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Κατηγορίες δεδοµένων

Είδος
Μετεωρολογικά
Υδρολογικά
Υδρογεωλογικά
Γεωγραφικά

Επίπεδο επεξεργασίας
Πρωτογενή
Επεξεργασµένα
Παράγωγα
Συνθετικά

Χρονική κλίµακα
Ακανόνιστη
∆εκάλεπτη
Ωριαία
Ηµερήσια
Μηναία
Ετήσια
Κλιµατική

Μετρικές ιδιότητες
Στιγµιαία
Αθροιστικά
Μέσου όρου
Μεγίστων-ελαχίστων
∆ιανυσµατικά

Οι κύριοι φορείς που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και επεξεργασία
µετεωρολογικών πληροφοριών είναι
η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), 
η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 
το Υπουργείο Γεωργίας (ΥΠΓΕ) και
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). 

Ακόµη, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν και άλλοι φορείς, όπως το
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), αρκετά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Οι µετρήσεις αυτές γίνονται µε τη χρήση συµβατικών και αυτογραφικών οργάνων. 
Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας των µετεωρολογικών και
υδρολογικών µετρήσεων επέτρεψε τη µερική αντικατάσταση των µηχανικών
µετρητικών συσκευών µε αυτόµατους ηλεκτρονικούς αισθητήρες και των
συµβατικών µηχανικών καταγραφικών συστηµάτων µε ψηφιακούς καταχωρητές
δεδοµένων.

Υπάρχουσα κατάσταση
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1. Ύψος βροχόπτωσης (χιλιοστά του µέτρου-mm)
2. Θερµοκρασία (βαθµούς Κελσίου-oC).
3. Σχετική υγρασία (επί τοις εκατό-%)
4. ∆ιεύθυνση ανέµου (σε βαθµούς ωρολογιακά από τον βορρά-ο).
5. Ταχύτητα και ριπή ανέµου µέτρα ανά δευτερόλεπτο (m s-1) ή σε κόµβους (knots).
6. Ηλιακή ακτινοβολία (W m-2)
7. Εξάτµιση (χιλιοστά του µέτρου mm)
8. Ατµοσφαιρική πίεση (hectopascal -hPa).
9. ∆ιάρκεια ηλιοφάνειας σε ώρες (h).
10. Νεφοκάλυψη (όγδοα)
11. Τύπος νέφωσης (παρατήρηση)
12. ∆ρόσος (gr)
13. Υψόµετρο βάσης νέφωσης σε µέτρα (m)
14. Ορατότητα (µέτρα ή χιλιόµετρα-m, km).
15. Χιονοκάλυψη (εκατοστά-cm)
16. Θερµοκρασία εδάφους σε διάφορα βάθη (βαθµούς Κελσίου-oC)
17. Παρών καιρός-Παρελθών καιρός (παρατήρηση)
18. Κατάσταση εδάφους (παρατήρηση)

Υπάρχουσα κατάσταση
Μετρούµενες µετεωρολογικές µεταβλητές:

Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδοµένων που προκύπτουν από τη µέτρηση
των υδροµετεωρολογικών µεταβλητών µε τη χρήση συµβατικών και
αυτογραφικών οργάνων, παρουσιάζει τα παρακάτω σηµαντικά
µειονεκτήµατα: 

