ftp://podaac-

ftp.jpl.nasa.gov/. Πην θάθειν Sea Surface Topography ή ελαιιαθηηθά ζην θάθειν All Data, 

παξέρνληαη ηα δεδνκέλα αλά δνξπθνξηθή απνζηνιή. 

 

 Αιηηκεηξηθόο δνξπθόξνο Jason-1 

 

Ρα δεδνκέλα ηνπ Jason-1 είλαη ηαμηλνκεκέλα αλά επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά (repeat 

cycle) ζε θαθέινπο νη νπνίνη πεξηέρνπλ γεσθπζηθά δεδνκέλα θαηά κήθνο ηνπ επίγεηνπ 

ίρλνπο (along track), αλά κνλνπάηη (pass), δειαδή ζε θάζε θάθειν επαλαιακβαλφκελεο 

ηξνρηάο ππάξρνπλ 254 αξρεία κε δεδνκέλα ηνπ Jason-1, φζα θαη ηα κνλνπάηηα αλά 

επαλαιακβαλφκελν θχθιν. Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ είλαη JA1_GDR_PeP500_002_JMR.nc. Απφ 

ηελ θαηάιεμε θαλεξψλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε κνξθή NetCDF, ην αθξσλχκην JA1 δειψλεη ην 

φλνκα ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ, ην πξφζεκα GDR ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα είλαη 

γεσθπζηθά θαη ν αξηζκφο 002 ηνλ αξηζκφ ηνπ κνλνπαηηνχ. 

 

http://www.nodc.noaa.gov/SatelliteData/
http://data.nodc.noaa.gov/
http://data.nodc.noaa.gov/thredds/
ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/
ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/
ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/
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 Αιηηκεηξηθόο δνξπθόξνο Jason-2/OSTM 

 

Πηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο παξέρνληαη δεδνκέλα OGDR, IGDR θαη GDR. Ζ κνξθή 

ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηα δεδνκέλα GDR είλαη 

JA2_GPN_2PvPccc_ppp_yyyymmdd_hhnnss_yyyymmdd_hhnnss.nc παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

JA2_GPN_AMR_EXP_2PTP005_004_20080820_200250_20080820_205902.nc, ζην νπνίν 

ππνδειψλεηαη ην φλνκα ηνπ δνξπθφξνπ (JA2), ν αξηζκφο ηεο ηξνρηάο (004) θαη νη 

εκεξνκελίεο (yyyymmdd_hhnnss)πνπ δειψλνπλ ηελ 1ε θαη ηειεπηαία θαηαγξαθή ηνπ 

πξντφληνο. Ρα δεδνκέλα IGDR πεξηέρνπλ ην πξφζεκα IPN αληί ηνπ GPN πνπ ππήξρε γηα ηα 

GDR δεδνκέλα (JA2_IPN_AMR_EXP_2PcP045_001_20090921_081515_20090921_ 

091128.nc) . Ρέινο, ηα δεδνκέλα OGDR, δελ βξίζθνληαη ζε κνξθή NetCDF θαη ην αξρείν 

έρεη νλνκαζία JA2_OPR_2PvSccc_ppp_yyyymmdd_hhnnss_yyyymmdd_hhnnss, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ : 

 JA2_GPSOPR_2PcS037_001_20090704_011922_20090704_031520 

 

 Αιηηκεηξηθόο δνξπθόξνο TOPEX/Poseidon 

 

Ρα αξρεία GDR-M, ηνπ αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ TOPEX/Poseidon, πεξηέρνπλ 

γεσθπζηθά δεδνκέλα (GDR) πνπ έρνπλ παξαρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηξνρηέο αθξηβείαο θαη 

επηθπξσκέλνπο αιγνξίζκνπο. Ρν φλνκα ηνπ αξρείνπ έρεη ηε κνξθή MGxccc.ppp, φπνπ ην M 

δειψλεη ην Merged, ην G είλαη γηα ην GDR, ην ccc ν αξηζκφο επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηάο 

θαη ην ppp γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ κνλνπαηηνχ. Ρν αξρείν απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Ρν πξψην 

κέξνο έρεη κνξθή ascii, βξίζθεηαη ζηελ αξρή θαη πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο βαζκνλφκεζεο θαη ηεο αθξίβεηαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηξνρηάο. Ρν θπξίσο 

κέξνο βξίζθεηαη ζε binary κνξθή θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο: ηελ ψξα, ην πςφκεηξν, 

ηελ απφζηαζε κεηαμχ αιηίκεηξνπ θαη ζηηγκηαίαο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (altimeter range), 

δηνξζψζεηο, ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο, νπηζζνζθέδαζε (backscatter coefficient), 

ζεξκνθξαζίεο θσηεηλφηεηαο θαη ζεκαίεο- δείθηεο πνηφηεηαο (flags). 
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8 ΘΑΙΑΠΠΗΝΗ ΘΚΑΡΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα πεξηθιείεηαη ζηνπο αλεκνγελείο θπκαηηζκνχο νη νπνίνη αλήθνπλ 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ επηθαλεηαθψλ θπκάησλ. Ζ θπξηφηεξε αηηία δεκηνπξγίαο ησλ 

αλεκνγελψλ θπκαηηζκψλ είλαη φπσο αλαθέξεη θαη ην ίδην ην φλνκά ηνπο ν άλεκνο. Κάιηζηα, 

ζε θιεηζηέο ζάιαζζεο φπσο είλαη ε Κεζφγεηνο, ε Βαιηηθή, ν Δχμεηλνο Ξφληνο θ.ά. πνπ 

ζεσξνχληαη ζρεδφλ απαιιαγκέλεο απφ παιίξξνηεο, ν άλεκνο απνηειεί ηελ θαη΄ εμνρήλ αηηία 

γέλεζεο ησλ παξαηεξνπκέλσλ θπκάησλ. 

 

8.1 Δίδε Θπκαηηζκώλ 
 

Θχκα είλαη νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή πνπ δηαδίδεηαη ζην ρψξν κε πεπεξαζκέλε 

ηαρχηεηα. Νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηε ζάιαζζα (εηθφλα 8.1) 

δηαθξίλνληαη (Phillips 1977, Le Blond et Mysak 1978) σο αθνινχζσο ζε: 

 

 Δπηθαλεηαθά θχκαηα ( surface waves) 

 Δζσηεξηθά θχκαηα ( internal waves) 

 Γπξνζθνπηθά θχκαηα ( inertial or gyroscopic waves) 

 Ξιαλεηηθά θχκαηα ( planetary or Rossby waves)  

 Ξαιίξξνηεο ( tides) 

 Αθνπζηηθά θχκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πδάηηλεο                               

κάδαο ( hydro acoustic waves) 

 

Κε βάζε ηελ πεξίνδν ηνπο ηα θχκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ θαίλνληαη 

ζηελ εηθφλα 8.2. Ππγθεθξηκέλα, ηα ηξηρνεηδή θχκαηα (capillary waves) είλαη ηα θχκαηα κε 

πεξηφδνπο κηθξφηεξεο ηνπ 0.1sec ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηνλ άλεκν. Ρα βαξπηηθά 

θχκαηα (ultra and ordinary gravity waves) έρνπλ πεξίνδν έσο 30sec θαη νθείινπλ ηε 

γέλεζε ηνπο επίζεο ζηνλ άλεκν θαη εδξαηψλνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο. Ρα καθξά 

θχκαηα (long period waves) έρνπλ πεξίνδν απφ 5min έσο 20 min θαη ε πξνέιεπζή ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζεηζκνχο θαη 

επεξεάδνληαη απφ ηε βαξχηεηα θαη ηε δχλακε Coriolis. Νη παιίξξνηεο (tides) έρνπλ πεξίνδν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
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απφ 12h έσο 24h θαη  νθείινληαη ζηε βαξπηηθή έιμε ηεο Πειήλεο  θαη ηνπ Ήιηνπ πάλσ 

ζηε Γε. 

 

 
 

Δηθόλα 8.1 Ξεξίνδνο, δχλακε απνθαηάζηαζεο θαη πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο αλά ηχπν θχκαηνο.  

Ξεγή: 

https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=LKCQorj3XZwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+applied+dyn

amics+of+ocean+surface+waves&ots=qmYfv66YD0&sig=9NeQ5ukFS63XPUhsMb9VQFe_wBc&redir_es

c=y#v=snippet&q=limited&f=false 

 

 

 
 

Δηθόλα 8.2  Πρεηηθή θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θπκάησλ αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηνπο.  

Ξεγή: Munk, 1951 

 

Νη επηθαλεηαθνί θπκαηηζκνί θαηαιακβάλνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θάζκαηνο 

ζαιάζζησλ θπκαηηζκψλ απφ ζθνπηάο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο (εηθφλα 8.2) θαη αληηζηνηρνχλ 

ζε πεξηφδνπο πνιχ ζρεηηθέο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ. Κία εηδηθή θαηεγνξία ησλ επηθαλεηαθψλ ζαιάζζησλ 

θπκαηηζκψλ είλαη νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί, δειαδή ηα θχκαηα αλέκνπ (wind waves) θαη νη 

απνζάιαζζεο (swell) νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θάζκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πεξηφδνπο απφ Ρ=1s έσο Ρ=25s πεξίπνπ. Νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=LKCQorj3XZwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+applied+dynamics+of+ocean+surface+waves&ots=qmYfv66YD0&sig=9NeQ5ukFS63XPUhsMb9VQFe_wBc&redir_esc=y#v=snippet&q=limited&f=false
https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=LKCQorj3XZwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+applied+dynamics+of+ocean+surface+waves&ots=qmYfv66YD0&sig=9NeQ5ukFS63XPUhsMb9VQFe_wBc&redir_esc=y#v=snippet&q=limited&f=false
https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=LKCQorj3XZwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+applied+dynamics+of+ocean+surface+waves&ots=qmYfv66YD0&sig=9NeQ5ukFS63XPUhsMb9VQFe_wBc&redir_esc=y#v=snippet&q=limited&f=false
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δηαδίδνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο απφ ηελ αλνηρηή ζάιαζζα πξνο ηηο αθηέο (εηθφλα 8.4) θαη 

απνηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ αθηψλ, ζηελ 

ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηελ παξάθηηα δψλε θαη απνηξέπεη ηε ξχπαλζε ησλ αθηψλ. 

Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθνί ζηηο θιηκαηηθέο δηεξγαζίεο θαζψο παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο 

αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο, ελέξγεηαο, αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ κεηαμχ ησλ σθεαλψλ θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο.  

 

Άιιεο θαηεγνξίεο ησλ επηθαλεηαθψλ ζαιάζζησλ θπκαηηζκψλ αλάινγα κε ην αίηην 

δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη: α) ηα θχκαηα παξαγφκελα απφ θηλήζεηο επηπιεφλησλ ή βπζηζκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ (body generated waves)  β) θπκαηαγσγή (surf beat) θαη θχκαηα 

ηδηνηαιαληψζεσλ ιηκαληψλ θαη πθαινθξεπίδαο (shelf waves) κε πεξηφδνπο T=1-40min γ) 

ζεηζκνγελείο θπκαηηζκνί (tsunamis), κε T=5min-2h δ) θχκαηα επηθαλεηαθήο ηάζεο(capillary 

waves), κε T=0.05-1sec.  

 

8.2 Αλεκνγελείο Θπκαηηζκνί θαη Θπκαηηθή Δλέξγεηα 
 

Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο θίλεζεο ησλ αλεκνγελψλ θπκαηηζκψλ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θηλεηηθή ζπληζηψζα ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ θαη ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 

ηνπ απμεκέλνπ χςνπο ησλ κνξίσλ λεξνχ θαηά ηνλ θπκαηηζκφ ηνπ. Ζ ελέξγεηα απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνδηθφηεηα θαη ζρεηηθά κηθξή ππθλφηεηα. Ρν θαηλφκελν ησλ αλέκσλ 

έρεη σο ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκφ θπκάησλ κεηαβιεηνχ χςνπο θαη ζπρλφηεηαο ηα νπνία είλαη 

εθκεηαιιεχζηκα ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο κε πςειφ δείθηε αλέκσλ θαη ζε παξάθηηεο δψλεο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζε παγθφζκην επίπεδν, ππνινγίδεηαη φηη ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 

ησλ θπκάησλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1-10 TW (1012-1015 J) πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ξαγθφζκην 

Νξγαληζκφ Δλέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ αλαγθψλ ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (WEC, 1993). 

 

8.2.1 Φάζεηο αλεκνγελώλ θπκαηηζκώλ. Από ηε γέλεζε κέρξη ηελ 

απόζβεζε 

 

Ζ ζαιάζζηα επηθάλεηα δηεγείξεηαη απφ ην ππεξθείκελν ηπξβψδεο πεδίν ξνήο ηνπ 

αλέκνπ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θπκαηηζκψλ νη νπνίνη θηλνχληαη θαηά κήθνο πνηθίισλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη κε πνηθίια κήθε θχκαηνο (wave lengths), κε θχξηα θαηεχζπλζε 

δηάδνζεο, ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 

Ζ θάζε ηεο γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπκαηηζκψλ αλέκνπ είλαη έλα εμαηξεηηθά 

πεξίπινθν θπζηθφ θαηλφκελν ην νπνίν δελ έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο πξνο ην παξφλ. Ζ 

έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ απηψλ θαηλνκέλσλ άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα (Jeffreys 1925) θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ φκσο 

δελ θαηέιεγαλ ζε θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ ζπκπέξαζκα, κέρξη ην 1957 φπνπ εκθαλίζηεθαλ ηα 

δχν πξψηα ζεκαληηθά κνληέια απφ ηνπο Phillips θαη Miles. Ν πξψηνο κειέηεζε ηελ επίδξαζε 

ησλ νξζψλ ηάζεσλ ηνπ πεδίνπ ηνπ αλέκνπ ζην λεξφ θαη δηαηχπσζε ην κνληέιν ηνπ 

ζπληνληζκνχ (resonance model, Phillips 1957-8) θαη ν δεχηεξνο κειέηεζε ηελ επίδξαζε ησλ 

δηαηκεκαηηθψλ ηάζεσλ ηνπ πεδίνπ ηνπ αλέκνπ ζην λεξφ  (κνληέιν δηαηκεκαηηθήο ξνήο,  

shear-flow model, Miles 1957, 1959, 1962), ελψ παξάιιεια πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη ηα 

δχν απηά κνληέια. 

 

 Πηε δηάξθεηα ηεο θάζεο δηακφξθσζήο ηνπο, ηα θχκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

ηνπηθφ άλεκν (αλεκνγελή) θαη είλαη κηθξά βαξπηηθά θχκαηα πνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο βξίζθνληαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο γέλεζεο ηνπο (εηθφλα 

8.3). Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ δηαηκεηηθψλ θαη νξζψλ ηάζεσλ πνπ εμαζθεί ην ηπξβψδεο πεδίν 

ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα  ηνπ λεξνχ, κεηαθέξεηαη νξκή θαη ελέξγεηα απφ ηνλ 

άλεκν ζην λεξφ. Έηζη, φηαλ ν άλεκνο θπζάεη πάλσ απφ κηα ήξεκε ζαιάζζηα επηθάλεηα, 

αξρηθά δεκηνπξγνχληαη κηθξνί ζηξφβηινη νη νπνίνη πξνθαινχλ ηνπηθέο βαζκίδεο πίεζεο πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ παξάγνληαο θχκαηα κε κήθε θχκαηνο ηεο ηάμεο 
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κεξηθψλ cm. Πηε ζπλέρεηα, ηα θχκαηα δηαδίδνληαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο 

θαη αλαπηχζζνληαη επηπιένλ απφ ηηο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ησλ αλέκσλ πνπ πξνθαινχλ 

δηαθνξά πίεζεο θαηά κήθνο ηνπ θχκαηνο, κεραληζκφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο 

ηνπ θαη ζε εθζεηηθή αχμεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ. Κηθξφηεξα θχκαηα ηέινο γελληνχληαη πάλσ 

ζε κεγαιχηεξα απφ ηνπηθνχο ζηξνβηιηζκνχο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπο 

κε κε-γξακκηθέο επηδξάζεηο. Έηζη ε δεκηνπξγία θπκάησλ ιφγσ αλέκνπ μεθηλά απφ θχκαηα 

κηθξνχ χςνπο θαη πςειήο ζπρλφηεηαο θαη εμειίζζεηαη ζε κεγαιχηεξα κηθξφηεξεο 

ζπρλφηεηαο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ κέγηζηνπ ηεο ελέξγεηαο 

ζην θπκαηηθφ θάζκα. 

 

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θάζε ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο (saturation range) ησλ 

θπκαηηζκψλ αλέκνπ. Ρν θπζηθφ θαηλφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο αλέκνπ-ζάιαζζαο είλαη 

ζεκαληηθά απινχζηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ πιήξσο αλεπηπγκέλσλ θπκαηηζκψλ έρεη 

κειεηεζεί εθηελψο απφ πνιινχο εξεπλεηέο (π.ρ., Neuman 1952, Phillips 1958, 1977, 1985, 

Kitaigorod Skii 1962, 1970, 1975, Komen 1984). H θάζε απηή ζπάληα νινθιεξψλεηαη ζηε 

θχζε θαη κφλν «κεξηθψο» ππάξρεη ελεξγεηαθή ηζνξξνπία (energy balance) αλάκεζα ζην 

πεδίν ηνπ αλέκνπ θαη ην θπκαηηθφ πεδίν, κε ζπλέπεηα ε εηδηθή ελέξγεηα ηνπ θπκαηηθνχ 

πεδίνπ (ελέξγεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο) λα κελ απμάλεηαη πεξαηηέξσ. 

 

Θαζψο νη θπκαηηζκνί αλέκνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή δεκηνπξγίαο ηνπο 

κεηαπίπηνπλ ζε απνζάιαζζεο ή ξεζηίεο (swells) θαη αξρίδεη ε θάζε ηεο απόζβεζήο ηνπο. 

Πηελ πεξίπησζε ησλ απνζαιαζζψλ ή κεηαθεξφκελσλ θπκάησλ, νη θπκαηηζκνί είλαη 

πεξηζζφηεξν νκαινί θαη ιείνη, έρνπλ ζαθή θχξηα θαηεχζπλζε δηάδνζεο θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν επηκήθεηο θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηάδνζή ηνπο γηα κεγάιεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηα θχκαηα 

αλέκνπ, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ δηεγείξνληνο αηηίνπ (άλεκνο), ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε 

έιιεηςε θαλνληθφηεηαο, ρσξηθά θαη ρξνληθά. 

 

 
Δηθόλα 8.3 Κεραληζκφο γέλεζεο ελφο θχκαηνο.   

Ξεγή: https://www.upcscavenger.com/wiki/Swell%20(ocean)/#page=wiki 

https://www.upcscavenger.com/wiki/Swell%20(ocean)/#page=wiki


82 
 

 
Δηθόλα 8.4 Νη αλεκνγελείο θπκαηηζκνί δηαδίδνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο απφ ηελ αλνηρηή ζάιαζζα 

πξνο ηηο αθηέο. 

 

Ρν κέγεζνο ησλ αλεκνγελψλ θπκαηηζκψλ εμαξηάηαη απφ: 

 

 Έληαζε αλέκνπ (wind velocity) 

 Γηάξθεηα πλνήο (wind duration) 

 Αλάπηπγκα θπκαηηζκνχ (wind fetch) (εηθφλα 8.5) 

 

 
 

Δηθόλα 8.5 Αλάπηπγκα θπκαηηζκνχ (fetch). 

Ξεγή: http://www.ldeo.columbia.edu/~vaillanc/Lec6Chap7.ppt 

                                                               

8.2.2 Θπκαηηθή Δλέξγεηα- Βαζηθνί Νξηζκνί θαη Ηδηαίηεξα 

Σαξαθηεξηζηηθά 

 

Πηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο έρνπλ έλα εκηηνλνεηδέο κνηίβν. Κε 

βάζε απηφ νξίδνληαη ηα βαζηθά γεσκεηξηθά θαη θηλεκαηηθά ζηνηρεία ησλ θπκαηηζκψλ (εηθφλα 

8.6). 

 

 Θνξπθή ηνπ θχκαηνο (crest) είλαη ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ θχκαηνο, ελψ ην θνίιν 

(trough)  είλαη ην ρακειφηεξν ζεκείν ζηελ επηθάλεηα λεξνχ κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

θνξπθψλ. 

 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ δχν θνξπθψλ (ή δπν θνηιάδσλ) ηνπ θχκαηνο απνηειεί ην κήθνο 

θχκαηνο ι (wave length). 

 

 Ζ πεξίνδνο T (period) ηνπ θχκαηνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη 

λα πεξάζνπλ απφ ην ίδην ζεκείν δχν δηαδνρηθέο θνξπθέο (ή δπν δηαδνρηθά θνίια ηνπ 

θχκαηνο). 
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 Ππρλφηεηα F (frequency) είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζε 

ρξφλν 1s, κεηξηέηαη ζε Hz θαη είλαη 1/T. 

 

 Ρν εχξνο α (amplitude) ηνπ θχκαηνο είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηελ θνξπθή ηνπ 

θχκαηνο θαη ζηε ζηάζκε εξεκίαο ηεο ζάιαζζαο. 

 

 Ρν χςνο H (wave height) ηνπ θχκαηνο είλαη ε θάζεηε απφζηαζε αλάκεζα ζε κηα 

θνξπθή θαη έλα θνίιν ηνπ θχκαηνο. Ηζρχεη φηη Ζ= 2α. 

 

 Βάζνο ηνπ λεξνχ d είλαη ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ηεο ζηάζκεο 

εξεκίαο ηεο ζάιαζζαο. 

 

Πηελ εηθφλα 8.6 παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ηα βαζηθά γεσκεηξηθά κεγέζε ηνπ      

θχκαηνο,  φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

 
 

Δηθόλα 8.6 Γεσκεηξηθά κεγέζε θπκαηηζκψλ.  

Ξεγή: Αζαλαζνχιε, Κπειηκπαζάθε, 2002. 

 

 Ρν κέησπν ηνπ θχκαηνο (wave front) ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (θαηά ηε 

δηεχζπλζε Νy) είλαη πξαθηηθά αλεμάξηεην ηνπ κήθνπο θχκαηνο θαη εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηελ πξντζηνξία ησλ αλέκσλ ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή.  

 

 Ρν κήθνο θχκαηνο ι, ε πεξίνδνο T θαη ε ηαρχηεηα c ηνπ θχκαηνο, ζπλδένληαη κε ηε 

ζρέζε: 

 

                         c=
 

 
                                  (8.1) 

 

 

Ζ ζρέζε απηή νλνκάδεηαη ζεκειηψδεο εμίζσζε ηεο θπκαηηθήο. 

 

Έλα αξκνληθφ εκηηνλνεηδέο θχκα πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

                        ζ(x,t)=α sin(kx-ωt)                                 (8.2) 
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φπνπ k=
  

 
   ν θπκαηαξηζκφο θαη   ω  

  

 
 2πf ε θπθιηθή ζπρλφηεηα. 

 

 Ν θπκαηαξηζκφο k είλαη ε θπθιηθή κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξπθψλ αλά κνλάδα 

κήθνπο θαη ε γσληαθή ζπρλφηεηα σ είλαη ηα αθηίληα αλά 1 δεπηεξφιεπην. 

 

 Ζ θπθιηθή ζπρλφηεηα σ ζπλδέεηαη κε ηνλ θπκαηάξηζκν k κε ηε ζρέζε δηαζπνξάο 

(dispersion relation). 

 

                         ω2=g k tanh(kd)                                     (8.3) 

 

φπνπ d: ην βάζνο ηνπ λεξνχ θαη 

g: ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο. 

 

Γπν πξνζεγγίζεηο είλαη αξθεηά ρξήζηκεο. 

1. Ζ πξνζέγγηζε γηα ηα βαζηά λεξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα βάζε πνιχ κεγαιχηεξα ηνπ 

κήθνπο θχκαηνο φπνπ d>>L. Πηελ πεξίπησζε απηή kd>>1 θαη tanh(kd)=1, ηφηε 

ηζρχεη ε ζρέζε: 

                 ω2=g k για d> 
 

 
                                    (8.4) 

 

2. Ζ πξνζέγγηζε γηα ηα ξερά λεξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα βάζε πνιχ κηθξφηεξα απφ ην 

κήθνο θχκαηνο φπνπ d<<L. Πηελ πεξίπησζε απηή kd<<1 θαη tanh(kd)=kd, ηφηε 

ηζρχεη ε ζρέζε: 

 

           ω2=g k2 d     για d< 
 

  
                                    (8.5) 

 

Ζ ηαρχηεηα θάζεο c, εθηφο ηεο ζρέζεο: 

 

c=
 

 
,    κπνξεί λα γξαθεί σο     c=

 

 
                             (8.6) 

 

Ρν βάζνο επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα θάζεο, έηζη γηα κεγάια βάζε ε ζρέζε 8.6 ζχκθσλα κε ηε 

ζρέζε 8.4, κπνξεί λα γξαθεί σο: 

 

            √
 

 
 = 
 

 
   (d> 

 

 
 )                                       (8.7) 

 

ελψ γηα ξερά λεξά ε ζρέζε 8.6 κεηαζρεκαηίδεηαη (θάλνληαο ρξήζε ηεο 8.5) ζε: 

 

        √         (d< 
 

  
 ή θαη‟ άιινπο d< 

 

  
 (WMO 1998))           (8.8) 

 

Πε βαζηά λεξά ε ηαρχηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο ή ην κήθνο 

θχκαηνο, έηζη ηα καθξχηεξα θχκαηα ηαμηδεχνπλ γξεγνξφηεξα. Πε ξερά λεξά ε θαζηθή 

ηαρχηεηα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ θχκαηνο θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ην βάζνο ηνπ λεξνχ. 
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Δηθόλα 8.7 Ζ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα πνιιψλ εκηηνλνεηδψλ θπκάησλ.  

Ξεγή: https://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/documents/WMO%20No%20702/WMO702.pdf 

 

Ζ ιχζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξαηίζεηαη ζηα αλσηέξσ αθνξά ηελ 

πεξίπησζε ελφο απινχ κνλνρξσκαηηθά θχκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα θπθιηθή 

ζπρλφηεηα σ θαη απφ έλαλ θπκαηάξηζκν k. Ζ γξακκηθή ππέξζεζε (επαιιειία) πεξηζζφηεξσλ 

ηεο κίαο απιψλ αξκνληθψλ ζπληζησζψλ (εηθφλα 8.7), είλαη επηηξεπηή. Ππλεπψο κηα 

γελίθεπζε ηεο ζεσξίαο είλαη ε ζεψξεζε ζπζηεκάησλ πνιπρξσκαηηθψλ θπκαηηζκψλ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κε ηελ ππέξζεζε απιψλ αξκνληθψλ ζπληζησζψλ δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ θαη 

θπκαηαξηζκψλ θαη δηαθφξσλ πιαηψλ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε,  

 

ζ(   )  ∑      (       )

 

   

       (   ) 

 

φπνπ n=1-N ν αξηζκφο ησλ ζπληζησζψλ. 

 

Ρν θπκαηνπαθέην πξννδεχεη κε ηελ ηαρχηεηα νκάδαο cg (group velocity) ε νπνία 

είλαη θαη ε ηαρχηεηα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

 

Ν νξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο νκάδαο ζηηο 2 δηαζηάζεηο είλαη:    

 

                        
  

  
              (8.10) 

 

Σξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βάζνο ηνπ λεξνχ ζε ζρέζε 

κε ην κήθνο θχκαηνο ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο. 

 

   
 

  
 
 

 
   γηα βαζηά λεξά          (8.11) 

 

   
 

 
 (  

   

   (   )
)  γηα λεξφ ελδηάκεζνπ βάζνπο   (8.12) 

 

   √     , γηα ξερά λεξά       (8.13) 

 

https://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/documents/WMO%20No%20702/
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Νη νκάδεο θπκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κεηαθνξείο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

θαη ε ηαρχηεηα ηεο νκάδαο είλαη επίζεο ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε θπκαηηθή ελέξγεηα 

πξννδεχεη. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο παξνπζηάδεη κηα 

ηπραία κνξθή πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άζξνηζκα πνιιψλ απιψλ θπκάησλ. Έλαο ηξφπνο 

ηππνπνίεζεο απηήο ηεο ηδέαο γίλεηαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηνπ θάζκαηνο ησλ 

θπκάησλ (wave spectrum). Ρν θάζκα δίλεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ κεθψλ θχκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

 

Ζ ηδέα ηνπ θάζκαηνο βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Joseph Fourier (1768-1830) πνπ 

έδεημε φηη ζρεδφλ θάζε ζπλάξηεζε δ(t) κπνξεί λα παξαζηαζεί σο άζξνηζκα εκηηφλσλ θαη 

ζπλεκίηνλσλ κε αξκνληθέο θπκαηηθέο ζπρλφηεηεο (ζρέζε 8.14): 

 

ζ( )  
α 
2
 ∑(     2π         2π   )

 

   

         (    ) 

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηαπηφηεηα Euler, 

 

                                               (2π   )      (2π   )             (8.15) 

    

ε ζρέζε 8.14 κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζηε ζρέζε 

 

 ( )  ∑    
           

 

    

                                               (    ) 

 

φπνπ 

   
 

 
∫  ( )               

 
 ⁄

   ⁄

                                       (    ) 

 

θαη Εn νλνκάδεηαη κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηνπ δ(t). 

       

Ζ πνζφηεηα Sf =|  |
      ̅̅ ̅  αλαθέξεηαη θαη σο θάζκα ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο 

(energy density spectrum) ηνπ ζήκαηνο-θχκαηνο δ(t). Κε βάζε ην ζεψξεκα ηνπ Parseval  

ηζρχεη φηη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο, ε ελέξγεηα 

δηαηεξείηαη. 

 

Ρν θάζκα ηνπ θχκαηνο (wave spectrum) Sf είλαη ε θαηαλνκή ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ. Έηζη, σο ζηαηηζηηθή θαηαλνκή, πνιιέο απφ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ελεξγεηαθφ θάζκα παξνκνηάδνληαη κε ηηο 

παξακέηξνπο  απφ νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή. Ζ κνξθή ηνπ ελεξγεηαθνχ θάζκαηνο 

ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε ξνπέο. Ζ ξνπή ηεο λ-νζηήο ηάμεο ηνπ θάζκαηνο, εθθξάδεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

 

   ∫  
   ( )  

 

 
                  (8.18) 

 

Απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ξνπψλ πξνθχπηεη φηη ε ξνπή κεδεληθήο ηάμεο απνηειεί ην 

εκβαδφ θάησ απφ ηελ θακπχιε ηνπ θάζκαηνο.  

 

           
  

 
                                  (8.19) 
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Ζ νιηθή ελέξγεηα θχκαηνο κέζα ζε έλα κήθνο θχκαηνο θαη αλά κνλάδα εγθάξζηνπ 

βάζνπο πεδίνπ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο δπλακηθήο ΔΓ θαη ηεο θηλεηηθήο ΔΘ 

ελέξγεηαο, νη νπνίεο δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο 8.20 θαη 8.21 αληίζηνηρα: 

 

                       ∫ ∫ ρ        

 

   

 (   )

   

                               (  2 ) 

 

                   ∫ ∫
 

2
   (  )                                (  2 )

 

   

 (   )

    

 

 
Πηελ πεξίπησζε ησλ επηθαλεηαθψλ θπκαηηζκψλ γηα έλα ηδαληθφ εκηηνλνεηδέο θχκα, 

ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηζνχηαη κε ηελ δπλακηθή θαη ηζρχεη ε ζρέζε: 

 

ΕΚ  ΕΔ= 
 

 
 ρ   α    

 

  
 ρ                     (8.22) 

 

Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή ελέξγεηα κέζα ζε έλα κήθνο θχκαηνο είλαη: 

 

Ε  ΕΚ ΕΔ= 
 

 
 ρ   α    

 

 
 ρ                    (8.23) 

 

εμαξηάηαη απφ ην ηεηξάγσλν ηνπ εχξνπο (χςνπο) ηνπ θχκαηνο θαη φπνπ ξ=1025     ⁄  

είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ, g=9,81    ⁄  ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο, Ζ θαη α 

είλαη αληίζηνηρα ην χςνο θαη ην εχξνο ηνπ θχκαηνο (ζε m), θαη ι είλαη ην κήθνο ηνπ 

θχκαηνο. 

 

Πεκαληηθφο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο απνηειεί ε ιεγφκελε ππθλφηεηα ελέξγεηαο (energy density) ελφο θχκαηνο (ζε 

   ⁄  ή ζε     ⁄ ) ε νπνία νξίδεηαη σο ν ιφγνο ελέξγεηαο πξνο ην κήθνο ηνπ θχκαηνο. 

 

Εdens=  ̅= 
 

 
 = 
 

 
ρ                                                    (8.24) 

 

Ζ ππθλφηεηα ελέξγεηαο πξνθαλψο εθθξάδεη ηε κέζε ελέξγεηα εληφο νιφθιεξνπ ηνπ 

κήθνπο ελφο θχκαηνο.  Ζ ξνή ελέξγεηαο (wave energy) ή θπκαηηθή ηζρχο (wave power) 

ηζνχηαη κε ην ξπζκφ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη. Απνδεηθλχεηαη αθφκα φηη γηα ηελ 

θπκαηηθή ηζρχ πνπ κεηαδίδεηαη αλά κήθνο κεηψπνπ ηνπ θχκαηνο δηακέζνπ ελφο 

θαηαθφξπθνπ επηπέδνπ θάζεηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ θχκαηνο, ηζρχεη ε ζρέζε: 

 
 

     
                                    (8.25) 

 

Γηα βαζηά λεξά     
 

 
 νπφηε   

 

P= Edens+ 
 

 
                                                                (8.26) 

 

θαη εθφζνλ ηζρχεη  c=
 

 
 
   

  
, γηα ηα βαζηά λεξά, ηειηθά πξνθχπηεη: 

 

P= 
       

   
                                                    (8.27) 
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ελφο δείγκαηνο Λ ηηκψλ Hi, i=1,2,…N ηνπ χςνπο ηεο 

ζαιάζζηαο επηθάλεηαο πξνθχπηνπλ δηάθνξεο εθθξάζεηο πεξηγξαθήο ηνπ χςνπο θχκαηνο. 

 

Ζ κέζε ηεηξαγσληθή ηηκή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πςψλ θχκαηνο (root-mean-square 

wave height) Ζrms (ζρέζε 8.28): 

                                              √
 

 
 ∑  

 

 

   

                         (  2 ) 

 
ή αιιηψο επηιχνληαο ηελ εμίζσζε (8.24) ηεο ελέξγεηαο σο πξνο ην χςνο θχκαηνο H 

πξνθχπηεη: 

     √
   

ρ  
  

 
Δπίζεο, ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο Ζ1/3=Ζs (Significant Wave Height) πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε κέζε ηηκή ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ πςειφηεξσλ παξαηεξνχκελσλ θπκάησλ 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά κε βάζε ηε ζρέζε: 

 

                                         
 

 
 

∑                                   (  2 )

  ⁄

   

 

 
φπνπ N:  ν αξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ πςψλ θχκαηνο ζε έλα δείγκα κε θαηάηαμε απφ ην 

πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν. 

 

Αθφκε, κηα παξάκεηξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θάζκα θαη αληηζηνηρεί φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα κε ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο είλαη ε θαζκαηηθή ηηκή ηνπ χςνπο 

θχκαηνο     (spectral wave height), φπνπ mo εθθξάδεη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 

εκβαδφλ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε ηνπ ελεξγεηαθνχ θάζκαηνο πνπ πεξηγξάθεη πσο 

είλαη θαηαλεκεκέλε ε πεξηερφκελε κεραληθή ελέξγεηα ζηηο δηάθνξεο ζπρλφηεηεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε έλα ζχλζεην θπκαηηζκφ. Ηζρχεη:  

     √2√
   

  
 √2       √         (8.30) 

 

   ∑
  
 

 

 
    

  

 
 
  

 
  θαη  E=ρ g    

 

Ρν κέγηζην χςνο θχκαηνο      κε πηζαλφηεηα ππέξβαζεο Q(    )=
 

 
  φπνπ Λ  ν αξηζκφο 

ησλ θπκάησλ. 

 

Ππλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ χςε θχκαηνο πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο: 

 

            ⁄                           ⁄    √  =√2            (8.31) 

      √   √2          

     ̃ 1.9    ̃ 2      ⁄  

 

Αθφκα πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ πςψλ θχκαηνο (USCOE, 2002) 

    ⁄ =1.3    ⁄ =1.8     =5.1 √   πνπ απνηειεί ηε κέζε ηηκή ηνπ ελφο δέθαηνπ ησλ 

πςειφηεξσλ παξαηεξνχκελσλ θπκάησλ θαη      ⁄ =1.7    ⁄ =2.4     =6.7 √   πνπ 

απνηειεί ηε κέζε ηηκή ηνπ ελφο εθαηνζηνχ ησλ πςειφηεξσλ παξαηεξνχκελσλ θπκάησλ. 
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Απφ ηα παξαπάλσ γηα ηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο       ηζρχεη: 

 

     =  ̅ =
 

 
 ρ       

 =
 

  
 ρ      

  ̃
 

  
 ρ     

  όπου      
   

√ 
             (8.32) 

 

Αληίζηνηρα, ε θπκαηηθή ηζρχο ή ξνή θπκαηηθήο ελέξγεηαο γηα βαζηά λεξά αλά κήθνο 

κεηψπνπ ηνπ θχκαηνο δηακέζνπ ελφο θαηαθφξπθνπ επηπέδνπ θάζεηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο 

θίλεζεο ελφο θχκαηνο ζεκαληηθνχ χςνπο    δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

P= 
         

   

   
  
        

  

   
 
      

  

   
 ̃       

                                               (8.33) 

 

Γηα ξερά λεξά: 

 

Ρ Ε   = 
 

 
ρ       

 
√    

 

  
 ρ      

 
√                                                       (8.34) 

 

Γηα ελδηάκεζα: 

 

  
       

  

   
(  

   

 

    (
   

 
)
)     (

   

 
)                                        (8.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΚΔΡΟΑ ΣΥΟΝΣΟΝΛΗΘΖΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΝΡΖΡΑΠ 

ΡΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΤΝΠ ΘΚΑΡΝΠ ΠΡΖ 

ΚΔΠΝΓΔΗΝ  

Ζ Κεζφγεηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο ρσξηθέο θαη δηαρξνληθέο αλεκνινγηθέο θαη 

θπκαηηθέο ζπλζήθεο. Θχξηνο ιφγνο είλαη φηη πάλσ απφ ηε Κεζφγεην ζπλήζσο ζπλαληάηαη ην 

φξην κεηαμχ ηξηψλ ηππηθψλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο ε ζαιάζζηα απηή πεξηνρή 

επεξεάδεηαη απφ ην δεζηφ επεηξσηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εξήκνπο ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο, απφ ηνπο αθξηθν-αζηαηηθνχο κνπζψλεο θαη απφ ηελ ηαιάλησζε ηνπ Βνξείνπ 

Αηιαληηθνχ (North Atlantic Oscillation/NAO) θαη ηελ λφηηα ηαιάλησζε (Southern 

Oscillation/SO), βι. εηθφλα 9.1 (Ξαπαληθνιάνπ, Γ. & Κ., 2011). Απηά ηα ηξία δηαθνξεηηθά 

κεηεσξνινγηθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πεξηνρέο ηεο Κεζνγείνπ 

αλάινγα κε  ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 

NAO, εθηφο απφ ηελ θπθινθνξία ηεο αηκφζθαηξαο, επεξεάδεη θαη ζπζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο 

πγξέο θαη ζπλήζσο ςπρξέο ζπλζήθεο (αξλεηηθφο δείθηεο NAO), φζν θαη ηηο ζεξκέο 

ζπλζήθεο (ζεηηθφο δείθηεο NAO), ελψ ην θαηλφκελν El Nino Southern Oscillation (ENSO) 

ζπκβάιιεη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ θαηαθξεκλίζεσλ. Δπηπιένλ, ε Κεζφγεηνο είλαη 

ρσξηζκέλε γεσγξαθηθά ζε επηκέξνπο ζάιαζζεο. Ζ εηθφλα 9.2 δείρλεη ηα επηκέξνπο πειάγε 

απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ε Κεζφγεηνο ζάιαζζα ηα νπνία είλαη: ην  Ρπξξεληθφ πέιαγνο 

(Tyrrhenian Sea), ε Αδξηαηηθή Θάιαζζα (Adriatic Sea), ην Αηγαίν πέιαγνο (Aegean Sea), ε 

Θάιαζζα ηεο Ιεβαληίλεο (Levatine Basin), ε Καχξε Θάιαζζα (Black Sea), ε Θάιαζζα ηνπ 

Αικπνξάλ (Alboran Sea), ε Ηβεξηθή Θάιαζζα (Balearic Sea), ν θφιπνο ηεο Ιηφλ (Gulf of 

Lion) θαη ε δπηηθή Κεζφγεηνο (West Mediterrean). Απφ απηέο, ην  Ρπξξεληθφ πέιαγνο, ε 

Αδξηαηηθή Θάιαζζα, ην Αηγαίν πέιαγνο θαη ε δπηηθή Κεζφγεηνο είλαη θιεηζηέο ζάιαζζεο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο φζνλ αθνξά ηα αλεκνινγηθά θαη θπκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν νθείιεηαη ε ρσξνρξνληθή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεκνινγηθψλ θαη θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε 

επηκέξνπο ζάιαζζα πεξηβάιιεηαη απφ κεγάιεο νξνζεηξέο βνπλψλ θαηαιήγνληαο ζπλήζσο ζε 
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παξάθηηεο θνηιάδεο. Νη νξνζεηξέο ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ θίλεζε ησλ ξεπκάησλ ηνπ 

αέξα ζε φιε ηε Κεζφγεην ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ 

ξεπκάησλ κε ηηο θξχεο κάδεο αέξα λα θαηέξρνληαη απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ.( Lionello, 

Sanna, 2005) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ηα κεηεσξνινγηθά θαη γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνθαινχλ κεηαβνιέο ησλ αλέκσλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη ηζρπξέο 

επνρηθέο αιιαγέο ζε θάζε επηκέξνπο ζαιάζζηα πεξηνρή. 

 

  
 

Δηθόλα 9.1 Φπζηνγξαθία Αηιαληηθνχ σθεαλνχ.  

Ξεγή:http://glossary.eea.europa.eu//terminology/sitesearch?term=The+North-east+Atlantic+Ocean+ 

 

 
 

Δηθόλα 9.2 Σάξηεο πειάγσλ ηεο Κεζνγείνπ.  

Ξεγή: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2007JTECH0507.1 

 

Ρν Σεηκψλα, ε Κεζφγεηνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα επηθξαηνχληα ζπζηήκαηα πςειψλ 

πηέζεσλ ηνπ επξαζηαηηθνχ αληηθπθιψλα θαη ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ. Ρα ζπζηήκαηα απηά 

θαηεπζχλνπλ πξνο ηε Κεζφγεην γεληθά ςπρξέο-μεξέο θαη αληίζηνηρα ζεξκέο-πγξέο αέξηεο 

κάδεο θαη έηζη ζηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ δεκηνπξγνχληαη θέληξα θπθινγέλεζεο ή 

αλαδσνγφλεζεο δηεξρφκελσλ πθέζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ρεηκψλα ε δηεχζπλζε θαη ε 

έληαζε ησλ αλέκσλ ζπλερψο κεηαβάιινληαη. Ξεξίπνπ νη ίδηεο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ην 

Φζηλφπσξν θαη ηελ Άλνημε. Σαξαθηεξηζηηθφο άλεκνο ηεο πεξηφδνπ απηήο, απφ ην Φζηλφπσξν 

έσο ηελ Άλνημε, είλαη ν λφηην-λνηηνδπηηθφο άλεκνο, ν θαινχκελνο Πηξφθνο (εηθφλα 9.3). Ν 

άλεκνο απηφο πξνθαιείηαη απφ ην ζχζηεκα ησλ πςειψλ πηέζεσλ ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηεο 
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Βφξεηαο Αθξηθήο θαη κεηαθέξεη πγξέο-ζεξκέο αέξηεο κάδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ. 

Άιινο έλαο άλεκνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Κεζφγεην είλαη ν Ιίβαο ν νπνίνο ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν είλαη ηδηαίηεξα μεξφο θαη ζεξκφο. 

 

 
 

Δηθόλα 9.3 Θχξηνη άλεκνη (αξηζηεξά) θαη πειάγε ηεο Κεζνγείνπ (δεμηά).  

Ξεγή:http://link.springer.com/article/10.1007/s00382-005-0025-4#page-1 

 

Πηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Αμηνχ, πλέεη ν 

γλσζηφο βφξεηνο ςπρξφο άλεκνο Βαξδάξεο φηαλ επηθξαηνχλ πςειέο πηέζεηο ζηα Βαιθάληα 

θαη ρακειέο πηέζεηο ζην Αηγαίν. Δλψ θαηά ηε ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο ηα ζπζηήκαηα ησλ 

αλέκσλ εκθαλίδνληαη πνιχπινθα θαη κεηαβαιιφκελα, θαηά ην ζέξνο επηθξαηνχλ θπξίσο 

άλεκνη ηνπ βφξεηνπ ηνκέα, νη γλσζηνί Δηήζηεο (κειηέκηα). Νη Δηήζηεο ζην Ηφλην Ξέιαγνο θαη 

ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο ρψξαο είλαη βνξεηνδπηηθήο δηεχζπλζεο (Καΐζηξνο), ελψ ζην Β. Αηγαίν 

είλαη βνξεηναλαηνιηθήο, θαζηζηάκελνη βφξεηνη ζην Θεληξηθφ θαη Λφηην Αηγαίν. Ζ κεγαιχηεξε 

έληαζε θαη ζπρλφηεηα ησλ Δηεζίσλ παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχιην-Αχγνπζην θαη νη ελ ιφγσ 

άλεκνη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ηζρπξνί ζε ηνπνγξαθηθνχο δηαχινπο ηνπ Αηγαίνπ, φπσο π.ρ. 

κεηαμχ Λάμνπ θαη Ξάξνπ. (Ξαπαληθνιάνπ, Γ. & Κ., 2011) 

 

Πηα αξρηπειάγε φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ην Αηγαίν, ε θπκαηηθή θαη αλεκνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ ηδηαίηεξε: Ξαξνπζηάδεη έληνλεο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο 

αλνκνηνγέλεηεο θπξίσο ιφγσ ηνπ επεηξσηηθνχ αλάγιπθνπ θαη ηεο βαζπκεηξίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε εθηίκεζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθή ηνπηθφηεηα θαη πξέπεη λα κειεηάηαη 

νπσζδήπνηε ε επνρηαθή θαη ε δηεηήζηα κεηαβιεηφηεηα (interannual variability). (Πνπθηζηάλ, 

2010) 

 

Ζ κειέηε ησλ Queffeulou θαη Bentamy (2007) εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ αλάιπζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ χςνπο θχκαηνο ζηε Κεζφγεην ρξεζηκνπνηψληαο αιηηκεηξηθά 

δεδνκέλα. Πε απηήλ γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

αθξίβεηα ηηο ρσξνρξνληθέο κεηαβνιέο. Αλαδεηθλχεηαη φηη ηππηθά απαηηείηαη ε εμαγσγή ηνπ 

κέζνπ εηήζηνπ θχθινπ (mean annual cycle) απφ ηα δεδνκέλα ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

λα δηαθαλεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ (αλά 

κήλα ή αλά επνρή) θαζψο θαη ε  δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα (inter-annual variability) πνπ 

νθείιεηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο δηαθχκαλζε ηνπ θιίκαηνο. Αξρηθά, ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν 

παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα κε ηηο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ησλ δνξπθφξσλ γηα νιφθιεξε ηε Κεζφγεην. Ζ παξαπάλσ επεμεξγαζία παξέρεη ηε 

γεληθή εηθφλα γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ δελ επηδεηθλχεη 

φκσο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πειάγσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή 

δίλεηαη εμεηάδνληαο μερσξηζηά θάζε πέιαγνο. Πε πξψην επίπεδν, ππνινγίδνληαη ζηαηηζηηθά 

φπσο κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε γηα θαζέλα απφ ηα πειάγε κε βάζε ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ χςνπο θχκαηνο απφ ηα δεδνκέλα δνξπθφξσλ. Πηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη 

ηα πνζνζηά ησλ θπκάησλ αλά θιάζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο. Ζ αλάδεημε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επηηάζζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεληαίνπ εηήζηνπ 

θχθινπ. Ππγθεθξηκέλα, δίλεηαη ν κέζνο κεληαίνο εηήζηνο θχθινο γηα θάζε πέιαγνο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ν θαλνληθνπνηεκέλνο εηήζηνο θχθινο κε βάζε ηε κέζε 

εηήζηα ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο. Ν κεληαίνο εηήζηνο θχθινο παξνπζηάδεηαη 

http://www.waveplam.eu/files/downloads/HCMR_Hmerida%20CRES_Soukissian.pdf
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δηαγξακκαηηθά δίλνληαο ηηο κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Κεηά ηελ αλάιπζε ησλ αιιαγψλ αλά κήλα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, 

αλαιχνληαη νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηε δηαθχκαλζε ηνπ θιίκαηνο ηα νπνία 

πξνθαινχλ κεγάιεο θιίκαθαο δηάδνζε αηκνζθαηξηθψλ ξεπκάησλ κεηαβάιινληαο επίζεο ηελ 

θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ ηε ζαιάζζηα επηθάλεηα κε απνηέιεζκα λα 

επηδξνχλ ζηνπο αλεκνγελείο θπκαηηζκνχο. Ππγθεθξηκέλα, γηα θάζε πέιαγνο ζρεδηάδνληαη 

γξαθήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε ρξνλνζεηξά ησλ δεδνκέλσλ αλά επνρή θαη ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ 

εηήζηνπ θχθινπ αλά επνρή θαη ζπγθξίλνληαη νη δηαθνξέο ζηαηηζηηθά. Ρέινο, ππνινγίδεηαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πειάγσλ κε βάζε ησλ νπνίν πξνθχπηεη φηη 

κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζρεηηθή αλεμαξηεζία.  

 

Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςε φηη ην Ρπξξεληθφ πέιαγνο θαη ε ζάιαζζα ηεο 

Ιεβαληίλεο έρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην εηήζην θχθιν κε ειάρηζηε ηηκή ζεκαληηθνχ χςνπο 

θχκαηνο 0.7m ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη κέγηζην 1.3m ην Γεθέκβξην. Ζ κηθξφηεξεο 

ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο παξαηεξνχληαη επίζεο ζηελ Αδξηαηηθή φπνπ ηνλ Αχγνπζην 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 0.6m θαη ην Γεθέκβξην 1.15m. Πην Αηγαίν πέιαγνο, ε κέγηζηε ηηκή ηνλ 

ρεηκψλα θπκαίλεηαη ζηα 1.4m. Ζ πεξηνρή λφηηα ηεο Θξήηεο, ε Οφδνο θαη ε Θχπξνο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (εηθφλα 9.4). Ρν 

θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζηηο Δηεζίεο (κειηέκηα) πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε 

έληαζε θαη ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ Απγνχζηνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 9.4 Σάξηεο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο απφ δεδνκέλα θαηά κήθνο ηεο ηξνρίαο γηα ηα έηε 1991-

2005, γηα ηηο επνρέο Σεηκψλα-Θαινθαίξη.  

Ξεγή: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2007JTECH0507.1 
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10 ΑΛΑΙΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ 

ΤΝΠ ΘΚΑΡΝΠ  

Πην θεθάιαην απηφ επηδηψθεηαη ζε πξψην ζηάδην ε επηθχξσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηνπο κε κεηξήζεηο 

πξνεξρφκελεο απφ ζεκαληήξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξνπζίαζε κηαο ελδειερνχο αλάιπζεο 

ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, δίλνληαο κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ 

ειιεληθνχ θαη θππξηαθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ. 

 

Πην θεθάιαην 8 έγηλε θαηαλνεηή ε άκεζε ζρέζε ηνπ αλέκνπ θαη ησλ θπκαηηζκψλ 

θαζψο ν άλεκνο είλαη ε θχξηα αηηία δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ. Έηζη, γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

παξνπζίαζε ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλνπλ νη κεηξήζεηο αιηηκεηξίαο ξαληάξ γηα 

παξνρή δεδνκέλσλ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ (wind speed modulus) θαη 

ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (significant wave height), φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 6.  

Ξαξάιιεια, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο φπσο ε ππθλφηεηα ελέξγεηαο (energy density) θαη ε θπκαηηθή 

ηζρχο (wave power) πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ππνινγηζκψλ ζπλδπάδνληαο ηα πξσηνγελή 

δεδνκέλα SWH. 

 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζε πξψην ζηάδην ζηελ επηινγή δηαθξηηψλ 

ζεκείσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπκαηηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ελ ιφγσ ζεκεία  κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη θαζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ηνπο. Πηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε πεξηνρή γχξσ απφ θάζε ζεκείν 
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θαηαζθεπάδνληαο δηεπζπληηθά δηαγξάκκαηα πνπ δίλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλέκσλ ή ησλ 

θπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο. Δπφκελν ζηάδην αθνξά ζηε 

ρσξηθή θαηαλνκή ησλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θπκάησλ αλάινγα κε ηελ θπκαηηθή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα θαη ηζρχ ηνπο, δίλνληαο κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηεο ππν εμέηαζε πεξηνρήο.  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη γηα θάζε πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο εμεηάζηεθε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ησλ 5,5 ρξφλσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζην απνζεηήξην ηεο ππεξεζίαο AVISO+, απνθηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα 

γεληθή εηθφλα ηεο κέζεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Πηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε αλά επνρή ψζηε λα δηαθαλνχλ νη επνρηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

θπκαηηζκψλ ελψ κε βάζε κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε, πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ αλά κήλα κε βάζε ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ν εηήζηνο θχθινο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηπρφλ ηάζεσλ. 

 

10.1   Ηξιαλδία 

 
Πηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Ηξιαλδηθνχ δηθηχνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

ζεκαληήξσλ θαη ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ.  

 
10.1.1  Σαξαθηεξηζηηθά Ηξιαλδηθνύ δηθηύνπ  

 
Ρν Ηξιαλδηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Θάιαζζαο (Marine Institute) έρεη σο βαζηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ηε ζπιινγή, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζαιάζζην ρψξν 

πνπ πεξηβάιεη ηελ Ηξιαλδηα ζηηο αθηέο ηεο νπνίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην κέζν εηήζην 

χςνο θχκαηνο είλαη 2.5m-3m, κε ην ρεηκψλα νη ηηκέο λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο. Νη 

πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη απφ ην Δζληθφ Θέληξν Θαιαζζίσλ Γεδνκέλσλ (National 

Marine Data Centre) κέζσ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα φπσο ράξηεο θαη γξαθήκαηα ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ φπσο ην χςνο θχκαηνο, ηελ ηαρχηεηα θχκαηνο, ην κήθνο θχκαηνο, θαη ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ. Γηα ηελ άκεζε  δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ γχξσ απφ ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ππεξάθηηεο ζεκαδνχξεο, κεηξεηέο παιίξξνηαο θαη ζθάθε 

ζπρλά δηαηίζεληαη απφ θνηλνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έλα ηέηνην δίθηπν ζεκαδνχξσλ, ην 

Irish Weather Buoy Network, πνπ δηαζέηεη 5 ζεκαδνχξεο Κ2…Κ6, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

βειηηψζεη ηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα γχξσ απφ ηελ 

Ηξιαλδία. Ρν δίθηπν ζεκαδνχξσλ παξέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία γηα ηελ πξφγλσζε ηνπ 

θαηξνχ, δειηία απνζηνιήο, πξνεηδνπνηήζεηο, θαζψο θαη  δεδνκέλα γηα ηε γεληθή ελεκέξσζε 

ηνπ θνηλνχ θαη ηελ έξεπλα. Ρα δεδνκέλα ησλ ζεκαληήξσλ θαζίζηαληαη επίζεο απαξαίηεηα 

γηα ηελ επηθχξσζε ησλ κνληέισλ. 

 

Ρν Ηλζηηηνχην ηεο Θάιαζζαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα, έρεη 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηξιαλδηθήο βηνκεραλίαο γηα 

ηελ σθεάληα ελέξγεηα. Γεδνκέλνπ ηνπ πινχηνπ ηεο ππεξάθηηαο αηνιηθήο θαη θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη ε Ηξιαλδία θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο  ζηηο επξσπατθέο αγνξέο 

παξέρνληαη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Θαιάζζαο παξέρνπλ ζπλερή ππνζηήξημε ζηελ σθεάληα ελεξγεηαθή βηνκεραλία θαη ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαζψο  πεξηιακβάλνπλ ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ, ηελ 

παξνρή ζαιάζζησλ δεδνκέλσλ, ηε δηάζεζε πξνεγκέλσλ ζαιάζζησλ  ηερλνινγηψλ, ηελ 

επηρεηξεζηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, ηηο εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Υο απνηέιεζκα απηνχ, ην δίθηπν ζεκαδνχξσλ κε ηε παξνρή δεδνκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζαιάζζησλ ζπλζεθψλ θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηαιιειφηεξσλ πεξηνρψλ γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ WEC. 
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Ρα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν ησλ 6 ζπλνιηθά 

αγθπξνβνιεκέλσλ ζεκαληήξσλ πεξηιακβάλνπλ: ηελ εκεξνκελία θαη ψξα  (ΔΔΔΔ-ΚΚ-

ΖΖσσ: mm: ss.sss), ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε (mbar), ηε ζεξκνθξαζία αέξα (βαζκνί 

Θειζίνπ), ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (θφκβνη), ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ (degree True), 

ηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο  ζάιαζζαο (degree Celsius), ηελ πεξίνδν ηνπ θχκαηνο 

(δεπηεξφιεπηα), ην χςνο θπκαηηζκνχ (κέηξα) θαη ηε ζρεηηθή γξαζία (%). Ρα δεδνκέλα 

είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ζηαζκνχο Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 ηνπ Ηξιαλδηθνχ Ξξνγλσζηηθνχ 

Γηθηχνπ Πεκαληήξσλ θαη γηα ην ζηαζκφ AMETS πνπ δηαζέηεη ην θέληξν δνθηκψλ  Atlantic 

Marine Energy Test Site. Γηα θάζε ζηαζκφ δηαηεξείηαη αξρείν δεδνκέλσλ 

(http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#). Ρα δεδνκέλα δηαηίζεληαη απφ ηηο 

06/02/2002 έσο θαη ζήκεξα, κε ηνπο ζεκαληήξεο λα θαηαιακβάλνπλ κηα ζπλνιηθή έθηαζε 

πνπ εθηείλεηαη ζε γεσγξαθηθφ κήθνο απφ 5.10W έσο 16.10W θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο απφ 

51.10N έσο 55.250N (πίλαθαο 10.1).  Ζ ρξνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη άλα ψξα ελψ 

νη ζηαζκνί είλαη αγθπξνβνιεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

(εηθφλα 10.1). 

 

 

M2 :       53.4800°N                05.4250°W 

M3 :       51.2166°N               10.5500°W 

M4 :       54.9982°N               09.992154°W 

M5 :       51.6900°N               06.7040°W 

M6 :       53.07482°N             15.88135°W 

AMETS:  54.2700°N               10.1400°W 

 

Ξίλαθαο 10.1 Γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ, ι ησλ ζεκαληήξσλ ζηελ Ηξιαλδία.  

Ξεγή: http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972# 

 

 
 

Δηθόλα 10.1 Θέζε δηθηχνπ Ηξιαλδηθψλ ζεκαληήξσλ.  

Ξεγή: http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972# 

 
Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά ελδεηθηηθά γξαθήκαηα ηνπ χςνπο θχκαηνο  θαη 

ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηζηφρσξν ηνπ δηθηχνπ Irish Weather Buoy Network, 

ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο γξαθεκάησλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

ζπιιέγνπλ νη ζεκαδνχξεο, γηα δηάξθεηα 72 σξψλ. Ρα ηέζζεξα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

παξνπζηάδνπλ ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο (εηθφλα 10.2), ηελ θπκαηηθή πεξίνδν (εηθφλα 

10.3), ην κέγηζην χςνο θχκαηνο (εηθφλα 10.4) θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ησλ κέγηζησλ 

θπκάησλ (εηθφλα 10.5).  

http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972
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Δηθόλα 10.2 Πεκαληηθφ χςνο θχκαηνο γηα ην ζηαζκφ M3, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 09/08/2015 έσο 

10/08/2015.  

Ξεγή: http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-

buoy-network-imos 

 

 
 

Δηθόλα 10.3 Θπκαηηθή πεξίνδνο γηα ην ζηαζκφ M3, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 09/08/2015 έσο 

10/08/2015.  

Ξεγή:http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-

network-imos 
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Δηθόλα 10.4 Κέγηζηεο ηηκέο ηνπ χςνπο θχκαηνο γηα ην ζηαζκφ M3, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 09/08/2015 

έσο 10/08/2015.  

Ξεγή: http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-

buoy-network-imos 

 
 

 
 

Δηθόλα 10.5 Κέγηζηεο ηηκέο πεξηφδνπ γηα ην ζηαζκφ M3, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 09/08/2015 έσο 

10/08/2015.  

Ξεγή:http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-

network-imos 

 

10.1.2  Πύγθξηζε κεηξήζεσλ Ηξιαλδηθνύ δηθηύνπ ζεκαληήξσλ κε ηα  

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα  

 

Αξρηθά, αλαθέξεηαη φηη ζχγθξηζε αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (mono/multi-mission) 

θαη δεδνκέλσλ απφ ζεκαληήξεο έρεη δηεμαρζεί απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο (Shanas, Kumar, 

θαη Hithin, 2014) κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Νη αιηηκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο κεηξήζεηο ησλ ζεκαληήξσλ έρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ηφζν ζηελ θάιπςε φζν θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ απηέο ζπιιέγνληαη. Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 6, ηα δνξπθνξηθά 

αιηίκεηξα ξαληάξ είλαη ζρεδηαζκέλα λα εθπέκπνπλ έλα παικηθφ θχκα κε θαηεχζπλζε 

θαηαθφξπθε πξνο ηε ζαιάζζηα επηθάλεηα, γηα λα κεηξνχλ ηελ απφζηαζε κέρξη ηελ 

http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-network-imos
http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-network-imos
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επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ κε αθξίβεηα κεξηθψλ εθαηνζηψλ. Ζ νπηζζνζθέδαζε ηνπ παικνχ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ηξαρχηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θπκαηηζκψλ. Ρν πνζφ ησλ ζηξεβιψζεσλ 

ηεο αηρκήο ηνπ παικνχ επηζηξνθήο, έρεη ζρέζε κε ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο πάλσ απφ ην 

απνηχπσκα ηνπ ξαληάξ (ιίγα ρηιηφκεηξα θαηά κήθνο). Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο νπηζζνζθέδαζεο. Αληίζεηα, ζηνπο 

ζεκαληήξεο νη κεηξήζεηο ηνπ χςνπο θχκαηνο πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο ηνπηθψλ νξγάλσλ, 

φπσο επηρπηαλζηνκέηξσλ θαη γπξνζθνπίσλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλνη νη ζεκαληήξεο ελψ ε ρξνληθή αλάιπζε ησλ 

κεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο ηξείο ψξεο (3 h). Oη δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο απφ ηελ άιιε, 

αθνινπζνχλ αλαγθαζηηθά ηελ θίλεζε ηνπ δνξπθφξνπ. Ζ αθξηβψο επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά 

ζεκαίλεη φηη ν δνξπθφξνο επηζηξέθεη ζηελ ίδηα ζέζε κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

εκεξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αθξηβψο επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά ηνπ δνξπθφξνπ TOPEX έρεη 

πεξίνδν 10 εκεξψλ ελψ ηνπ ERS 35 εκεξψλ. Ηζρχεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξνληθή 

πεξίνδνο ηφζν ππθλφηεξε είλαη ε ρσξηθή θάιπςε πνπ παξέρνπλ ηα επίγεηα ίρλε ηνπ 

δνξπθφξνπ ζηε ζαιάζζηα επηθάλεηα. Ρα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο 

ζχγθξηζε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απνηεινχλ δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ γαιιηθή 

ππεξεζία Aviso+, δηαηίζεληαη ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 

θάλλαβν (gridded). Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλδπαζκέλε αλάιπζε ησλ 

αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο Jason-1, Jason-2 θαη Envisat. Έηζη, ηα 

δενκέλα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε κέξα ζε έλα επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ 

ρσξηθή αλάιπζε 10x10. 

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληήξσλ ψζηε λα 

αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα αλά κέξα θαη φρη αλά ψξα, γηα λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ζχγθξηζε 

κε ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. Πε πξψην επίπεδν έγηλε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ χςνπο 

θχκαηνο ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηηο πξνθχπηνπζεο ηηκέο απφ ηνπο ζεκαληήξεο. Ρν 

ηειηθφ παξάγσγν ήηαλ νη εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ χςνπο θχκαηνο απφ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα 

θαη ηα δεδνκέλα ησλ ζεκαληήξσλ γηα ηελ θνηλή δηάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε ηα δεδνκέλα ησλ ζεκαληήξσλ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ρξνληθά θελά πνπ κέζα ζην αξρείν εκθαλίδνληαλ κε ηελ ηηκή -999. Νη 

ηηκέο απηέο αγλνήζεθαλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζηηο θνηλέο 

κέξεο θαη ησλ δπν ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Ρν αληίζηνηρν script-file πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε 

πεξηβάιινλ matlab πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Όζνλ 

αθνξά ηα ζεκεία ηνπ θαλάβνπ ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ  γηα ηε 

ζχγθξηζε κε απηά ησλ ζεκαδνχξσλ, επηιέρζεθαλ εθείλα ηα ζεκεία πνπ ρσξηθά βξίζθνληαλ 

πιεζηέζηεξα ζηε ζέζε ησλ ζηαζκψλ ησλ ζεκαληήξσλ (πίλαθαο 10.2 θαη εηθφλα 10.6). 

 

 

  
BUOY 

NEAREST 

ALTIMETRY GRID 

POINTS 

  LAT (υ) LONG (λ) LAT (υ) LONG (λ)  

Μ2 53,48 -5,43 53 355  

Μ3 51,22 -10,55 51 349  

Μ4 55,02 -9,75 55 350  

Μ5 51,70 -6,70 52 353  

Μ6 53,18 -15,73 53 344  

AMETS 54,27 -10,14 54 350  
 

Ξίλαθαο 10.2 Γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο θ, ι ησλ ζηαζκψλ ησλ ζεκαληήξσλ θαη ησλ πιεζηέζηεξσλ 

ζεκείσλ ηνπ θαλάβνπ κε αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. 
 

 



100 
 

 
 

Δηθόλα 10.6 Νη ζέζεηο ησλ αγθπξνβνιεκέλσλ ζεκαληήξσλ.                                                                         

Ξεγή: http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-

buoy-network-imos. Έηνο 2015 

 

 
 

Δηθόλα 10.7 Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα Κ2, ζηελ Ηξιαλδία γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 23/10/2009 έσο 03/02/2015.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην ζηαζκφ Κ2 επηιέρζεθε γηα ηε ζχγθξηζε ην  ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 23/10/2009 έσο 03/02/2015. Ν ζηαζκφο Κ2 είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Ηξιαλδίαο, ζηε ζέζε κε γεσγξαθηθφ πιάηνο 53.480 θαη γεσγξαθηθφ 
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http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-network-imos.%20Έτος%202015
http://www.marine.ie/Home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-network-imos.%20Έτος%202015
http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972
https://cas.oceanobs.com/
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κήθνο 5.430 δπηηθά ηνπ Greenwich. Δπηιέρζεθε λα ζπγθξηζεί κε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ 

θαλάβνπ κε αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζηηο ζπληεηαγκέλεο θ=530 θαη ι=3550. Πην γξάθεκα 

(εηθφλα 10.7) θαίλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν δηαζέζηκσλ ρξνλνζεηξψλ ελψ ηα θελά 

πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζηελ έιιεηςε δεδνκέλσλ ηνπ ζεκαληήξα. Κε κπιε ρξψκα 

ζπκβνιίδεηαη ε ρξνλνζεηξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ χςνπο θχκαηνο φπσο κεηξήζεθε απφ ηνπο  

ζεκαληήξεο θαη κε θφθθηλν  ην χςνο θχκαηνο απφ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. Δίλαη εκθαλέο 

φηη νη ηηκέο ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ αθνινπζνχλ ηελ κνξθή ησλ ηηκψλ ησλ 

ζεκαληήξσλ θαη ηαπηίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 
 

 

Δηθόλα 10.8 Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα Κ3, ζηελ Ηξιαλδία γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 
 

Ν ζηαζκφο Κ3 είλαη αγθπξνβνιεκέλνο λνηηνδπηηθά ηεο Ηξιαλδίαο κεηαμχ ηεο 

Θειηηθήο ζάιαζζαο θαη ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. Νη κεηξήζεηο ηνπ ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζηε ζέζε ι= 3490 θαη θ= 510. Ζ ζχγθξηζε έγηλε γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015 θαη γηα 1364 εκέξεο ζπλνιηθά ελψ θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε κνξθή ηεο ρξνλνζεηξάο  ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί απηή 

ησλ ζεκαληήξσλ κε ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο (εηθφλα 

10.8). 

 
 
Δηθόλα 10.9  Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα Κ4, ζηελ Ηξιαλδία γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 

 

Νκνίσο θαη ζην ζηαζκφ Κ4 βνξεηνδπηηθά ηεο Ηξιαλδίαο,  κε ζπληεηαγκέλεο 

γεσγξαθηθνχ κήθνπο ι= -9,750 θαη πιάηνπο θ=55,020 ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ 

ζρεηίζηεθαλ κε ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζηε ζέζε ι=3500 θαη θ=550  γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015. Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή (εηθφλα 10.9). 
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Δηθόλα 10.10  Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα Κ5, ζηελ Ηξιαλδία γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 

 

Αληίζηνηρα, ν ζηαζκφο Κ5 βξίζθεηαη ζηελ Θειηηθή ζάιαζζα, λφηηα ηεο Ηξιαλδίαο θαη 

ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα αιηηκεηξηθά ζηε ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο  θ=520 θαη 

ι=3530, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015 (εηθφλα 10.10). 

 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δχν ζηαζκψλ κε ηα αληίζηνηρα 

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα θξίλεηαη εμ ίζνπ ηθαλνπνηεηηθή, παξφιν πνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κεγαιχηεξα θελά δεδνκέλσλ απφ ηνπο ελ ιφγσ 

ζεκαληήξεο. 

 
Δηθόλα 10.11 Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα Κ6, ζηελ Ηξιαλδία γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 

 
Ν ζηαζκφο Κ6 είλαη εγθαηεζηεκέλνο αλαηνιηθά ηεο Ηξιαλδίαο, ζην Βφξεην 

Αηιαληηθφ. Νη ηηκέο ηνπ χςνπο θχκαηνο παξνπζηάδνπλ πςειέο κέγηζηεο ηηκέο. Απηφ είλαη 

αλακελφκελν θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ζηνλ Αλ. Αηιαληηθφ θνληά ζηηο επξσπατθέο αθηέο 

δεκηνπξγνχληαη πςειήο έληαζεο άλεκνη πνπ πξνθαινχλ ηεξάζηηα θχκαηα. Πε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο, ν Κ6 θαη φζνη βξίζθνληαη ζηνλ Αηιαληηθφ, δπηηθά ηεο Ηξιαλδίαο 

(Κ3, Κ4) έρνπλ ηηκέο χςνπο θχκαηνο πςειφηεξεο απφ ηνπο ζηαζκνχο νη νπνίνη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά φπνπ ε ζάιαζζα είλαη πην πξνζηαηεπκέλε. Δηδηθά ν 

ζηαζκφο Κ6 βξίζθεηαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο 

απέρεη απφ ηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ λεζηνχ ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε. Ρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην νπνίν έγηλε ε ζχγθξηζε είλαη απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015 θαη γηα 

ζπλνιηθά 1795 εκέξεο ελψ ελδηάκεζα δελ παξαηεξήζεθαλ αμηνπξφζεθηα θελά ζηα 

δεδνκέλα.  Νη ηηκέο ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ αθνινπζνχλ ηελ κνξθή ησλ ηηκψλ ησλ 

ζεκαληήξσλ θαη ηαπηίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ (εηθφλα 10.11). 
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Ν ζηαζκφο AMETS είλαη αγθπξνβνιεκέλνο παξάθηηα, δπηηθά ηεο Ηξιαλδίαο. Ζ 

ρξνλνζεηξά ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ είρε κηθξή δηάξθεηα, γη‟ απηφ ε ζχγθξηζε έγηλε γηα 

119 εκέξεο απφ ηηο 07/04/2011 έσο  ηηο 10/08/2011. Ξαξφια απηά ε ηαχηηζε είλαη επίζεο 

ηθαλνπνηεηηθή (εηθφλα 10.12), ελψ παξαηεξείηαη νηη ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα 

δίλνπλ, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ ζεκαληήξα, ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ χςνπο ησλ θπκάησλ 

θαηά ηηο αθξαίεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θπκαηηζκψλ.  
 

 
Δηθόλα 10.12 Αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο θαη δεδνκέλα ζεκαληήξα AMETS, ζηελ Ηξιαλδία 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 07/04/2011 έσο  ηηο 10/08/2011.                                                                                       

Ξεγή:  http://data.marine.ie/Dataset/Details/20972#,  https://cas.oceanobs.com. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη φηη ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα ησλ 

ζεκαληήξσλ ηαπηίδνληαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ κέρξη πνιχ πςειφ βαζκφ γηα ηα ζρεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε αθξίβεηα ησλ αιηηκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα εληζρπζεί ε παξαπάλσ άπνςε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιεινη ζηαηηζηηθνί 

δείθηεο φπσο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Correlation Coefficient CC), ην ζθάικα (Bias) θαη 

ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ( Root Mean Square Error RMSE), ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 10.3. 

  

Ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (CC) είλαη έλαο θαζαξφο αξηζκφο πνπ εκπεξηέρεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηα δχν ζχλνια 

δεδνκέλσλ. Ππρλά αλαθέξεηαη θαη σο ζσνηελεζηής ζσζτέηιζης καηά Pearson θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

                                   
∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

√∑ (    ̅)
 ∑ (    ̅)

  
   

 
   

                     (    ) 

 
φπνπ xi αλαπαξηζηά ηηο ηηκέο χςνπο θχκαηνο απφ ηνπο ζεκαληήξεο (buoy) θαη yi ηηο ηηκέο 

ηνπ χςνπο θχκαηνο απφ ην αιηίκεηξν,  ̅   θαη  ̅ απνηεινχλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ δπν 

δεηγκάησλ θαη n είλαη ν αξηζκφο (ην πιήζνο) ησλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 
Ρν εχξνο ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα [-1,+1]. Όηαλ 

ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη CC = 0, νη ηπραίεο κεηαβιεηέο Σ,  ζεσξνχληαη 

αζπζρέηηζηεο. Γηα ηελ ηηκή CC = +1, νη ηπραίεο κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ηζρπξή ζπζρέηηζε, 

ελψ γηα CC = -1 παξαηεξείηαη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Όζν ε απφιπηε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη θνληά ζην 1, ππάξρεη ηζρπξή έλδεημε ηεο 

χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν ζπλφισλ δεδνκέλσλ. 

 

Ρν ζθάικα πξνθαηάιεςεο (Bias) εθθξάδεη θάζε ηάζε ή ξνπή πνπ 

επηζπκβαίλεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ζπιινγή ή ηελ αλάιπζε ζηα δεδνκέλα πνπ ελδέρεηαη 

λα νδεγήζεη ζε ζπζηεκαηηθή απφθιηζε απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ ηηκή ηνπ 
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πξνθχπηεη σο ε αθαίξεζε κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ    ̅   θαη  ̅  ησλ δεδνκέλσλ (ζρέζε 

10.2): 

 

                                                      ̅   ̅                                                 (10.2) 

 
Αληίζηνηρα, ε ηεηξαγσληθή ξίδα κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Root Mean 

Squared Error, RMSE), επίζεο γλσζηφ σο ην ηππηθφ ζθάικα, είλαη έλα κέηξν ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ χςνπο θχκαηνο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ζεκαληήξεο θαη ηα 

δνξπθνξηθά αιηίκεηξα θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 10.3: 

 

                                               √
∑ (     )

  
   

 
                                          (10.3) 

 
Κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ππνινγίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ 

παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (10.3) πνπ δείρλεη ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, ην 

ζθάικα θαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα γηα θάζε ζηαζκφ.  

 

Station Location   CC Bias (m) RMSE(m) 

  Latitude Longitude       

Μ2 53,48 -5,43 0,69 0,42 0,69 

Μ3 51,22 -10,55 0,91 -0,14 0,65 

Μ4 55,02 -9,75 0,91 -0,19 0,70 

Μ5 51,70 -6,70 0,80 0,18 0,66 

Μ6 53,18 -15,73 0,90 0,06 0,71 

AMETS 54,27 -10,14 0,91 -0,22 0,59 
 

Ξίλαθαο 10.3 Πηαηηζηηθά κέηξα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ χςνπο θχκαηνο απφ ηνπο 

ζεκαληήξεο θαη ηνπο αιηηκεηξηθνχο δνξπθφξνπο. 

 
Απφ ηνλ πίλαθα 10.3, θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ 0.69-0.91, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δειαδή παξαηεξείηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ δεδνκέλσλ ηνπ χςνπο θχκαηνο. Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

δχν ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζε απφιπηε ηηκή βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0.06-0.42 m. Απηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε αθξίβεηα ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη γεληθά κεξηθά 

εθαηνζηά απνδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο 

πξνθαηάιεςεο ζπλάγεηαη φηη ζηνπο ζηαζκνχο Κ2, Κ5 θαη Κ6 ην χςνο θχκαηνο πνπ 

κεηξάηαη απφ ηνπο ζεκαληήξεο έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ απηφ πνπ κεηξάηαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο δνξπθνξηθήο αιηηκεηξίαο, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο κηθξφηεξν. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε δηθαηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο ηνπ χςνπο θχκαηνο απφ ηα αιηηκεηξηθά 

δεδνκέλα είλαη απνηέιεζκα δεηγκαηνιεςίαο (δει. κηαο κέζεο θαηάζηαζεο θπκαηηζκψλ) 

εληφο ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ παικνχ ξαληάξ ζηελ επηθάλεηα θάησ απφ ην δνξπθφξν, ελψ 

νη αληίζηνηρεο ηηκέο απφ ηνπο ζεκαληήξεο έρνπλ απζηεξά ηνπηθφ (ζεκεηαθφ) ραξαθηήξα. 

Απφ ηνλ πίλαθα, νη ηηκέο ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο RMSE, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πξνζεγγίδνπλ ηε κνλάδα 

αλαδεηθλχνπλ ην επίπεδν νκνηφκνξθεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξνλνζεηξψλ απφ ηηο κεηξήζεηο 

ησλ ζεκαληήξσλ θαη ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ.  

  
Έλαο απιφο ηξφπνο ζπζρεηηζκνχ ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα ησλ 

ζεκαληήξσλ  είλαη κέζσ ηηο θαηαζθεπήο ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο (Scatter Diagram), 

ηεο αλαπαξάζηαζεο δειαδή ησλ δεπγψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζε έλα δηάγξακκα. Αθνχ 

θαηαζθεπάζηεθε ην δηάγξακκα δηαζπνξάο γηα θάζε ζηαζκφ, ζηε ζπλέρεηα, κε γξακκηθή 
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παιηλδξφκεζε πξνζαξκφζηεθε ε θαηάιιειε επζεία. Ξαξαθάησ θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα 

δηαζπνξάο γηα θάζε ζηαζκφ θαη ε εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (εηθφλεο 10.13-10.18).  

 
Δηθόλα 10.13 Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο.  

 

 
Δηθόλα 10.14  Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο 
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Δηθόλα 10.15 Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο. 