Υπάρχουσα κατάσταση

Σε πολλές περιπτώσεις, οι µετρήσεις δεν είναι αξιόπιστες και δεν έχουν την
απαιτούµενη ακρίβεια
Η χρονική κλίµακα µέτρησης δεν είναι πάντα η επιθυµητή
Υπάρχει σηµαντική χρονική καθυστέρηση στη διαχείριση των δεδοµένων
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται ξεχωριστά σε κάθε
υπηρεσία
Τα συµβατικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος εγκατάστασης
και λειτουργίας µε αποτέλεσµα ορισµένες υπηρεσίες να έχουν επιβάλλει
ιδιαίτερα υψηλό χρηµατικό αντίτιµο για την διάθεση των δεδοµένων
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Τα υπαίθρια όργανα τοποθετούνται σε επίπεδο έδαφος µε διαστάσεις περίπου 10×7 m, 
καλυµµένο µε χλόη ή και να περιβληθούν µε ανοικτή περίφραξη. Εντός της περίφραξης
διατηρείται ένα γυµνό µπάλωµα του εδάφους περίπου 2×2 m για τις παρατηρήσεις της
κατάστασης του εδάφους και της θερµοκρασίας του σε βάθη λιγότερο από 30 cm.
∆εν πρέπει να υπάρχει κανένα απότοµα κεκλιµένο τµήµα του εδάφους στην τοποθεσία και
αυτή δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε κοιλότητα.
Η τοποθεσία πρέπει να είναι ικανοποιητικά µακριά από δέντρα, κτίρια, τοίχους ή άλλα
εµπόδια. Η απόσταση οποιουδήποτε τέτοιου εµποδίου (συµπεριλαµβανοµένης της
περίφραξης) από το βροχόµετρο δεν πρέπει να είναι λιγότερη από δύο (έως τέσσερις φορές) το
ύψος του αντικειµένου επάνω από το πλαίσιο του οργάνου.
Οι πολύ ανοικτές περιοχές που είναι ικανοποιητικές για τα περισσότερα όργανα είναι
ακατάλληλες για τη µέτρηση βροχής. Σε τέτοιες περιοχές οι άνεµοι επηρεάζουν τις µετρήσεις
οπότε επιβάλλεται κάποιου είδους κάλυµµα.
Η θέση παρατήρησης της νέφωσης και της ορατότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
ανοιχτή και να προσφέρει πλήρη οπτική επαφή µε τον ουρανό και τη γύρω περιοχή.
Στους παράκτιους σταθµούς, είναι επιθυµητό ο σταθµός να έχει επαφή µε την ανοικτή
θάλασσα, αλλά σε σηµείο που να µην δηµιουργούνται στρόβιλοι αέρα.
Οι νυχτερινές παρατηρήσεις της νέφωσης και της ορατότητας γίνονται καλύτερα από θέση
που βρίσκεται µακριά από φωτισµένες περιοχές.
Τα χαρακτηριστικά µιας θέσης παρατήρησης αλλάζουν, π.χ.. Οι θέσεις πρέπει να επιλεγούν
έτσι ώστε να συµβούν οι µικρότερες δυνατές τροποποιήσεις στο πέρασµα του χρόνου
(ανάπτυξη δέντρων ή ανέγερση κτιρίων στις παρακείµενες περιοχές)

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
Τοποθέτηση σταθµού και οργάνων

Η µέτρηση των υδρολογικών µεταβλητών σε διακριτό χρόνο γίνεται µε τη χρήση
των συµβατικών οργάνων, όπου εκτιµάται από τον παρατηρητή η τιµή της
µεταβλητής µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι
µεταβλητές της νέφωσης, της ορατότητας και του καιρού, όπου η µέτρηση δεν
γίνεται µε τη χρήση κάποιου οργάνου αλλά µε εκτίµηση του παρατηρητή. Οι
µετρήσεις σε διακριτό χρόνο καταγράφονται από τον παρατηρητή σε ειδικά
διαµορφωµένο έντυπο.

Οι µετρήσεις γίνονται σε σταθερό (συνήθως ηµερήσιο) ή ακανόνιστο χρονικό
βήµα, ενώ τα έντυπα που συµπληρώνονται συνήθως περιλαµβάνουν τις µετρήσεις
ενός µήνα ή σπανιότερα ενός έτους. 

Η µορφή των εντύπων που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των µετρήσεων
παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, η οποία εξαρτάται από τη φύση της µεταβλητής, 
την υπηρεσία και το είδος του σταθµού στον οποίο ανήκει το όργανο. Σε γενικές
γραµµές τα έντυπα µπορούν να διακριθούν ανάλογα µε το αν περιέχουν τις
µετρήσεις µιας ή περισσότερων µεταβλητών. 

Μέτρηση σε διακριτό χρόνο
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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ακανόνιστηΜυλίσκοςΠαροχή
ηµερήσιαΣταθµήµετροΣτάθµη

ηµερήσια, 2 ανά ηµέρα,ΡαδιοβολίδαΑνώτερης
ατµόσφαιρας

3/4/8 ανά ηµέραΠαρατήρησηΚαιρός
3/4/8 ανά ηµέραΠαρατήρησηΟρατότητα
3/4/8 ανά ηµέραΠαρατήρησηΝέφωση
ηµερήσιαΕξατµισίµετροΕξάτµιση

ηµερήσια, 3/4/8 ανά ηµέραΒαρόµετροΑτµοσφαιρική πίεση
ηµερήσια, 2/3/8 ανά ηµέραΑνεµόµετροΆνεµος
ηµερήσια, 2 ανά ηµέραΥγρόµετροΥγρασία

ηµερήσια, 3/8 ανά ηµέρα,Θερµόµετρο, Θερµόµετρο µεγίστου-
ελαχίστου

Θερµοκρασία
ηµερήσια, ακανόνιστηΧιονοβροχόµετρο, χιονοτράπεζα,Χιόνι
ηµερήσια, ακανόνιστηΒροχόµετρο, αθροιστικό βροχόµετροΒροχή

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Μέτρηση σε διακριτό χρόνο
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Η µέτρηση των υδρολογικών µεταβλητών σε συνεχή χρόνο γίνεται µε τη χρήση
των αυτογραφικών οργάνων. Στα όργανα αυτά η χρονική εξέλιξη της µεταβλητής
καταγράφεται συνεχώς µε γραφίδα πάνω σε ειδικά βαθµονοµηµένη ταινία, η
οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη χρονική βάση. Εξαίρεση αποτελεί ο
ηλιογράφος όπου η χρονική εξέλιξη της ηλιοφάνειας µε την συγκέντρωση της
ηλιακής ακτινοβολίας και την καύση της ειδικής ταινίας κατά τα διαστήµατα που
υπάρχει ηλιοφάνεια. Η ταινία κάθε οργάνου αντικαθίσταται από τον παρατηρητή
στα συγκεκριµένα διαστήµατα και φυλάσσεται από την υπηρεσία.
Η χρονική βάση των ταινιών που διατίθενται είναι συνήθως ηµερήσια και
εβδοµαδιαία, ενώ υπάρχει µικρός αριθµός ταινιών µε δεκαπενθήµερη, µηνιαία ή
δίµηνη χρονική βάση. Οι ταινίες αυτές ακόµη και αν αφορούν στην ίδια
µεταβλητή και χρονική βάση, πολλές φορές προέρχονται από διαφορετικούς
τύπους αυτογραφικών οργάνων. 
∆εδοµένου ότι το µήκος των ταινιών είναι περίπου ίδιο, η χρονική βάση της
ταινίας συνδέεται άµεσα µε την διακριτότητα της µέτρησης. Η µορφή των
ταινιών των αυτογραφικών οργάνων, εξαρτάται από το είδος της µεταβλητής, τη
χρονική διακριτότητα που επιτυγχάνεται στη µέτρηση, και τον τύπο του οργάνου
που χρησιµοποιείται. Ακόµη ο τύπος του οργάνου καθορίζει και τον τρόπο που
καταγράφεται η µεταβλητή πάνω στην ταινία. 

Μέτρηση σε συνεχή χρόνο
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΥ

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

εβδοµαδιαία, µήνας, δίµηνοΣταθµηγράφοςΣτάθµη
εβδοµαδιαίαΑκτινογράφοςΗλιακή ακτινοβολία
εβδοµαδιαίαΕξατµισιγράφοςΕξάτµιση
ηµερήσια, εβδοµαδιαίαΗλιογράφοςΗλιοφάνεια
εβδοµάδαΒαρογράφοςΑτµοσφαιρική πίεση
ηµερήσια, εβδοµαδιαία∆ροσογράφος∆ρόσος
εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερηΑνεµογράφοςΆνεµος
εβδοµαδιαίαΥγρογράφος, ΘερµοϋγρογράφοςΥγρασία
εβδοµαδιαίαΘερµογράφος, ΘερµοϋγρογράφοςΘερµοκρασία
εβδοµαδιαίαΧιονοβροχογράφοςΧιόνι
ηµερήσια, εβδοµαδιαίαΒροχογράφοςΒροχή
ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Μέτρηση σε συνεχή χρόνο

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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1. όνοµα
2. υπηρεσία
3. ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας
4. κατηγορία, υποκατηγορία, (Αεροναυτικός, Γεωργικός, Κλιµατολογικός, Συνοπτικός, 

Υδροµετεωρολογικός, Στάθµης & Παροχής, Ταµιευτήρας, Πηγή, Γεώτρηση
5. κωδικοί (υπηρεσίας, συστήµατος, WMO κλπ)
6. το γεωγραφικό διαµέρισµα (9) διοικητική περιφέρεια (13), ο νοµός, η επαρχία, η