 
Δηθόλα 10.16 Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο 

 
Δηθόλα 10.17 Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο. 
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Δηθόλα 10.18  Πχγθξηζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Aviso θαη ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληήξεο. 
 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζηαζκνχο Κ2 θαη Κ5 δελ είλαη ηφζν θαιή φζν 

ζηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζηαζκνί απηνί βξίζθνληαη ζε 

ζρεδφλ θιεηζηή ζάιαζζα, θνληά ζηηο αλαηνιηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Ηξιαλδίαο (φπνπ 

πξνθαλψο ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ πεξηζζφηεξν ζφξπβν), ζε αληίζεζε κε ηνπο 

άιινπο ζηαζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ. 

 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκηζηεί φηη νη ζεκαδνχξεο ηνπ Ηξιαλδηθνχ δηθηχνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη ηεο πεξηφδνπ θχκαηνο Ρ, κε απνηέιεζκα ε θπκαηηθή 

ηζρχο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζεκαληήξσλ λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο 

κεηξήζεηο πεξηφδνπ. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε γλψζε ηεο 

πεξηφδνπ ησλ θπκάησλ απαηηείηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε κεηξήζεσλ ηνπ χςνπο ησλ 

θπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θπκαηηθή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα. 

Πε αληίζεζε, απηή ε γλψζε δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε γηα ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα, γη‟ απηφ 

ε αληίζηνηρε αλάιπζε ηνπο, φπσο ζα δνχκε ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, γίλεηαη εθηθηή 

θάλνληαο θάπνηεο ππνζέζεηο σο πξνο ην ζπλήζεο κέγεζνο ηεο πεξηφδνπ ησλ θπκάησλ ζε κηα 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 

 

Νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε πεξίνδνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε θιάζεηο αλά έλα δεπηεξφιεπην θαη ζηα γξαθήκαηα (εηθφλα 10.19) 

παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο θπκαηηθήο πεξηφδνπ αλά θιάζε. Νη θπκαηηθέο 

πεξίνδνη πνπ εληνπίδνληαη ζπρλφηεξα έρνπλ ηηκέο 4 κε 8 s. Ππκπεξαίλεηαη αθφκε, πσο γηα 

ηνπο ζηαζκνχο πνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλνη ζηα αλνηρηά ηνπ Αηιαληηθνχ σθεαλνχ (Κ3, Κ4, 

Κ6) θαη ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζεκαληήξεο, νη πεξίνδνη πνπ εκθαλίδνπλ ηε κέγηζηε ζπρλφηεηα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 6s. 

Αληίζεηα, ζηνπο ζηαζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θιεηζηή ζάιαζζα νη ζπλεζέζηεξεο πεξίνδνη 

εληνπίδνληαη έσο ηα 6s. 
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Δηθόλα 10.19 Θαηαλνκή θπκαηηθψλ πεξηφδσλ αλα θιάζε θαη αλα ζεκαληήξα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

14/09/2009 έσο 03/02/2015. 

 

Θάλνληαο ηελ απφπεηξα ζχλδεζεο ηεο θπκαηηθήο πεξηφδνπ κε ην χςνο θχκαηνο γηα 

ην ζηαζκφ Κ6, απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ ζεκαληήξσλ, πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο 

(πίλαθαο 10.4) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ εκθάληζεο θπκάησλ αλα θιάζε χςνπο 

θχκαηνο θαη πεξηφδνπ, γηα ην ζχλνιν ηνπ εμεηαδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ν πίλαθαο 

δηαηξείηαη ζε θιάζεηο πιάηνπο (1m x 2s) (ΓΖ x Ρ).  

 

Hs (m) T (s)               

  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 Total  

0-1 0.00 0.15 1.63 0.24 0.00 0.00 0.00 2.01 

1-2 0.00 0.11 17.12 8.19 0.20 0.00 0.00 25.62 

2-3 0.00 0.00 10.47 16.73 1.02 0.02 0.00 28.24 

3-4 0.00 0.00 0.99 16.23 2.69 0.06 0.00 19.98 

4-5 0.00 0.00 0.01 8.09 3.94 0.16 0.00 12.19 

5-6 0.00 0.00 0.00 2.27 3.93 0.25 0.00 6.46 

6-7 0.00 0.00 0.00 0.20 2.35 0.28 0.01 2.84 

7-8 0.00 0.00 0.00 0.01 1.05 0.36 0.01 1.42 

8-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.37 0.04 0.78 

9-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.33 0.03 0.45 

Total  0.00 0.26 30.22 51.96 15.64 1.83 0.09 100.00 

 

Ξίλαθαο 10.4 Ξίλαθαο θαηαλνκήο γηα ην ζηαζκφ Κ6. 
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Ν αξηζκφο πνπ δίλεηαη ζε θάζε θειί δείρλεη ζε πνζνζηφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ εθάζηνηε 

ζπλζεθψλ ζηελ εηήζηα θπκαηηθή ηζρχ. Ζ ρξσκαηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Πε απηή ηε ρξσκαηηθή θιίκαθα νη πην 

ζθνχξεο απνρξψζεηο ππνδεηθλχνπλ ηε κέγηζηε ζπλεηζθνξά ελψ νη αλνηρηφρξσκεο δείρλνπλ 

ηελ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά. Ξαξαηεξείηαη πσο ηα κε κεδεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

αλαπηχζζνληαη σο πξνο ηελ θχξηα δηαγψλην. Παλ γεληθφ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη κηθξά 

χςε θχκαηνο ζπλδένληαη κε κηθξέο θπκαηηθέο πεξηφδνπο θαη αληίζηνηρα, κεγάια χςε 

θχκαηνο ζπλδένληαη κε κεγάιεο πεξηφδνπο, ελψ ζπρλφηεξα εκθαλίδνληαη θπκαηηζκνί κε 

χςνο απφ 1 έσο 4 m θαη πεξίνδν απφ 4 έσο 8 s. Ρν ζπκπέξαζκα ηνπ πίλαθα 10.4 

παξνπζηάδεηαη επνπηηθά ζην ηξηζδηάζηαην ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 10.20). 

Πηνλ άμνλα y εκθαλίδνληαη νη δέθα θιάζεηο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο απφ 0 έσο 10 m 

θαη ζηνλ άμνλα x, νη επηά θιάζεηο ηεο θπκαηηθήο πεξηφδνπ (απφ 0 έσο 14 s). Ρέινο, ζηνλ 

άμνλα z παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο γηα θάζε ζπλδπαζκφ Hs-T. Πην παξάξηεκα 

ηνπ Άηλανηα κσμαηιζμών ηης Αναηολικής Μεζογείοσ (Θαζειίκε, 2015), ζηηο εηθφλεο Ξ.5 έσο 

Ξ.14, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο θαηαλνκήο θαη ηαηξηζδηάζηαηα ξαβδνγξάκκαηα γηα ηηο 

ππφινηπεο ζεκαδνχξεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

 
Δηθόλα 10.20 Ρξηζδηάζηαην ξαβδφγξακκα γηα ην ζηαζκφ M6. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα δνξπθνξηθά ξαληάξ κεηξνχλ 

χςνο θχκαηνο θαη ηαρχηεηα αλέκνπ κε πςειή αθξίβεηα. Έρνπλ φκσο ην κεηνλέθηεκα φηη ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζεκαδνχξεο, δελ κεηξνχλ ηελ πεξίνδν ηνπ θχκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη επνκέλσο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαηαθεχγνπκε ζηε 

ιχζε ηεο ππφζεζεο ησλ πεξηφδσλ έρνληαο ηε βαζηθή γλψζε φηη γηα ηνπο αλεκνγελείο 

θπκαηηζκνχο ε πεξίνδνο ηνπ θχκαηνο θπκαίλεηαη απφ 1s έσο 25s πεξίπνπ. Θαηά ζπλέπεηα, ε 

ζχγθξηζε ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα απφ ηνπο πισηήξεο γίλεηαη ζε έλα 

δεχηεξν επίπεδν, απηφ ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο. 
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Δηθόλα 10.21 Θπκαηηθή πεξίνδνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ηξιαλδίαο, ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2015. Απφ 

ηελ θιίκαθα θαίλεηαη ην εχξνο ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ε πεξίνδνο (ζπλήζσο κεηαμχ 1-10s πεξίπνπ). 

Ξήγή: http://columbiapwr.com/wave-map/ 

 
 

Δηθόλα 10.22 Ραρχηεηα αλέκνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ηξιαλδίαο, ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2015. Απφ 

ηελ θιίκαθα θαίλεηαη ην εχξνο ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ε πεξίνδνο (ζπλήζσο κεηαμχ 0-20 knots πεξίπνπ).  

Ξεγή: http://columbiapwr.com/wave-map/ 

                      

Ππγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη ε θπκαηηθή ηζρχο αλά κέηξν κήθνπο θχκαηνο κε 

δεδνκέλν ην χςνο θχκαηνο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα θάλνληαο ηελ 

ππφζεζε ησλ πεξηφδσλ γηα  T=1, 3, 5, 8, 10s αληίζηνηρα. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, απφ ην 

δηαδξαζηηθφ ράξηε ηεο Columbia Power Technologies, Inc., θαίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ 

πεξηφδσλ θπκαηηζκνχ (εηθφλα 10.21) θαη ησλ ηηκψλ αλέκνπ (εηθφλα 10.22) πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ Ηξιαλδία, γηα κηα ηπραία κέξα. Πηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε θπκαηηθή ηζρχο κε ηελ 

http://columbiapwr.com/wave-map/
http://columbiapwr.com/wave-map/
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πεξίνδν πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί απφ ηα δεδνκέλα ησλ πισηήξσλ νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα κεηξήζνπλ επηπιένλ ην κέγεζνο ηνπ ρξφλνπ. Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

γίλεηαη αληηπαξάζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ χςνπο θχκαηνο, ε θπκαηηθή ηζρχο είλαη αλάινγε ηεο πεξηφδνπ 

Ρ (ζρέζε 8.33). Πην ζηαζκφ Κ2 (πίλαθαο 10.5) αλάινγα κε ηελ θαη‟ ππφζεζε ηηκή ηεο 

πεξηφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 1.5-15  KW/m. Κε βάζε ηε 

θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, είλαη 3.89 

KW/m. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζηα 3s ησλ 

ππνηηζέκελσλ ηηκψλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ θπκαηηζκψλ.  
 

ΣΤΑΘΜΟΣ Μ2 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Mean 1.55 4.65 7.76 12.41 15.51 3.89 

St Dev 1.52 4.55 7.58 12.12 15.15 10.66 

Min 0.03 0.08 0.14 0.22 0.28 -207.95 

Q1 0.57 1.70 2.83 4.53 5.67 0.87 

Median 1.06 3.18 5.30 8.48 10.60 2.25 

Q3 2.07 6.20 10.33 16.52 20.66 5.46 

Max 16.39 49.17 81.95 131.12 163.91 61.75 
 

Ξίλαθαο 10.5 Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ Κ2 (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ T=1s, 3s, 

5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζεκαδνχξα Κ2. 

 

Πην ζηαζκφ Κ3 (πίλαθαο 10.6) αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζεζε, νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα   4.6-46  KW/m, αηζζεηά 

απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαζκνχ Κ2, ν νπνίνο είλαη αγθπξνβνιεκέλνο ζε 

πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή.  Κε βάζε ηε θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν 

πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, είλαη 40.26 KW/m. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηζρχ πνπ πξνθχπηεη γηα Ρ=8s. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ Μ3 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 1364 1364 1364 1364 1364 1364 

Mean 4.65 13.96 23.27 37.23 46.53 40.26 

St Dev 4.80 14.40 24.00 38.40 48.00 68.87 

Min 0.19 0.57 0.95 1.52 1.90 -840.95 

Q1 1.61 4.84 8.06 12.90 16.12 9.08 

Median 3.06 9.18 15.30 24.48 30.60 20.40 

Q3 6.07 18.21 30.35 48.55 60.69 49.38 

Max 45.46 136.39 227.32 363.72 454.65 549.70 
 

Ξίλαθαο 10.6 Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ Κ3 (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ T=1s, 3s, 

5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζεκαδνχξα Κ3. 
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Πην ζηαζκφ Κ4 (πίλαθαο 10.7), νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα   5-51  KW/m.  Κε 

βάζε ηε θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, 

είλαη 48.53 KW/m, θαη απνηειεί ηελ πςειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή αληηζηνηρεί ζηα 10s. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ Μ4 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 1131 1131 1131 1131 1131 1131 

Mean 5.15 15.45 25.75 41.21 51.51 48.53 

St Dev 5.13 15.39 25.66 41.05 51.32 72.82 

Min 0.09 0.26 0.44 0.70 0.88 -356.41 

Q1 1.65 4.96 8.26 13.22 16.52 10.57 

Median 3.45 10.36 17.26 27.62 34.52 25.92 

Q3 6.65 19.95 33.25 53.20 66.50 58.27 

Max 38.75 116.26 193.77 310.04 387.55 1087.34 
 

Ξίλαθαο 10.7 Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ Κ4 (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ T=1s, 3s, 

5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζεκαδνχξα Κ4. 

 

 

Πην ζηαζκφ Κ5 (πίλαθαο 10.8), νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα   2-26  KW/m.  Κε 

βάζε ηε θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, 

είλαη 11.14 KW/m. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή αληηζηνηρεί κεηαμχ ησλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ 3s θαη 5s. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ Μ5 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

Mean 2.69 8.07 13.45 21.52 26.90 11.14 

St Dev 2.77 8.32 13.87 22.19 27.74 38.53 

Min 0.06 0.19 0.31 0.50 0.62 -754.32 

Q1 0.89 2.66 4.44 7.10 8.87 3.08 

Median 1.74 5.22 8.70 13.92 17.40 6.97 

Q3 3.60 10.80 18.00 28.81 36.01 18.12 

Max 22.45 67.35 112.25 179.59 224.49 174.47 
 

Ξίλαθαο 10.8  Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ Κ5 (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ T=1s, 3s, 

5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζεκαδνχξα Κ5. 

 
Πην ζηαζκφ Κ6 (πίλαθαο 10.9) αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζεζε, νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 6-65  KW/m. Κε βάζε ηε 
θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, είλαη 
47.40 KW/m. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή αληηζηνηρεί  ζε πεξίνδν 
θπκαηηζκψλ πεξίπνπ ζηα 8s. 
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ΣΤΑΘΜΟΣ Μ6 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 1795 1795 1795 1795 1795 1795 

Mean 6.56 19.69 32.81 52.49 65.62 47.40 

St Dev 6.46 19.39 32.32 51.71 64.63 102.71 

Min 0.12 0.35 0.59 0.94 1.17 -1931.43 

Q1 2.30 6.90 11.51 18.41 23.01 13.20 

Median 4.48 13.43 22.38 35.81 44.76 28.93 

Q3 8.57 25.72 42.87 68.59 85.73 64.52 

Max 50.96 152.88 254.80 407.68 509.61 835.48 
 

Ξίλαθαο 10.9 Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ Κ6 (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ T=1s, 3s, 

5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζεκαδνχξα Κ6. 

         
Πην ζηαζκφ AMETS (πίλαθαο 10.10) αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζεζε, νη ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα   3-30  KW/m. Κε βάζε ηε 

θπκαηηθή ηζρχ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξίνδν πνπ κέηξεζαλ νη ζεκαληήξεο, είλαη 

28.43 KW/m. Ππκπεξαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηή ηηκή αληηζηνηρεί ζην Ρ=10s ησλ 

ππνζέζεσλ.  

 

ΣΤΑΘΜΟΣ AMETS 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s Tbuoy 

Days 119 119 119 119 119 119 

Mean 2.96 8.89 14.82 23.72 29.65 28.43 

St Dev 2.47 7.40 12.33 19.72 24.65 34.13 

Min 0.44 1.33 2.21 3.54 4.42 1.90 

Q1 1.17 3.51 5.85 9.36 11.70 6.05 

Median 2.00 5.99 9.98 15.97 19.96 15.26 

Q3 4.40 13.20 21.99 35.19 43.99 37.98 

Max 12.98 38.93 64.89 103.82 129.78 237.38 
 

Ξίλαθαο 10.10 Θπκαηηθή ηζρχο ζηαζκνχ AMETS (kW/m) φπσο πξνέθπςε γηα ππνζέζεηο πεξηφδνπ 

T=1s, 3s, 5s, 8s θαη 10s θαη κε βάζε ηελ κεηξεκέλε πεξίνδν Tbuoy, φπσο πξνέθπςε απφ ηε 

ζεκαδνχξα AMETS. 

 
Θεσξψληαο ηελ αληίζηνηρε θάζε θνξά θπκαηηθή πεξίνδν γηα ηελ πεξηνρή γχξσ απφ 

ηηο επηκέξνπο ζεκαδνχξεο, ππνινγίδεηαη ε θπκαηηθή ηζρχο γηα ηα εγγχηεξα ζε απηέο  ζεκεία 

ηνπ θαλάβνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί (πίλαθαο 10.2) θαη γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ηα αιηηκεηξηθά 

δεδνκέλα. Πηα γξαθήκαηα (εηθφλα 10.23) νη ρξνλνζεηξέο ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο πνπ 

βαζίδνληαη ζηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζπκβνιίδνληαη κε κσβ ρξψκα. Αληίζηνηρεο 

ρξνλνζεηξέο πξνθχπηνπλ ππνινγίδνληαο ηελ θπκαηηθή ηζρχ (βάζε ηεο ζρέζεο 8.33) κε 

δεδνκέλα φπσο ιακβάλνληαη απφ ην δίθηπν ζεκαδνχξσλ γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Απνηέιεζκα είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
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Δηθόλα 10.23 Πχγθξηζε ρξνλνζεηξψλ θπκαηηθήο ηζρχνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα 

κε ππφζεζε θπκαηηθήο πεξηφδνπ, κε θπκαηηθή ηζρχ απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο εθάζηνηε ζεκαδνχξαο. 

 
Κε ηα πξναλαθεξφκελα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα, έρνληαο δηαπηζηψζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα χςνπο θχκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί κε αμηφπηζην ηξφπν ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο θπκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο αθνινπζεί κηα αληίζηνηρε 

εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. 

 

10.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ ζεκείσλ θαλάβνπ  
 
Ν άλεκνο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηε δεκηνπξγία θπκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ 

ζην ράξηε (εηθφλα 10.24) απεηθνλίδνληαη ηα ειεχζεξα κήθε πλνήο ηνπ αλέκνπ ζηηο 

ειιεληθέο ζάιαζζεο, θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη θαη ηα θχξηα κέησπα 

θπκαηηζκψλ. 

 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλεκνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, κηα γεληθή 

εηθφλα ηνπ νπνίνπ δφζεθε ζην ράξηε (εηθφλα 10.24), δηαθαίλνληαη θαη κέζσ ησλ ραξηψλ 

πξφγλσζεο ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ πνπ παξέρνληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε απφ ην ζχζηεκα ΞΝΠΔΗΓΥΛ. Ρν ζχζηεκα απηφ απνηειεί έλα ζχζηεκα 

πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ πνπ εθαξκφδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ην ηλζηηηνχην ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ 

(Διιεληθφ Θέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλψλ) κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δεδνκέλσλ πςειήο 
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αθξίβεηαο γηα ηελ πξφγλσζε ησλ ηνπηθψλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ πξνγλσζηηθψλ θπκαηηθψλ θαη πδξνδπλακηθψλ κνληέισλ. Πηελ εηθφλα 

10.25 θαίλεηαη ε θαηεχζπλζε θαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ ηελ εκέξα 17/07/2015. 

 

 
Δηθόλα 10.24 Διεχζεξα κήθε πλνήο αλέκνπ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. 

 

 
Δηθόλα 10.25  Σάξηεο ησλ αλέκσλ επηθάλεηαο (ζε χςνο 10 m) απφ ηηο πξνγλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΞΝΠΔΗΓΥΛ. Ρν ρξψκα δειψλεη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ ζηελ θιίκαθα Κπνθψξ.  
Ξεγή: http://poseidon.hcmr.gr/weather_forecast_gr.php?area_id=gr 

http://poseidon.hcmr.gr/weather_forecast_gr.php?area_id=gr
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Ρα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ hot spots θπκαηηθήο ελέξγεηαο,  

επηιέγνληαη κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηεπζχλζεηο πλνήο αλέκνπ ζηνλ ειιαδηθφ 

ζαιάζζην ρψξν. Ππγθεθξηκέλα επηιέγνληαη ζεκεία πιεζίνλ ησλ αμφλσλ απηψλ. Πην Αηγαίν 

πέιαγνο επηιέγνληαη ηα ζεκεία Ο07 (Θεξκατθφο), Ο11 (Πθφπεινο), Ο01 (Άλδξνο), Ο12 

(Ακνξγφο), πιεζίνλ ηνπ άμνλα πνπ εηθνλίδεηαη ζην ράξηε (εηθφλα 10.35). Κε αληίζηνηρν 

ηξφπν επηιέγνληαη ην ζχλνιν ζεκείσλ Ο09 (Ιήκλνο), Ο01 (Άλδξνο), Ο04 (Ξάξνο), ην 

ζχλνιν Ο08 (Ιέζβνο), Ο01 (Άλδξνο), Ο18 (Κπξηψν) θαζψο θαη ην δεχγνο ζεκείσλ Ο03 

(Θάξπαζνο) θαη Ο18 (Κπξηψν). Αληίζηνηρα, ζηελ πιεπξά ηνπ Ηφληνπ πειάγνπο επηιέγνληαη 

σο ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηα Ο16 (Θεθαινληά)θαη Ο17 (Ξαμνί) πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ 

θχξηνπ άμνλα πλνήο ηνπ αλέκνπ ζην Ηφλην πέιαγνο. 

 

Αθφκε, ζπκπεξηιήθζεζαλ ηνπνζεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο φπσο ζηηο 

ζέζεηο P02 (Γαχδνο), Ο06 (Θχζεξα) θαη Ο13(Οφδνο), νη νπνίεο θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί 

θαη απφ δηάθνξεο άιιεο κειέηεο σο θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ αηνιηθψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ελδερνκέλσο ζην κέιινλ λα πξνζθέξνληαη σο ηδαληθέο ηνπνζεζίεο 

εγθαηάζηαζεο πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ΑΞΔ, κε θνηλή ζπλεηζθνξά ζηα απηφλνκα ελεξγεηαθά 

δίθηπα ησλ λεζηψλ.  

 
Πε πεξηνρέο φπσο νη ζέζεηο Ο08 (Ιέζβνο) θαη Ο09 (Ιήκλνο), ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

εμεηαζηνχλ δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο κε ζρεηηθά κεγάιε παξαγσγηθφηεηα 

ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αιηεία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο), φπνπ ελδερνκέλσο αλεμάξηεηα 

ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαζέζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ νη 

ηπρφλ επηπηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηηο παξάθηηεο νηθνλνκίεο.  

 

 
Δηθόλα 10.26 Δλδεηθηηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο (gridpoints). 

 

Πην ράξηε (εηθφλα 10.26) θαίλνληαη νη επηιεγκέλεο ζέζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ελψ ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ,ι) ησλ 

ζεκείσλ απηψλ. 

  

Νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ πνπ επηιέρζεθαλ απνηεινχλ ζεκεία θαλάβνπ (πίλαθαο 

10.11), φρη ηπραία θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ηελ γαιιηθή ππεξεζία Aviso+  

απνηεινχλ δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη είλαη θαηαλεκεκέλα 
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ζε θάλλαβν (gridded). Ζ παξαγσγή ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε αλάιπζε ησλ 

αιηηκεηξηθψλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο Jason-1, Jason-2 θαη Envisat. 

 

Ρα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ 

εκεξήζηεο ηηκέο  ηνπ κέηξνπ ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ (wind speed) θαη ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο 

θχκαηνο (significant wave height) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14/09/2009 έσο 03/02/2015. Ζ  

ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη πεξηθιείεηαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο θ: 35ν-40νΛ θαη ι: 

20ν-28νΔ θαη ε ρσξηθή αλάιπζε είλαη 1ox1o. 

 

Point Long Lat 

P01 25
0
Ν 38

0
Ε 

P02 24
0
Ν 35

0
Ε 

P03 27
0
Ν 36

0
Ε 

P04 25
0
Ν 37

0
Ε 

P05 21
0
Ν 38

0
Ε 

P06 23
0
Ν 36

0
Ε 

P07 23
0
Ν 40

0
Ε 

P08 26
0
Ν 39

0
Ε 

P09 25
0
Ν 40

0
Ε 

P10 26
0
Ν 38

0
Ε 

P11 24
0
Ν 39

0
Ε 

P12 26
0
Ν 37

0
Ε 

P13 28
0
Ν 36

0
Ε 

P14 26
0
Ν 35

0
Ε 

P15 21
0
Ν 37

0
Ε 

P16 20
0
Ν 38

0
Ε 

P17 20
0
Ν 39

0
Ε 

P18 24
0
Ν 37

0
Ε 

P19 25
0
Ν 36

0
Ε 

 

Ξίλαθαο 10.11 Ππληεηαγκέλεο επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ  

 

 
Δηθόλα 10.27 Γηεπζχλζεηο αλέκνπ κηα ηππηθή κέξα ζηελ Θχπξν, ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ ην 

κνληέιν SKIRON.  

Ξεγή: http://www.oceanography.ucy.ac.cy/cycofos/offshore.html 
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Όζνλ αθνξά ηνλ θππξηαθφ ρψξν, νη δηεπζχλζεηο αλέκνπ πξνήιζαλ κε βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην θππξηαθφ σθεαλνγξαθηθφ πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα Cycofos, ην 

νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα παξαηήξεζεο θαη πξφβιεςεο ησλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη ηεο Θάιαζζαο ηεο Ιεβαληίλεο εηδηθφηεξα (εηθφλα 

10.27). 

 

Δπηιέρζεθαλ 6 ζεκεία, ηα C01,..,C06, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 10.28 

πνπ αθνινπζεί  θαη απνηεινχλ ζεκεία ηνπ θαλάβνπ, ελψ νη αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 10.12. Ππγθεθξηκέλα ην ζεκεία ελδηαθέξνληνο C01 βξίζθεηαη 

λφηηα ηεο Ξάθνπ , ην C05 ζηε Ιεκεζφ,  ην C04 λφηηα ηεο Ιάξλαθαο θαη ην C02 λφηηα ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ βνπλνχ «Δξαηνζζέλεο». Αθφκε, ην C03 επηιέρζεθε  δπηηθά ηεο Θχπξνπ, 

ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάθνπ θαη ην C06 αλαηνιηθά ηεο Ακκνρψζηνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 10.28 Πεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ θαλάβνπ (grid points) ζγηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.12 Ππληεηαγκέλεο επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ 

 

Νη πεξηνρέο CO1, C02 θαη C05 επηιέρζεθαλ θαζψο βξίζθνληαη θνληά ζηηο ζέζεηο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί κε βάζε ηε κειέηε ησλ  G. Zodiatis et al. ην 2014 (εηθφλα 10.29), σο ηα 
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ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θπκαηηθήο ηζρχνο ζηνλ 

θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν (βι. ππνελφηεηα 2.3.3). 

 

 
 

Δηθόλα 10.29Ξεξηνρέο χπαξμεο πςειήο θπκαηηθήο ηζρχνο.  

Ξεγή: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148114002158 

 

 

10.3 Αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ 
 

Ζ ελφηεηα απηή απνζθνπεί ζε πξψην ζηάδην ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

αλεκνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη 

ελ ζπλερεία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ζηε γχξσ πεξηνρή απφ ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Γηα θάζε ζεκείν (Οi) ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη αληίζηνηρα (Ci) ηνπ θππξηαθνχ πνπ 

επηιέγεηζαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, αληινχληαη  ρξνλνζεηξέο δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Aviso+. Ρν m-file κε βάζε ην νπνίν αληιήζεθαλ νη παξνχζεο ρξνλνζεηξέο 

δηαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Νη ρξνλνζεηξέο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ κηα 

ζεηξά παξαηεξήζεσλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε m/s αλά εκέξα, κε ηελ θάζε  εκέξα λα 

κεηξάηαη ζε έλα ζχζηεκα σξψλ κε αξρή αλαθνξάο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950. Γηα θάζε 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ επηιέρζεθε ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξνλνζεηξψλ. Πηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη 

νη ρξνλνζεηξέο γηα έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζεκείν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (εηθφλα 10.30) θαη 

έλα ζηνλ θππξηαθφ ρψξν (εηθφλα 10.31) αληίζηνηρα. Αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξέο γηα φια ηα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο πεξηέρνληαη ζηνλ Άηλανηα κσμαηιζμών ηης Αναηολικής Μεζογείοσ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο παξνχζεο εξγαζίαο (Θαζειίκε, 2015). 
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Δηθόλα 10.30 Σξνλνζεηξά ηαρχηεηαο αλέκνπ (m/s) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14/09/2009 έσο 

03/02/2015, ζηε Γαχδν. 

 

 

 
 

Δηθόλα 10.31 Σξνλνζεηξά ηαρχηεηαο αλέκνπ (m/s) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14/09/2009 έσο 

03/02/2015, ζηε Γαχδν. 

 

 

Νη ρξνλνζεηξέο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γαχδνπ (Ο02) θαη ηεο Ξάθνπ (C01)  δίλνπλ κηα 

γεληθή εηθφλα ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ξαξαηεξείηαη πσο παξνπζηάδεηαη 

πεξηνδηθφηεηα ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζπκπίπηνπλ κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο έηνπο (βι. ππνελφηεηα 10.3.3). Ππγθεθξηκέλα νη αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο ζηηο δηάθνξεο 

ζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη, φπσο αλακελφηαλ, πην έληνλεο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ 

εθηείλνληαη απφ ην Λνέκβξην κέρξη ην Φεβξνπάξην, ελψ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε 

αλαδεηθλχεη ηνπο εηήζηνπο-επνρηαθνχο αλέκνπο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

 

Πηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αλέκνπ, κε ηνπο πίλαθεο 10.13 θαη 10.14 λα δίλνπλ ηα ζηαηηζηηθά θπκαηνινγηθά ζηνηρεία 

ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηνπνζεζίεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ ηηκψλ ηνπ 

κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο  

03/02/2015. 
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W (m/s) 
P01 

 Άνδροσ 
P02         

Γαφδοσ 
P03 

Κάρπαθοσ 
P04          

Πάροσ 
P05 

Ζάκυνθοσ 
P06 

Κφθηρα 
P07 

Θερμαϊκόσ 
P08 

Λζςβοσ 
P09 

Λήμνοσ 
P10          
Χίοσ 

Days 1878 1912 1877 1875 1880 1839 1786 1788 1794 1866 

Mean 4,32 4,43 4,22 4,26 4,13 4,42 3,85 3,86 3,77 4,00 

St Dev 2,50 2,47 2,44 2,48 2,48 2,45 2,50 2,66 2,64 2,52 

Min 0,18 0,33 0,15 0,19 0,39 0,21 0,38 0,25 0,03 0,17 

Q1 2,48 2,57 2,39 2,43 2,31 2,59 1,98 1,92 1,86 2,12 

Median 3,78 3,93 3,65 3,69 3,61 3,88 3,24 3,09 3,02 3,37 

Q3 5,61 5,80 5,53 5,48 5,46 5,79 5,09 5,09 4,91 5,26 

Max 16,20 15,93 16,49 16,37 17,11 15,66 18,09 17,48 17,63 16,80 

  

P11            
κόπελοσ 

P12 
Αμοργόσ 

P13                 
Ρόδοσ 

P14 
Κουφονήςια 

P15 
Πελοπόννηςοσ/  

Μεςςηνία 

P16                     
Κεφαλονιά 

P17            
Παξοί 

P18 
Μυρτώο 

P19 
αντορίνη 

Days 1884 1837 1872 1879 1880 1880 1902 1878 1876 

Mean 3,95 4,21 4,10 4,31 4,30 4,04 3,83 4,32 4,36 

St Dev 2,56 2,48 2,39 2,43 2,50 2,43 2,39 2,50 2,46 

Min 0,16 0,21 0,19 0,18 0,25 0,47 0,38 0,18 0,09 

Q1 2,03 2,39 2,32 2,51 2,45 2,26 2,05 2,48 2,55 

Median 3,30 3,60 3,51 3,79 3,77 3,46 3,27 3,78 3,81 

Q3 5,14 5,44 5,43 5,56 5,63 5,28 5,08 5,61 5,70 

Max 17,98 16,38 16,43 16,75 16,38 16,06 16,94 16,20 16,55 
 

Ξίλαθαο 10.13 Ξίλαθαο  ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηαρχηεηαο αλέκνπ (m/s)  γηα ηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο γηα ηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν.                                                                                                                                                                                               

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 
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W (m/s) C01 C02  C03  C04  C05  C06  

Days 1824 1819 1782 1772 1779 1672 

Mean 3.53 3.44 3.49 3.34 3.42 3.22 

St Dev 2.19 2.17 2.20 2.20 2.18 2.22 

Min 0.25 0.22 0.21 0.26 0.26 0.20 

Q1 1.87 1.83 1.85 1.71 1.78 1.62 

Median 3.02 2.90 2.95 2.75 2.86 2.61 

Q3 4.54 4.47 4.55 4.31 4.41 4.17 

Max 15.36 15.53 13.16 14.67 14.48 14.21 
 

Ξίλαθαο 10.14 Ξίλαθαο  ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηαρχηεηαο αλέκνπ (m/s)  γηα ηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο 

γηα ηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν.                                                                                                                                                                                               

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο 10.13 θαη 10.14 πξνθχπηεη φηη ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γηα 

ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο ζην δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 03/02/2015 θπκαίλεηαη απφ 3.5-

4.5 m/s πεξίπνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηελ Θχπξν λα θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα 3.20-

3.50 m/s. Ζ ειάρηζηε ηηκή θπκαίλεηαη γχξσ ζην 0.5 m/s γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη γχξσ 

ζηα 0.2 m/s γηα ηνλ θππξηαθφ.  Ζ κέγηζηε ηηκή θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 16-18 m/s γηα ην 

ζχλνιν ησλ ηνπνζεζηψλ ζηελ Διιάδα ελψ ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο Θχπξνπ νη ηηκέο 

είλαη ιίγν ρακειφηεξεο θαζψο θπκαίλνληαη απφ 13-15 m/s.  Ζ πςειφηεξε κέζε ηαρχηεηα 

αλέκσλ παξνπζηάδεηαη γηα ηελ Διιάδα ζηε Γαχδν (P02) θαη αθνινπζνχλ νη ηνπνζεζίεο 

Θχζεξα (P06), Κπξηψν (P19), Άλδξνο (P01) θαη Παληνξίλε (Ο18). Πηε Γαχδν, ε κέζε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ππνινγίδεηαη ζηα 4.43 m/s ελψ ην 25% ησλ αλέκσλ έρνπλ ηαρχηεηα 

κεγαιχηεξε απφ 5.8 m/s θαη ην 25%  ησλ αλέκσλ έρνπλ ηαρχηεηα κηθξφηεξε απφ 2.57 

m/s. Αληίζηνηρα, ζηελ Θχπξν ε πςειφηεξε κέζε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ εληνπίδεηαη ζηελ 

ηνπνζεζία C01, λφηηα ηεο Ξάθνπ θαη αθνινπζνχλ νη ζέζεηο C03 δπηηθά ηεο Ξάθνπ θαη C05 

λφηηα ηεο Ιεκεζνχ. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε κειέηε ησλ Emmanouil G., Galanis G., Kallos G., Zodiatis 

G., Kalogeri C. (2015) γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, (βι. ππνελφηεηα 2.3.3) κεηά απφ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2010, ε έληαζε ηνπ αλέκνπ είλαη  

κέγηζηε ζην δηάδξνκν πνπ ζρεκαηίδεηαη θεληξηθά ηνπ Αηγαίνπ απφ ηα βνξεηναλαηνιηθά πξνο 

ηα λνηηναλαηνιηθά κέξε, θαζψο θαη ζηα δπηηθά θαη αλαηνιηθά ηεο Θξήηεο (εηθφλα 10.32). 



123 
 

 
Δηθόλα 10.32 Σάξηεο έληαζεο αλέκνπ (m/s) γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην δηάζηεκα 2001-2010.  

Ξεγή: http://www.ewea.org/offshore2015/conference/allposters/PO173.pdf 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηεο AVISO+, βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα ζε πιέγκα δηαζηάζεσλ 10x10. Έηζη, θάζε 

έλα απφ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πεξηβάιιεηαη απφ νρηψ γεηηνληθά ζεκεία. Αληιψληαο ηηο 

ρξνλνζεηξέο ησλ ζεκείσλ απηψλ απφ ηελ AVISO θαη ζεσξψληαο φηη θάζε έλα απφ ηα 

γεηηνληθά ζεκεία αληηπξνζσπεχνπλ κηα δηεχζπλζε σο πξνο ην θεληξηθφ ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο, έπεηηα απφ επεμεξγαζία πξνθχπηεη ην δηεπζπληηθφ δηάγξακκα γηα θάζε 

ηνπνζεζία Pi θαη Ci αληίζηνηρα, έρνληαο βαζηζηεί ζηα αλεκνινγηθά δεδνκέλα ησλ γεηηνληθψλ 

ζεκείσλ. 

 

Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 10.33) θαίλνληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ 

δηαθφξσλ αλέκσλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνχ P02 ζηε Γαχδν, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ 

ηα αληίζηνηρα αλεκνινγηθά δεδνκέλα ζηα γεηηνληθά ζεκεία ηνπ θαλάβνπ κε ηα δηαζέζηκα 

αιηηκεηξηθά δεδνκέλα. Ρν κήθνο θάζε ρξσκαηηζηήο αθηίλαο δίλεη ην πνζνζηφ ησλ αλέκσλ 

πνπ έξρνληαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ  ησλ 

αλέκσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ην ζεκείν. Θάζε νκφθεληξνο θχθινο αληηπξνζσπεχεη έλα 

δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ, κε ην κεδέλ λα αληηζηνηρεί ζην θέληξν θαη ην πνζνζηφ λα απμάλεηαη 

ζε θάζε εμσηεξηθφ θχθιν. Αλ ε αθηίλα έρεη θπξίσο έλα ρξψκα ζεκαίλεη φηη ην χςνο θχκαηνο 

πνπ επηθξαηεί έρεη ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφκλεκα. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αλέκσλ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 6 m/s ελψ παξαηεξείηαη φηη νη αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο  πνπ 

επηθξαηνχλ γχξσ απφ ηελ επηιερζείζα ηνπνζεζία είλαη ζρεδφλ ζηαζεξέο θαζψο δελ 

επηθξαηεί νπνηαδήπνηε αμηνζεκείσηε αλνκνηνγέλεηα σο πξνο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε. 
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Δηθόλα 10.33  Wind rose diagram γηα ην ζεκείν P02 (Γαχδνο) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

14/09/2009 έσο 03/02/2015.  

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 
 

 Πηνλ θππξηαθφ ρψξν ην δηεπζπληηθφ δηάγξακκα γχξσ απφ ηελ ηνπνζεζία C01 λφηηα 

ηεο Ξάθνπ (εηθφλα 10.34) παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα σο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ρν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέκσλ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 6 m/s. Πε αληίζεζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηελ Γαχδν φπνπ ε κέγηζηε έληαζε ηνπ αλέκνπ θηάλεη ηα 20 m/s, 

ζηελ Ξάθν ε κέγηζηε έληαζε είλαη ζαθψο ρακειφηεξε, ζηα 16 m/s. 

 

 
Δηθόλα 10.34 Wind rose diagram γηα ην ζεκείν C01 λφηηα ηεο Ξάθνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

14/09/2009 έσο 03/02/2015.  

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 
        

  

 



125 
 

10.4 Θπκαηηθέο ζπλζήθεο  Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ 

 
Έρνληαο αλαιχζεη θαη επεμεξγαζηεί ηα αλεκνινγηθά δεδνκέλα αθνινπζεί ε επεμεξγαζία 

ησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ ζέζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ θαη 

θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν. Πηελ παξνχζα εξγαζία εκθαλίδνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηηο ζέζεηο P02 θαη C01. 

                                                                                                                        

10.4.1 Γεληθά ζηνηρεία 

 
Πηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη, γηα θάζε ηνπνζεζία, ε 

εμέιημε ηεο κεηαβιεηήο SWH ζην ρξφλν απφ 14/09/2009 έσο  03/02/2015. Πηνλ άμνλα xx‟ 

θάζε δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαηά ηελ νπνία ε 0ε κέξα 

αληηζηνηρίδεηαη ζηελ 14/09/2009 θαη ζηνλ άμνλα yy‟ ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο ζε θιίκαθα 

απφ 0-4m. Γηα θάζε εκέξα ζην δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο 

θχκαηνο. 