κοινότητα
7. το υδατικό διαµέρισµα (14), η λεκάνη και υπολεκάνη απορροής, ο υδροφορέας
8. γεωγραφικές συντεταγµένες (φ, λ, h). 
9. φωτογραφίες και video της θέσης
10. ιστορικό του σταθµού
11. παρατηρήσεις που είναι σχετικές µε τη συνολική λειτουργία του και τη γενική εικόνα

των δεδοµένων. Kαταγραφή των πληροφοριών εκείνων που σχετίζονται µε την
οµοιογένεια των δεδοµένων του σταθµού (αλλαγή θέσης του σταθµού, του τύπου
οργάνου ή του παρατηρητή)

12. η διατοµή στη θέση ενός υδροµετρικού σταθµού

∆ιαχειριστικές πληροφορίες σταθµού
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

∆ιαχειριστικές πληροφορίες οργάνων

1. οι διάφοροι τύποι οργάνου που έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί
για τις µετρήσεις

2. τα υψόµετρα τοποθέτησης
3. τα διαστήµατα λειτουργίας
4. παρατηρήσεις που αφορούν στην λειτουργία του συγκεκριµένου

οργάνου
5. συνοπτική περιγραφή των κατασκευαστικών πληροφοριών και

φωτογραφία, ενώ για τα αυτογραφικά όργανα περιλαµβάνεται δείγµα
της αντίστοιχης ταινίας

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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1. Στάθµη
2. Καµπύλη στάθµης-επιφάνειας-όγκου
3. Βροχή
4. Εξάτµιση
5. Εισροή
6. Υπερχείλιση
7. Εκροές για ύδρευση, άρδευση, ενέργεια
8. ∆ιαχειριστικές πληροφορίες ταµιευτήρα
9. Χαρακτηριστικά υδραυλικών συνιστωσών (υπερχειλιστή, στροβίλων, 

διωρύγων κλπ)

∆εδοµένα λειτουργίας ταµιευτήρων

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Η παροχή των υδατορευµάτων που προκύπτει από την υδροµετρία είναι η κύρια
συνιστώσα του υδρολογικού κύκλου και αποτελεί το κύριο αντικείµενο του
υδραυλικού µηχανικού
Η υδροµετρία, σε αντίθεση µε τη βροχοµετρία, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και
πολυδάπανη διαδικασία, και απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό τόσο για τις
διαδικασίες υπαίθρου όσο και για τις εργασίες γραφείου
Κύριος στόχος της υδροµετρίας είναι η παραγωγή αδιάλειπτων χρονοσειρών
παροχής σε διάφορες χρονικές κλίµακες και απαιτείται η εκτέλεση µετρήσεων
παροχής ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. εβδοµάδας ή δεκαπενθηµέρου) 
Όµως, ποτέ η χρονική πυκνότητα των µετρήσεων παροχής δεν είναι η
απαιτούµενη (λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών και του σηµαντικού κόστους
τους) και έτσι για την πύκνωση των χρονοσειρών παροχής στο επιθυµητό
χρονικό βήµα (π.χ. ηµερήσιο, ωριαίο ή και ακόµη µικρότερο) µετριέται η
στάθµη του υδατορεύµατος της οποίας η µέτρηση είναι απλούστερη
Η υδροµετρία αποτελεί σήµερα ολόκληρη εφαρµοσµένη επιστήµη που
απασχολεί σηµαντικές βιοµηχανικές µονάδες µε ενσωµατωµένα ερευνητικά
κέντρα, αλλά και υδρολογικές υπηρεσίες. Προδιαγραφές για την υδροµετρία
έχουν εκδώσει τόσο ο World Meteorological Organization (1981) όσο και ο
International Standards Organization (1983)