 

Νη ρξνλνζεηξέο ησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη‟ αληηζηνηρία κε απηέο ησλ 

αλεκνινγηθψλ, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

κε ηηο θπκαηηθέο ζπλζήθεο λα είλαη πην έληνλεο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ εθηείλνληαη πεξίπνπ 

απφ ην Λνέκβξην κέρξη ην Φεβξνπάξην εμαηηίαο  ησλ επνρηαθψλ αλέκσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Ξαξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηηο ρξνλνζεηξέο ησλ ππφινηπσλ ζεκείσλ, κε ηηο 

ίδηεο έληνλεο πεξηφδνπο θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο λα παξαηεξνχληαη κε 

ρξνληθή δηαθνξά ιίγσλ εκεξψλ (βι. ππνελφηεηα 10.3.4).  
 

 
Δηθόλα 10.35 Σξνλνζεηξά ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε ζέζε 

P02( Γαχδνο) 

 

 
Δηθόλα 10.36 Σξνλνζεηξά ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε ζέζε C01, λφηηα 

ηεο Ξάθνπ. 

Ππγθξίλνληαο ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο 10.35 θαη 10.36 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ ζηνπο πίλαθεο 10.15 θαη 

10.16, πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ ζηελ ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε λφηηα ηεο Ξάθνπ 

εκθαλίδνληαη κέγηζηεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο κεγαιχηεξεο ησλ 4m ζε αληίζεζε κε ηε Γαχδν 
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φπνπ νη κέγηζηεο ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο ησλ 4 m, ε κέζε ηηκή ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 

ζηε Γαχδν (1.1 m) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ  αληίζηνηρε ηηκή ζηελ Ξάθν (0.98 m).  

 

Πε κηα πξψηε πξνζέγγηζε, ζεσξψληαο έλα επίπεδν (level) κνηίβν γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο ρξνλνζεηξάο, ηα δεδνκέλα αλακέλεηαη λα θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή. Κε βάζε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε, ππνινγίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ πηλάθσλ 10.15 θαη 10.16 ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο ηνπνζεζίεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ ηηκψλ ηνπ 

ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο  03/02/2015. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο ηάζεο (trend) φπνπ παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αλνδηθή 

ή πησηηθή θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ρξφλν (εηθφλα 10.37), ν απιφο κέζνο φξνο δελ 

απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε. Αλη' απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ν θηλνχκελνο κέζνο φξνο, 

φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
Δηθόλα 10.37   Αξηζηεξά επίπεδν κνηίβν ζε αληίζεζε κε κνηίβν ηάζεο, δεμηά. 

 

Πε θάζε ηνπνζεζία δίλεηαη ε ηηκή ηνπ κέζνπ χςνπο θχκαηνο (mean) φπσο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηεο ρξνλνζεηξάο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κειεηάηαη θαη ε δηάκεζνο (median) πνπ απνηειεί ηε δεηγκαηηθή ηηκή πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ δείγκαηνο εάλ απηφ δηαηαρζεί ζε θζίλνπζα ζεηξά. Δπηπιένλ δίλνληαη νη αθξαίεο 

θπκαηηθέο ζπλζήθεο (min, max) πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Ζ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ 

ηνπ χςνπο θχκαηνο γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή δίλεηαη απφ ηελ ηππηθή απφθιηζε (st dev). 

Αθφκε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ θπκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ κε ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θπκάησλ πάλσ απφ 1m. Ζ δηάκεζνο φπσο 

πξναλαθέξζεθε δίλεη ηελ ηηκή εθείλε ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο Hs ε νπνία είλαη 

ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε ή ίζε θαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ. Ρν 

ζηαηηζηηθφ κέγεζνο Q1 δίλεη ηελ ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο Hs ε νπνία είλαη 

κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ην 25% ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ Hs. Αληίζηνηρα, ην Q3 δίλεη ηελ ηηκή 

ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο Hs ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ην 25% ησλ πςειφηεξσλ 

ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηε ζέζε P02 (Γαχδνο) ην 50% ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ Hs θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.70 θαη 1.40 m ή 25% ησλ παξαηεξήζεσλ 

έρνπλ κέγεζνο Hs>1.40m θαη 48% ησλ παξαηεξήζεσλ έρνπλ κέγεζνο  Hs>1m. 

 
Πηηο πεξηνρέο απηέο απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν (πίλαθαο 

10.15), πξνθχπηεη φηη ε κέζε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θπκαίλεηαη απφ 0.80-

1.00 m κε ηηο αθξαίεο ηηκέο λα θπκαίλνληαη απφ ιίγα εθαηνζηά (άπλνηα αλέκνπ) κέρξη 4m 

πεξίπνπ. Νη θπκαηηθέο ζπλζήθεο κε ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο πάλσ απφ 1m 

εκθαλίδνληαη κε ζπρλφηεηα 30-45 % θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππν εμέηαζε πεξηφδνπ ησλ 

αιηηκεηξηθψλ κεηξήζεσλ. Νη εληνλφηεξεο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηε Γαχδν θαη ην 

Θνπθνλήζηα. Πηε Γαχδν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη παξνπζηάδεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (48%) θαηά ην νπνίν ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 1m. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (1.10m) ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ππφινηπεο ηνπνζεζίεο. Πην Θνπθνλήζηα εκθαλίδεηαη ην επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46%) 

θαηά ην νπνίν ην Hs είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1m θαη ε ακέζσο επφκελε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή 

(1.07 m). Κε παξφκνηεο ηηκέο αθνινπζεί θαη ν ζηαζκφο ζηα Θχζεξα. 
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Ηs (m) 
P01 

Άνδροσ 
P02         

Γαφδοσ 
P03 

Κάρπαθοσ 
P04          

Πάροσ 
P05          

Ζάκυνθοσ 
P06 

Κφθηρα 
P07 

Θερμαϊκόσ 
P08 

Λζςβοσ 
P09 

Λήμνοσ 
P10          
Χίοσ 

Days 1923 1935 1922 1925 1921 1911 1879 1877 1885 1915 

Mean 0,88 1,10 1,01 0,96 0,97 1,06 0,86 0,83 0,83 0,87 

St Dev 0,47 0,56 0,50 0,48 0,55 0,55 0,50 0,51 0,52 0,46 

Min 0,09 0,14 0,09 0,08 0,07 0,12 0,03 -0,10 -0,15 0,07 

Q1 0,54 0,70 0,66 0,61 0,57 0,66 0,49 0,48 0,46 0,53 

Median 0,78 0,97 0,89 0,85 0,85 0,94 0,74 0,71 0,71 0,76 

Q3 1,11 1,40 1,25 1,21 1,26 1,34 1,11 1,07 1,08 1,11 

Max 3,39 3,87 3,34 3,39 3,58 3,96 3,57 4,05 3,95 3,43 

%(Hs>1m) 32 48 41 37 39 45 31 29 29 31 

  

P11 
κόπελοσ 

P12 
Αμοργόσ 

P13                 
Ρόδοσ 

P14 
Κουφονήςια 

P15 
Πελοπόννηςοσ/ 

Μεςςηνία 

P16                     
Κεφαλονιά 

P17            
Παξοί 

P18                  
Μυρτώο 

P19                             
αντορίνη 

Days 1925 1910 1921 1929 1921 1922 1933 1920 1926 

Mean 0,86 0,95 0,99 1,07 1,03 0,98 0,93 0,98 1,03 

St Dev 0,49 0,47 0,50 0,54 0,58 0,56 0,53 0,50 0,51 

Min 0,01 0,06 0,13 0,09 0,08 0,05 0,05 0,09 0,07 

Q1 0,50 0,61 0,64 0,69 0,60 0,56 0,53 0,61 0,67 

Median 0,75 0,84 0,88 0,94 0,90 0,85 0,80 0,87 0,91 

Q3 1,10 1,19 1,24 1,33 1,34 1,27 1,21 1,23 1,29 

Max 3,47 3,25 3,21 3,54 4,19 3,64 3,36 3,53 3,68 

%(Hs>1m) 30 36 39 46 43 39 36 39 43 
 

Ξίλαθαο 10.15 Πηαηηζηηθά ζηνηρεία θπκαηηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν. 

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html



  
C01 C02  C03  C04  C05  C06  

Days 1906 1896 1886 1856 1877 1793 

Mean 0,98 0,97 0,95 0,93 0,95 0,89 

St Dev 0,57 0,59 0,55 0,58 0,58 0,57 

Min 0,03 0,03 0,04 -0,04 0,02 0,04 

Q1 0,56 0,56 0,55 0,53 0,55 0,48 

Median 0,84 0,82 0,81 0,78 0,81 0,74 

Q3 1,24 1,21 1,20 1,16 1,19 1,11 

Max 4,24 4,55 4,03 4,58 4,47 4,51 
Ξίλαθαο 10.16 Πηαηηζηηθά ζηνηρεία θπκαηηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην 

ρψξν.  

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 

 

Πηνλ θππξηαθφ ρψξν απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (πίλαθαο 10.16 ) πξνθχπηεη φηη ε 

κέζε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θπκαίλεηαη απφ 0.90-1.00 m κε ηηο αθξαίεο ηηκέο 

λα θπκαίλνληαη απφ ιίγα εθαηνζηά (άπλνηα αλέκνπ) κέρξη 4.5 m πεξίπνπ. Νη εληνλφηεξεο 

ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία C01. Πηε ζέζε απηή παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε 

κέζε ηηκή (0.98 m) ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ηνπνζεζίεο.  

 

Πε θάζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, φπσο απηέο ζηηο εηθφλεο 10.35 θαη 10.36, ζπλππάξρνπλ 

ζπλήζσο ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ε ηάζε, ε πεξηνδηθφηεηα (ή επνρηθφηεηα) θαη ν 

ζφξπβνο (εηθφλα 10.38). Πε πεξίπησζε πνπ δελ παξαηεξείηαη ηάζε, ε ρξνλνζεηξά αθνινπζεί 

έλα επίπεδν κνηίβν, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Πηε γεληθή φκσο πεξίπησζε ππάξρνπλ 

θαη ηα ηξία πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. 

 

 
Δηθόλα 10.38 Ρα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρξνλνζεηξάο. 

 

10.4.2  Ράζε 

 

Ν θηλεηφο κέζνο φξνο (moving average, rolling average or running average) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ ρξνλνζεηξέο γηα λα εμνκαιχλεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο θαη λα ηνλίζεη ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ή θχθινπο θαζψο 

ην δηάγξακκα ηνπ θηλεηνχ κέζνπ πνιιέο θνξέο θαλεξψλεη ηε γεληθή εμέιημε ηεο 

ρξνλνζεηξάο. 

 

 Ξαξάγσγν ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο είλαη κηα λέα νκαινπνηεκέλε ρξνλνζεηξά πνπ 

δηαηεξεί φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηνγελνχο ρξνλνζεηξάο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 

Ν θηλεηφο κέζνο φξνο είλαη έλα είδνο ζπλέιημεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

ρακεινπεξαηφ θίιηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ. Απηφ πξαθηηθά 

ζεµαίλεη φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο δίλνληαο βαξχηεηα µφλν ζην πιήζνο n ησλ 

πην πξφζθαησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο είλαη θξίζηκε ε επηινγή ηνπ πιήζνπο ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ.  

 

 Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε κε ηα δηαζέζηκα θπκαηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: Θεσξψληαο έλα ζηαζεξφ δηάζηεκα „„παξάζπξν‟‟, ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ πνπ αλήθνπλ ζην δηάζηεκα απηφ θαη ε ηηκή (κέζνο φξνο) ηεο λέαο ρξνλνζεηξάο πνπ 
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πξνθχπηεη ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζην ελδηάκεζν ηηο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

αληηζηνηρνχζαλ νη αξρηθέο ηηκέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επφκελεο ηηκήο ην παξάζπξν 

κεηαθηλείηαη θαηά κηα ζέζε θαη ιακβάλεηαη μαλά ν κέζνο φξνο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαη 

ην ηειηθφ παξάγσγν εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη ζπκβνιίδεηαη κε θφθθηλν 

ρξψκα. 

 

 Πηελ εηθφλα 10.39 γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο Γαχδνπ θαη  αληίζηνηρα ζηελ εηθφλα 10.40 

γηα ηε ζέζε λφηηα ηεο Ξάθνπ, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο φπσο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (ζπκβνιίδεηαη 

κε κπιε ρξψκα) κε ηε ρξνλνζεηξά πνπ δεκηνπξγήζεθε εθαξκφδνληαο ηνλ θηλεηφ κέζν φξν 

γηα δηάζηεκα επηά, δεθαπέληε θαη ηξηαληαελφο εκεξψλ (ζπκβνιίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα). Ζ 

πξψηε ηηκή ηεο παξαγφκελεο  ρξνλνζεηξάο έπεηηα απφ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ 

ησλ 7 εκεξψλ ηνπνζεηείηαη ηξείο κέξεο κεηά ηελ αξρή ηεο πξσηνγελνχο ρξνλνζεηξάο θαη ε 

ηειεπηαία ηηκή ηεο, ηξείο κέξεο πξηλ ην ηέινο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο. Έηζη, ε ρξνλνζεηξά 

πνπ πξνθχπηεη αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 18/09/2009 έσο 31/ 01/2015. 

Αληίζηνηρα, κε εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ γηα 15 εκέξεο, ε πξψηε ηηκή ηεο λέαο 

ρξνλνζεηξάο ηνπνζεηείηαη επηά κέξεο κεηά θαη ε ηειεπηαία ηηκή ηεο επηά κέξεο πξηλ ην 

ηέινο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο. Ρέινο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε παξαγφκελε 

ρξνλνζεηξά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θηλεηφ κέζν φξν ησλ 31 εκεξψλ,  μεθηλά δεθαπέληε 

κέξεο κεηά θαη ηειεηψλεη δεθαπέληε κέξεο πξηλ ην ηέινο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο. 

 

 
Δηθόλα 10.39 Πχγθξηζε ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε 

ζέζε P02( Γαχδνο) πνπ ζπκβνιίδεηαη κε κπιε ρξψκα γηα ην δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο  03/02/2015 

κε ηε ρξνλνζεηξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή θηλεηνχ κέζνπ φξνπ γηα δηάζηεκα 7, 15 θαη 31 

εκεξψλ θαη ζπκβνιίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 
Απφ ηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.39) ζπκπεξαίλεηαη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

δηάζηεκα ζην νπνίν ιακβάλεηαη ε „θηλνχκελε‟ κέζε ηηκή, ηφζν πην νκαινπνηεκέλε πξνθχπηεη 
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ε ρξνλνζεηξά ελψ απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ λα «απνξξνθά» εχθνια 

ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο κε ηελ θαηάιιειε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ.  

 

Ρα δηαγξάκκαηα  πνπ αθνινπζνχλ (εηθφλα 10.40) δεκηνπξγνχληαη εθαξκφδνληαο 

ηνλ θηλεηφ κέζν φξν γηα δηάζηεκα επηά, δεθαπέληε θαη ηξηαληαελφο εκεξψλ ζηε ρξνλνζεηξά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζεκείνπ C01, λφηηα ηεο Ξάθνπ. 

 

 
Δηθόλα 10.40  Πχγθξηζε ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε 

ζέζε C01 πνπ ζπκβνιίδεηαη κε κπιε ρξψκα γηα ην δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο  03/02/2015 κε ηε 

ρξνλνζεηξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή θηλεηνχ κέζνπ φξνπ γηα δηάζηεκα 7,15 θαη 31 εκεξψλ 

θαη ζπκβνιίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

10.4.3   Ξεξηνδηθόηεηα 

 

Ξαξαπάλσ, απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ παξαηεξήζεθε φηη νη επνρηθέο 

δηαθπκάλζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ κνξθή απφ έηνο ζε έηνο, 

παξνπζηάδεηαη δειαδή, πεξηνδηθφηεηα. Ζ απφδεημε ηεο δηαπίζησζεο απηήο, νδεγεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απηνζπζρέηηζεο, κηαο ζηαηηζηηθήο πνζφηεηαο πνπ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε 

ηπρφλ πεξηνδηθφηεηαο κηαο ρξνλνζεηξάο κε έλαλ κεηξήζηκν ηξφπν. 

 

Ζ απηνζπζρέηηζε (autocorrelation) ξη είλαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Ν βαζκφο εμάξηεζεο 

ησλ ηηκψλ κεηξάηαη κε ην ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο: 
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  ̂         (       )  
∑ (    )(      )
 
     

∑ (    )
  

     

      (10.4) 

      

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο απηνζπζρέηηζεο πξνθχπηεη ε χπαξμε επνρηθφηεηαο ή 

πεξηνδηθφηεηαο θαζψο ε απηνζπζρέηηζε κηαο ηέηνηαο ρξνλνζεηξάο ζα παξνπζηάζεη 

ηαιαληψζεηο κε θνξπθέο ζε πζηεξήζεηο πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηεο πεξηνδηθφηεηαο. 

 

Πηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο θπθιηθήο απηνζπζρέηηζεο γηα ην 

ζηαζκφ P02 θαη C01 (εηθφλα 10.41) αληίζηνηρα. Πηνλ νξηδφληην άμνλα εκθαλίδνληαη νη 

εκέξεο θαη ζηνλ θαηαθφξπθν ν βαζκφο απηνζπζρέηηζεο.  

 
 

Δηθόλα 10.41 Πχγθξηζε ηεο απηνζπζρέηηζεο γηα ηνπο ζηαζκνχο  P02 θαη C01. 

 

Απφ ηελ απηνζπζρέηηζε πξνέθπςε έλα λέν ζήκα επίζεο πεξηνδηθφ. Γηα ηελ εχξεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο γίλεηαη κεηαθνξά απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ, 

εθαξκφδνληαο ην πεξηνδφγξακκα. 

 

Ρα πεξηνδνγξάκκαηα είλαη  κηα κέζνδνο  βάζεη  ηεο  νπνίαο   αλαθαιχπηνληαη  νη  

«θξπκκέλεο»  αξκνληθέο  ζπλαξηήζεηο  (άξα  θαη  πεξίνδνη)  κίαο  ζπλάξηεζεο.  Ρν  

πεξηνδφγξακκα  εμεηάδεη φιεο ηηο δπλαηέο ζπρλφηεηεο θαη   πνζνηηθνπνηεί ηελ ζπνπδαηφηεηα 

ηεο  θαζεκίαο  γηα  ηε  ρξνλνζεηξά  πνπ  κειεηάηαη.  Δθαξκφδνληαο  ηνλ  FFT  ζε  κία  

ρξνλνζεηξά,  ιακβάλεηαη  σο  απνηέιεζκα  ε  ζπλάξηεζε . Ρν ηεηξάγσλν ηνπ κέηξνπ ηεο 

 νλνκάδεηαη ηζρχο θαη ην δηάγξακκα ηεο ηζρχνο σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα απνηειεί ην  

πεξηνδφγξακκα.  Ρα  ζεκεία    εκθάληζεο  κεγίζησλ  ζην  ζρεηηθφ  δηάγξακκα  απνηεινχλ 

έλδεημε πεξηνδηθφηεηαο.   

 

 
 

Δηθόλα 10.42 Πχγθξηζε πεξηνδνγξακκάησλ γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01. 

Πηνλ νξηδφληην άμνλα εκθαλίδεηαη ε γσληαθή ζπρλφηεηα σ. Ηζρχεη ε ζρέζε: 

 

                                                2   
  

 
                                (10.5) 
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Απφ ηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.42) θαίλεηαη φηη ην κέγηζην παξνπζηάδεηαη ηφζν γηα 

ηελ ηνπνζεζία ζηε Γαχδν φζν ζηελ Ξάθν, ζηε ζέζε πνπ ε γσληαθή ζπρλφηεηα είλαη 

σ=0.015 πνπ ηζνδπλακεί κε πεξίνδν (ξπζκφ επαλεκθάληζεο)  Ρ=419 εκέξεο.  

 

Ρν απνηέιεζκα απηφ είλαη πεξίπνπ ην ίδην γηα φια ηα ζεκεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηφληνπ πειάγνπο αιιά 

θαη ζηηο επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο ηεο Θχπξνπ. Ζ πεξηνδηθφηεηα ησλ 419 εκεξψλ  αλαδεηθλχεη 

ηε δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα (inter-annual variability).  

 

Πηηο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ SWH, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππνινγίδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα (inter-annual variability) ηνπ SWH θαζψο 

ζπλεηζθέξεη ζηηο πξνβιέςεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ ή 

ηερληθψλ θαηαζθεπψλ απφ ηηο παξάθηηεο θαηαζηξνθηθέο θπζηθέο επηδξάζεηο, φπσο 

θαηαηγίδεο, θχκαηα, δηάβξσζε. Πε παγθφζκηα θιίκαθα, ε δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

SWH θπξίσο νθείιεηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο δηαθχκαλζε ηνπ θιίκαηνο, φπσο ε ιεγφκελε 

ηαιάλησζε ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ ξεχκαηνο (ΛΑΝ, North Atlantic Oscillation) ή ην 

θαηλφκελν El Niño/SO (Southern Oscillation, ENSO), ηα νπνία πξνθαινχλ κεγάιεο θιίκαθαο 

δηάδνζε αηκνζθαηξηθψλ ξεπκάησλ θαη έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα 

θιηκαηηθή κεηαβιεηφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε αιιαγή ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηε δηάδνζεο ξεπκάησλ ζηελ αηκφζθαηξα κεηαβάιιεη επίζεο ηελ θαηαλνκή 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ ηε ζαιάζζηα επηθάλεηα. Ππλεπψο επεηδή ηα θχκαηα 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο παξάγνληαη απφ ηνπο αλέκνπο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε 

θαηαλνκή ηεο κεηαβνιήο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο επεξεάδεη ηελ δηαρξνληθή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ SWH. Ρα πξνεγνχκελα γξαθήκαηα κε πεξηνδηθφηεηα 419 κέξεο 

αλαδεηθλχνπλ αθξηβψο απηή ηελ δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο γεληθέο εθηηκήζεηο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο πξναλαθεξφκελεο „εηήζηαο‟ 

κεηαβνιήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία.   

 

10.4.4  Ππζρέηηζε κεηαμύ ζηαζκώλ 

 

Δπηπξφζζεηα, ζπγθξίλνληαο ηηο ρξνλνζεηξέο κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ ζηαζκψλ θαηά 

κήθνο κηαο θχξηαο δηεχζπλζεο αλέκνπ, παξαηεξνχληαη νη ίδηεο έληνλεο πεξίνδνη θπκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ κε ρξνληθή δηαθνξά ιίγσλ εκεξψλ θαη αλακέλεηαη γεηηνληθνί ζηαζκνί λα έρνπλ 

ηζρπξή ζπζρέηηζε. 

 

Ζ πλνή αλέκνπ θαηά κήθνο ηεο νπνίαο επηιέγεηαη λα ειεγρζνχλ ηα ζεκεία είλαη 

απηή πνπ εηθνλίδεηαη ζην ράξηε (εηθφλα 10.43). Ππγθεθξηκέλα, ειέγρνληαη ηα γεηηνληθά 

δεχγε ζεκείσλ Ο04 κε Ο01 θαη Ο01 κε Ο09 ελψ ειέγρεηαη θαη ην δεχγνο ζηαζκψλ Ο04 κε Ο09 

γηα ην έηνο 2011. Ρν γεγνλφο φηη νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο επαλαιακβάλνληαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ κνξθή απφ έηνο ζε έηνο (βι. 

ππνελφηεηα 10.3.3), δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ν έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα έλα κφλν έηνο (2011) θαζψο απφ ηα ππφινηπα έηε αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. 
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Δηθόλα 10.43 Δμεηαδφκελε δηεχζπλζε πλνήο αλέκνπ θαη νη ζηαζκνί απφ ηνπο νπνίνπο πεξλά 

 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε αλά επνρή ησλ ζηαζκψλ P01 ζηελ Άλδξν θαη P04 

ζηελ Αληίπαξν ηα νπνία είλαη γεηηνληθά θαη βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ ίδηνπ άμνλα πλνήο 

αλέκνπ (εηθφλα 10.44). 

 

 
 

Δηθόλα 10.44 Ππζρέηηζε ζηαζκψλ P01 θαη P04 αλά επνρή, γηα ην έηνο 2011. 
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Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ηηο ηνπνζεζίεο P01 

θαη P04 παξνπζηάδεηαη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε (95%) ην Φζηλφπσξν θαη ηελ Άλνημε, ην 

ρεηκψλα ε ζπζρέηηζε είλαη επίζεο ηζρπξή (93%) θαη ην θαινθαίξη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 10.1,  γχξσ ζην 90% (εηθφλα 10.44). 

 

Πηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ζηνπο επίζεο θνληηλνχο ζηαζκνχο P09 ζηελ 

Ιήκλν θαη P01 ζηελ Άλδξν (εηθφλα 10.45). 

 

 
 

Δηθόλα 10.45 Ππζρέηηζε ζηαζκψλ P01 θαη P09 αλά επνρή, γηα ην έηνο 2011. 

 

Ρν Φζηλφπσξν θαη ηελ Άλνημε ε ζπζρέηηζε είλαη 89%  πεξίπνπ θαη ην Θαινθαίξη θαη 
ην Σεηκψλα επίζεο πςειή, ζπγθεθξηκέλα ίζε κε  84%. 
 

Ρέινο, εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ  P09 ζηελ Ιήκλν θαη P04 ζηελ 

Αληίπαξν (εηθφλα 10.46) νη νπνίνη παξφιν πνπ δελ είλαη γεηηνληθνί, βξίζθνληαη πάλσ ζηελ 

ίδηα δηεχζπλζε πλνήο ηνπ αλέκνπ (εηθφλα 10.43). Ζ ζπζρέηηζε παξφιν πνπ είλαη κεησκέλε 

ζε ζρέζε κε ηε ζπζρέηηζε πνπ είραλ νη πξνεγνχκελνη ζηαζκνί, παξακέλεη αθφκα πςειή 

θαζψο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0.70 θαη 0.75 ηηο επνρέο ηνπ Φζηλνπψξνπ, Σεηκψλα θαη 

Άλνημεο ελψ είλαη ιίγν ρακειφηεξε (0.60) ηε θαινθαηξηλή πεξίνδν. 
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Δηθόλα 10.46 Ππζρέηηζε ζηαζκψλ P09 θαη P04 αλά επνρή, γηα ην έηνο 2011. 
 

 

10.4.5  Αλάιπζε δεδνκέλσλ αλά επνρηθή πεξίνδν 

 

Ρα ζχλζεηα κεηεσξνινγηθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, πξνθαινχλ κεηαβνιέο ησλ αλέκσλ κε 

απνηέιεζκα ηα θπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζαιάζζην ρψξν λα παξνπζηάδνπλ κηα ζχλζεηε 

εηθφλα κε έληνλε ρσξνρξνληθή κεηαβιεηφηεηα. Θξίλεηαη γηα απηφ ην ιφγν, αλαγθαία ε 

εμέηαζε ηεο επνρηθφηεηαο ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν ηα θαηλφκελα απηά επηδξνχλ ζηηο 

θπκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα παξνπζηαζηεί κηα πιεξέζηεξε θαη ιεπηνκεξέζηεξε εηθφλα ησλ 

θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη, ηα δεδνκέλα ρσξίζηεθαλ αλά επνρή θαη κειεηήζεθε ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ θπκάησλ αλά θιάζε χςνπο θχκαηνο. 

 

Έρνληαο σο έηνο αλαθνξάο ην 2011, παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα αλά επνρή γηα 

ην ζηαζκφ P02, ζηελ Γαχδν θαη ηνλ ζηαζκφ C01 ζηελ Ξάθν. Πηνλ νξηδφληην άμνλα έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί νη ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ρσξηζκέλεο ζε δέθα θιάζεηο θαη ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα χπαξμεο θπκαηηζκψλ κε βάζε ηελ θιάζε.  
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Δηθόλα 10.47  Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά επνρή ζηελ Γαχδν, γηα ην έηνο 2011. 

  

 
Δηθόλα 10.48 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά επνρή ζηελ Ξάθν, γηα ην έηνο 2011. 

 

Απφ ηα γξαθήκαηα (εηθφλεο 10.47 θαη 10.48) θαίλεηαη φηη ν θχξηνο „φγθνο‟ ησλ 

θπκαηηζκψλ έρνπλ χςνο θχκαηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0.5 έσο 1.5 m. Γηα ην ζηαζκφ P02, νη 

κέγηζηεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο (3.5 m) παξνπζηάδνληαη ην Σεηκψλα θαη γηα ην ζηαζκφ C01 ε 

κέγηζηε ηηκή ζεκεηψλεηαη επίζεο ην ρεηκψλα (3.95 m). Αληίζεηα, θαη γηα ηνπο δχν ζηαζκνχο, 

ην Θαινθαίξη εκθαλίδνληαη νη κηθξφηεξεο ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο, κε ην θχκα λα 

κελ μεπεξλά ηα 2.0 m. Απφ ηα ζηαηηζηηθά πξνθχπηεη γηα ην ζηαζκφ P02, φηη ηελ Άλνημε θαη 

ην Φζηλφπσξν ε κέζε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο είλαη πεξίπνπ 1m, ελψ ην 

Θαινθαίξη 0.80m θαη ην Σεηκψλα 1.20m. Γηα ην ζηαζκφ C01 ηελ Άλνημε, ην Θαινθαίξη θαη ην 

Φζηλφπσξν ε κέζε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θπκαίλεηαη ζηα 0.80m, ελψ ην 

Σεηκψλα ζην 1.2m. 

 

Ξαξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ ηα δηαγξάκκαηα θάζε κηαο απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο γηα 

ην έηνο 2011. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ κηαο επνρήο ζηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ κε δηαζέζηκα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα αλά επνρή θαη αλά έηνο (2009-

2014) γηα θαζέλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ηνπ Φζηλνπψξνπ αλά 

εμεηαδφκελν έηνο.  
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Δηθόλα 10.49 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Φζηλφπσξν γηα ηα εμεηαδφκελα έηε 

ζηε Γαχδν. 

         

Πηε Γαχδν, νη κέζεο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ηελ επνρή ηνπ 

Φζηλνπψξνπ αλά έηνο θπκαίλνληαη απφ 0.90 έσο 1m. Ζ κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε (0.37) 

εκθαλίδεηαη ην έηνο 2009. Ζ κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 

εκθαλίδεηαη ην Φζηλφπσξν ηνπ 2010 θαη είλαη 2.94m (εηθφλα 10.49). 

 

 

 
 

Δηθόλα 10.50  Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Φζηλφπσξν γηα ηα εμεηαδφκελα έηε 

ζηελ Ξάθν. 
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Αληίζηνηρα ζηελ Ξάθν, νη κέζεο ηηκέο SWH ηελ επνρή ηνπ Φζηλνπψξνπ αλά έηνο 

θπκαίλνληαη απφ 0.75 έσο 0.95 m. Ζ κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο 

θχκαηνο εκθαλίδεηαη ην Φζηλφπσξν ηνπ 2009 θαη είλαη 2.97 m (εηθφλα 10.50). 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ γξαθεκάησλ γηα ηηο δχν πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ην 

Φζηλφπσξν, πξνθχπηεη σο γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη παξφιν πνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάθνπ 

εληνπίδνληαη κέγηζηεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο, πςειφηεξεο αθφκε θαη απφ απηέο ηεο Γαχδνπ, 

ελ ηνχηνηο νη ηηκέο απηέο είλαη ζπάληεο θαη ζηελ πιεηνλφηεηα εκθαλίδνληαη ήπηνη θπκαηηζκνί 

κε απνηέιεζκα ε κέζε ηηκή SWH  λα δηαηεξείηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα. 

 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα γηα ηεο Άλνημεο γηα θάζε έηνο. 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην έηνο 2009, ηα δεδνκέλα δηαηίζεληαη απφ ην κήλα Πεπηέκβξην θαη 

κεηά, γηα ην ιφγν απηφ δελ παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρν δηάγξακκα. 

 

 

 
 

Δηθόλα 10.51 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ηελ Άλνημε γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηε 

Γαχδν. 

 

Νη κέζεο ηηκέο SWH ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο γηα ην ζηαζκφ Ο02 ζηε Γαχδν γηα φια 

ηα έηε γηα ηα νπνία  παξαζέηνληαη δεδνκέλα, θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.9 θαη 1.00m κε ηε 

κέγηζηε κέζε ηηκή λα παξνπζηάδεηαη ην έηνο 2011 ίζε κε 1.05m (εηθφλα 10.51). Ζ ηππηθή 

απφθιηζε θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 0.40 έσο 0.70, κε ηελ ειάρηζηε (0.41) λα παξνπζηάδεηαη 

θαηά ην έηνο 2014. Νη κέγηζηεο ηηκέο SWH παξνπζηάδνληαη ζην έηνο 2012 (3.47 m). 

 

Πηε Ξάθν, ηελ Άλνημε ε κέζε ηηκή ηνπ SWH θπκαίλεηαη κεηαμχ 0.85 έσο 1.00 m, 

φπσο πεξίπνπ θαη ζηε Γαχδν (εηθφλα 10.52). Ζ κέγηζηε ηηκή SWH παξνπζηάζηεθε ην 2012 

θαη ήηαλ ίζε κε 3.23 m. 
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Δηθόλα 10.52 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ηελ Άλνημε γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηελ 

Ξάθν. 

 

Πηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν αλά έηνο.  

 

 
Δηθόλα 10.53 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Θαινθαίξη γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηε 

Γαχδν. 

 
Ρν Θαινθαίξη νη κέζεο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηε Γαχδν θπκαίλνληαη 

απφ 0.80 έσο 0.95m (εηθφλα 10.53). Ρα ειάρηζηα έρνπλ ηηκέο γχξσ ζην 0.25m, θαη φρη 

κεδεληθέο πνπ ζα ήηαλ ην αλακελφκελν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ησλ κειηεκηψλ 

πνπ εληείλνληαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (Ηνχιην-Αχγνπζην).  Νη κέγηζηεο ηηκέο 

θπκαίλνληαη θνληά ζην 1.70 κε 2.40 m. Ζ ηππηθή απφθιηζε γηα ηα δηαγξάκκαηα ησλ 

θαινθαηξηλψλ κελψλ θπκαίλεηαη γχξσ ζην 0.30.  
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Δηθόλα 10.54 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Θαινθαίξη γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηε 

Ξάθν. 
 Αληίζηνηρα, ζηελ Ξάθν νη κέζεο ηηκέο SWH θπκαίλνληαη απφ 0.70-0.90 m, ιίγν 

ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηε Γαχδν. Νη κέγηζηεο ηηκέο ην θαινθαίξη είλαη επίζεο ρακειφηεξεο 

ζε ζρέζε κε απηέο πνπ εληνπίδνληαη ζην Αηγαίν πέιαγνο θαη νθείινληαη ζηελ χπαξμε ησλ 

κειηεκηψλ, κε απνηέιεζκα νη θπκαηηθέο ζπλζήθεο ην Θαινθαίξη ζηελ Θχπξν λα είλαη 

επηφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν (εηθφλα 10.54). 
 

 
Ρέινο, παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα (εηθφλεο 10.55 θαη 10.56) αλά έηνο γηα ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο. 
 

 
 

Δηθόλα 10.55 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Σεηκψλα γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηελ 

Άλδξν. 
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Νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 1.30-1.60 m κε ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή λα 

παξνπζηάδεηαη θαηά ην έηνο 2014. Ζ ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη απφ 0.50 έσο 0.80 θαη έρεη 

ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επνρέο. Ρα κέγηζηα έρνπλ έλα επίζεο 

κεγάιν εχξνο απφ 3.00 έσο 3.90m κε ηε κέγηζηε ηηκή λα εκθαλίδεηαη ην Σεηκψλα ηνπ 2015. 

 
 

 
 

Δηθόλα 10.56 Ππρλφηεηεο εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ην Σεηκψλα γηα ηα εμεηαδφκελα έηε, ζηε 

Γαχδν. 

 

Πηελ πεξηνρή ηεο Ξάθνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.56), ν 

επηφηεξνο Σεηκψλαο ήηαλ απηφο ηνπ έηνπο 2014 θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ θπκάησλ είρε 

χςνο κηθξφηεξν ηνπ 0.6 m, ελψ ρακειή ήηαλ θαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ χςνπο θχκαηνο (2.96 

m) ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο Σεηκψλεο. 

 

Πηηο  εηθφλεο 10.57 θαη 10.58 πνπ αθνινπζνχλ ζπλνςίδνληαη ε ζπλζήθεο ησλ κέζσλ 

ηηκψλ SWH πνπ επηθξαηνχλ αλά επνρή θαη αλά έηνο γηα θάζε κηα απφ ηηο εμεηαδφκελεο 

ηνπνζεζίεο ζηνλ ειιαδηθφ θαη ηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν αληίζηνηρα. Πηνλ νξηδφληην 

άμνλα ζεκεηψλνληαη νη επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν απφ 1 έσο 

19 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο Ο01-Ο19 θαη ηνλ θππξηαθφ απφ 1 έσο 6 πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζηαζκνχο C01-C06. Ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηπξνζσπεχεη  ην 

ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο. Ρα δηαγξάκκαηα γηα θάζε πεξηνρή είλαη ηέζζεξα, φζεο θαη νη 

επνρέο ηνπ έηνπο θαη ζε θάζε έλα νη γξακκέο ζπκβνιίδνπλ ηα έηε (2009-2014). 
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Δηθόλα 10.57 Κέζεο ηηκέο swh (m) αλά επνρή θαη αλά έηνο γηα ηελ Διιάδα, γηα θάζε επηιεγκέλε  

ηνπνζεζία. 

 

 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.57) θαίλεηαη φηη νη κέζεο ηηκέο ηνπ Φζηλνπψξνπ 

θπκαίλνληαη απφ 0.60 έσο 1.20 m ελψ παξφκηεο είλαη νη ηηκέο γηα ηελ Άλνημε (0.6-1.1 m). 

Ρν Θαινθαίξη νη ηηκέο θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα (0.5-1.0 m) θαη ην Σεηκψλα ζηα 

πςειφηεξα (0.70-1.70 m). Δπηπιένλ, ην Σεηκψλα παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν εχξνο κέζσλ 

ηηκψλ,  ζρεδφλ 1 m. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη ην έηνο 2014 ζεσξείηαη ην πην ήπην ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα ελψ αληίζεηα ην έηνο 2011 ήηαλ έληνλν κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεη ηηο 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο SWH. Ρέινο, νη ζηαζκνί Ο02 (2), Ο06 (6) θαη Ο14 (14) 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο πην έληνλεο ζπλζήθεο, θαζψο ζηα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζέζεηο απηέο ηνπηθά κέγηζηα. 
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Δηθόλα 10.58 Κέζεο ηηκέο swh (m) αλά επνρή θαη αλά έηνο γηα ηελ Θχπξν, γηα θάζε επηιεγκέλε  

ηνπνζεζία. 

 

 

Νη κέζεο ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ζηηο πξνο εμέηαζε ηνπνζεζίεο ην 

Φζηλφπσξν θαη ηελ Άλνημε θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα απφ 0.7 έσο 1 m, ην Θαινθαίξη ην 

SWH ιακβάλεη ρακειφηεξεο ηηκέο (0.55-0.90 m) θαη ην Σεηκψλα ηηο πςειφηεξεο κε ην SWH 

λα θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 1-1.50 m (εηθφλα 10.73). Αθφκε, ζηα γξαθήκαηα νη κέγηζηεο 

ηηκέο SWH αλά επνρή παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία  C01 (1), C02 (2) θαη C05 (5). Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη φηη ην έηνο 2014 παξνπζηάδεηαη ε κηθξφηεξε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ SWH 

κεηαμχ ησλ επνρψλ, αληίζεηα ην έηνο 2012 απφ ηα γξαθήκαηα θαίλεηαη πσο νη θπκαηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλά επνρή ήηαλ έληνλεο. Ππγθεθξηκέλα, ν Σεηκψλαο  ην έηνο 2012 

εκθαλίδεη ηηο κέγηζηεο κέζεο ηηκέο ηνπ ελψ ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο νη κέζεο ηηκέο SWH  

πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη νη ρακειφηεξεο κε απνηέιεζκα κέζα ζην ρξφλν λα παξαηεξείηαη 

κεγάιε δηαθχκαλζε.  