Υδροµετρία

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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Ο υδροµετρικός σταθµός περιλαµβάνει διάφορα όργανα και εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν τη µέτρηση τόσο της στάθµης όσο και της παροχής του υδατορεύµατος. 
Ειδικότερα:
Ο σταθµός περιλαµβάνει υποχρεωτικά σταθµήµετρο για τη µέτρηση της στάθµης του
υδατορεύµατος
Είναι επιθυµητό (χωρίς όµως να µπορεί να επιτευχθεί πάντα, κυρίως για οικονοµικούς
λόγους) ο σταθµός να περιλαµβάνει και σταθµηγράφο, ο οποίος καταγράφει συνεχώς τη
στάθµη, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για λεπτοµερέστερη χρονική αποτύπωση της
εξέλιξης της στάθµης του υδατορεύµατος, απαραίτητη ιδίως για τη µελέτη πληµµυρικών
υδρογραφηµάτων
Στη θέση του σταθµού θα πρέπει να διατίθενται όργανα µέτρησης της ταχύτητας. Τα όργανα
αυτά δεν απαιτείται να λειτουργούν συνεχώς και έτσι είναι δυνατό, για λόγους οικονοµίας, 
περισσότεροι του ενός σταθµοί µιας περιοχής να εξυπηρετούνται από τα ίδια όργανα
Γενικά θα πρέπει να υπάρχει τρόπος γεφύρωσης του υδατορεύµατος ώστε να είναι δυνατό να
γίνει µέτρηση σε οποιοδήποτε σηµείο της διατοµής του. Συχνά για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιούνται υπαρκτές οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες, οι οποίες καθορίζουν και τη
θέση του σταθµού. Ωστόσο, είναι προτιµότερο να γίνεται εγκατάσταση ειδικής εναέριας
καλωδίωσης, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά το σκοπό της υδροµετρίας

Η παραπάνω τυπική σύνθεση µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ειδικότερες τεχνικές
µέτρησης που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο υδροµετρικό σταθµό

Όργανα και εγκαταστάσεις υδροµετρικού σταθµού
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Η θέση εγκατάστασης του υδροµετρικού σταθµού πρέπει να εξασφαλίζει στον καλύτερο
δυνατό βαθµό την πλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων:
συγκέντρωση της ροής σε µια µοναδική κοίτη (αποφυγή διάσπαρτης ροής σε πολλούς
κλάδους)
απλότητα και οµοιοµορφία της γεωµετρίας τόσο της διατοµής (αποφυγή διατοµών µε
γεωµετρικά σύνθετες διατοµές, αποφυγή εµποδίων ανάντη ή κατάντη της διατοµής) όσο
και της οριζοντιογραφίας του ποταµού (προτίµηση των ευθύγραµµων έναντι των
καµπύλων)
µη επηρεασµό της στάθµης από κατάντη συνθήκες ανεξάρτητες της παροχής (π.χ. από
στάθµη λίµνης, επίδραση παλιρροιών, επίδραση συµβολής άλλου υδατορεύµατος κτλ.)
περιορισµένη δραστηριότητα διάβρωσης και απόθεσης φερτών
σταθερότητα στη σχέση στάθµης - παροχής
ευαισθησία στη µεταβολή της παροχής για όλο το πεδίο µεταβολής της στάθµης·
αντιπροσωπευτικότητα της θέσης για τους τυχόν ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί ο
υδροµετρικός σταθµός (π.χ. γειτνίαση µε τη θέση φράγµατος, σε περίπτωση που τα
δεδοµένα του σταθµού θα χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη φράγµατος)
εύκολη πρόσβαση των συνεργείων εγκατάστασης και συντήρησης, και ιδίως των
συνεργείων µέτρησης ακόµη και σε περιπτώσεις έντονων πληµµυρών
οικονοµικότητα (συγκριτικά µε άλλες θέσεις) εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Άλλες συνθήκες, που εξειδικεύονται ανάλογα µε τη µέθοδο µέτρησης της παροχής, 
αναλύονται από το World Meteorological Organization (1981)

Υδρολογική καταλληλότητα υδροµετρικού σταθµού
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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Πραγµατική εξάτµιση: Η ποσότητα ύδατος που εξατµίζεται από µια
ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια ή από το έδαφος.
∆ιαπνοή: Είναι η διαδικασία κατά την οποία το νερό από τη βλάστηση
µεταφέρεται στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή των υδρατµών.
Πραγµατική εξατµοδιαπνοή: Η ποσότητα ύδατος που εξατµίζεται από
το έδαφος και από τα φυτά, όταν στο έδαφος υπάρχει φυσιολογική
ποσότητα υγρασίας.
∆υνητική εξατµοδιαπνοή: Είναι η µέγιστη ποσότητα ύδατος που µπορεί
να εξατµιστεί από µια περιοχή µε συγκεκριµένη βλάστηση κάτω από
συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες και για άπειρη διαθεσιµότητα
νερού. Εποµένως, περιλαµβάνει την εξάτµιση από το χώµα και τη διαπνοή
από τη βλάστηση της περιοχής.