 

Ρα απνηειέζκαηα ραξηνγξαθήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ ArcGIS εθαξκφδνληαο ρσξηθή 

παξεκβνιή ζηα ζεκεηαθά δεδνκέλα θάλνληαο ρξήζε ηεο κεζφδνπ παξεκβνιήο ηνπ θπζηθνχ 

γείηνλα-Natural Neighbor. Πηνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο επνρηθέο 

ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο, έπεηηα απφ επεμεξγαζία ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

αλά επνρή. Θάζε ράξηεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε κέζε ηηκή ησλ κέζσλ ηηκψλ θάζε έηνπο αλά 

επνρή.  
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Δηθόλα 10.59 Κέζε ηηκή ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αλά επνρή. Φζηλφπσξν 

(πάλσ αξηζηεξά), Άλνημε (πάλσ δεμηά), Θαινθαίξη (θάησ αξηζηεξά) θαη Σεηκψλαο (θάησ δεμηά). 

 

 

Γεληθά, ζηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν (εηθφλα 10.59), νη ζπλζήθεο γίλνληαη 

εληνλφηεξεο πξνρσξψληαο πξνο ην λφην. Ρελ Άλνημε θαη ην Φζηλφπσξν νη θπκαηηθέο 

ζπλζήθεο είλαη παξφκνηεο, κε ηηο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο λα θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 0.70 θαη 1 m. Ρν Θαινθαίξη νη ζπλζήθεο είλαη πνιχ επηφηεξεο κε ην SWH λα 

απμάλεηαη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, ζε αληίζεζε κε ην Σεηκψλα πνπ νη πςειφηεξεο ηηκέο 

SWH παξνπζηάδνληαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Θξήηεο. 

 

  Αληίζηνηρα, ζηνπο ράξηεο ηεο Θχπξνπ (εηθφλα 10.60), νη εληνλφηεξεο θπκαηηθέο 

ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάθνπ, 

ελψ βνξεηναλαηνιηθά, φπνπ ε Θχπξνο πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηηο ηνπξθηθέο αθηέο θαη ε ζάιαζζα 

ζεσξείηαη «θιεηζηή» ζηελ πεξηνρή απηή, νη ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαη επηφηεξεο. Ρν 

Θαινθαίξη παξνπζηάδνληαη νη ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο SWH θαη ην Σεηκψλα νη πςειφηεξεο.    
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Δηθόλα 10.60 Κέζε ηηκή ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ηνλ θππξηαθφ ρψξν, αλά επνρή. Φζηλφπσξν 

(πάλσ αξηζηεξά), Άλνημε (πάλσ δεμηά), Θαινθαίξη (θάησ αξηζηεξά) θαη Σεηκψλαο (θάησ δεμηά). 

 

 

10.4.6  Αλάιπζε δεδνκέλσλ αλά κήλα 

 

Ξαξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε αλά επνρηθέο πεξηφδνπο. Δπηπιένλ απηψλ, 

γίλνληαη αλαιχζεηο αλά κήλα θάζε έηνπο. Πθνπφο είλαη ε εμέηαζε ηεο κεληαίαο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ SWH, ε θαηαζθεπή ηνπ εηήζηνπ θχθινπ ψζηε λα δνζεί κηα γεληθή 

εηθφλα αλά κήλα θάζε έηνπο θαη παξάιιεια ε αλίρλεπζε ηπρφλ ηάζεσλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

5,5 ρξφλσλ. Έηζη, ππνινγίδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε κήλα θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπάδεηαη ην δηάγξακκα ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη κήλεο θαη ζηνλ 

θαηαθφξπθν ε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ κέζα 

ζην κήλα πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθά κέηξα φπσο ε κέζε ηηκή κ, ε δηάκεζνο 

δ, ηα πνζνζηεκφξηα pα, κεγέζε πνπ θαινχληαη κέηξα ζέζεο αιιά θαη κέηξα δηαζπνξάο φπσο 

ε ηππηθή απφθιηζε θαη ην εχξνο (κέγηζηε ηηκή-ειάρηζηε ηηκή). Ρν πνζνζηεκφξην pa είλαη ε 

ηηκή x, γηα ηελ νπνία ηζρχεη φηη: ην α% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη κηθξφηεξεο απφ απηή θαη ην 

ππφινηπν (1-α)% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηή. Ρα πνζνζηεκφξηα 

δηαθξίλνληαη ζε  εθαηνζηεκφξηα (percentiles) p1 , p2 ,..., p99, ζε δεθαηεκφξηα (deciles) αλ 

p10 , p20 ,..., p90 θαη ζε ηεηαξηεκφξηα (quartiles) p25 = Q1 , p50 = Q2 =δ , p75 = Q3. 

 

Γηα ην ζηαζκφ P02 ζηε Γαχδν, ε κεληαία ζηαηηζηηθή αλάιπζε δίλεη ηα απνηειέζκαηα 

ζηνλ πίλαθα 10.17.  Γηα ην έηνο 2010, ε ειάρηζηε κέζε ηηκή εληνπίδεηαη ηνλ κήλα Ηνχλην 

ζηα 0.75m πεξίπνπ θαη ε κέγηζηε ηνλ Ηαλνπάξην, ζηα 1.67m. Ρν πνζνζηεκφξην 90% είλαη ε 



146 
 

ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 90% ησλ 

παξαηεξήζεσλ. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνλ κήλα Αχγνπζην ην 90% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 

κηθξφηεξεο απφ 1.22m, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα χςε θχκαηνο είλαη πνιχ κηθξά.   

 

 
 

Ξίλαθαο 10.17 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν P02 ην έηνο 2010. 

  

Πηελ Θχπξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηαζκφ C01 πνπ εμεηάδεηαη (πίλαθαο 10.18) νη 

κέζεο ηηκέο SWH είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ζηε Γαχδν. Ζ ειάρηζηε κέζε ηηκή 

εκθαλίδεηαη ηφζν ηνλ Ηνχλην, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, επηπιένλ φκσο, ρακειή ηηκή SWH 

παξνπζηάδεηαη θαη ην κήλα Λνέκβξην ζηνλ νπνίν ην 90% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 

κηθξφηεξεο απφ 0.87 m.  

 

 
 

Ξίλαθαο 10.18 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν C01 ην έηνο 2010. 

 

Πηελ εηθφλα 10.61 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο αλά 

κήλα θαζψο θαη ην πνζνζηεκφξην 90%, γηα ην έηνο 2010 γηα ηνπο ζηαζκνχο  P02 θαη C01. 

Απφ ηε ζχγθξηζε πξνθχπηεη φηη νη κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, 

ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλφπσξν ηα χςε θχκαηνο είλαη ελδηάκεζα θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

κηθξέο, κε ηηο ειάρηζηεο κέζεο ηηκέο χςνπο θχκαηνο  λα εκθαλίδνληαη  ηνλ Ηνχλην γηα ην 

ζηαζκφ P02 θαη ηνλ Ηνχλην, Αχγνπζην θαη Λνέκβξην γηα ην ζηαζκφ C01 . 

 

  
 

Δηθόλα 10.61 Κέζε ηηκή θαη 90% πνζνζηεκφξην γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01, ην έηνο 2010 

ΕΤΟΣ 

2010    P02
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31

Mean 1.67 1.58 1.11 0.98 0.92 0.75 0.85 0.85 0.97 1.16 0.92 1.50

St Dev 0.38 0.59 0.53 0.34 0.49 0.40 0.29 0.24 0.36 0.44 0.36 0.61

Min 0.86 0.38 0.34 0.37 0.18 0.21 0.55 0.50 0.35 0.48 0.30 0.63

Q1 1.42 1.03 0.65 0.74 0.54 0.49 0.59 0.68 0.70 0.87 0.61 0.98

Median 1.54 1.72 1.05 0.94 0.82 0.67 0.75 0.81 0.90 1.06 0.92 1.35

Q3 1.94 1.87 1.43 1.27 1.15 1.04 1.11 1.00 1.14 1.32 1.16 1.88

Max 2.49 2.67 2.63 1.62 2.12 1.68 1.47 1.41 1.81 2.36 1.56 2.91
90% 

percentile 2.25 2.30 1.75 1.46 1.79 1.37 1.25 1.22 1.57 1.72 1.42 2.42

ΕΤΟΣ 2010   

C01
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31

Mean 1.45 1.47 1.08 0.76 0.75 0.69 0.78 0.70 0.77 0.88 0.61 1.40

St Dev 0.54 0.66 0.48 0.50 0.50 0.38 0.26 0.27 0.33 0.38 0.19 1.06

Min 0.52 0.45 0.27 0.20 0.14 0.26 0.39 0.21 0.27 0.41 0.36 0.21

Q1 1.06 1.01 0.70 0.29 0.32 0.42 0.62 0.49 0.47 0.54 0.44 0.51

Median 1.46 1.50 1.14 0.64 0.67 0.60 0.70 0.67 0.75 0.82 0.59 1.01

Q3 1.89 1.93 1.45 1.20 0.98 0.85 0.90 0.85 1.08 0.99 0.79 1.96

Max 2.43 2.92 2.27 1.80 1.86 1.82 1.48 1.42 1.34 1.83 0.93 3.95

90% percentile 2.21 2.43 1.57 1.59 1.56 1.26 1.15 1.04 1.20 1.48 0.87 2.95
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Ρν επφκελν έηνο, γηα ην ζηαζκφ P02, νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα 0.80-

1.40 κε ηελ ειάρηζηε ηηκή λα εκθαλίδεηαη Κάην-Ηνχιην θαη ηε κέγηζηε ην Φεβξνπάξην 

(πίλαθαο 10.19). Ρνλ Ηνχιην ην 90% ησλ θπκάησλ δελ μεπεξλνχλ ην 1.24 m ζεκαληηθνχ 

χςνπο θχκαηνο. 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.19 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν P02 ην έηνο 2011. 

  
Αληίζηνηρα, γηα ην ζηαζκφ C01, ζηελ Θχπξν, νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη ζην 

δηάζηεκα 0.70-1.25 m, ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο Γαχδνπ ελψ νη κήλεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηηο ειάρηζηεο κέζεο ηηκέο είλαη ν Κάηνο θαη ν Πεπηέκβξηνο (πίλαθαο 10.20). 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.20  Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν C01 ην έηνο 2011. 

 

Απφ ην γξάθεκα γηα ην ζηαζκφ P02 (εηθφλα 10.62), ηνπο κήλεο Ηαλνπάξηνο-

Φεβξνπάξηνο παξαηεξνχληαη απμεκέλεο κέζεο ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο(1.20-1.40 

m). Ρνλ επφκελν κήλα, νη ηηκέο χςνπο θχκαηνο κεηψλνληαη ζηαδηαθά κέρξη ηνλ Κάην. Απφ ην 

Κάην κέρξη ην Πεπηέκβξην δηαηεξνχληαη ζρεηηθά ζηαζεξέο θαη ήπηεο (0.80m) κε εμαίξεζε ηνλ 

Αχγνπζην φπνπ ην χςνο θχκαηνο απμάλεηαη ζηα 0.9 m. Απφ ηνλ Νθηψβξην έσο ην Γεθέκβξην 

νη ηηκέο παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε πςειέο ηηκέο (1.20m). Ρν πνζνζηεκφξην 90 

παξνπζηάδεη κηα απφηνκε αχμεζε ην κήλα Φεβξνπάξην ίζε κε 2.4m. Απηφ ζεκαίλεη ην 90% 

ησλ θπκαηηζκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ην κήλα Φεβξνπάξην είραλ χςνο θχκαηνο κηθξφηεξν 

απφ 2.4m. Γηα ην ζηαζκφ C01,  ζην δηάζηεκα Κάην-Πεπηέκβξην παξαηεξείηαη έληνλε 

δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ κελψλ, ζε αληίζεζε κε ην ζηαζκφ P02 φπνπ νη 

ζπλζήθεο δηαηεξνχληαη ζρεδφλ ζηαζεξέο, κε ζεκαληηθή κείσζε λα παξαηεξείηαη ηνπο κήλεο 

Κάην θαη Πεπηέκβξην, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 

ΕΤΟΣ 

2011    P02
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 28 31 30 31 30 30 31 29 31 30 31

Mean 1.18 1.42 1.20 1.13 0.82 0.84 0.82 0.91 0.88 1.08 1.17 1.16

St Dev 0.55 0.73 0.62 0.32 0.35 0.37 0.30 0.31 0.32 0.56 0.59 0.66

Min 0.30 0.73 0.45 0.53 0.33 0.26 0.35 0.47 0.43 0.39 0.37 0.25

Q1 0.74 0.90 0.64 0.89 0.60 0.57 0.58 0.72 0.68 0.60 0.79 0.57

Median 1.24 1.10 1.14 1.13 0.76 0.83 0.77 0.83 0.78 1.13 1.08 1.10

Q3 1.41 1.84 1.61 1.37 0.91 0.99 1.02 1.00 1.18 1.49 1.37 1.57

Max 2.51 3.36 2.48 1.77 1.74 1.87 1.50 1.91 1.43 2.94 2.78 2.42
90% 

percentile 1.95 2.32 2.12 1.54 1.33 1.25 1.24 1.37 1.42 1.59 2.00 2.25

ΕΤΟΣ 2011   

C01
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 30 28 31 30 31 28 31 30 29 31 30 31

Mean 1.12 1.26 0.92 0.97 0.67 0.81 0.76 0.92 0.71 0.84 0.94 0.99

St Dev 0.56 0.70 0.73 0.44 0.39 0.38 0.21 0.29 0.17 0.34 0.55 0.72

Min 0.35 0.35 0.22 0.45 0.21 0.24 0.36 0.49 0.31 0.38 0.32 0.19

Q1 0.61 0.79 0.35 0.56 0.40 0.46 0.62 0.66 0.60 0.57 0.58 0.37

Median 1.12 1.17 0.55 0.78 0.51 0.78 0.70 0.91 0.70 0.77 0.80 0.75

Q3 1.49 1.42 1.38 1.41 0.88 1.03 0.93 1.08 0.82 1.13 1.32 1.46

Max 2.30 3.45 2.84 1.83 1.65 1.60 1.17 1.67 0.99 1.68 2.37 2.44

90% percentile 1.86 1.72 2.06 1.55 1.23 1.39 1.10 1.23 0.92 1.30 1.72 2.12
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Δηθόλα 10.62 Κέζε ηηκή θαη 90% πνζνζηεκφξην γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01, ην έηνο 2011. 

 

Ρν έηνο 2012, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 10.21 γηα ην ζηαζκφ P02, ε ειάρηζηε 

κέζε ηηκή εκθαλίδεηαη ην κήλα Ηνχλην θαη είλαη ίζε κε 0.63 m θαη ε κέγηζηε ηνλ Ηαλνπάξην-

Φεβξνπάξην θαη είλαη ίζε κε 1.79 m. Νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ χςνπο θχκαηνο εκθαλίδνληαη 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ην Κάην. Ρνλ Ηνχλην ην 90% ησλ θπκάησλ έρνπλ κέγεζνο 

κηθξφηεξν απφ 1.08 m. Γηα ηελ Θχπξν (πίλαθαο 10.22), νη ειάρηζηεο κέζεο ηηκέο 

παξνπζηάδνληαη ηνπο κήλεο Απξίιην-Ηνχλην θαη Νθηψβξην ελψ ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ 

Φεβξνπάξην ζπλαληψληαη νη κέγηζηεο κέζεο ηηκέο (1.78 θαη 1.62 m, αληίζηνηρα). 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.21 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν P02 ην έηνο 2012. 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.22 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν C01 ην έηνο 2012. 

 

Πηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.63) παξνπζηάδνληαη νη κέζεο κεληαίεο ηηκέο SWH θαη νη 

ηηκέο ησλ 90% πνζνζηεκνξίσλ γηα ην έηνο 2012. Ξαξαηεξείηαη πσο γηα ην ζηαζκφ P02 

ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζε αληίζεζε κε ην έηνο 2011, νη κέζεο ηηκέο SWH 

κεηαβάιινληαη έληνλα. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα 90% πνζνζηεκφξηα. Ν ζηαζκφο C01, 

αθνινπζεί παξφκνηα κνξθή κε απηή ηνπ P02, κε ηηο δηαθπκάλζεηο λα είλαη πην έληνλεο, 

θαζψο θπκαίλνληαη απφ 0.60 έσο 1.80 m,  κέζα ζην ρξφλν. 
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ΕΤΟΣ 

2012    P01
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 29 29 26 31 30 28 30 30 31 29 30

Mean 1.79 1.79 1.03 1.03 0.83 0.63 0.95 0.92 0.90 0.76 1.03 1.62

St Dev 0.71 0.82 0.74 0.72 0.66 0.27 0.31 0.40 0.33 0.39 0.45 0.83

Min 0.40 0.25 0.14 0.27 0.29 0.23 0.49 0.48 0.44 0.24 0.45 0.47

Q1 1.38 1.20 0.44 0.46 0.46 0.47 0.73 0.66 0.67 0.52 0.70 1.10

Median 1.66 1.76 0.79 0.92 0.56 0.58 0.91 0.79 0.88 0.63 0.93 1.48

Q3 2.23 2.27 1.53 1.36 1.10 0.78 1.12 1.08 1.02 0.89 1.21 1.89

Max 3.40 3.51 2.82 3.20 3.47 1.26 1.56 2.38 1.68 1.76 2.12 3.68
90% 

percentile 2.77 3.07 2.17 2.10 1.64 1.08 1.44 1.46 1.45 1.36 1.83 2.91

ΕΤΟΣ 2012    

C01 Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 29 29 26 27 29 28 30 28 29 29 29

Mean 1.78 1.62 1.32 0.70 0.69 0.59 0.81 0.76 0.77 0.60 0.87 1.56

St Dev 0.72 0.97 0.95 0.50 0.39 0.25 0.28 0.20 0.29 0.22 0.63 0.77

Min 0.31 0.50 0.03 0.08 0.21 0.20 0.34 0.38 0.22 0.28 0.27 0.53

Q1 1.43 0.91 0.49 0.36 0.40 0.39 0.58 0.62 0.49 0.44 0.41 0.89

Median 1.87 1.32 0.88 0.48 0.58 0.60 0.81 0.73 0.82 0.56 0.56 1.42

Q3 2.31 2.17 2.16 0.98 0.85 0.73 0.96 0.92 0.99 0.76 1.13 2.04

Max 2.91 4.24 3.23 1.70 1.77 1.14 1.51 1.21 1.28 1.09 2.46 3.10

90% percentile 2.78 3.12 2.64 1.65 1.27 0.95 1.18 1.03 1.11 0.88 1.93 2.76
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Δηθόλα 10.63 Κέζε ηηκή θαη 90% πνζνζηεκφξην γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01, ην έηνο 2012. 

 
Ρν έηνο 2013 γηα ην ζηαζκφ P02, νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα 0.80-

1.60 m, κε ηελ ειάρηζηε ηηκή λα εκθαλίδεηαη ην Κάην θαη ηε κέγηζηε ην Ηαλνπάξην-

Φεβξνπάξην-Κάξηην. Ρνλ Αχγνπζην ην 90% ησλ θπκάησλ δελ μεπεξλνχλ ην 1.17 m 

ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (πίλαθαο 10.23). Αληίζηνηρα, ζην ζηαζκφ C01 (πίλαθαο 10.24) 

νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα 0.70-1.40 m, κε ηε κέγηζηε κέζε ηηκή λα 

παξνπζηάδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηελ ειάρηζηε ην Κάην.  

 

 
 

Ξίλαθαο 10.23 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν P02 ην έηνο 2013. 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.24 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν C01 ην έηνο 2013. 

 

Νη κέγηζηεο κέζεο ηηκέο γηα ην ζηαζκφ P02, εκθαλίδνληαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-

Φεβξνπάξην θαη θαηά ηε πεξίνδν ηεο Άλνημεο πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε κέρξη ηνλ κήλα 

Απξίιην. Απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Πεπηέκβξην νη ηηκέο θπκαίλνληαη ζην 0.80m πεξίπνπ κε 

εμαίξεζε ην κήλα Ηνχιην. Ρνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (εηθφλα 10.64). Πην ζηαζκφ C01, ηα πνζνζηεκφξηα 

90% παξνπζηάδνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο ην Κάξηην (2.26 m) θαη ηνλ Νθηψβξην (2.47 m). 
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ΕΤΟΣ 

2013    P02
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 28 25 29 31 30 25 28 30 31 30 31

Mean 1.59 1.66 1.39 0.96 0.81 0.92 1.06 0.87 0.93 1.04 1.12 1.37

St Dev 0.60 0.39 0.57 0.62 0.30 0.31 0.31 0.24 0.29 0.57 0.34 0.53

Min 0.56 1.00 0.56 0.18 0.47 0.27 0.51 0.23 0.52 0.37 0.54 0.49

Q1 1.07 1.40 0.80 0.44 0.59 0.71 0.84 0.73 0.73 0.61 0.83 0.88

Median 1.65 1.61 1.39 0.83 0.70 0.88 1.13 0.87 0.86 0.85 1.15 1.36

Q3 1.94 1.94 1.79 1.43 0.95 1.12 1.26 1.03 1.10 1.34 1.37 1.85

Max 2.69 2.66 2.75 2.46 1.48 1.64 1.72 1.35 1.85 2.32 1.68 2.53
90% 

percentile 2.47 2.18 1.93 1.91 1.38 1.33 1.43 1.17 1.33 2.18 1.61 2.07

ΕΤΟΣ 2013    

C01 Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 30 27 24 26 29 27 25 26 29 31 30 31

Mean 1.41 1.37 1.42 0.90 0.69 0.81 1.00 0.80 0.94 1.02 0.82 1.38

St Dev 0.47 0.44 0.75 0.58 0.37 0.32 0.36 0.25 0.32 0.62 0.35 0.66

Min 0.65 0.45 0.39 0.29 0.22 0.33 0.50 0.47 0.53 0.46 0.33 0.45

Q1 1.17 1.04 0.69 0.45 0.43 0.57 0.77 0.65 0.69 0.62 0.54 0.87

Median 1.36 1.33 1.33 0.75 0.54 0.76 0.94 0.79 0.85 0.84 0.70 1.35

Q3 1.52 1.72 1.99 1.27 0.82 0.96 1.09 0.93 1.13 1.04 1.08 1.86

Max 2.98 2.22 2.96 2.63 1.52 1.49 1.79 1.47 1.78 2.55 1.55 2.96

90% percentile 1.84 1.93 2.26 1.78 1.39 1.28 1.51 1.16 1.46 2.47 1.34 2.04
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Δηθόλα 10.64 Κέζε ηηκή θαη 90% πνζνζηεκφξην γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01, ην έηνο 2013. 

 
Ρν εχξνο ησλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ γηα ην έηνο 2014 ζην ζηαζκφ P02 είλαη 0.80-

1.30m (πίλαθαο 10.25). Νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θπκαίλνληαη απφ 

2.40 ζε 3.40 m. Πην ζηαζκφ C01 νη κέγηζηεο ηηκέο θπκαίλνληαη ζε επίπεδα θαηψηεξα ζε 

ζρέζε κε ην ζηαζκφ ζηε Γαχδν θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1.09 θαη 3.00 m 

(πίλαθαο 10.26). 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.25 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν P02 ην έηνο 2014. 

 
 

 
 

Ξίλαθαο 10.26 Πηαηηζηηθά αλά κήλα γηα ην ζεκείν C01 ην έηνο 2014. 

 

Κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.65), ε γξακκή πνπ δίλεη ηε κέζε κεληαία ηηκή 

ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ην ζηαζκφ P02, είλαη αξθεηά νκαινπνηεκέλε κε ηε 

κέγηζηε κέζε ηηκή (1.3 m) λα είλαη αξθεηά κηθξή. Όζνλ αθνξά ην πνζνζηεκφξην 90%, 

αχμεζε παξνπζηάδεηαη ην Κάην θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο  κήλεο Ηνχλην- Ηνχιην. Πην ζηαζκφ 

C01, ην εχξνο ησλ κέζσλ ηηκψλ SWH θπκαίλεηαη 0.70 έσο 1.10 m, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ην εμεηαδφκελν έηνο είλαη κηθξή.  
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ΕΤΟΣ 

2014    P02
Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 28 31 30 31 28 31 31 30 31 30 31

Mean 1.16 1.27 1.20 0.90 0.90 0.79 0.93 0.89 0.93 0.99 1.16 1.10

St Dev 0.55 0.70 0.54 0.25 0.32 0.42 0.33 0.31 0.40 0.45 0.44 0.57

Min 0.66 0.53 0.32 0.48 0.31 0.23 0.55 0.39 0.32 0.47 0.57 0.39

Q1 0.81 0.76 0.74 0.66 0.69 0.51 0.70 0.71 0.72 0.63 0.81 0.68

Median 0.94 0.99 1.30 0.91 0.86 0.68 0.93 0.83 0.87 0.88 1.09 0.97

Q3 1.33 1.68 1.51 1.09 1.14 1.04 1.06 1.03 1.00 1.13 1.44 1.24

Max 2.86 3.45 2.19 1.42 1.62 2.00 2.05 1.83 2.01 2.01 2.15 2.65
90% 

percentile 2.07 2.06 1.97 1.27 1.31 1.35 1.28 1.21 1.55 1.77 1.88 1.95

ΕΤΟΣ 2014    

C01 Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μαρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Number 31 28 31 30 31 28 31 31 30 30 30 31

Mean 0.82 1.03 1.00 0.73 0.78 0.81 0.96 0.87 1.01 0.81 1.04 1.06

St Dev 0.44 0.54 0.50 0.26 0.25 0.40 0.26 0.24 0.35 0.40 0.62 0.44

Min 0.34 0.34 0.35 0.18 0.37 0.28 0.49 0.52 0.64 0.41 0.28 0.49

Q1 0.50 0.53 0.63 0.57 0.63 0.43 0.78 0.68 0.78 0.54 0.58 0.72

Median 0.73 0.94 0.86 0.78 0.77 0.79 0.96 0.83 0.87 0.65 0.95 0.89

Q3 1.00 1.41 1.32 0.97 0.97 1.06 1.12 1.11 1.25 1.02 1.22 1.40

Max 2.26 2.16 2.20 1.09 1.54 1.73 1.42 1.35 2.08 1.69 2.94 1.95

90% percentile 1.20 1.90 1.83 1.06 1.06 1.37 1.34 1.20 1.47 1.53 1.84 1.80
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Δηθόλα 10.65 Κέζε ηηκή θαη 90% πνζνζηεκφξην γηα ηνπο ζηαζκνχο P02 θαη C01, ην έηνο 2014. 

 

Ρα δηαγξάκκαηα (εηθφλεο 10.66 θαη 10.67) απνηεινχλ ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα 

γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο,  κε ηηο κέζεο ηηκέο SWH αλά κήλα θαη ηε κέζε ηηκή απηψλ πνπ 

απνηειεί ην κέζν εηήζην θχθιν (mean annual cycle). Ν άμνλαο x αλαθέξεηαη ζηνλ 

εκεξνινγηαθφ κήλα. 

 

 
 

Δηθόλα 10.66  Mέζεο κεληαίεο γξακκέο θαη κέζνο εηήζηνο θχθινο (mean annual cyrcle) γηα ην ζηαζκφ 

P02. 
 

 
 

Δηθόλα 10.67 Mέζεο κεληαίεο γξακκέο θαη κέζνο εηήζηνο θχθινο (mean annual cyrcle) γηα ην ζηαζκφ 

C01. 
 

Παλ γεληθφ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη νη κέγηζηεο κέζεο ηηκέο παξνπζηάδνληαη ηνπο 

κήλεο Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην, θαηά ηνπο κήλεο ηεο Άλνημε πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε ησλ 
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ηηκψλ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο, έσο ηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο κε εμαίξεζε ηνλ Ηνχιην κε ην θαηλφκελν λα είλαη πην έληνλν ζην 

ζηαζκφ ηεο Γαχδνπ θαη ιηγφηεξν έληνλν ζηελ Ξάθν. Ζ αλαηαξαρή απηή πηζαλφηεηα 

νθείιεηαη ζηα κειηέκηα. Απφ Πεπηέκβξε θαη κεηά πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

ηηκψλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην γηα ην ζηαζκφ ζηε Γαχδν ελψ ζηελ Ξάθν απφ Πεπηέκβξην κέρξη 

Λνέκβξην νη ηηκέο δηαηεξνχληαη ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε ρακειά επίπεδα (0.80 m). 

 

Θαηαζθεπάδνληαο ην ζπγθεληξσηηθφ γξάθεκα 90% πνζνζηεκνξίσλ, αλά κήλα , γηα 

φια ηα δηαζέζηκα έηε, ηφηε εθηφο απφ ηε κεληαηά κεηαβιεηφηεηα ησλ SWH, κπνξεί λα 

εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε ζην χςνο ησλ θπκάησλ. Ράζεηο ζην χςνο 

ησλ θπκάησλ αλαδεηθλχνπλ ηπρφλ ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

Νη ηάζεηο ππνινγίδνληαη σο γξακκέο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Όηαλ ζε κηα ρξνλνζεηξά ππάξρεη κηα γξακκηθή ηάζε (αλνδηθή ή θαζνδηθή), 

ηφηε θάλνληαο ρξήζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνζνηηθνπνηείηαη απηή ε ηάζε. 

 

Ρν απινχζηεξν κνληέιν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (linear regression) κε εμίζσζε επζείαο  

 

                                                         (10.6) 
 

θαη y εμαξηεκέλε θαη x αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 

 

Νη ζπληειεζηέο α θαη b ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

           
∑ (    )(    )
 
   

∑ (    ) 
 
   

                 (10.7) 

 

      θαη                                      (10.8) 
 

 

Γηα ην ζηαζκφ ζηε Γαχδν, ε εμίζσζε επζείαο φπσο πξνθχπηεη είλαη          2  

      θαη ζπκβνιίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 10.68) 

αληίζηνηρα, ζηελ Ξάθν ε εμίζσζε επζείαο είλαη                (εηθφλα 10.69). Απφ 

ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ε ηάζε ηφζν γηα ην ζηαζκφ P02 φζν θαη γηα ην ζηαζκφ C01, είλαη 

ειαθξά αλνδηθή δειαδή παξαηεξείηαη κηα πνιχ κηθξή αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, 

φκσο ην ζπκπέξαζκα απηφ δελ είλαη αζθαιέο θαζψο ηα 5,5 ρξφληα επεμεξγαζίαο 

ζεσξνχληαη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη αβέβαην. 
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Δηθόλα 10.68 Ππγθεληξσηηθφ γξάθεκα 90% πνζνζηεκνξίσλ, αλά κήλα γηα ην ζηαζκφ P02 θαη ππνινγηζκφο ηάζεο. 

 

 

 

 
Δηθόλα 10.69 Ππγθεληξσηηθφ γξάθεκα 90% πνζνζηεκνξίσλ, αλά κήλα γηα ην ζηαζκφ C01 θαη ππνινγηζκφο ηάζεο.
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Ππλνςίδνληαο, ζηνλ «Άηιαληα θπκαηηζκψλ ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ» 

πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά ραξηψλ ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη νη θπκαηηθέο ζπλζήθεο 

ζηνλ ειιαδηθφ θαη θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν, ψζηε λα δνζεί ε γεληθή εηθφλα ησλ κεληαίσλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. Ρα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ην έηνο 2013 

αιιά δεδνκέλεο ηεο πεξηνδηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη, φπσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ 

ππνελφηεηα 10.4.3, νη ζπλζήθεο γεληθεχνληαη γηα θάζε έηνο. Απφ ηνπο ράξηεο παξαηεξείηαη 

φηη ζηελ πεξηνρή λφηηα ηεο Θξήηεο, ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη 

Φεβξνπάξην παξνπζηάδνληαη νη κέγηζηεο κέζεο ηηκέο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο. Αληίζηνηρε, 

θαηάζηαζε παξαηεξείηαη θαη ην κήλα Κάξηην κε ηηο ηηκέο SWH φκσο, λα θπκαίλνληαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα. Νη κήλεο Απξίιηνο θαη Λνέκβξηνο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο κεηαβαηηθνί κήλεο ελψ ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο νη κέζεο ηηκέο SWH ζηελ πεξηνρή 

θπκαίλνληαη γχξσ ζην 1m. Αληίζηνηρε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην 

ρψξν κε ηηο ζπλζήθεο φκσο λα είλαη επηφηεξεο.  

 

10.4.7  Αλάιπζε ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

 

Ξαξφιν πνπ νη θπκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην 

ραξαθηεξίδνληαη σο ήπηεο, ην βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ε ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ζηαζεξνχ χςνπο θπκαηηζκψλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπνζεζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

ελδερφκελε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλζεθψλ γχξσ απφ ηνλ θάζε ζηαζκφ είλαη επηζπκεηή θαζψο 

νη δηαηάμεηο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

έρνπλ ηε κνξθή θπκαηηθψλ πάξθσλ θαη θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε ζηελ νπνία είλαη 

επηζπκεηφ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

 

Πηνλ πίλαθα 10.27αθνινπζεί, θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ θπκάησλ αλά θαηεχζπλζε 

γηα ην ζηαζκφ P02 (Γαχδνο), αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο. 

Ξαξαηεξείηαη πσο ζε θάζε θαηεχζπλζε ηα πνζνζηά είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο. Ζ κέγηζηε ηηκή 

ηνπο  (~40-45%) παξνπζηάδεηαη γηα χςνο θχκαηνο ζην δηάζηεκα κεηαμχ 0.5 θαη 1m ελψ ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο κέγηζησλ αθξαίσλ ηηκψλ Hs  (>4m) είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

 
 

Ξίλαθαο 10.27 Ξίλαθαο πνζνζηνχ εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη 

αλά θαηεχζπλζε γηα ηελ ηνπνζεζία P02, ζηε Γαχδν.                                                                                                

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 
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Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ πξνθχπηνπλ δχν ζπκπεξάζκαηα: πξψηνλ φηη γχξσ απφ ην 

ζηαζκφ P02 νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη παξφκνηεο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαζψο 

ηα πνζνζηά παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηαζεξά θαη δεχηεξνλ φηη ην 80% ησλ θπκάησλ πεξίπνπ 

ιακβάλνπλ ηηκέο απφ 0.5 έσο 1.5 m.   

 

Αληίζηνηρα, γηα ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο λφηηα ηεο Ξάθνπ ν πίλαθαο 10.28 δίλεη 

επίζεο ην πνζνζηφ εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε θαη αλά θαηεχζπλζε. 

 

 
 

Ξίλαθαο 10.28 Ξίλαθαο πνζνζηνχ εκθάληζεο θπκαηηζκψλ αλά θιάζε ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο θαη 

αλά θαηεχζπλζε γηα ηελ ηνπνζεζία C01, ζηελ Ξάθν.                                                                                                

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 

 

Ξαξαηεξείηαη πσο ην 85% ησλ θπκαηηζκψλ ιακβάλνπλ ηηκέο χςνπο θχκαηνο έσο 

1.5 m, ελψ ζε θάζε θιάζε ηα πνζνζηά αλά θαηεχζπλζε είλαη ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο. 

Ππγθξίλνληαο ηνλ πίλαθα ηνπ ζεκείνπ ζηε Γαχδν κε ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  

Ξάθν, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ θπκάησλ πνπ έρνπλ χςνο κέρξη 1.5 m είλαη 

κεγαιχηεξν γηα ην ζηαζκφ ζηελ Ξάθν θαηά 5% πεξίπνπ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ 

θπκάησλ ζηελ Ξάθν πνπ έρνπλ χςνο έσο 0.5 m είλαη γχξσ ζην 20%. Αληίζεηα, ζηε Γαχδν 

ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν (10% πεξίπνπ). 

 

Νη πίλαθεο (εηθφλα 10.27 θαη 10.28) κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ κε ηε κνξθή  

ξνδέηαο ψζηε λα είλαη πην επνπηηθφ ην απνηέιεζκα. Ζ ξνδέηα παξνπζηάδεη ηελ θπκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή (10x10)  γχξσ απφ ην εθάζηνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 

Ππγθεθξηκέλα,  απφ ηα δηεπζπληηθά δηαγξάκκαηα (εηθφλα 10.70 θαη 10.71) θαίλεηαη ε 

ζπρλφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη απφ θάζε 

θαηεχζπλζε γηα ηελ ηνπνζεζία ζηε Γαχδν θαη ζηελ Ξάθν αληίζηνηρα. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα δεδνκέλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/09/2009 έσο 

03/02/2015. 
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Δηθόλα 10.70 Wave rose diagram γηα ην ζεκείν P02 (Γαχδνο) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

14/09/2009 έσο 03/02/2015.  

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 

 

 
 

Δηθόλα 10.71 Wave rose diagram γηα ην ζεκείν C01 (Ξάθνο) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

14/09/2009 έσο 03/02/2015.  

Ξεγή δεδνκέλσλ: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html 

 

 

Ρν κήθνο ηεο θάζε „αθηίλαο‟ δίλεη ην πνζνζηφ ησλ θπκάησλ πνπ έξρνληαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ  ησλ θπκαηηζκψλ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ην ζεκείν. Αλ ε αθηίλα έρεη θπξίσο έλα ρξψκα ζεκαίλεη φηη ην χςνο θχκαηνο 

πνπ επηθξαηεί έρεη ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφκλεκα. Απφ ηα δηαγξάκκαηα 
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παξαηεξείηαη φηη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα ζεκεία γχξσ απφ ηελ επηιερζείζα 

ηνπνζεζία είλαη ζρεδφλ ζηαζεξέο θαζψο δελ επηθξαηεί θάπνηα θαηεχζπλζε θαη νη θπκαηηζκνί 

πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα έρνπλ χςνο θχκαηνο απφ 0.5 έσο 1.5m. 

 

 

10.5 Δλέξγεηα 
 

Ρν επφκελν ζεκαληηθφ ζηάδην ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ αθνξά ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ θπκάησλ 

αλάινγα κε ηελ θπκαηηθή ελεξγεηαθή ππθλφηεηά ηνπο. Ζ ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ή ε κέζε 

ελέξγεηα εληφο ελφο κήθνπο θχκαηνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζηηγκηαίαο ελέξγεηαο ηνπ θχκαηνο 

αλά κνλάδα επηθάλεηαο (ζρέζε 8.32)  θαη γηα ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, φπσο πξνέθπςε απφ 

ηελ παξνχζα εξγαζία, θπκαίλεηαη απφ 0.17-0.25 Wh/m2 ελψ γηα ηελ Θχπξν θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0.19-0.23 Wh/m2, δειαδή ζε επίπεδα πνπ ε θπκαηηθή ελέξγεηα 

ραξαθηεξίδεηαη φπσο θαη φιεο νη κνξθέο ΑΞΔ απφ ζρεηηθά κηθξή ππθλφηεηα. Υζηφζν, θαη 

απηά ηα ζεσξνχκελα ίζσο ρακειά επίπεδα θπκαηηθήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο δελ είλαη 

επθαηαθξφλεηα, αθνχ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο απφ 0.05 έσο 0.3 Wh/m2 

πνπ αλαθέξνληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηε Βαιηηθή ζάιαζζα (Henfridsson et al., 2006). 

 

    Πηνλ πίλαθα 10.29 δίλνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θπκαηηθήο ελεξγεηαθήο 

ππθλφηεηαο γηα ηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.  Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη 

κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 0.17-0.25 Wh/m2 (εηθφλα 10.72) θαη ηππηθή απφθιηζε 

αληίζηνηρεο ηάμεο κεγέζνπο. Ρηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ κέζσλ ηηκψλ θαηέρνπλ θαηά ζεηξά νη 

ζέζεηο P02 (Γαχδνο), P06 (Θχζεξα), P14 (Θνπθνλήζηα), P15 (Ξεινπφλλεζνο). Νη κέγηζηεο 

ηηκέο (max) θπκαίλνληαη απφ 1.8-3 Wh/m2, κε ην κέγηζην ησλ κεγίζησλ λα παξαηεξείηαη 

ζηε ζέζε P15 λνηηνδπηηθά ηεο Ξεινπνλλήζνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ειάρηζηε ηηκή (min) είλαη ε 

κεδεληθή, γηα φιεο ηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο.     
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E 

(Wh/m
2
) 

P01 

Άνδπορ 

P02         

Γαύδορ 

P03 

Κάππαθορ 

P04          

Πάπορ 

P05          

Ζάκςνθορ 

P06 

Κύθηπα 

P07 

Θεπμαϊκόρ 

P08 

Λέζβορ 

P09 

Λήμνορ 

P10          

Χίορ 

Days 1923 1935 1922 1925 1921 1911 1879 1877 1885 1915 

Mean 0,17 0,27 0,22 0,20 0,22 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 

St Dev 0,21 0,30 0,23 0,22 0,26 0,28 0,22 0,24 0,25 0,21 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q1 0,05 0,09 0,08 0,07 0,06 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 

Median 0,11 0,16 0,14 0,13 0,13 0,15 0,10 0,09 0,09 0,10 

Q3 0,22 0,34 0,27 0,25 0,28 0,32 0,21 0,20 0,20 0,21 

Max 2,00 2,61 1,95 2,00 2,24 2,74 2,22 2,86 2,72 2,05 

  

P11 

κόπελορ 

P12 

Αμοπγόρ 

P13                 

Ρόδορ 

P14 

Κοςθονήζια 

P15 Πελοπόννηζορ/ 

Μεζζηνία 

P16                     

Κεθαλονιά 

P17            

Παξοί 

P18                  

Μςπηώο 

P19                             

ανηοπίνη 

Days 1925 1910 1921 1929 1921   1922 1933 1920 1926 

Mean 0,17 0,19 0,22 0,25 0,25   0,22 0,20 0,21 0,23 

St Dev 0,22 0,21 0,23 0,27 0,30   0,27 0,25 0,24 0,25 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Q1 0,04 0,07 0,07 0,08 0,06   0,06 0,05 0,07 0,08 

Median 0,10 0,12 0,14 0,16 0,14   0,13 0,11 0,13 0,15 

Q3 0,21 0,25 0,27 0,31 0,31   0,28 0,25 0,27 0,29 

Max 2,10 1,85 1,80 2,19 3,06   2,31 1,97 2,18 2,36 
 

Ξίλαθαο 10.29 Ππγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο (Wh/m2) ζηνπο επηιεγέληεο ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα.
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Δηθόλα 10.72 Δλεξγεηαθή ππθλφηεηα (Wh/m2) γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, έπεηηα απφ επεμεξγαζία αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ.
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Αληίζηνηρα, γηα ηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν νη ηηκέο ηεο θπκαηηθήο ελεξγεηαθήο 
ππθλφηεηαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 10.30 θαη νπηηθνπνηνχληαη ζηνλ ράξηε (εηθφλα 
10.73). 

 
E 

(Wh/m
2
) 

C01 C02  C03  C04  C05  C06  

Days 1906 1896 1886 1856 1877 1793 

Mean 0,22 0,23 0,21 0,21 0,22 0,19 

St Dev 0,30 0,33 0,28 0,31 0,30 0,28 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

Median 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,10 

Q3 0,27 0,26 0,25 0,23 0,25 0,22 

Max 3,14 3,62 2,83 3,67 3,48 3,55 
 

Ξίλαθαο 10.30 Ππγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο (Wh/m2) ζηνπο επηιεγέληεο 

ζηαζκνχο ζηελ Θχπξν. 

 

 

 
 

Δηθόλα 10.73 Δλεξγεηαθή ππθλφηεηα (Wh/m2) γηα ηνλ θππξηαθφ ρψξν, έπεηηα απφ επεμεξγαζία 

αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Έλαο άιινο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην απνηειεί ε θπκαηηθή ηζρχο ή ξνή ελέξγεηαο (Ο). Ζ 

θπκαηηθή ηζρχο εμαξηάηαη απφ ην ζεκαληηθφ χςνο θπκάησλ (Hs)  θαη ηελ πεξίνδν Ρ (ζρέζε 

8.33). Δπεηδή δελ δηαηίζεληαη κεηξήζεηο πεξηφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο P, 

ππνζέηνληαη δηάθνξεο ηηκέο πεξηφδνπ βαζηδφκελνη ζην γεγνλφο φηη  νη θπκαηηζκνί αλέκνπ 

(wind waves) αληηζηνηρνχλ ζε πεξηφδνπο απφ Ρ=0.5s έσο Ρ=15s. Δπηιέγεηαη ν ππνινγηζκφο 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θπκαηηθή ηζρχ γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 1, 3, 5, 8 θαη 10s 

αληίζηνηρα. Πηνλ πίλαθα 10.31 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο: 

 

 

 P(kW/m) T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s 

P01 0,50 1,50 2,50 4,00 5,00 

P02 0,77 2,30 3,83 6,12 7,65 

P03 0,63 1,88 3,13 5,01 6,26 

P04 0,57 1,72 2,87 4,58 5,73 

P05 0,62 1,87 3,12 4,99 6,23 

P06 0,72 2,15 3,58 5,73 7,17 

P07 0,49 1,47 2,46 3,93 4,92 

P08 0,48 1,43 2,38 3,81 4,76 

P09 0,48 1,44 2,40 3,84 4,80 

P10 0,49 1,46 2,43 3,89 4,87 

P11 0,49 1,48 2,47 3,95 4,94 

P12 0,56 1,67 2,78 4,45 5,57 

P13 0,62 1,86 3,09 4,95 6,19 

P14 0,72 2,16 3,60 5,76 7,20 

P15 0,70 2,11 3,52 5,63 7,04 

P16 0,64 1,92 3,20 5,13 6,41 

P17 0,58 1,73 2,88 4,61 5,76 

P18 0,60 1,80 3,01 4,81 6,01 

P19 0,66 1,98 3,30 5,29 6,61 

 

Ξίλαθαο 10.31 Κέζεο ηηκέο γηα ηελ ηζρχ ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο (kW/m) ζηνπο επηιεγέληεο ζηαζκνχο 

ζηελ Διιάδα. 

 

Γηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ χςνπο θχκαηνο Ζs, ε θπκαηηθή ηζρχο είλαη αλάινγε ηεο 

πεξηφδνπ Ρ. Νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο παξνπζηάδνληαη ζηε Γαχδν (P02), φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν θαη αθνινπζνχλ νη ζηαζκνί ζηα Θχζεξα (P06), ην Θνπθνλήζηα (P14) θαη 

ηελ Ξεινπφλεζζν (P15). 

 

Πηε κειέηε ησλ Emmanouil G., Galanis G., Kallos G., Zodiatis G., Kalogeri C., ην 

2015, πεξηέρεηαη έλαο ράξηεο (εηθφλα 10.74) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν 

WAM θαη απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο θπκαηηθήο πεξηφδνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε νπνία 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηε κέζε θπκαηηθή πεξίνδν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2010.  
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Δηθόλα 10.74  Κέζε θπκαηηθή πεξίνδνο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζην δηάζηεκα 2001-2010.  

Ξεγή: http://www.ewea.org/offshore2015/conference/allposters/PO173.pdf 

 

 Πχκθσλα κε ην ράξηε (εηθφλα 10.74), ε θπκαηηθή πεξίνδνο ζηνλ ειιαδηθφ 

ππεξάθηην ρψξν θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 s, κε ηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ λα απμάλεηαη πξνο ηε 

λφηηα πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο.   

 

 Αληίζηνηρα, ζηελ ίδηα κειέηε νη ηηκέο ηεο θπκαηηθήο  ηζρχνο πνπ ππνινγίδεηαη απφ 

θπκαηηθά κνληέια ζπλνςίδεηαη ζηνλ ράξηε (εηθφλα 10.75).    

 

 
Δηθόλα 10.75 Κέζε θπκαηηθή ηζρχο (kW/m) γηα ηνλ ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν, φπσο πξνέθπςε απφ ην 

θπκαηηθφ κνληέιν WAM. 

Ξεγή: http://www.ewea.org/offshore2015/conference/allposters/PO173.pdf 
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 Ν αληίζηνηρνο ράξηεο ηεο θπκαηηθήο ηζρχνο φπσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηκή ηεο θπκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ επηιέρζεθε ίζε κε 5s, 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 10.76. 

 

 
 

Δηθόλα 10.76 Σάξηεο θπκαηηθήο ηζρχνο (kW/m) γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, έπεηηα απφ επεμεξγαζία 

δνξπθνξηθψλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα T=5s.  

 

Αληίζηνηρα, γηα ηνλ θππξηαθφ ρψξν θπκαηηθή ηζρχ, φπσο ππνινγίδεηαη γηα ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο 1, 3, 5, 8 θαη 10s, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 10.32. 

 

  T=1s T=3s T=5s T=8s T=10s 

C01 0.64 1.92 3.20 5.13 6.41 

C02  0.64 1.93 3.22 5.16 6.45 

C03  0.60 1.81 3.02 4.84 6.04 

C04  0.60 1.79 2.99 4.78 5.98 

C05  0.62 1.86 3.09 4.95 6.19 

C06  0.55 1.66 2.77 4.44 5.54 
 

Ξίλαθαο 10.32 Ππγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ ηζρχ ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο (kW/m) ζηνπο 

επηιεγέληεο ζηαζκνχο ζηελ Θχπξν. 

 
Κε βάζε πξφζθαηε κειέηε, ε θπκαηηθή ηζρχο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Θχπξνπ 

θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 2KW/m (εηθφλα 10.77). Κηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο απνηειεί ε δπηηθή 

πιεπξά ηεο Θχπξνπ θαζψο εθεί παξαηεξνχληαη νη κέγηζηεο ηηκέο 2.5 KW/m, ζε αληίζεζε κε 

ηε βφξεηα, λφηηα θαη αλαηνιηθή πιεπξά, φπνπ νη ηηκέο ηεο κέζεο θπκαηηθήο ηζρχνο είλαη 

κηθξφηεξεο ηνπ 1KW/m (Zodiatis et al., 2014). 
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Δηθόλα 10.77 Κέζε θπκαηηθή ηζρχο (kW/m) γηα ηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν, φπσο πξνέθπςε απφ ην 

θπκαηηθφ κνληέιν WAM.  

Ξεγή: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148114002158 

 

Ρα ζεκεία C01, C03, αλήθνπλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Θχπξνπ θαη γηα θάζε ηηκή 

πεξηφδνπ πνπ ππνζέηεηαη έρνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο θπκαηηθήο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζεκεία. Ζ ηνπνζεζία C02 παξφιν πνπ είλαη λφηηα, βξίζθεηαη αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο 

ζπλεπψο θαη ζε απηή παξνπζηάδνληαη πςειέο ηηκέο ζηελ θπκαηηθή ηζρχ. Απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ewave κε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 10.32, πξνθχπηεη φηη  

ε θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηα ζεκεία C01, C02, C03 είλαη ηα 5s, ελψ γηα ηα ππφινηπα ηα 

3s. Πην ράξηε (εηθφλα 10.78) παξνπζηάδεηαη ε θπκαηηθή ηζρχο γηα ηνλ θππξηαθφ ρψξν, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 10.78 Σάξηεο θπκαηηθήο ηζρχνο (kW/m) γηα ηνλ θππξηαθφ ρψξν, έπεηηα απφ επεμεξγαζία 

δνξπθνξηθψλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα θπκαηηθή πεξίνδν T=3s.  

 

 

Θαηαιήγνληαο,  απφ ηελ αλάιπζε ησλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνεγήζεθε, 

πξνέθπςε φηη νη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ είλαη ε λφηηα πιεπξά ηεο Θξήηεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ν ζαιάζζηνο ρψξνο 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ξάθνπ γηα ηελ Θχπξν. Πηελ πεξηνρή ηεο Θξήηεο ε θπκαηηθή 

ηζρχο ιακβάλεη κέζεο ηηκέο ηεο ηάμεο ησλ 4 KW/m θαη αληίζηνηρα, ζηελ Ξάθν 2 KW/m. Νη 

θπκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδνληαη ζηαζεξέο πιήλ φκσο, ήπηεο. Θαηά 

ζπλέπεηα ε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ απαηηεί ηελ 

εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ελέξγεηαο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ψζηε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

λα είλαη αμηνπνηήζηκε θαη λα απνηειεί ιχζε ζην ππάξρνλ ελεξγεηαθφ πξφβιεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ΚΔΡΔΡΟΝΞΔΗΠ ΘΚΑΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα θχκαηα απνηειεί κηα ρακειήο ζπρλφηεηαο 

πεγή ελέξγεηαο. Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο είλαη απαξαίηεηε ε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαηάιιειεο ζπρλφηεηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζην ειεθηξηθφ 

δίθηπν. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θπκαηηθήο ελέξγεηαο είλαη νπζηαζηηθά 

ζπζθεπέο ζπγθνκηδήο θαη κεηαηξνπήο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Νη ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή είλαη πνιιψλ 

εηδψλ, θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δηαθαλεί κηα ηερλνινγία ε νπνία λα ππεξηζρχεη έλαληη ησλ 

άιισλ. Νη δηαθνξεηηθέο απηέο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ φρη κφλν 

δηαθνξεηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθέο γηα "ζχιιεςε" ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, αιιά 

επίζεο δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία κεζφδσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δειαδή, ζπζηήκαηα Power Take off-PTO (Khan, Bhuyan, 2009). Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε ηα 

θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη, έλαο πξψηνο δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ 

αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο είλαη ζε πισηά ή ζηαζεξά. Ρα πισηά ζπζηήκαηα 

παξάγνπλ ελέξγεηα απφ απφ ηελ αξκνληθή θίλεζε ηνπ πισηνχ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ελψ ηα ζηαζεξά απφ ηελ θίλεζε κηαο ζηαζεξήο ηνπξκπίλαο ζην εζσηεξηθφ. Αθφκε, νη 

θπκαηηθέο ζπζθεπέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζέζε θαη ην βάζνο ζην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ (επάθηηα, παξάθηηα ή ππεξάθηηα) ή κε ηε κέζνδν πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ απφζπαζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Νη παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζπζθεπήο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο αιιά θαη κε 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηή πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί. Όζνλ αθνξά ηε ζπζθεπή, 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επηινγή απνηεινχλ ην κέγεζνο (size), ε απιφηεηα 

(simplicity), ε αμηνπηζηία (reliability), ε βησζηκφηεηα (survivability) θαη ην θφζηνο (cost). Ρν 

κέγεζνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο θαη έλαλ πεξηνξηζκφ εηδηθά 

γηα πεξηπηψζεηο πξνθπιαγκέλσλ ζαιαζζψλ ή ζαιαζζψλ κε έληνλε χπαξμε λεζηψλ. Ρν 

ζχλζεην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απαηηεί απιφηεηα ζηηο ζπζθεπέο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπληήξεζε θαη αλζεθηηθφηεηα ψζηε νη ζπζθεπέο λα  επηβηψλνπλ ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε αμηνπηζηία ηεο ζεσξεηηθήο 
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απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο πνπ ειέγρεηαη κε ηε δνθηκή ησλ ζπζθεπψλ ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ζάιαζζαο. Ρέινο, ην θφζηνο ζηα ζηάδηα θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζπζθεπήο είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε. Θάζε ζπζθεπή αλάινγα ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη θαηάιιειε γηα 

δηαθνξεηηθά είδε πεξηβάιινληνο. Θξίζηκνη παξάγνληεο απνηεινχλ ην βάζνο ηεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο, ε εγγχηεηα ζηελ αθηή, ην θπκαηηθφ δπλακηθφ, ε αηζζεηηθή ζην πεξηβάιινλ (γηα 

εγθαηαζηάζεηο θνληά ζηελ αθηή), ε ελαξκφληζε κε ην θπζηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο (γηα 

παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο).   

 

Κέρξη ζήκεξα, έρνπλ ρνξεγεζεί εθαηνληάδεο άδεηεο επξεζηηερλίαο ηέηνησλ 

ζπζθεπψλ, φκσο ν δξφκνο απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο κέρξη ηελ ηειηθή αλάπηπμε θαη έιεγρν 

ηεο ζπζθεπήο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Απφ ηηο πξψηεο ζπζθεπέο εθαξκφζηεθε κηα 

ad-hoc δηαδηθαζία ε νπνία πνιιέο θνξέο δηαθξηλφηαλ απφ επηπνιαηφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ζεκαληηθψλ απσιεηψλ θαη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ελψ ζπρλά 

αλέθππηε ην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα.  Δπηρεηξψληαο κηα 

νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε, θαζνξίζηεθε απφ ηε NASA ε Ρερλνινγία ζπγθεθξηκέλσλ Δπηπέδσλ 

Δηνηκφηεηαο (Technology Readiness Levels, TRL), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ πνιιά 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη έρεη εθαξκνγή θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ζπζθεπψλ αμηνπνίεζήο ηεο. Κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο EquiMar (βι. ππνελφηεηα 

4.1.2), πηνζεηήζεθε ε πξαθηηθή ηεο χπαξμεο ησλ επηπέδσλ εηνηκφηεηαο θαη άιισλ κέηξσλ 

ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο θαη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη σο ε θχξηα 

κέζνδνο αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο ζηηο ΖΞΑ θαη ηελ Δπξψπε. Πηελ εηθφλα 11.1 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο μεθηλψληαο απφ ην ζρεδηαζκφ κνληέισλ κηθξήο 

θιίκαθαο (1:25-100) θαη δηεμάγνληαο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζε νκαιέο θαη κε, 

ζπλζήθεο. Πηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ξεαιηζηηθέο 

ζπλζήθεο, επίζεο ζε δεμακελή, ζε κεγαιχηεξε φκσο θιίκαθα (1:10-25). Πην επφκελν βήκα, 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλήζσο 

ζηα ζχγρξνλα θέληξα δνθηκψλ (εηθφλα Ξ.16, ζηνλ Άηιαληα) θαη εθηηκάηαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Πην ηέηαξην ζηάδην έλα βήκα πξηλ ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο 

ζηελ αγνξά, ην πξσηφηππν εγθαζίζηαηαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Ρέινο, ζην πέκπην ζηάδην 

δνθηκάδεηαη ε ιεηηνπξγία δηάηαμεο 3-5 ζπζθεπψλ πιήξνπο θιίκαθαο. (MARINET). 

 

Ρα ζαιάζζηα θέληξα δνθηκψλ (εηθφλα Ξ.1, ζηνλ Άηιαληα) έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δηαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, δίθηπα ζπλδεδεκέλα κε ζεκαληήξεο, εθπαηδεπκέλν 

θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Ζ αλάπηπμε ησλ θέληξσλ δνθηκψλ 

αλνηρηήο ζάιαζζαο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα, 

δηεπθνιχλεη ηεο δηνηθεηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο θαη επηηξέπεη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία 

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξσηνηχπσλ. Ππγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ 

εηήζηα έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ OES, γηα ην 2014, παξνπζηάδνληαη ηα θέληξα δνθηκψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε.  

 

Ρν Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαζέηεη ηξία παγθφζκηαο θιάζεο θέληξα δνθηκψλ ζηε 

ζάιαζζα (EMEC, WaveHub, FaBTest) θαη κηα ηζρπξή δέζκεπζε απφ ηελ Θπβέξλεζε λα 

ζηεξίμεη ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ρν Δπξσπατθφ 

Θέληξν Θαιάζζηαο Δλέξγεηαο (EMEC), ζηα λεζηά Όξθλετ (Πθσηία), εμαθνινπζεί λα 

πξνζειθχεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Ρν θέληξν δνθηκψλ Wave Hub, ζηε Λφηηα Αγγιία, δηαζέηεη 

ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ην FaBTest ιεηηνπξγεί σο κηα κε-δηαζπλδεδεκέλε πεξηνρή, 

απφ ην Λνέκβξην ηνπ 2011. 

 

Ζ Ηξιαλδία δηαζέηεη έλα θέληξν δνθηκψλ γηα κνληέια θιίκαθαο ¼ Galway Bay θαη 

αλαπηχζζεη ην θέληξν AMETS (Atlantic Marine Energy Test Site), πνπ βξίζθεηαη ππεξάθηηα 

ζην Belmullet, γηα ηνλ έιεγρν κνληέισλ πιήξνπο θιίκαθαο, ζηνλ αλνηρηφ  σθεαλφ. 

 

Πηελ Ξνξηνγαιία ιεηηνπξγνχλ ηξία θέληξα δνθηκψλ πνπ απνηεινχλ ππνδνκέο 

ππνζηήξημεο γηα ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα: ην θπκαηηθφ πάξθν Pico, νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ 



168 
 

Aguçadoura θαη ε Pilot Zone. Πηελ αλνηρηή ζάιαζζα ηεο Aguçadoura είλαη εγθαηεζηεκέλν 

θέληξν δνθηκψλ ζην νπνίν ειέγρζεθαλ θαηά ην 2004 ε ζπζθεπή AWS θαη ην 2008 ε 

Pelamis. 

 

Πηε Γαλία, ην εζληθφ θέληξν δνθηκψλ γηα κεηαηξνπείο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

(DanWEC) ζπκπεξηιάβεη ηελ πεξηνρή Nissum Bredning ζηελ νπνία ειέγρνληαη κνληέια 

θιίκαθαο 1:10. 

 

Ρν Βέιγην δηαζέηεη θέληξν δνθηκψλ πεξίπνπ 1 ρικ απφ ην Ιηκάλη ηεο Νζηάλδεο. 

 

Πηε Πνπεδία, ππάξρνπλ δχν πεξηνρέο δνθηκήο, ην θέληξν δνθηκψλ θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο Lysekil  θαη ην θέληξν Söderfors, πνπ ιεηηνπξγνχλ  ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο 

Νπςάια. Δλψ έλα ηξίην θέληξν δνθηκψλ, ην Sotenäs, βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε, κε 

επηθεθαιήο ηελ  Seabased Industry AB  ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Fortum. 

 

Ρέινο, ην θέληξν Runde Environmental Centre (REC),  βξίζθεηαη ζην λεζί Runde, 

ζηα αλνηθηά ηεο δπηηθήο λνξβεγηθήο αθηήο θαη είλαη έλα εξεπλεηηθφ θέληξν κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζαιάζζηα βηνινγία θαη σθεαλνγξαθία ελψ είλαη δηαζέζηκα γηα ηε δνθηκή 

ζπζθεπψλ WEC. 

 

 
Δηθόλα 11.1 Γνκεκέλν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηε  θπκαηηθή ελέξγεηα.  

Ξεγή: http://www.fp7-marinet.eu/about_test-stages-protocol.html 

 

Πηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ 

αλάινγα κε ηε βαζηθή αξρή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε κηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

Ρα παξαδείγκαηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα 

εηνηκφηεηαο (TRL), ελψ πνιιά είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ζάιαζζαο. 

http://www.fp7-marinet.eu/about_test-stages-protocol.html
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11.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 
 

Κε ηελ πξψηε άδεηα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ ηα θχκαηα ζηνλ Γάιιν κεραληθφ Pierre Girard, ην 1799, άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ 

εθεχξεζε παξφκνησλ ζπζθεπψλ κε απνηέιεζκα απφ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1855 έσο 1973 

λα έρνπλ επηλνεζεί πάλσ απφ 340 παηέληεο γηα ηελ παξαγσγή θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ν 

Yoshio Masuda  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε 1940 αλέπηπμε κηα ζεκαδνχξα πινήγεζεο πνπ ηξνθνδνηνχληαλ 

απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ θαη ήηαλ  εμνπιηζκέλε κε έλαλ αεξνζηξφβηιν, πνπ αξγφηεξα 

νλνκάζηεθε σο ηαιαληεπφκελε πδάηηλε ζηήιε (OWC) (βι. 12.1.4). Απηέο νη ζεκαδνχξεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηρεηξεζηαθά ζηελ Ηαπσλία απφ ην 1965 θαη αξγφηεξα ζηηο ΖΞΑ (Falcao, 

2010). Νη ππνζηεξηθηέο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα επαλήιζαλ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εθηηλάρζεθε απφ U.S. $7 

(1970) ζε U.S. $38 (1974). Ρφηε ζηηο ΖΞΑ μεθίλεζε ε απνηπρεκέλε ηειηθά πξνζπάζεηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ελψ ζηε Βξεηαλία επηθεληξψζεθαλ ζηελ ελέξγεηα 

απφ ηα θχκαηα. Ζ πξνζπάζεηα έιεμε ζε πξψηε θάζε άδνμα ην 1983 κε ηε δηαπίζησζε φηη ε 

ηερλνινγία δελ ήηαλ ψξηκε θαη ην θφζηνο ήηαλ πνιχ πςειφ. Έθηνηε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζηε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο επέζηξεςε ζηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη ζηα 

κεραλνπξγεία ησλ εθεπξεηψλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ζ εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηηο πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο, θαζψο θαη νη γλψζεηο απφ 

ηελ ηερλνινγία εμφξπμεο θαη παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο λέαο γεληάο κεραλψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα. 

Αθνινπζνχλ νη θχξηνη ηχπνη κεραλψλ κε βάζε ηε κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

απφζπαζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

 

11.1.1 Δμαζζελεηήο θπκαηηζκώλ (Attenuator) 

 

Ζ ζπζθεπή απηή αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πισηψλ ζπζθεπψλ. Όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 11.2, είλαη κηα 

καθξφζηελε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη  

θάζεηα επζπγξακκηζκέλε πξνο ην κέησπν ηνπ 

θχκαηνο. Απνηειείηαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο βξαρίνλεο θαη νπζηαζηηθά 

επηπιέεη επί ησλ δηεξρφκελσλ θπκάησλ θαη 

απνζπά ηελ ελέξγεηα ηνπο κε ηελ επηιεθηηθή 

δέζκεπζε ησλ θηλήζεσλ θαζ' φιν ηεο ην 

κήθνο. Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμαζζελεηή ηα 

αξζξσηά ζπζηήκαηα αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο 

ηνπ θπκαηηζκνχ πξνθαινχλ ηελ θίλεζε 

εκβφισλ (hydraulic ramps) πνπ ζπκπηέδνπλ  

ην πδξαπιηθφ πγξφ πνπ πεξηέρεηαη ζε 

ζπζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δίλνπλ θίλεζε ζε πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο (hydraulic motors). 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ θηλεηήξα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή κέζσ ηεο 

γελλήηξηαο (electrical generator).  

 

Έλα ζεκεξηλφ παξάδεηγκα εμαζζελεηή θπκαηηζκψλ είλαη ε ζπζθεπή Pelamis (εηθφλα 

11.3). Δίλαη έλαο εκη-βπζηζκέλνο κεηαηξνπέαο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ απνηειείηαη απφ 

θπιηλδξηθά ηκήκαηα θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλδέεηαη κε ην επφκελν αξζξσηά, ε ιεηηνπξγία 

ησλ νπνίσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 11.4. Ζ ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε κηα γελλήηξηα. Ζ 

Pelamis  είλαη αγθπξνβνιεκέλε ζε βάζε λεξνχ άλσ ησλ 50m, έρεη κήθνο 140 m θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο ζπζθεπήο είλαη ηέηνηνο ψζηε ε θαηεπζπληήξηα επηθεθαιίδα λα δηαηεξείηαη 

θάζεηα πξνο ηελ επεξρφκελε θαηεχζπλζε ηνπ θχκαηνο πνπ πξνεθηηκάηαη κε ηε βνήζεηα 

Δηθόλα 5.  Δηθόλα 11.2 Δμαζζελεηήο θπκαηηζκψλ.                                      

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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αλεκνδεηθηψλ. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο εμφδνπ είλαη 750 kW γηα ην πην πξφζθαην κνληέιν P2. 

Ρε ζπζθεπή αλέπηπμε θαη εθκεηαιιεχεηαη εκπνξηθά ε εηαηξεία Pelamis Wave Power Ltd (πνπ 

εδξεχεη ζηε Πθσηία θαη πξηλ ήηαλ γλσζηή σο Ocean Power Delivery Ltd). Ξξνηεξαηφηεηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο είλαη ε ηθαλφηεηα επηβίσζεο θαη ε ρξήζε εηνηκνπαξάδνηεο ηερλνινγίαο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζπζθεπέο,  ε Pelamis έρεη κειεηεζεί 

πεξηζζφηεξν (Cruz, 2008). Απηφο ν ηζρπξηζκφο βαζίδεηαη ζηηο δνθηκέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο δεμακελέο κε δηάθνξεο καθέηεο. Ν πίλαθαο (εηθφλα Ξ.15) παξνπζηάδεη ηηο πην 

ζεκαληηθέο δνθηκέο, αλαθέξνληαο ηελ θιίκαθα ηνπ κνληέινπ θαη ηε ζέζε ησλ δνθηκψλ. Πηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δνθηκέο ζπγθαηαιέγνληαη ε δνθηκή ηνπ πξσηφηππνπ ηεο ζην θέληξν 

δνθηκψλ ζην Orkney ηεο Πθσηίαο,  ην 2004/2005, ελψ απφ ην 2006 βξίζθεηαη ππφ εμέιημε ε 

εθαξκνγή ηεο ζε έλα κηθξφ πάξθν (δει., δηάηαμε 3 κνλάδσλ) ζηε βφξεηα Ξνξηνγαιία ζηα 

πιαίζηα κηαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ θνξέα αλάπηπμεο έξγσλ ΑΞΔ Enersis, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί εθεί ην πξψην δηαζπλδεδεκέλν θπκαηηθφ πάξθν ζηνλ θφζκν 

(Falcao, 2010). 

 

 
 

Δηθόλα 11.3 Pelamis.  

Ξεγή: http://www.emec.org.uk/about-us/wave-clients/pelamis-wave-power/ 

 

 
 

Δηθόλα 11.4 Ζ ηερλνινγία ηεο ζπζθεπήο Pelamis. 

Ξεγή: http://hydropower.inl.gov/hydrokinetic_wave/pdfs/day1/09_heavesurge_wave_devices.pdf 

 

Δθηφο ηεο ζπζθεπήο Pelamis πνπ είλαη επξέσο γλσζηή, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη 

θαη ε ζπζθεπή Dexa-Wave (εηθφλα 11.5), δαλέδηθεο θαηαζθεπήο, ε νπνία απνηειεί έλα 

κεηαηξνπέα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε κνξθή ζρεδίαο πνπ δηαζέηεη πδξαπιηθά έκβνια γηα ηελ 

αληίζηαζε ζηελ θίλεζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα ην κνληέιν θιίκαθαο 1:20 ελψ έλα κνληέιν κεγαιχηεξεο 

θιίκαθαο 1:10 ηνπνζεηήζεθε πξνζσξηλά ζηηο αθηέο θνληά ζηελ πφιε Aalborg, ζηε Γαλία, 

ζηηο εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκψλπκνπ παλεπηζηεκίνπ. Πην άκεζν κέιινλ 

πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε ελφο κνληέινπ θιίκαθαο 1:5 ζην ιηκάλη Hanstholm ή θαη ζην 

http://www.emec.org.uk/about-us/wave-clients/pelamis-wave-power/
http://hydropower.inl.gov/hydrokinetic_wave/pdfs/day1/09_heavesurge_wave_devices.pdf
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θηφξδ Nissum Bredning, ζηε Γαλία φπνπ εγθαζίζηαηαη θέληξν δνθηκψλ (Ruol, Zanuttigh, 

Martinelli, Kofoed θαη Frigaard, 2010). 

 

 
 

Δηθόλα 11.5 Ππζθεπή DEXA-WAVE (αξηζηεξά) θαη βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο (δεμηά).  

Ξεγή: http://vbn.aau.dk/files/47412328/Near_ Shore_Floating_Wave_Energy_Converters. pdf 

 

11.1.2  Πεκεηαθόο Απνξξνθεηήο (Point Absorber) 

 

  Αλήθεη ζηηο πισηέο θαηαζθεπέο.  

Απνξξνθά ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα απφ θάζε 

δηεχζπλζε κέζσ ησλ θηλήζεψλ ηεο ζηελ 

επηθάλεηα ησλ πδάησλ ή θνληά ζε απηή, γη 

απηφ απνηειεί κηα κε θαηεπζπληήξηα ζπζθεπή 

θαζψο νη ζεκεηαθνί απνξξνθεηέο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ εηζεξρφκελα θχκαηα απφ νπνηαδήπνηε 

γσλία πξφζπησζεο (εηθφλα 11.6). Έρεη κηθξέο 

δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ηππηθφ κήθνο 

θχκαηνο, κε δηάκεηξν ζπλήζσο ηεο ηάμεο ησλ 

ιίγσλ κέηξσλ. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζεκεηαθήο απνξξφθεζεο ζεκαίλεη βαζηθά ηελ 

ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ελέξγεηαο κηαο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο. Πε ζρέζε κε ην νπζηαζηηθά ίδην θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα 

ξαδηνθχκαηα (π.ρ. αθνπζηηθά), ην θαηλφκελν απηφ θαιείηαη «θαηλφκελν θεξαίαο». Νη 

ζρεδηαζκνί ηχπνπ ζεκαδνχξαο, γηα παξάδεηγκα, ελεξγνχλ σο ζεκεηαθνί απνξξνθεηέο. 

Ρππηθά, φρη φκσο θη απαξαίηεηα, νη πισηνί απηνί ζρεδηαζκνί είλαη αμνλνζπκκεηξηθνί. Ζ πάλσ 

θαη θάησ θίλεζε ηνπ επηπιένληνο ζψκαηνο εμαηηίαο ησλ θπκαηηζκψλ, κεηαηξέπεηαη ζε 

πεξηζηξνθηθή ή θηλεηηθή ή πδξαπιηθή ελέξγεηα. Απφ ηελ ελέξγεηα απηή κέζσ ηεο γελλήηξηαο 

παξάγεηαη ειεθηξηζκφο ν νπνίνο δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν κέζσ θαισδίσλ ζχλδεζεο. Γηα ηα 

ζπλήζε θχκαηα, ε ελέξγεηα πνπ αηρκαισηίδεηαη απφ ηε ζπζθεπή είλαη πην απνδνηηθή φηαλ ε 

ηδηνζπρλφηεηα ηεο ζπζθεπήο είλαη θνληά ζηελ θπξίαξρε ζπρλφηεηα ησλ επεξρφκελσλ 

θπκαηηζκψλ. 

 

Πεκεξηλά παξαδείγκαηα ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη νη ζπζθεπέο Wavebob, OPT 

PowerBuoy θαη Aquabuoy. Υζηφζν, παξάδεηγκα κε αμνλνζπκκεηξηθνχ ζεκεηαθνχ 

απνξξνθεηή, κε ζρεδφλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη θαη ε ζπζθεπή SeaREV.  

 

Ν ζεκεηαθφο απνξξνθεηήξαο PowerBuoy ηεο Ocean Power Technologies (OPT) 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ εμήο κεραληζκφ: ην αλεβνθαηέβαζκα ησλ θπκάησλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα 

πξνθαιεί ηελ ειεχζεξε θαηαθφξπθε ηαιάλησζε ηνπ πισηνχ ζψκαηνο ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

κεραληθή ηαιάλησζε κεηαηξέπεηαη, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο PTO (Power Take-Off), γηα λα 

θηλήζεη κηα ειεθηξηθή γελλήηξηα (εηθφλα 11.7). Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κεηαθέξεηαη ζηε ζηεξηά κέζσ ελφο ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ ηζρχνο.(OPT) 

 

Δηθόλα 7 Δηθόλα 11.6. Πεκεηαθφο Απνξξνθεηήο                 

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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Δηθόλα 11.7 Πεκεηαθφο απνξξνθεηήξαο PowerBuoy ηεο OPT.                                                                    

Ξεγή: http://www.oceanpowertechnologies.com/powerbuoy/ 

 

Ρν ζχζηεκα Wavestar (εηθφλα 11.8) αληιεί ελέξγεηα απφ ηελ θαηαθφξπθε θίλεζε 

ησλ θπκαηηζκψλ. Νη ζεκεηαθνί απνξξνθεηέο ζπλδένληαη κε κηα πιαηθφξκα πνπ βξίζθεηαη 

ζηαζεξή ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. Ζ θίλεζε ησλ πισηήξσλ κεηαηξέπεηαη ζε πδξαπιηθή θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνθαιείηαη  πεξηζηξνθή ηεο γελλήηξηαο παξάγνληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ 

ζπζθεπή έρεη δνθηκαζηεί εξγαζηεξηαθά ζε θιίκαθα 1:40 ζηε δεμακελή ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ζην Aalborg, ην 2004. Απφ ηφηε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο δπν δνθηκέο ζε κνληέια 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Κηα δνθηκή πξαγκαηνπνηήζεθε  ην 2005 ζην Nissum Bredning κε 

κνληέιν θιίκαθαο 1:10 ελψ ην επφκελν κνληέιν θιίκαθαο 1:2 θαη ηζρχνο 600 kW 

εγθαηαζηάζεθε ην 2009 ζην Hanstholm, ηεο Γαλίαο. 

 

 
 

Δηθόλα 11.8 Ζ ζπζθεπή Wavestar -αξηζηεξά θαη δεμηά, ην θέληξν εξεπλψλ ζην θηφξδ Nissum 

Bredning, ζηε Γαλία.  

Ξεγή: http://wavestarenergy.com/projects 

 

Ζ ζπζθεπή Oceanus 2 (εηθφλα 11.9) ηεο εηαηξείαο Seatricity δνθηκάζηεθε ην 2012 

ζην θέληξν EMEC, ζηε Πθσηία θαη ην 2014 ζην WaveHub ζηε βφξεηα αθηή ηεο 

Θνξλνπάιιεο. 

 

http://wavestarenergy.com/projects
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Δηθόλα 11.9 Oceanus 2 ζην EMEC.                                                                                                                             

Ξεγή: http://seatricity.com/gallery/ 

Ρν ζχζηεκα Ceto αλήθεη επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ 

θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ην λεξφ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ κεγάιεο 

θαηαηγίδεο θαη αφξαην απφ ηελ αθηή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ  παξνρή λεξνχ 

πςειήο πίεζεο ζηε μεξά κέζσ ελφο ππνζαιάζζηνπ ζσιήλα, νδεγψληαο ην ζε 

πδξνειεθηξηθέο ηνπξκπίλεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (εηθφλα 11.10). Ρν λεξφ πςειήο 

πίεζεο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηε ζηεξηά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηπιένλ γηα αθαιάησζε. 

(Carnegie Wave Energy) 

 

 
 

Δηθόλα 11.10 Ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο Ceto.  

Ξεγή: http://www.carnegiewave.com/ceto-technology/ceto-freshwater.html 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

11.1.3 Ξαιιόκελνη κεηαηξνπείο ησλ θπκαηηθώλ θιπδσληζκώλ 

(Oscillating Wave Surge Converter-OWSC) 

 

Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ 

ππνζαιάζζηεο επίπεδεο πιάθεο νη νπνίεο 

εδξάδνληαη πάλσ ζε πεξηζηξεθφκελν 

βξαρίνλα πνπ είλαη αγθπξσκέλνο θνληά ζηνλ 

ππζκέλα, ζε κέζα πξνο κηθξά βάζε λεξνχ (7-

15m). Ν βξαρίνλαο ηαιαληεχεηαη σο 

αλάζηξνθν εθθξεκέο ιφγσ ηεο θίλεζεο ησλ 

ζσκαηηδίσλ λεξνχ ησλ θπκάησλ(εηθφλα 

11.11). Πε γεληθέο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη ζε 

πεξηνρέο θνληά ζηελ αθηή, φπνπ ε θίλεζε 

ζησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ λεξνχ έρεη  

ειιεηςνεηδέο ζρήκα. Απηέο νη ζπζθεπέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κπξνο-πίζσ νξηδφληηα 

θίλεζε ησλ θπκάησλ (surge) ψζηε λα 

πξνθιεζνχλ παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο ζην 

ζψκα θαηά ηελ νξηδφληηα θαηεχζπλζε. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ επίπεδσλ πιαθψλ θαηά ηελ 

πεξηζηξνθηθή ηνπο θίλεζε ζπιιέγεηαη κέζσ εκβνινθφξνπ αληιίαο, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηνλ 

θηλεηήξα πνπ θηλεί ηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα.  

 

Πεκεξηλά παξαδείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε ππνβξχρηα ζπζθεπή 

Waveroller θαη ε ζπζθεπή Oyster.  

 

Ρν πην πξφζθαην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο λέαο γεληάο κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο νλνκάδεηαη "Simple Underwater Renewable Generation of Energy" ή SURGE θαη 

αλαπηχρζεθε ην 2012 ζην Peniche ζηελ  Ξνξηνγαιία. Ρν πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηε 

δεκηνπξγία θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή απνηεινχκελν απφ ηξείο ζπζθεπέο Waveroller 

ηζρχνο 100 Kw ε θάζε κία (εηθφλα 11.12).  