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
Εξάτµιση-Ορισµοί

Αναλογία µίξης: Είναι η αναλογία µεταξύ της µάζας των υδρατµών και της
µάζας του ξηρού αέρα.
Ειδική υγρασία: Είναι η αναλογία µεταξύ της µάζας των υδρατµών και της
µάζας του υγρού αέρα.
Σηµείο δρόσου: Είναι η θερµοκρασία στην οποία ο υγρός αέρας θα
µετατραπεί σε κορεσµένο, αν διατηρηθεί σταθερή η αναλογία µίξης.
Σχετική υγρασία: Είναι η αναλογία επί τοις εκατό µεταξύ της
παρατηρηθείσας πίεσης υδρατµών και της πίεσης κορεσµένων υδρατµών σε
ίδια πίεση και θερµοκρασία.
Πίεση υδρατµών: Είναι η µερική πίεση των υδρατµών στον αέρα.
Πίεση κορεσµένων υδρατµών: Είναι η πίεση των υδρατµών στον αέρα σε
ισορροπία µε την επιφάνεια του νερού και του πάγου, αντίστοιχα.

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Ατµοσφαιρική υγρασία-Ορισµοί
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Ολική ακτινοβολίαΠυρακτινόµετρο

Προς τα άνω και προς τα κάτω
ακτινοβολία µακρού κύµατοςΠυργεώµετρο

Σφαιρική ακτινοβολία
Ουράνια ακτινοβολία
Ανακλώµενη ηλιακή ακτινοβολία

Πυρανόµετρο

Άµεση ηλιακή ακτινοβολίαΠυρηλιόµετρο

Μεταβλητή που µετράειΤύπος Αισθητήρα

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
Ακτινοβολία

Νεφοκάλυψη: Το µέρος του ουρανού που υπολογίζεται να καλυφθεί από έναν
καθορισµένο ή µη τύπο νεφών. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίµηση γίνεται στο κοντινότερο
όγδοο και αναφέρεται σε µια κλίµακα από το µηδέν έως το οκτώ, όπου το µηδέν
αντιπροσωπεύει τον απολύτως καθαρό ουρανό και το οκτώ την πλήρη νεφοκάλυψη. Οι
µετρήσεις της νεφοκάλυψης γίνονται µε οπτική παρατήρηση. 
Βάση σύννεφων: Είναι η χαµηλότερη ζώνη της νέφωσης. Το ύψος της βάσης σύννεφων
ορίζεται ως το ύψος επάνω από τη γη και µετριέται µε προβολείς, συσκευές laser και ειδικά
µπαλόνια (αν και συχνά σε επιχειρησιακή βάση γίνεται απλή εκτίµησή του από τον
παρατηρητή). Όσον αφορά τις δύο πρώτες µεθόδους, εκπέµπεται δέσµη προς τη βάση της
νέφωσης υπό γνωστή γωνία και σε καθορισµένη απόσταση από το σηµείο παρατήρησης. 
Το υψόµετρο της βάσης των νεφών δίνεται από το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηµατίζεται.

Τύπος σύννεφων (ταξινόµηση): Στο WMO (1975), ο διαχωρισµός γίνεται σε γένη νεφών
σε 10 βασικές χαρακτηριστικές µορφές:
Θύσανοι (Cirrus), Θυσανοστρώµατα (Cirrostratus), Θυσανοσωρείτες (Cirrocumulus), 
Υψιστρώµατα (Altostratus), Υψισωρείτες (Altocumulus), Στρώµατα (Stratus), 
Στρωµατοσωρείτες (Stratocumulus), Μελανοστρώµατα (Nimbostratus), Σωρείτες
(Cumulus), Σωρειτοµελανίες (Cumulonimbus)

.