 

 
 

Δηθόλα 11.12 Ξξφγξακκα SURGE, ζπζθεπή Waveroller.                                                                         

Ξεγή: http://aw-energy.com/projects/project-surge 

 

To Oyster (εηθφλα 11.13) είλαη έλαο κεηαηξνπέαο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ηεο 

ζθσηζέδηθεο εηαηξείαο Aquamarine Power, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ζε 

θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ αθηή. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012 άξρηζε ν έιεγρνο ηεο δεχηεξεο 

γεληάο Oyster 800, ζην εξγαζηήξην αλνηθηήο ζάιαζζαο ηνπ θέληξνπ EMEC, ζην Orkney. Ζ 

Aquamarine έρεη αλαπηχμεη παξφκνηα πξνγξάκκαηα  εθηφο απφ ηελ Πθσηία, ζηηο Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Ηξιαλδία. 

Δηθόλα 8.  Δηθόλα 11.11 OWSC                                             

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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Δηθόλα 11.13 Oyster, αλαπηχρζεθε απφ ηελ  Aquamarin Power.                                                                                           

Ξεγή: http://www.emec.org.uk/about-us/wave-clients/aquamarine-power/ 
 

11.1.4  Ξαιιόκελε πδάηηλε ζηήιε (Oscillating Water Column-OWC) 

 

 Κηα  ηαιαληεπφκελε πδάηηλε ζηήιε 

(εηθφλα 11.14) είλαη έλαο κεξηθψο βπζηζκέλνο 

ζάιακνο, αλνηθηφο πξνο ηελ θάησ πιεπξά ηνπ  

πξνο ηνλ ζαιάζζην ππζκέλα ψζηε λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εηζξνήο λεξνχ θαη αλνηρηφο ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ γηα λα εηζέξρεηαη αέξαο, ν 

νπνίνο εγθισβίδεηαη πάλσ απφ ηελ πδάηηλε 

ζηήιε. Ζ θαζ‟ χςνο θίλεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

λεξνχ ζπκπηέδεη θαη εθηνλψλεη πεξηνδηθά ηνλ 

αέξα ζηελ θαηαζθεπή, ε νπνία  ελεξγεί σο 

έκβνιν. Ν αέξαο δηέξρεηαη κέζα απφ 

αεξνζηξφβηιν γηα ηελ παξαγσγή θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχεηαη 

ζηε γελλήηξηα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ. Πεκεηψλεηαη φηη ν αεξνζηξφβηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθεηαη κε ηελ 

ίδηα θνξά, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα. Όηαλ ζρεδηάδνληαη ζσζηά 

γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζαιάζζεο, νη OWC ξπζκίδνληαη θαηάιιεια γηα ην 

επηθείκελν κήθνο θχκαηνο ψζηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο ηνπο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

ζπζθεπέο OWC κπνξεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθνί θαη παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεηαθήο απνξξφθεζεο.  Νη ζπζθεπέο OWC  βξίζθνληαη επάθηηα ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλεο ή 

παξάθηηα αγθπξσκέλεο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ηέινο κπνξεί λα είλαη αγθπξνβνιεκέλεο 

ππεξάθηηα, ζε κεγάια βάζε σο πισηά ζπζηήκαηα.  

 

Κέρξη ζήκεξα, ε ηερλνινγία πνπ έρεη εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν, θαη εγθαζίζηαηαη 

ζπρλφηεξα, είλαη ε ηαιαληεπφκελε ζηήιε λεξνχ (OWC). Ξξσηφηππα ζε πιήξε θιίκαθα ηεο 

ηαιαληεπφκελεο ζηήιεο λεξνχ, κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ αξθεηψλ δεθάδσλ 

θηινβάη (kW), θαηαζθεπάζηεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζαιάζζεο 

ζηε Λνξβεγία (Toftestallen, 1985), ηελ Ηαπσλία (Sanze, Niigata, Kujukuri, Sakata, ~1985-

90), ηελ Ηλδία (Vizhinjam,~1990), ηελ Ξνξηνγαιία (Pico/Azores, 1999) θαη ην ΖΒ (Islay, 

1986, LIMPET, 2000, Islay island, Scotland). 

 

Νη θιαζζηθέο OWC είλαη ζπζθεπέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηεο αθηήο κε 

παξαδείγκαηα φπσο ε Pico OWC (εηθφλα 11.15) θαη ε Limpet OWC (εηθφλα 11.16) ή 

ελζσκαηψλνληαη ζε θπκαηνζξαχζηεο (Mutriko OWC). Ζ LIMPET OWC πνπ ηνπνζεηήζεθε 

ζην ζθσηζέδηθν λεζί Islay, απνηειεί κηα απφ ηηο πην εθηεηακέλα κειεηεκέλεο ζπζθεπέο. Ζ 

ζπζθεπή ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2000 θαη εμππεξεηεί σο γελλήηξηα αιιά θαη γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ αξρηθή δηακφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαηέιεμε ζε κηα εγθαηάζηαζε 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 500 kW, ε νπνία φκσο κεηψζεθε πξαθηηθά ζε 250 kW, αθνχ θαηέζηε 

Δηθόλα 10.  Δηθόλα 11.14 Ξαιιφκελε πδάηηλε ζηήιε-OWC.                 

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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ζαθέο φηη ε ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ηζρχνο ηεο κνλάδαο είρε ππεξεθηηκεζεί θαηά ην ζηάδην 

ζρεδηαζκνχ ηεο. Ρν έξγν LIMPET ζπληνλίζηεθε απφ ην Ξαλεπηζηήκην Queens ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κπέιθαζη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

JOULE III.  

 
 

Δηθόλα 11.15 Δπάθηηα ηαιαληεπφκελε πδάηηλε ζηήιε OWC ζηηο Αδφξεο ην 1999 (Pico OWC). Πηελ 

εηθφλα δηαθξίλεηαη ε ηνπξκπίλα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ξεγή: http://www.save-pico-powerplant.org/ 

 

 
 

Δηθόλα 11.16 Δπάθηηα ηαιαληεπφκελε πδάηηλε ζηήιε OWC ζην λεζί Islay ζηε Πθσηία (Limpet OWC)  

Ξεγή: http://nnmrec.oregonstate.edu/wavegen-owc 

 

Σαξαθηεξηζηηθή ζπζθεπή πνπ εγθαζίζηαηαη θνληά ζηελ αθηή είλαη ε greenWAVE 

(εηθφλα 11.17) ηεο εηαηξείαο Oceanlinx, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα ξερά λεξά. Ζ ίδηα 

εηαηξεία έρεη θαηαζθεπάζεη ηε ζπζθεπή blueWAVE, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 6 

ζπζθεπψλ OWC θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα κεγάια βάζε κε ηζρχ 3MW. Ζ ζπζθεπή ειέγρζεθε ην 

2012 ζην θέληξν δνθηκψλ Pilot Zone, ζηελ Ξνξηνγαιία. 

 

 
 

Δηθόλα 11.17 GreenWEAVE 1MW single energy converter,  ηεο Oceanlinx.                                                        

Ξεγή: http://www.oceanlinx.com/news/news-7/143-newlookgreenwave 

http://www.save-pico-powerplant.org/
http://nnmrec.oregonstate.edu/wavegen-owc
http://www.oceanlinx.com/news/news-7/143-newlookgreenwave
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Πηα πισηά ζπζηήκαηα OWC αλήθεη ε OE Buoy (εηθφλα 11.18)  γηα ηελ νπνία έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηξεηο πιήξεηο δνθηκέο ζε θιίκαθα 1:50, 1:15 θαη 1:4. Ζ πξψηε θάζε 

δνθηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέληξν δξαπιηθήο θαη Λαπηηθήο Έξεπλαο (Hydraulics and 

Maritime Research Centre -HMRC) ζην παλεπηζηήκην ηεο πφιεο Θφξθ, ζηελ Ηξιαλδία. Ζ 

δεχηεξε θάζε δνθηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε Λάληε ζηε Γαιιία, ζε εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ecole Central de Nantes. Ζ Ρξίηε θάζε δνθηκψλ κε ην 

κνληέιν ζηελ θιίκαθα 1:4 ζην Cork Harbour, αλνηρηά ηεο δπηηθήο αθηήο ηεο Ηξιαλδίαο. 

Ρέινο, ην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δνθηκή ηνπ κνληέινπ ζε πιήξε θιίκαθα ζην Wave 

Hub, ην νπνίν είλαη έλα ηερλνινγηθά πξνεγκέλν θέληξν γηα ηε δνθηκή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππεξάθηηαο ηερλνινγίαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη βξίζθεηαη 16 ρηιηφκεηξα απφ ηελ 

βφξεηα αθηή ηεο Θνξλνπάιιεο ζηε λνηηνδπηηθή Αγγιία (Oceanenergy). 

 

 

 
 

Δηθόλα 11.18 OE Buoy.   

Ξεγή: http://oceanenergy.ie/ 

 

 

Κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζήκεξα ζπζθεπψλ είλαη ε Sperboy  θαη ε MRC. 

 

11.1.5  Ππζθεπή ππεξρείιηζεο (Overtopping Device/Terminator) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 11.19, νη 

ζπζθεπέο ππεξρείιηζεο βαζίδνληαη ζηε θπζηθή 

ζπιινγή ηνπ λεξνχ, πνπ ζπιιακβάλεηαη ζε κηα 

αλνηθηή δεμακελή (reservoir), κε ηε ρξήζε 

αλαθιαζηηθψλ βξαρηφλσλ, ην ρείινο ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

(εηθφλα 11.20). Ρν λεξφ θηλείηαη εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξάο καλνκεηξηθνχ χςνπο κεηαμχ ηεο 

ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Νπζηαζηηθά, ε ελέξγεηα 

παξάγεηαη κε  ρξήζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

λεξνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλνηρηή δεμακελή 

ςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.  Ρν λεξφ 

πεξλάεη απφ ηνλ πδξνζηξφβηιν πνπ παξάγεη θηλεηηθή 

ελέξγεηα θαη κέζσ ηεο γελλήηξηαο παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Νη ζπζθεπέο ππεξρείιηζεο 

είλαη ζπλήζσο κεγάιεο θαηαζθεπέο ιφγσ ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ γηα ηε δεμακελή, ε νπνία 

ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδεη κηα ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο.  

 

Δηθόλα 11.  Δηθόλα 11.19 Ππζθεπή ππεξρείιηζεο.                                 

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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Δηθόλα 11.20 Βαζηθά κέξε ζπζθεπήο ππεξρείιηζεο.                                                                              

Ξεγή: http://energy.gov/eere/water/marine-and-hydrokinetic-technology-glossary 

 

Νη ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη πισηέο, φπσο ε Wave dragon, πνπ επί ηνπ παξφληνο 

είλαη ν κεγαιχηεξνο κεηαηξνπέαο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη, ή ζηαζεξέο 

θαηαζθεπέο ζηε ζηεξηά φπσο ε Sea-wave Slot-cone Generator- SSG (ελζσκαηψλεηαη ζε 

θπκαηνζξαχζηε).  

 

Πε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ζπζθεπέο, ε Wave dragon δελ ηαιαληψλεηαη 

κε ηα θχκαηα αιιά ζπιιέγεη ηελ ελέξγεηα παζεηηθά, αμηνπνηψληαο ηελ αξρή ηεο 

ππεξπήδεζεο. Ζ εκπξφζζηα φςε ηεο ζπζθεπήο είλαη κηα θακπχιε ξάκπα ζηελ θνξπθή ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ε δεμακελή ζηελ νπνία ζπιιέγεηαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ (Cruz, 2008). Ρν 

2003, ην πξσηφηππν ηεο ζπζθεπήο Wave dragon πνπ δχγηδε 237tn δνθηκάδεηαη ζην δαλέδηθν 

θέληξν ειέγρσλ, ζην θηφξδ Nissum Bredning (εηθφλα 11.21). Δπηπιένλ, απφ ην 2007 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε κνλάδαο 4 MW, ζηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ 

(Kofoed, Frigaard, Friis-Madsen and Sørensen, 2006). 

 

 

 
 

Δηθόλα 11.21 Wave dragon ζην Nissum Bredning.  

Ξεγή:                                                            

http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=35 

 

Ρέινο, έλα παξάδεηγκα πξψηκεο ζπζθεπήο είλαη ε TAPCHAN (εηθφλα 11.22) ζην 

Toftestallen ηεο Λνξβεγίαο, φπνπ είλαη έλα ζχζηεκα κε ρξήζε βαζκηαίσλ θαλαιηψλ ζε 

δεμακελή. Ρα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, κεγάιε αμηνπηζηία θαη 

επηπξφζζεηα φηη ε δεμακελή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη ελέξγεηα φηαλ απαηηεζεί θάηη 

πνπ δχζθνια επηηπγράλεηαη κε άιια ζπζηήκαηα. Γπζηπρψο φκσο ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ 

TAPCHAN δελ είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε φιεο ηηο παξάιηεο πεξηνρέο. Ηδαληθέο 

πεξηνρέο είλαη εθείλεο κε ζηαζεξφ ξπζκφ θπκάησλ, κε θαιφ κέζν πνζφ θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

http://energy.gov/eere/water/marine-and-hydrokinetic-technology-glossary
http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=35
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θαη κε χςνο θπκάησλ κηθξφηεξν ηνπ 1 κέηξνπ, θαζψο θαη παξάιηεο πεξηνρέο κε βαζηά λεξά 

θαη έθηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε δεμακελήο. 

 

 
 

Δηθόλα 11.22 Πχζηεκα TAPCHAN.  

Ξεγή: http://www.taradenergy.com/ 

 

 

11.1.6  Βπζηδόκελε ζπζθεπή δηαθνξηθήο πίεζεο (Pressure Differential) 

 

 Δίλαη κηα βπζηζκέλε ζπζθεπή πνπ 

ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη θνληά ζηελ αθηή θαη 

πξνζαξηάηαη ζηνλ ππζκέλα (εηθφλα 11.23). Ζ 

θίλεζε ησλ θπκάησλ πξνθαιεί ηελ άλνδν θαη 

ηελ πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο πάλσ 

απφ ηε ζπζθεπή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κηα 

δηαθνξά πίεζεο ε νπνία αλαγθάδεη ηε ζπζθεπή 

λα αλεβνθαηεβαίλεη κε ηα θχκαηα. Θαζψο ηα 

θχκαηα πεξλνχλ πάλσ απφ ηε ζπζθεπή, 

δεκηνπξγείηαη κηα πξνζσξηλή θαηαθφξπθε 

δχλακε ζην ζψκα. Κφιηο πεξάζεη ην θχκα, ε 

κεησκέλε δηαθνξηθή πίεζε αλαγθάδεη ην ζψκα 

λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Όηαλ 

ζρεδηαζηεί ζσζηά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο, ε θαηεγνξία απηή 

δηαζέηεη θαη αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηαθήο απνξξφθεζεο.  

 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα πινπνίεζεο ηεο ζρεδίαζεο απηήο κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

ζπζθεπή AWS, ε νπνία έρεη θαη απηή θαιά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηαθήο απνξξφθεζεο. Ρν 

2010, ε εηαηξεία AWS Ocean Energy κε ηελ ππνζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Πθσηζέδηθεο Θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο WATERS  εγθαηέζηεζε ζηε ιίκλε Ness 

ηελ πξφηππε ζπζθεπή AWS-III (εηθφλα 11.24), ζε  θιίκαθα 1:9 κε ζηφρν λα αλαπηχμεη ην 

πιήξεο ζχζηεκα κειινληηθά. (AWS). Νη εηαηξείεο Alstom θαη SSE Renewables, ην έηνο 2012 

ζπκθψλεζαλ ηελ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θπκαηηθνχ πάξθνπ ζηηο 

αθηέο ηνπ Orkney, ζηε Πθσηία.( ALSTOM, 2012). 

 

Δηθόλα 13 Δηθόλα 11.23 Βπζηδφκελε ζπζθεπή δηαθνξηθήο 

πίεζεο.  

Ξεγή: http://www.aquaret.com/ 
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Δηθόλα 11.24 Θπκαηηθφ πάξθν κνληέινπ AWS-III.  

Ξεγή: http://www.awsocean.com/technology.aspx?ln=1 

 

11.1.7 Bulge Wave 

 

                                                         Πηελ ηερλνινγία απηή έλαο εχθακπηνο 

ζσιήλαο γεκάηνο κε πγξφ είλαη αγθπξνβνιεκέλνο ζην 

βπζφ ηεο ζάιαζζαο, επηηξέπνληαο ζηε ζπζθεπή λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηα επεξρφκελα θχκαηα (εηθφλα 

11.25). Θαζψο ηα θχκαηα πεξλνχλ πάλσ απφ ηε 

ζπζθεπή, ε δηαθνξηθή πίεζε ζα ζπκπηέζεη ην λεξφ πνπ 

πεξηέρεηαη εληφο ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα, 

ζρεκαηίδνληαο κηα θπκαηηθή δηφγθσζε. Απηή ε 

δηφγθσζε  ηαμηδεχεη θαηά κήθνο ηεο ζπζθεπήο, κε κία 

ηαρχηεηα αλάινγε πξνο ηελ ηαρχηεηα ησλ θπκάησλ θαη 

ηεο επειημίαο ηνπ ζσιήλα. Νπζηαζηηθά, απνηειεί έλα 

θχκα πίεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε κία δηακήθε ηαιάλησζε 

ηνπ πγξνχ, πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ θαηά 

κήθνο ηνπ ζσιήλα. Όηαλ ε πίεζε είλαη πςειή, ην λεξφ 

ξέεη πξνο ηα εκπξφο, φηαλ είλαη ρακειή ην λεξφ ξέεη πξνο ηα πίζσ. Απηφ ην θχκα κεηαθέξεη 

ελέξγεηα. Απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νδεγήζεη έλα ζηξφβηιν πνπ 

βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ ζσιήλα. 

 

Ξαξάδεηγκα ηέηνηαο ζπζθεπήο είλαη ε Anaconda (εηθφλα 11.26), κηα ζπζθεπή πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Checkmate Seaenergy θαη απνηειεί έλα παξάδεηγκα κηαο θαηλνηφκαο 

ζπζθεπήο. Απνηειείηαη απφ έλα ζσιήλα θανπηζνχθ δηακέηξνπ 5 m πεξίπνπ θαη κήθνπο έσο 

200m, γεκάηε κε λεξφ θαη αγθπξψλεηαη αθξηβψο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, 

θάζεηε ζηα θχκαηα. Ρν γεγνλφο φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θανπηζνχθ θαη φρη απφ 

ράιπβα, φπσο νη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο, νδεγεί ζηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αθνχ ην θανπηζνχθ είλαη θζελφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην ράιπβα (Carbon Trust, 2011).   

 

 
 

Δηθόλα 11.26 Anacoda.  

Ξεγή: http://www.checkmateukseaenergy.com/news/report-1st-december-2010/ 

Δηθόλα 14.  Δηθόλα 11.25 Bulge wave.                                             

Ξεγή:http://www.mermaidpower.com/ 
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11.1.8 Rotating mass 

 

 

Ζ ζπζθεπή πεξηζηξεθφκελεο κάδαο (εηθφλα 

11.27) είλαη κηα κνξθή ζηξνβίινπ, πνπ θηλείηαη θαη‟ 

επζείαλ απφ ηα θχκαηα. Ζ θίλεζε ζπλδέεηαη κε κηα 

ειεθηξηθή γελλήηξηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο. 

 

Ρν 2012 ην κνληέιν πιήξνπο θιίκαθαο  Wello 

ειέγρζεθε ζην Orkney ηεο Πθσηίαο (εηθφλα 11.28). 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε ζπζθεπή 

δνθηκάζηεθε αθφκα θαη ζηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο 

ησλ σθεαλψλ θαη „επηβίσζε‟ ζε αξθεηέο θαηαηγίδεο κε 

χςνο θχκαηνο έσο θαη 12 κέηξσλ. 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 11.28 Wello ζην Orkney ηεο  Πθσηίαο.  

Ξεγή: http://www.wello.eu/en/about-us/projects 

 

Πηνλ πίλαθα 11.1 πνπ αθνινπζεί, είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη δηάθνξεο εηαηξίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη ηα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο ελέξγεηαο αλά ηχπν ζπζθεπήο, φπσο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο.  

 

 
 

Ξίλαθαο 11.1 Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηνλ ηχπν ζπζθεπήο θαη ηηο αληίζηνηρεο εηαηξίεο 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηέηνηα ζπζηήκαηα .  

Ξεγή:   http://siocean.eu/en/upload/docs/WP3/Technology% 20Status%20Report_FV.pdf 

 

Πηνλ πίλαθα 11.2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο νη νπνίνη είλαη: ν εμαζζελεηήο θπκαηηζκψλ, ν ζεκεηαθφο 

απνξξνθεηήξαο, ν παιιφκελνο κεηαηξνπέαο θπκαηηθψλ θιπδσληζκψλ, ε παιιφκελε 

πδάηηλε ζηήιε θαη ε ζπζθεπή ππεξρείιηζεο. Γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπζθεπψλ αλαθέξνληαη 

Δηθόλα 11.27 Ππζθεπή 

 πεξηζηξεθφκελεο κάδαο.  

Ξεγή: http://www.mermaidpower.com/ 

http://www.wello.eu/en/about-us/projects
http://siocean.eu/en/upload/docs/WP3/Technology%25%2020Status%20Report_FV.pdf
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ηα είδε θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ (εηθφλα 11.29), ηνλ ηξφπν πνπ είλαη αγθπξσκέλα θαη 

ηελ απφζηαζε απφ ηελ αθηή γηα ηελ νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ. 

 

 
 

Δηθόλα 11.29 Νη έμη βαζκνί ειεπζεξίαο ζε κηα πισηή ζπζθεπή ζηε ζαιάζζηα επηθάλεηα. 

Ξεγή:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111005351 
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Ξίλαθαο 11.2 Σαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο αλαιφγσο ην είδνο ηεο. 

 

11.2 Δμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεηαηξνπέσλ 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο 
 

Ζ εμέιημε ησλ ζπζθεπψλ απνηειεί απαξαίηεην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο 

θφζηνπο ψζηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηα θχκαηα λα έξζεη ζε ηέηνηα 

επίπεδα πνπ ζα θαζηζηνχλ  ηε κνξθή απηή ελέξγεηαο αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

πην ψξηκεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή. Ζ πξφνδνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ πιηθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο ηερληθέο εγθαηάζηαζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο απνηεινχληαη απφ αηζάιη, έλα κέηαιιν κε αλζεθηηθφηεηα θαη αληνρή ζηελ 

θφπσζε νη ηδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο. Ξξφζθαηα, έρνπλ γίλεη κειέηεο 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή ηελ ελίζρπζε κε ζχλζεηα πιηθά FRP 

(ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή). Ρν FRP πξνζθέξεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην αηζάιη 

φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ βάξνπο αιιά νη ηδηφηεηεο ηνπ δελ είλαη αθφκα 

πιήξσο θαηαλνεηέο. Ρν πιηθφ απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ελψ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ζε αζηηθέο ππνδνκέο 

θαη ζην ζρεδηαζκφ ζθαθψλ. Ζ Aquamarine Power ζρεδηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα FRPs ζηελ 

επφκελε γεληά ζπζθεπψλ Oyster θαη ε Pelamis  ζθέθηεηαη ηε ρξήζε ηζηκεληέλησλ ζσιήλσλ 

ζηελ επφκελε ζπζθεπή ηνπο. Άιιεο ζπζθεπέο θπκαηηθήο ελέξγεηαο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111005351
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ρξεζηκνπνηνχλ ην ιάζηηρν ή άιια επέιηθηα πιηθά σο δνκηθφ ζηνηρείν. Πηνλ ηνκέα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ε Pelamis πξαγκαηνπνηεί δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο αξρηθέο δηαηάμεηο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ απφ ράιπβα ζε  ζθπξφδεκα, ε Pelamis 

ειπίδεη λα επηηχρεη θάπνηεο πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ηνπ θφζηνπο ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ 

απφδνζε ηεο ζπζθεπήο. Δλψ είλαη πηζαλή ε χπαξμε κηαο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο ζηε ρξήζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο  κειινληηθέο ζπζθεπέο, έσο φηνπ ην πιηθφ λα απνδείμεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ κέζσ ηεο καθξνρξφληαο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπηζηίαο. Πηε θάζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε ε ζεκειίσζε ησλ ζπζθεπψλ κε παζζάινπο 

ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ζπζθεπέο απφ ην ελδερφκελν 

αλεπηζχκεηεο θίλεζεο. Ζ κείσζε ησλ παζζάισλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κεησζνχλ νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζθαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη 

ζπλεπψο λα κεησζεί ην θφζηνο. 

 

11.3  Πύγθξηζε Κεηαηξνπέσλ Θπκαηηθήο Δλέξγεηαο  
 

Όπσο έγηλε αληηιεπηφ θαη ζηελ ελφηεηα 11.1, είλαη πνιιέο νη εηαηξείεο εθείλεο νη 

νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη ζηνλ «ζηίβν» ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ 

θαηαζθεπή πιεζψξαο ζπζθεπψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κία. Νη 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ φζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο απηέο 

ζπλνςίδνληαη ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Δλδεηθηηθά, έρεη παξαηεξεζεί φηη ην: 

  64% ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε εηδηθά καθξηά απφ ηελ 

αθηή (offshore), ην 19% γηα ρξήζε κφλν θνληά ζηελ αθηή, ην 6% απνθιεηζηηθά γηα 

επάθηηα ρξήζε ελψ έλα 11% ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθαξκνγέο θνληά 

ζηελ αθηή αιιά θαη ππεξάθηηα (εηθφλα 11.30α). 

 67% ησλ ηερλνινγηψλ επηπιένπλ, ην 19% είλαη αγθπξσκέλν ζηνλ ππζκέλα θαη 

δηαπεξλά ηελ επηθάλεηα, θαη ην 14% είλαη πιήξσο βπζηζκέλεο (εηθφλα 11.30β) 

 53% είλαη ζεκεηαθνί απνξξνθεηέο, ην 33% είλαη ζπζθεπέο ππεξρείιηζεο θαη ην 

ππφινηπν 14% είλαη εμαζζελεηέο θπκαηηζκψλ. 

 

 
                          (α)              (β) 

 
          (γ) 

Δηθόλα 11.30 Δπηθξαηνχζεο ηάζεηο ζπζθεπψλ WEC.  

Ξεγή: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Ocean_Energy_report_2014.pdf
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Νη ζπζθεπέο ππεξπήδεζεο λεξνχ (Overtopping Device) θαη ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ 

ηαιαληεπφκελεο ζηήιεο χδαηνο (OWC) πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζηε ρεξζαία δψλε1 

θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο δέζκεπζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ ελψ κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ γηα εγθαηάζηαζε ζε ηερλεηέο δνκέο, φπσο θπκαηνζξαχζηεο, πξνβιήηεο, ή 

ζπζηήκαηα παξάθηηαο πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. Πηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. Θαηά ζπλέπεηα, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηαηεξνχληαη ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα αθνχ δελ απαηηείηαη ε ελνηθίαζε πινίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο ζηελ 

μεξά. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο ζέζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο κε ηελ θαηαζθεπή πην εχξσζησλ δνκψλ γηα κέγηζηε 

αληνρή. Ρέινο, ε θαισδίσζε θαη ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν είλαη επίζεο πνιχ πην απιέο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αθηήο, θαη δελ ππάξρεη απαίηεζε γηα εχθακπηεο γξακκέο ηξνθνδνζίαο 

ή ππνζαιάζζηνπο ζπλδέζκνπο. Ρν θφζηνο ησλ ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ κεγάινπ κήθνπο 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο ζηα 

ππεξάθηηα πάξθα.  

 

Αληίζεηα, ην γεγνλφο φηη απηέο νη ζπζθεπέο είλαη παθησκέλεο ζην ρεξζαίν έδαθνο 

νδεγεί ζηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νγθσδψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην 

ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ πνπ δέρνληαη, εηδηθά ησλ δπλάκεσλ ησλ 

επεξρφκελσλ θπκάησλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο. Ρν βαζηθφ κεηνλέθηεκα 

φκσο, εληνπίδεηαη ζηηο θπκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Ππγθεθξηκέλα, θαηά ηελ είζνδν 

ησλ θπκάησλ ζε πεξηνρέο κε κηθξφηεξν βάζνο λεξνχ, ην κέησπν ηνπ θχκαηνο ζηαδηαθά 

θάκπηεηαη, κε απνηέιεζκα ε ελεξγεηαθή ξνή λα θαηαλέκεηαη ζε κεγαιχηεξν κήθνο. Έηζη 

φκσο κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ην 

ζχζηεκα. Έλα άιιν δήηεκα πνπ ίζσο αλαθχςεη ζε θάπνηεο πεξηνρέο είλαη ε ερνξχπαλζε πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη αηζζεηά ηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο. Ρέινο, έλαο  παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηεί γηα ηα ρεξζαία ζπζηήκαηα είλαη ε ζηάζκε ηεο παιίξξνηαο. Νη κεηαβνιέο ζηε 

ζηάζκε ηνπ λεξνχ επεξεάδνπλ ηφζν ηε δξάζε ησλ θπκάησλ φζν θαη ηελ απφθξηζε ησλ ΚΘΔ 

ζε απηή. 

 

Νη παιιφκελνη κεηαηξνπείο ησλ θπκαηηθψλ θιπδσληζκψλ (Oscillating Wave Surge 

Converter-OWSC) θαη ε βπζηδφκελε ζπζθεπή δηαθνξηθήο πίεζεο (Pressure Differential) 

πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ παξάθηηα δψλε είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε ζρεηηθά κηθξά βάζε λεξνχ. Υο απνηέιεζκα, νη αγθπξψζεηο δελ 

είλαη ρξήζηκεο απφ πξαθηηθή άπνςε, γη‟ απηφ θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλήζσο εδξάδνληαη ζηνλ 

ππζκέλα, είηε κε ηε κνξθή θαηαζθεπψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε παζζάινπο είηε κε ηε κνξθή 

δνκψλ βαξχηεηαο. Ζ ζρεηηθή απνκάθξπλζε απφ ηε θπζηθή αθηνγξακκή πξνζθέξεη ην 

πιενλέθηεκα ησλ ιηγφηεξν αζαθψλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζε φηη αθνξά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Υζηφζν, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη θαη πάιη εληφο 

ηνπ πεδίνπ ζξαχζεο ησλ θπκάησλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξα θνξηία γηα ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ζεκειηψζεηο. Ρν γεγνλφο φηη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηελ μεξά θαη ην πάξθν 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο είλαη κηθξή ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ππνζαιάζζησλ 

θαισδίσλ ελψ ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο βιαβψλ 

είλαη κηθξφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ζάιαζζαο απνηειεί επίζεο ηε βαζηθή δψλε πνπ 

αμηνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηε βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζηαζεξψλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ εδξάδνληαη ζε παζζάινπο. Ζ θνηλή απηή ρξήζε ησλ ξερψλ 

πδάησλ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ηεο αλάπηπμεο ζπλδπαζηηθψλ 

πάξθσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

                                                
 
1 Ξαξαιιαγέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εληνπίδνληαη θαη ζε ππεξάθηηεο δψλεο. 
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Ρα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππζκέλα είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πξνο 

εμέηαζε ζηα παξάθηηα ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε καιαθνχ ηδήκαηνο ή βξαρψδνπο 

εδάθνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή αθφκε θαη λα απνθιείζεη νξηζκέλεο 

ζέζεηο αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζεκειίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη θαηαζθεπέο βαξχηεηαο 

είλαη ιηγφηεξν εππαζείο ζηνλ βξαρψδε ηχπνπ ππζκέλα, φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

ππζκέλαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληέμεη ηα πςειά θνξηία. Δπεηδή νη δνκέο βαξχηεηαο 

θαηαζθεπάδνληαη ζπρλά απφ ζθπξφδεκα έρνπλ ζπλήζσο κεγάιν απνηχπσκα ζηνλ ππζκέλα, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηερληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ξαξάιιεια, 

επεηδή ην κέγεζνο ησλ πέδηισλ έδξαζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηε δξάζε «ξαπίζκαηνο» θαη ηε 

ξνπή αλαηξνπήο ησλ θπκάησλ, ππάξρεη ην ελδερφκελν νη κνλάδεο λα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Κηα αθφκε απαίηεζε γηα ηα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ππζκέλα πνπ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ βάζνπο, ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα 

αληέμεη ηε δηάβξσζε ιφγσ θπκαηηζκνχ (Waveplam). 

 

Ρα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα φπσο  νη εμαζζελεηέο θπκαηηζκψλ (Attenuator) θαη νη 

ζεκεηαθνί απνξξνθεηήξεο (Point Absorber) είλαη ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ ππεξάθηηα δψλε.  Ξξφθεηηαη γηα επηπιένπζεο θαηαζθεπέο, κε ηελ 

κηθξφηεξε παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ πθαινθξεπίδα θαη ηελ 

αθηνγξακκή κε κφληκεο θαηαζθεπέο θαη κνξθνπνηήζεηο. Ππλήζσο, νη ππεξάθηηεο ζπζθεπέο 

έρνπλ ην ρακειφηεξν πηζαλφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ (Drew, Plummer and Sahinkaya, 

2009). Πε γεληθέο γξακκέο, ηα επίπεδα ππθλφηεηαο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηελ ππεξάθηηα 

δψλε είλαη πςειά θαη άξα  ε πνηφηεηα ησλ θπκάησλ είλαη  θαιχηεξε απφ άπνςε απαηηήζεσλ 

δέζκεπζεο ηεο ελέξγεηαο. Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δψλε αγθπξνβνινχληαη ζηνλ ππζκέλα κπνξνχλ, έσο έλαλ βαζκφ, λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κνλάδεο δελ ρξεηάδεηαη λα κπνξνχλ λα 

αληέμνπλ ηηο αθξαίεο δπλάκεηο κηαο ζχειιαο. Ζ ηξέρνπζα πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ γηα αλίρλεπζε βιαβψλ ζπλίζηαηαη ζηελ απνζχλδεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ αγθχξσζε θαη ηε γξακκή ειέγρνπ, θαη ηε ξπκνχιθεζή ηνπ κέρξη 

θάπνηνλ ιηκέλα ή πξνζηαηεπκέλν φξκν κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή ζα κεηψζεη ηφζν ην εχξνο ησλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ηνλ θίλδπλν ησλ 

εξγαζηψλ. Ζ απμεκέλε απφζηαζε απφ ηε ζηεξηά, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαζψο επεξεάδεη ηφζν ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζηε ζάιαζζα φζν θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζπκεηψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθάζηνηε ιεηηνπξγία ελψ παξάιιεια 

απαηηνχληαη ππνζαιάζζηα θαιψδηα κεγαιχηεξνπ κήθνπο –άξα θαη θφζηνπο– θαζψο θαη κηα 

εχθακπηε γξακκή ηξνθνδνζίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα θαιψδηα. 

 

11.4  Δπηινγή ηύπνπ ζπζθεπήο θαη ρσξνζέηεζε θπκαηηθώλ 

πάξθσλ 
 

Όπσο είλαη γλσζηφ θαη απφ ην θεθάιαην 2, ηα πςειφηεξα επίπεδα θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο ζπλαληψληαη ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Δπξψπεο. Υζηφζν, κεγάιεο πνζφηεηεο 

θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ εληνπίδνληαη ζε πξνθπιαγκέλεο θαη ήξεκεο ζάιαζζεο, 

ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ ήπηεο αιιά ζηαζεξέο θπκαηηθέο ζπλζήθεο. Ξαξάδεηγκα ηέηνηαο 

ζάιαζζαο απνηειεί θαη ε Αλαηνιηθή Κεζφγεηνο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ θππξηαθφ ζαιάζζην ρψξν θαη απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ πεξηνρψλ εληζρχζεθε ε παξαπάλσ άπνςε θαη πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή 

απηή ζπγθεληξψλεηαη ηθαλή πνζφηεηα θπκαηηθήο ηζρχνο πξνο αμηνπνίεζε. 

 

Ζ θπκαηηθή ηζρχο ινηπφλ, απνηειεί κηα πξψηε έλδεημε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επξχηεξσλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο ησλ θπκαηηθψλ ζπζθεπψλ ζηνλ ειιαδηθφ θαη θππξηαθφ 

ζαιάζζην ρψξν, φπσο πξνζδηνξίζηεθε γηα ηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Νη πεξηνρέο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο  θπκαηηθήο ηζρχνο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ πηζαλέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ επηιεγέλησλ ηχπσλ  ζπζθεπψλ. 
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Όκσο, ε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε θπκαηηθψλ πάξθσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 

χπαξμε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαζψο νθείινπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγγχηεηα ζε ιηκάληα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηζθεπήο αιιά ηαπηνρξφλσο κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηηο πνξείεο ησλ 

πινίσλ, απφ ηηο πεξηνρέο αιίεπζεο, απφ ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη απφ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί νθείινπλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πξνθεηκέλε εξγαζία δίλεηαη κηα 

γεληθή θαηεχζπλζε, νπφηε ην θνκκάηη απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 

 

Έρνληαο απνθαζίζεη  ηελ πεξηνρή ρσξνζέηεζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, επφκελν βήκα 

είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ ζπζθεπήο πνπ απαηηείηαη. 

 

Ν ειιεληθφο θαη θππξηαθφο ζαιάζζηνο ρψξνο απνηεινχλ ππνπεξηνρέο ηεο ζάιαζζαο 

ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κηα πεξίπησζε 

πξνθπιαγκέλεο ζάιαζζαο κε ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο λα δηαζέηνπλ επηπιένλ πιεζψξα 

λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ. Ζ χπαξμε ζχλζεηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο απαηηεί απιφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπληήξεζε θαη ε αλζεθηηθφηεηα κε απνηέιεζκα νη ζπζθεπέο λα επηβηψλνπλ αθφκε θαη ζηηο 

πην αθξαίεο ζπλζήθεο. Υο εθ ηνχηνπ, θαηαιιειφηεξεο  ζπζθεπέο γηα ηε κεηαηξνπή 

θπκαηηθήο ελεξγείαο απνηεινχλ νη ζεκεηαθνί απνξξνθεηήξεο (point absorbers). Κεγάιν 

κέξνο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε νπηηθή φριεζε, ραξαθηεξηζηηθφ απαξαίηεην θαζψο φιεο νη 

πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ελδέρεηαη λα είλαη ηνπξηζηηθέο. Δπηπξφζζεηα, ε απιφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, νδεγεί ζηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο ζπληήξεζεο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

  

Πηελ πξάμε, ε θπκαηηθή ηζρχο πνπ αμηνπνηείηαη απφ έλα κεηαηξνπέα θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηαζέζηκε. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κηα 

ζπζθεπή WEC εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε ηεο κεραληθήο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθάζηνηε κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Έλαο απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο απνηειεί ε δηεχζπλζε ησλ επεξρφκελσλ θπκαηηζκψλ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο αμηνπνηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν θχκαηα ησλ νπνίσλ ην επεξρφκελν κέησπν 

είλαη θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ θπξίαξρε θαηεχζπλζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε κεηαηξνπέα. Έηζη, ε κέζε δηαζέζηκε θπκαηηθή ελέξγεηα (Average Power Incident, 

Pl) πξνέξρεηαη απφ ηε κέζε θπκαηηθή ηζρχ (πίλαθεο 10.31 θαη 10.32) σο ζπλάξηεζε ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ ζεκεηαθνχ απνξξνθεηήξα (D) πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιήθζεθε 

10m  θαη ηνπ ζπληειεζηή θαηεπζπληηθφηεηαο (DF Directional Factor) κε DF=0.9, ζχκθσλα 

κε ηε ζρέζε: 

 

                                                                            (11.1) 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία κηα ζπζθεπή ζπιιακβάλεη ηελ θπκαηηθή 

ελέξγεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζάιαζζαο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο  ε 

αμηνπνηήζηκε θπκαηηθή ελέξγεηα (Captured Power, PC) πξνθχπηεη έπεηηα απφ εξγαζηεξηαθή 

δνθηκή ησλ ζπζθεπψλ ή κεηά απφ έιεγρν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Πηελ παξνχζα εξγαζία 

ε αμηνπνηήζηκε θπκαηηθή ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ ζεκαληήξα, ππνινγίδεηαη 

ζεσξεηηθά σο  

 

                                  
  

 
                                           (11.2) 

 

θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο     ηνπ επεξρφκελνπ κήθνπο θχκαηνο ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίνδν Ρ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 
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                                                (11.3) 

 

Πεκεηψλεηαη πσο γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο  5s θαη 8s πνπ εμεηάδνληαη, ην κήθνο 

ππνινγίδεηαη Dι=6.2m θαη Dι=15m αληίζηνηρα. 

 

Πηελ πξάμε ζα ππάξρνπλ πεξίνδνη κεησκέλεο απφδνζεο ιφγσ βιαβψλ θαη ειιηπνχο 

ζπληήξεζεο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη επηπηψζεηο γηα ηελ ειεθηξηθή παξαγσγή. Νη 

επηπηψζεηο απηέο κνληεινπνηνχληαη ζεσξψληαο έλα ζπληειεζηή απφδνζεο CF (Capacity 

Factor) πνπ θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 60% θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθάζηνηε κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ρειηθά,  ε κέζε ηερληθά εθηθηή 

παξαγφκελε ελέξγεηα   POut ππνινγίδεηαη σο 

 

                                                                                 (11.4) 

 

κε ζπληειεζηή απφδνζεο CF=0.57. Ζ εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα ( MWh) ππνινγίδεηαη 

ζεσξψληαο ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κεηαηξνπήο δει. γηα 8760 ψξεο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

Ζ επηθξαηνχζα ηδέα, είλαη ε ρξήζε ζπζηνηρηψλ πνιιψλ ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ 

θπκαηηθήο ελέξγεηαο (arrays of point absorbers). Ρν θχξην πιενλεθηήκαηα ηεο ζπζηνηρίαο 

ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ είλαη φηη κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ κεγάιν κέξνο θπκαηηθήο  

ελέξγεηαο παξάγνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθφκε θαη ζε ζάιαζζεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ήπηεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε ηδέα ηεο ζπκκεηξηθήο 

εμαγσληθήο δηάηαμεο ησλ ζπζθεπψλ (εηθφλα11.31) εηζάγεηαη ψζηε ε δηάηαμε λα είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο επηθξαηνχζαο δηεχζπλζεο ησλ θπκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα αμηνπνηείηαη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επεξρφκελσλ θπκαηηζκψλ (αλεμαξηήησο δηεχζπλζεο). Ζ δηάηαμε 

ζηελ εηθφλα 11.31 απνηειείηαη απφ 85 ζεκεηαθνχο απνξξνθεηήξεο δηακέηξνπ 10 m 

έθαζηνο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 20 m, δεκηνπξγψληαο κηα εμαγσληθή δηάηαμε 

300 m. 

 

 
 

Δηθόλα 11.31 Ρππηθή δηάηαμε ζπζηνηρίαο ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο, ελ είδε 

πάξθνπ θπκαηηθήο ελέξγεηαο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο, ζην απινχζηεξν κνληέιν νη ζεκεηαθνί 

απνξξνθεηήξεο ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζηνηρίαο ζα ιακβάλνπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ 

εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζεηξά πνπ είλαη θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλε σο πξνο 

ηελ θπξίαξρε δηεχζπλζε ηνπ πεδίνπ ησλ θπκαηηζκψλ. Υζηφζν, κε θαηάιιεια επηιεγκέλε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκαληήξσλ ην πνζνζηφ απψιεηαο ηεο δηαζέζηκεο εηζεξρφκελεο 

θπκαηηθήο ηζρχνο απφ κηα ζεηξά ζεκαληήξσλ ζηελ επφκελε ζεηξά κπνξεί ηππηθά λα 

δηαηεξεζεί ζε επίπεδα ηνπ 2% ή κηθξφηεξα. Γειαδή γηα ηε n-νζηή ζεηξά (n=2,3,…) ησλ 

ζεκαληήξσλ, ε εηζεξρφκελε θπκαηηθή ηζρχο ζα κεηξηαζηεί ζην επίπεδν 0.98(n-1)  ηεο αξρηθά 

δηαζέζηκεο θπκαηηθήο ηζρχνο. Νη απψιεηεο απηέο αληηζηνηρνχλ ζηελ εμαζζέληζε ηνπ χςνπο 



188 
 

θχκαηνο θαηά 14% πνπ ζεκαίλεη φηη έλα θχκα κε αξρηθφ χςνο θχκαηνο 2m, πεξλψληαο απφ 

ηε δηάηαμε ησλ ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ κεηψλεηαη ζε 1.7m. 

 

Ρνπνζεηψληαο έλαλ αξηζκφ ηέηνησλ εμαγσληθψλ ζπζηνηρηψλ ζε κηα πεξηνρή, 

δεκηνπξγνχληαη πάξθα θπκαηηθήο ελέξγεηαο (wave farms) απνηεινχκελα απφ επηκέξνπο 

εμαγσληθέο δηαηάμεηο. Ζ γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο ησλ επηκέξνπο εμαγσληθψλ ζπζηνηρηψλ 

πνηθίιεη. Ξαξαθάησ εμεηάδνληαη ε νξζνγσληθή θαη εμαγσληθή δηάηαμε ησλ ζπζηνηρηψλ 

(εηθφλα 11.32).  

 

 

 
Δηθόλα 11.32 Θπκαηηθά πάξθα ζε νξζνγσληθή θαη εμαγσληθή δηάηαμε. Νη θχθινη κε ηηο θνπθίδεο 

ζπκβνιίδνπλ ηηο εμαγσληθέο δηαηάμεηο απνηεινχκελεο απφ 85 ζεκεηαθνχο απνξξνθεηήξεο ε θάζε κία.  

Ξεγή:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148105003320 

 

Πε κηα δηάηαμε φπνπ έλαο αξηζκφο ζπζηνηρηψλ θπκαηηθψλ ζπζθεπψλ ηνπνζεηνχληαη 

ζε θνληηλή ζρεηηθά απφζηαζε ζρεκαηίδνληαο έλα επξχηεξν ζχζηεκα, νη ζπζηνηρίεο πνπ 

βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ επεξρφκελν θπκαηηζκφ ζα ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

θπκαηηθήο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηέο θαηά ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ. Υζηφζν, ε ηδηαηηεξφηεηα απηή κπνξεί λα αξζεί επηηξέπνληαο 

κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ κηα ηθαλή απφζηαζε ψζηε νη θπκαηηζκνί λα αλαλεσζνχλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο επίδξαζεο ηνπ αλέκνπ θαη λα αλαθηήζνπλ ηα αξρηθφ ηνπο χςνο θαη ηελ αξρηθή 

ηνπο θπκαηηθή ηζρχ. Ρνπνζεηψληαο ηηο δηαηάμεηο ζε ζηήιεο θάζεηα ζηελ θπξίαξρε δηεχζπλζε 

ηνπ αλέκνπ θαη ζρεκαηίδνληαο κηα νξζνγψληα δηάηαμε, ε απαηηνχκελε απφζηαζε γηα ηελ 

επαλαθνξά ηνπ χςνπο θχκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην 

ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο HS, κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ V θαη ην κήθνο ηνπ αλαπηχγκαηνο 

ηνπ θπκαηηζκνχ F. 

 

                         
                

    
                                     (11.5) 

 

 φπνπ ηζρχεη:     
 

  
 2     

 
Ζ ζρέζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα θπκαηηθά πάξθα νξζνγσληθήο δηάηαμεο φπσο απηφ 

ζηελ εηθφλα 11.32, αξηζηεξά. Κηα αξρηθή ηηκή ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 2m κεηψλεηαη ζηα 

1.7m δηαπεξλψληαο ηελ πξψηε ζηήιε ησλ δηαηάμεσλ. Γηα κηα ηαρχηεηα αλέκνπ 10 m/s ην 

απαηηνχκελν αλάπηπγκα ηνπ θπκαηηζκνχ F, ψζηε ην χςνο θχκαηνο λα θηάζεη ηα 2m ζε 

βαζηά λεξά, είλαη 190 km.  Αληίζηνηρα, ην αλάπηπγκα ηνπ θπκαηηζκνχ γηα ζεκαληηθφ χςνο 

θχκαηνο 1.7 m είλαη 130 ρηιηφκεηξα. Έηζη, ηα εμαζζελεκέλα θχκαηα ρξεηάδνληαη κηα 

απφζηαζε dr κεηαμχ ζεηξψλ ίζε κε 60 km (=190 km-130 km), ψζηε λα αλαθηεζεί ην αξρηθφ 

χςνο θχκαηνο ηνπο (απφ 1.7 m ζηα 2 m πνπ ήηαλ αξρηθά). Κε δεδνκέλε ηε δηάκεηξν ηεο 

δηάηαμεο πνπ είλαη ίζε κε 300m, ε απαηηνχκελε έθηαζε ψζηε λα αλαθηεζεί ην χςνο θχκαηνο 

είλαη 18 km2, γηα θάζε δηάηαμε.  Ξξνθεηκέλνπ ε απνξξφθεζε ησλ θπκάησλ λα είλαη 



189 
 

αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπο, νη ζπζηνηρίεο κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ ζε έλα 

εμαγσληθφ ζρήκα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο εηθφλαο (11.32). Ν πεξηνξηζκφο 

ηεο δψλεο αλάπηπμεο ησλ θπκαηηζκψλ ζε 18 km2 αλά ζπζηνηρία, αληηζηνηρεί ζε κηα 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεξέζηεξσλ ζπζηνηρηψλ ίζε κε dnm =4.5 km.  
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P01 

Άνδπορ 

P02         

Γαύδορ 

P03 

Κάππαθορ 

P04          

Πάπορ 

P05          

Ζάκςνθορ 

P06 

Κύθηπα 

P07 

Θεπμαϊκόρ 

P08 

Λέζβορ 

P09 

Λήμνορ 

P10          

Χίορ 

# Days 1923 1935 1922 1925 1921 1911 1879 1877 1885 1915 

Mean 2.50 3.83 3.13 2.87 3.12 3.58 2.46 2.38 2.40 2.43 

Pl, kW 22.51 34.43 28.18 25.79 28.04 32.26 22.12 21.40 21.62 21.89 

Pc, kW 13.96 21.35 17.47 15.99 17.39 20.00 13.72 13.27 13.40 13.57 

Pout, kW 7.96 12.17 9.96 9.11 9.91 11.40 7.82 7.56 7.64 7.74 

Εηήζια 

ΠΕ, MWh 
69.69 106.58 87.25 79.83 86.82 99.86 68.49 66.26 66.92 67.78 

  

P11 

κόπελορ 

P12 

Αμοπγόρ 

P13                 

Ρόδορ 

P14 

Κοςθονήζια 

P15 Πελοπόννηζορ/ 

Μεζζηνία 

P16                     

Κεθαλονιά 

P17            

Παξοί 

P18                  

Μςπηώο 

P19                             

ανηοπίνη 

# Days 1925 1910 1921 1929 1921 1922 1933 1920 1926 

Mean 2.47 2.78 3.09 3.60 3.52 3.20 2.88 3.01 3.30 

Pl, kW 22.24 25.05 27.83 32.39 31.69 28.83 25.93 27.05 29.74 

Pc, kW 13.79 15.53 17.26 20.08 19.65 17.88 16.07 16.77 18.44 

Pout, kW 7.86 8.85 9.84 11.45 11.20 10.19 9.16 9.56 10.51 

Εηήζια 

ΠΕ, MWh 
68.86 77.55 86.17 100.28 98.11 89.26 80.26 83.74 92.07 

 

Ξίλαθαο 11.3 Ξίλαθαο κε εθηηκήζεηο ηεο ηερληθά αμηνπνηήζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο απφ έλα ηππηθφ απνξξνθεηήξα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα επηιεγκέλα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν Ρ=5s 
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P01 

Άνδπορ 

P02         

Γαύδορ 

P03 

Κάππαθορ 

P04          

Πάπορ 

P05          

Ζάκςνθορ 

P06 

Κύθηπα 

P07 

Θεπμαϊκόρ 

P08 

Λέζβορ 

P09 

Λήμνορ 

P10          

Χίορ 

# Days 1923 1935 1922 1925 1921 1911 1879 1877 1885 1915 

Mean 4.00 6.12 5.01 4.58 4.99 5.73 3.93 3.81 3.84 3.89 

Pl, kW 36.02 55.08 45.10 41.26 44.87 51.61 35.40 34.25 34.59 35.03 

Pc, kW 54.03 82.63 67.64 61.89 67.31 77.41 53.10 51.37 51.88 52.55 

Pout, kW 30.80 47.10 38.56 35.28 38.37 44.13 30.27 29.28 29.57 29.95 

Εηήζια 

ΠΕ, MWh 
269.78 412.57 337.75 309.02 336.08 386.54 265.13 256.49 259.06 262.37 

  

P11 

κόπελορ 

P12 

Αμοπγόρ 

P13                 

Ρόδορ 

P14 

Κοςθονήζια 

P15 Πελοπόννηζορ/ 

Μεζζηνία 

P16                     

Κεθαλονιά 

P17            

Παξοί 

P18                  

Μςπηώο 

P19                             

ανηοπίνη 

# Days 1925 1910 1921 1929 1921 1922 1933 1920 1926 

Mean 3.95 4.45 4.95 5.76 5.63 5.13 4.61 4.81 5.29 

Pl, kW 35.59 40.08 44.54 51.83 50.67 46.13 41.48 43.28 47.58 

Pc, kW 53.38 60.12 66.80 77.74 76.01 69.19 62.22 64.92 71.38 

Pout, kW 30.43 34.27 38.08 44.31 43.32 39.44 35.47 37.00 40.68 

Εηήζια 

ΠΕ, MWh 
266.55 300.18 333.56 388.17 379.51 345.50 310.69 324.16 356.40 

 

Ξίλαθαο 11.4 Ξίλαθαο κε εθηηκήζεηο ηεο ηερληθά αμηνπνηήζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο απφ έλα ηππηθφ απνξξνθεηήξα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα επηιεγκέλα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν Ρ=8s 
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Δηθόλα 11.33 Σάξηεο πεξηνρψλ πνπ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θπκαηηθψλ πάξθσλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. πφβαζξν: Google earth 

 

Πηνλ Διιαδηθφ ρψξν ηα κεγαιχηεξα χςε θχκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πςειφηεξα 

επίπεδα θπκαηηθήο ηζρχνο παξνπζηάδνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζηηο ζέζεηο P02 (Γαχδνο), 

P14 (Θνπθνλήζηα), P06 (Θχζεξα), P15 (Ξεινπφλλεζνο-Κεζζελία), P19 (Παληνξίλε), Ο16 

(Θεθαινληά), Ο03 (Θάξπαζνο), Ο05 (Εάθπλζνο) θαη Ο13 (Οφδνο) (πίλαθεο 11.3 θαη 11.4).  

 

Απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, ε Γαχδνο, ην Θνπθνλήζηα, ε Παληνξίλε, ε Θάξπαζνο θαη ε 

Οφδνο είλαη κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 4, κε απνηέιεζκα  

εμππεξεηνχληαη απφ απηφλνκνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ κε πεηξέιαην θαη είλαη ξππνγφλνη.  

 

Ζ δήηεζε ησλ λεζηψλ απηψλ ζε ελέξγεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 11.5. 

 

Έλα θπκαηηθφ πάξθν εμαγσληθήο δηάηαμεο πνπ απνηειείηαη απφ 7 επηκέξνπο 

ζπζηνηρίεο 85 ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε P02 ζηε Γαχδν ζα 

κπνξνχζε λα παξάγεη 57.4 GWh ελέξγεηαο γηα θπκαηηθή πεξίνδν Ρ=5s (ζπγθξηηηθά κε ηα 

106.58 MWh εηήζηαο παξαγσγήο ελφο κφλν ζεκεηαθνχ απνξξνθεηήξα θαη ηα 8.2 GWh κηαο 

ζπζηνηρίαο 85 ζεκεηαθψλ απνξξνθεηήξσλ (εηθφλα 11.31) ή 222.2 GWh ελέξγεηαο γηα 

θπκαηηθή πεξίνδν Ρ=8s. Ζ ίδηα εμαγσληθή δηάηαμε ηνπνζεηεκέλε ζηε ζέζε P14 

(Θνπθνλήζηα) εθηηκάηαη φηη ζα παξάγεη ελέξγεηα πνπ ππνινγίδεηαη ζε 54.0 GWh ή 209.1 

GWh γηα θπκαηηθή πεξίνδν Ρ=5s θαη Ρ=8s αληίζηνηρα. Πηα Θχζεξα, ε εγθαηάζηαζε ηεο 

εμαγσληθήο δηάηαμεο αλακέλεηαη λα παξάγεη 53.8 GWh ελέξγεηαο (Ρ=5s) ή 208.2 GWh 

(Ρ=8s). Πηελ πεξηνρή ηεο Κεζζελίαο ην κέγεζνο ηεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα είλαη 52.8 

GWh θαη 204.4 GWh αληίζηνηρα γηα 5 ή 8s, ζηε Παληνξίλε 49.6 GWh ή 192.0 GWh 

αληίζηνηρα, ζηε Θεθαινληά 48.1 GWh ή 186.1 GWh, ζηε Θάξπαζν 47.0 GWh ή 181.9 GWh, 

ζηε Εάθπλζν 46.8 GWh ή 181.0 θαη ζηε Οφδν 46.4 GWh ή 179.7 GWh αληίζηνηρα. 

 

Όζνλ αθνξά ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, ε Γαχδνο ζα θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ ηηο 

αλάγθεο ηεο θαζψο ε πξφβιεςε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ησλ θπκαηηθψλ πάξθσλ 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 57.4 GWh ελψ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ην λεζί ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 400 

MWh. Ρν Θνπθνλήζηα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην απηφλνκν ζχζηεκα ηεο Ξάξνπ καδί κε 

επηά αθφκε λεζηά θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζε ελέξγεηα ππνινγίδεηαη ζηηο 200 GWh. Κε ηα 

θπκαηηθά πάξθα πνπ κειεηψληαη ζην Θνπθνλήζηα θαη ηελ Ξάξν αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζεί 

ην 50% ησλ αλαγθψλ (ή ην 100% γηα T=8s). Πηε Παληνξίλε αλακέλεηαη λα θαιχπηεηαη ην 

44% ησλ αλαγθψλ ( ή ην 100% γηα T=8s). Πηε Θάξπαζν ζα θαιχπηεηαη ην 100% θαη γηα ηηο 

δχν πεξηφδνπο θαη ηέινο ζηε Οφδν πνπ ε δήηεζε γηα ελέξγεηα είλαη πνιχ κεγάιε ( 790 GWh 

θαηά κέζν φξν) αλακέλεηαη λα θαιχπηεηαη ην 23% (Ρ=8s) ησλ αλαγθψλ. 
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Ξίλαθαο 11.5 Ξίλαθαο κε ηε δήηεζε ελέξγεηαο (MWh) αλά λεζί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2013. 

Ξεγή: http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp 

 

Πηελ Θχπξν, ε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα γηα έλα ζεκεηαθφ απνξξνθεηήξα 

αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ ελέξγεηα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. 

Ππγθεθξηκέλα, θπκαίλεηαη απφ 77 MWh έσο 89 MWh γηα πεξίνδν 5s (πίλαθαο 11.6) θαη απφ 

300 έσο 350 MWh γηα πεξίνδν 8s (πίλαθαο 11.7). 

 

Πην ζαιάζζην ρψξν ηεο Θχπξνπ νη ζηαζκνί ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα παξάγεηαη 

ε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα είλαη ζην C01 θαη C02 (εηθφλα 11.34). Ππγθεθξηκέλα, ζην C01  

αλακέλεηαη λα παξάγνληαη 48  GWh (ή 186 GWh γηα Ρ=8s) θαη ζην ζηαζκφ C02 48 GWh (ή 

189 GWh γηα Ρ=8s). 

 

 

 

Δηθόλα 11.34 Σάξηεο πεξηνρψλ πνπ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θπκαηηθψλ πάξθσλ ζηνλ θππξηαθφ 

ρψξν. πφβαζξν: Google earth 

 

Αςηόνομο 

ύζηημα
Νηζί 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Γαύδορ Ζήηηζη (MWh) 279 280 355 428 486 471

Αισμή (kW) 73 81 94 95 148 115

Πάπορ

Νάξορ 

Ανηίπαπορ

Κοςθονήζι

σοινούζα

Ηπάκλεια

κίνορ

Φολέγανδπορ

Ίορ

Θήπα Ζήηηζη (MWh) 112520 117161 117957 120057 120817 120199

Θήπαζία Αισμή (kW) 34100 31700 36400 33550 35800 32500

Κάππαθορ Ζήηηζη (MWh) 35234 37094 37829 38784 38985 36931

Κάζορ Αισμή (kW) 9900 9800 11400 10900 11780 11010

Ρόδορ Ζήηηζη (MWh) 757788 763790 764438 780413 790593 760658

Χάλκη Αισμή (kW) 200000 194800 206000 194000 211800 188500

Γαύδος

Θήπαρ

Καππάθος

Ρόδος

63100 60410 71100 61600 63300 62400

Έηορ

Πάπος

Ζήηηζη (MWh)

Αισμή (kW)

202835 205300 208206 207254 203622 194740

http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp
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  C01 C02 C03 C04 C05 C06 

# Days 1906 1896 1886 1856 1877 1793 

Mean 3.20 3.20 3.02 2.99 3.09 2.77 

Pl, kW 28.83 28.80 27.18 26.91 27.81 24.95 

Pc, kW 17.88 17.86 16.85 16.68 17.24 15.47 

Pout, kW 10.19 10.18 9.61 9.51 9.83 8.82 

Εηήζια ΠΕ, 

MWh 
89.26 89.16 84.14 83.31 86.09 77.23 

 

Ξίλαθαο 11.6 Ξίλαθαο κε εθηηκήζεηο ηεο ηερληθά αμηνπνηήζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο απφ έλα ηππηθφ 

απνξξνθεηήξα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίνδν Ρ=5s 

 

 

  C01 C02 C03 C04 C05 C06 

# Days 1906 1896 1886 1856 1877 1793 

Mean 5.13 5.20 4.84 4.78 4.95 4.44 

Pl, kW 46.13 46.80 43.56 43.02 44.55 39.92 

Pc, kW 69.20 70.20 65.34 64.53 66.83 59.87 

Pout, kW 39.44 40.01 37.24 36.78 38.09 34.13 

Εηήζια ΠΕ, 

MWh 
345.52 350.52 326.26 322.21 333.67 298.96 

 

Ξίλαθαο 11.7 Ξίλαθαο κε εθηηκήζεηο ηεο ηερληθά αμηνπνηήζηκεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο απφ έλα ηππηθφ 

απνξξνθεηήξα θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίνδν Ρ=8s 
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ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΥΠΖ ΘΑΗ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ  

Ρα αιηίκεηξα ξαληάξ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ πςειήο αθξίβεηαο θαη 

αλάιπζεο πνπ ζρεδφλ θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη 

ελ ιφγσ κεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα λα κειεηεζεί ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζαιαζζψλ. Ζ πςειή αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ χςνπο ησλ θπκάησλ, 

ζηηο νπνίεο επηθεληξψζεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηβεβαηψζεθε αξρηθά 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπο γεσδαηηηθνχο αιηηκεηξηθνχο 

δνξπθφξνπο κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζεκαληήξσλ ηεο Ηξιαλδίαο. Ξαξ‟ φια απηά νη 

αιηηκεηξηθνί δνξπθφξνη  παξνπζηάδνπλ δχν κεηνλεθηήκαηα: ηε ρακειή ρξνληθή ζπρλφηεηα 

επηζθεςηκφηεηαο ηνπ εθάζηνηε αιηηκεηξηθνχ δνξπθφξνπ πνπ παξαθάκπηεηαη κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο δνξπθφξνπο θαη ηελ 

αδπλακία ηνπ αιηίκεηξνπ ξαληάξ λα ππνινγίζεη ηε πεξίνδν ησλ θπκάησλ. Ρν κεηνλέθηεκα 

απηφ παξαθάκπηεηαη κε ηελ ππφζεζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηφδσλ ή ηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ 

απφ ζπλαθείο εκπεηξηθέο κειέηεο. 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ζηηο 

ειιεληθέο θαη θππξηαθέο ζάιαζζεο νη θπκαηηθέο θαη αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο ραξαθηεξίδνληαη 

σο ήπηεο αιιά ζηαζεξέο. Ππγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε Γαχδνο, ηα Θνπθνλήζηα θαη ηα Θχζεξα παξνπζηάδνπλ 

ηηο πςειφηεξεο ηηκέο SWH θαη θαηά ζπλέπεηα δηαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν θπκαηηθφ ελεξγεηαθφ 

δπλακηθφ. Αληίζηνηρα, ζηνλ θππξηαθφ ρψξν, ε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ ζηελ Ξάθν, 

ζπγθεληξψλεη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θπκαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Απφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο καθξάο δηάξθεηαο δηαζέζηκσλ αιηηκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ πνιιαπινχο δνξπθφξνπο ζπλάγεηαη γεληθά, ην ζπκπέξαζκα φηη ε Αλαηνιηθή 

Κεζφγεηνο δηαζέηεη ζεκαληηθφ αμηνπνηήζηκν ζαιάζζην δπλακηθφ θπκαηηθήο ελέξγεηαο, κε ηηο 

πεξηνρέο ηνπ λνηηνδπηηθνχ Αηγαίνπ θαη ηελ Ξάθν, λα εκθαλίδνπλ απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα 

ηεο Κεζνγείνπ. Ζ εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζα κπνξνχζε 

λα θαιχςεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ λεζηψλ. Ππγθξίλνληαο ηα 

επίπεδα ηεο δηαζέζηκεο θπκαηηθήο ηζρχνο φπσο ππνινγίζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ, δεκηνπξγείηαη ε πξνζδνθία γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη ησλ θππξηαθψλ παξαζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ. 

 

Ξαξάιιεια, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έγηλε θαηαλνεηφ φηη, πέξα 

απφ ην θξίζηκν ζηάδην εληνπηζκνχ ησλ ελ δπλάκεη πεξηνρψλ αμηνπνίεζεο ηνπ θπκαηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ, νξηζκέλεο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο σθεάληαο ελέξγεηαο είλαη ζπγθξίζηκεο κε εθείλεο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, φπσο:  

 

 ηα δεηήκαηα ζχλδεζεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ηελ επέθηαζε ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ,  

 ε πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο ππνδνκέο, κεηαμχ άιισλ, ζε θαηάιιειεο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλα ζθάθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

πάξθσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο, θαη  

 ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο ππφ 

ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.   

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη ζεκαληηθνχο πφξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο  ζηήξημεο, φπσο ην πξφγξακκα Horizon 2020, γηα δξάζεηο ππέξ ησλ 

ηερλνινγηψλ θπκαηηθήο (θαη γεληθφηεξα σθεάληαο) ελέξγεηαο θαη ηνλ ζπληνληζκφ 
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θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα πξνσζεζεί ε βηνκεραλνπνίεζε θαη ε 

επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο γαιάδηαο ελέξγεηαο. 

 

Απφ ηελ εκπεηξία πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πνιχπιεπξεο ηερλνινγηθέο πηπρέο πνπ 

εξεπλήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θξίλεηαη φηη γηα ηελ κεηάβαζε 

απφ ηνλ απιφ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ θαηάιιεινπ πξνο αμηνπνίεζε θπκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ επηρεηξεζηαθή εθκεηάιεπζε, νη θχξηεο ελαπνκείλνπζεο πξνθιήζεηο πνπ 

απαηηνχλ πξνζνρή βξαρππξφζεζκα θαη καθξππξφζεζκα ζπκπεξηιακβάλνπλ (ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη) ζηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

 

 Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πθηζηάκελεο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο κεηαηξνπέσλ θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο απαηηείηαη λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο 

πνπ δηαζέηνπλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο 

λα εμειηρζνχλ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ ζπλαθψλ γλψζεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

κεησζεί ζην άκεζν κέιινλ ην ηερλνινγηθφ θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο απφ θπκαηηθή 

ελέξγεηα.   

 

 Ζ κειινληηθή δηαρείξηζε πνζνηήησλ θπκαηηθήο ελέξγεηαο απαηηεί ηελ επέθηαζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηφζν ηνπ ππεξάθηηνπ φζν θαη ηνπ ρεξζαίνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ηεο 

παξαγφκελεο απφ απηήλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθεί φπνπ ζα ππάξρεη δήηεζε ή ζα 

εληζρπζεί ε απηνδπλακία (π.ρ., ζηα λεζηά). Ππλαθέο κε ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη λα 

κειεηεζεί πξνεγνπκέλσο ε ελζσκάησζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα εζληθά ζαιάζζηα 

ρσξνηαμηθά ζρέδηα. 

 

 Πηνπο νπνηνπζδήπνηε ζρεδηαζκνχο εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο 

ελέξγεηαο ζηνλ ειιεληθφ ζαιάζζην ρψξν, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη λα 

κεηξηαζζνχλ ηπρφλ δπζκελείο ζπλέπεηεο ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ζαιάζζηα 

νηθνζπζηήκαηα, ζηηο άιιεο ηνπηθέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ., ηνπξηζκφο, αιηεία, 

αθηνπινΐα) θαη ζηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα.      
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ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 

Αξρηθά, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε κίαο παξφκνηαο κειέηεο, αιιά κε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα εμεηαδφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη αιηηκεηξηθά δεδνκέλα ζεκαληηθνχ χςνπο 

θχκαηνο απφ πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο. Κηα δηάξθεηα 10 ρξφλσλ ζα ήηαλ επαξθήο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε απφδνζε ησλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ζηηο πεξηνρέο εληνλφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο. Αθφκε είλαη δπλαηή ε επηινγή θαη επεμεξγαζία αιηηκεηξηθψλ (along track) 

δεδνκέλσλ ηνπ χςνπο θχκαηνο θαηά κήθνο ηνπ επίγεηνπ ίρλνπο ηεο ηξνρηάο ησλ 

αιηηκεηξηθψλ δνξπθφξσλ θαη ε εμαγσγή αληίζηνηρσλ ραξηψλ θαη ε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ράξηεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα gridded δεδνκέλα απφ ηξεηο δνξπθφξνπο πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ ρξήζε along track δεδνκέλσλ ζα κπνξεί λα 

δψζεη κηα „ιεπηνκεξέζηεξε‟ εηθφλα ησλ ηνπηθψλ θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο εθάζηνηε 

πεξηνρέο  ελδηαθέξνληνο.    

 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε απφθηεζε κεηξήζεσλ απφ ζεκαληήξεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο POSEIDON θαη ε επηθχξσζε ησλ 

αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζεο. Ξξνο ην παξφλ, θάηη ηέηνην δελ 

επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα POSEIDON δελ παξέρεη 

αλνηθηά δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, αιιά κφλν animation ράξηεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηε δπλακηθή εμέιημε ησλ αλεκνινγηθψλ ή θπκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ 

θπκαηηθψλ πάξθσλ ζηνλ ζαιάζζην ρψξν, σο κηα πεξίπησζε ρσξηθνχ πνιχ-θξηηεξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο απφθαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθηφο ησλ θπκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε, επηπιένλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο νη πεξηνρέο NATURA 

2000,  νη γξακκέο ησλ πινίσλ, ε εγγχηεηα ζε ιηκάληα κε ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο θ.ά. 

(DHI, 2014), κε ζθνπφ ηε δηαβάζκηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πεξηνρψλ γηα εγθαηάζηαζε 

WEC. Ρν παξαπάλσ απνηειεί έλα πνιπζχλζεην ρσξηθφ πξφβιεκα απφθαζεο κε θξηηήξηα 

πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο νκάδεο. 

 

  Αλαθνξηθά κε ηελ επξχηεξε ρξήζε αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, επηζεκαίλεηαη φηη 

ελψ ε ρξήζε ησλ αιηηκέηξσλ ξαληάξ ζε πεξηνρέο  πάλσ απφ ηνλ αλνηρηφ σθεαλφ είλαη κηα 

ψξηκε δηαδηθαζία, ζηελ παξάθηηα δψλε ηα δεδνκέλα ζπρλά επηζεκαίλνληαη (ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηνπο αλεηδίθεπηνπο ρξήζηεο ηνπο) κε δηάθνξνπο δείθηεο „ηππηθήο αθαηαιιειφηεηαο‟, θαζψο 

ζηηο παξαηεξήζεηο εηζέξρεηαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζνξχβνπ. Πήκεξα, ε παγθφζκηα 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη αξθεηνχο ζεκαληηθνχο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ θξχβνληαη ζε απηά ηα «ελ πξψηνηο αθαηάιιεια ζηνηρεία» κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ - θαη 

φηη κφιηο γίλεη απηφ, νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη πνιχηηκεο γηα ηε κειέηε ησλ ζαιάζζησλ 

θαηλνκέλσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ ε επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ σθεαλψλ ζηελ 

θνηλσλία είλαη ηζρπξφηεξε. Ξξφζθαηα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά ε Γνξπθνξηθή 

Αιηηκεηξία γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο (Coastal Altimetry) πνπ εζηηάδεη αθξηβψο ζε απηή ηελ 

επηδίσμε. Ρα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κηα πεξαηηέξσ εηδηθή επεμεξγαζία, ε νπνία 

νλνκάδεηαη retracking, κε ζθνπφ ηελ απαινηθή απηνχ ηνπ πιενλάδνληνο ζνξχβνπ ζηηο 

πξσηνγελείο κεηξήζεηο. Ξιένλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε δεδνκέλσλ θαηάιιεια γηα ηηο 

εθαξκνγέο παξάθηησλ πεξηνρψλ. Δθφζνλ, ινηπφλ, ε Κεζφγεηνο Θάιαζζα, νχζα θαη θιεηζηή 

ζάιαζζα, φπσο θαη ν ειιεληθφο ζαιάζζηνο ρψξνο (π.ρ. ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ 

Ξειάγνπο), έρεη κεγάιν πνζνζηφ αθηψλ θαη λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ, ζα είρε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζε παξάθηηεο 

πεξηνρέο κε ηε ρξήζε αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί πξνεγνπκέλσο ηηο 

δηαδηθαζίεο retracking. Ζ ίδηα κέζνδνο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ζε κειέηεο πδξνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ιίκλεο ή πνηάκηα, φπνπ νη πδάηηλεο επηθάλεηεο είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Απφ ηε γεσδαηηηθή ζθνπηά, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε εθαξκνγή 

ηέηνησλ κεζφδσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηεο ζηάζκεο ησλ επηθαλεηψλ 

κεγάισλ ιηκλψλ ή/θαη ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηηο πεξηνρέο δηαθφξσλ 
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παιηξξνηνγξάθσλ, κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εζληθνχ 

πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ζε έλα κνλαδηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο (vertical datum).    
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

Ρν m-file πνπ αθνινπζεί, εμάγεη ηε ρξνλνζεηξά γηα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ νπνίνπ δίλνληαη σο φξηζκα εηζφδνπ ζηε ζπλάξηεζε 
TimeSeries. Νη κεηαβιεηέο εμφδνπ είλαη ε εκέξα, ζε ψξεο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950 
θαη ε αληίζηνηρε ηηκή SWH ή WIND SPEED, αλάινγα ηα αξρηθά δεδνκέλα. 
 

 

% M-File: exports timeseries for each point of interest  
function [T,Tx,Ty] =TimeSeries(Lo,La) 

  
load Data.txt; 
load Time.txt; 
load Lat.txt; 
load Long.txt; 

  
LL=length(Long); 
LT=length(Lat); 

  

I=find(Lat==La)+2; 
I1=find(Long==Lo); 
[N,M]=size(Data); 
Tseries=Data(I1:LL:N,I); 

  
T=[Time Tseries]; 

  

  
Ty=[]; 
Tx=[]; 
for i=1:length(T(:,1)) 
    if (T(i,2)<100000) 
        Ty=[Ty; T(i,2)]; 
        Tx=[Tx; T(i,1)]; 
    end 
end 

  

  
TT=[Tx Ty]; 

  
save Ci.txt TT -ascii  
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Ρν script file πνπ αθνινπζεί εμάγεη ηε ρξνλνζεηξά SWH θαη θπκαηηθήο πεξηφδνπ γηα 

ηνπο ζεκαληήξεο ζηελ Ηξιαλδία αθνχ πξνεγνπκέλσο κεηαηξέςεη ην ρξφλν πνπ ζην 

Ηξιαλδηθφ δίθηπν ζεκαληήξσλ κεηξά ζε δεπηεξφιεπηα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1970, 

ζηελ ίδηα ρξνληθή θιίκαθα κε απηή ησλ αιηηκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (h απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 

1950), ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

 

load buoydata.txt; 

  
% convert  each number-date to date-vector 
% number-date: 1st column in buoydata.txt (p.x. 1252886400) from 1-

jan-1970 
%convert from (number date->1970) to (number->0-jan-0000) 

result:array TMAT (p.x. 1252886400->734030) 
%convert from (number->0-jan-0000) to date vector (function: 

datevec()) 

  
[N,M]=size(buoydata); 

  
BT=buoydata(:,1); 
BH=buoydata(:,4); 
BP=buoydata(:,5); 

  

  
TMAT=[]; 

  
for i=1:N 

     

    TMAT(i)=BT(i)/(3600*24)+719529; 

      
end 

  
DATE=datevec(TMAT'); 
DATEBUOY=[DATE BH BP]; 

  
[n,k]=size(DATEBUOY); 

  

  
% exclude values -999 
DATEBUOY1=[];DATEBUOY2=[];DATEBUOY3=[];DATEBUOY4=[];DATEBUOY5=[];DATE

BUOY6=[]; DATEBUOY7=[]; DATEBUOY8=[]; 

  
for i=1:n 
    if(DATEBUOY(i,7)>-3) 

         
DATEBUOY1=[DATEBUOY1 DATEBUOY(i,1)]; 

         
DATEBUOY2=[DATEBUOY2 DATEBUOY(i,2)]; 

         
DATEBUOY3=[DATEBUOY3 DATEBUOY(i,3)]; 

         
DATEBUOY4=[DATEBUOY4 DATEBUOY(i,4)]; 

         
DATEBUOY5=[DATEBUOY5 DATEBUOY(i,5)]; 

         
DATEBUOY6=[DATEBUOY6 DATEBUOY(i,6)]; 
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DATEBUOY7=[DATEBUOY7 DATEBUOY(i,7)]; 

  
DATEBUOY8=[DATEBUOY8 DATEBUOY(i,8)]; 

  
    end 
end 

  
DB=[DATEBUOY1' DATEBUOY2' DATEBUOY3' DATEBUOY4' DATEBUOY5' DATEBUOY6' 

DATEBUOY7' DATEBUOY8']; 

  

  
% main body: measurments in hours--> in days (average of each day) 
[x,z]=size(DB); 
y=2009; 
m=9; 
d=14; 
a=1; 
b=1; 
sum(a)=0; 
PR(a)=0; 
wres=0; 

  
for i=1:x 

     
    if( DB(i,1)==y & DB(i,2)==m & DB(i,3)==d) 

        
        sum(a)=sum(a)+DB(i,7); 
        wres=wres+1; 
        PR(a)=PR(a)+DB(i,8); 

         
        DATEb(b,1)=DB(i,1); 
        DATEb(b,2)=DB(i,2); 
        DATEb(b,3)=DB(i,3); 

         
    else 
         mean(a)=sum(a)/(wres); 
         mPR(a)=PR(a)/wres; 
        y=DB(i,1); 
        m=DB(i,2); 
        d=DB(i,3); 

         
        a=a+1; 
        b=b+1; 
        sum(a)=DB(i,7); 
        PR(a)=DB(i,8); 
        mean(a)=sum(a); 
        mPR(a)=PR(a); 
        DATEb(b,1)=DB(i,1); 
        DATEb(b,2)=DB(i,2); 
        DATEb(b,3)=DB(i,3); 
        wres=1; 

         
    end 
end 

  

  
DM=datenum(DATEb); 
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% convert time from datevector to time altimeter (14-Sept-2009-

>523344) for 
% comparison  
DA=DM*24-712224*24; 
BUOYDT=[DA mean' mPR']; 

  
save result_buoy.txt BUOYDT -ascii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