Παρατήρηση των νεφών
Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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Ξηρό έδαφος µε ρωγµές

Παχύ κάλυµµα χαλαρής σκόνης, 
καλύπτει

Λεπτό κάλυµµα χαλαρής σκόνης, 
καλύπτει

Χαλαρή σκόνη, δεν καλύπτει πλήρως

Έδαφος µε υαλόπαγο

Έδαφος παγωµένο

Έδαφος πληµµυρισµένο

Έδαφος διάβροχο

Έδαφος υγρό

Έδαφος ξηρό

Κωδικοποίηση WMO για την κατάσταση εδάφους

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Μεγάλες συσσωρεύσεις χιονιού, καλύπτει πλήρως

Ανώµαλο στρώµα χαλαρού ξηρού χιονιού, καλύπτει
πλήρως

Οµαλό στρώµα χαλαρού ξηρού χιονιού, καλύπτει
πλήρως

Χαλαρό ξηρό χιόνι, όχι ολόκληρο έδαφος

Χαλαρό ξηρό χιόνι, λιγότερο από µισό έδαφος

Ανώµαλο στρώµα χιόνι, καλύπτει πλήρως

Οµαλό στρώµα χιόνι, καλύπτει πλήρως

Χιόνι, όχι ολόκληρο έδαφος

Χιόνι, λιγότερο από µισό έδαφος

Έδαφος µε πάγο

Κωδικοποίηση
WMO για τον
παρόντα και τον
παρελθόντα καιρό

Οχι ανάπτυξη νεφών
Νέφη που γενικά διαλύονται
Κατάσταση ουρανού αµετάβλητη
Νέφη που σχηµατίζονται
Καπνός - Ορατότητα περιορισµένη
Ξηρή αχλύς
Κονιορτός που δεν ανυψώνεται
Κονιορτός που ανυψώνεται - όχι θύελλα
Κονιορτοστρόβιλος, όχι θύελλα
Κονιορτοθύελλα
Ασθενής κονιορτοθύελλα, εξασθένησε
Ασθενής κονιορτοθύελλα, χωρίς µεταβολή
Ασθενής κονιορτοθύελλα, ενισχύθηκε
Ισχυρή κονιορτοθύελλα, εξασθένησε
Ισχυρή κονιορτοθύελλα, χωρίς µεταβολή
Ισχυρή κονιορτοθύελλα, ενισχύθηκε
Υγρή αχλύς
Αραιή οµίχλη κατά ζώνες
Αραιή οµίχλη συνεχής
Αστραπές χωρίς βροντή
Υετός ορατός, δεν φτάνει στο έδαφος
Υετός ορατός µακριά, φτάνει στο έδαφος
Υετός ορατός κοντά
Καταιγίδα χωρίς υετό
Λαίλαπες
Σίφουνας
Ψεκάδες µη πυγνήµενες, όχι όµβροι
Βροχή µη πυγνήµενη, όχι όµβροι
Χιόνι, όχι όµβροι
Βροχή, χιονοσφαιρίδια, όχι όµβροι

Ψεκάδες ή βροχή πυγνήµενες, όχι όµβροι
Οµβροι βροχής
Οµβροι χιονιού
Οµβροι χάλαζας
Οµίχλη
Καταιγίδα, µε ή χωρίς υετό
Ασθενές παρασυρόµενο χιόνι, χαµηλά
Ισχυρό παρασυρόµενο χιόνι, χαµηλά
Ασθενές ανυψούµενο χιόνι, υψηλά
Ισχυρό ανυψούµενο χιόνι, υψηλά
Οµίχλη σε απόσταση σε ανώτερη στάθµη
Οµίχλη κατά ζώνες
Οµίχλη, ουρανός ορατός, έγινε αραιότερη
Οµίχλη, ουρανός αόρατος, έγινε αραιότερη
Οµίχλη, ουρανός ορατός, χωρίς µεταβολή
Οµίχλη, ουρανός αόρατος, χωρίς µεταβολή
Οµίχλη, ουρανός ορατός, έγινε πυκνότερη
Οµίχλη, ουρανός αόρατος, έγινε πυκνότερη
Οµίχλη - πάχνη, ουρανός ορατός
Οµίχλη - πάχνη, ουρανός αόρατος
Ψεκάδες διαλείπουσες ασθενείς
Ψεκάδες συνεχείς ασθενείς
Ψεκάδες διαλείπουσες µέτριες
Ψεκάδες συνεχείς µέτριες
Ψεκάδες διαλείπουσες ισχυρές
Ψεκάδες συνεχείς ισχυρές
Ψεκάδες πυγνήµενες ασθενείς
Ψεκάδες πυγνήµενες µέτριες ή ισχυρές
Ψεκάδες, βροχή, ασθενείς
Ψεκάδες, βροχή, µέτριες ή ισχυρές

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
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Βροχή διαλείπουσα ασθενής
Βροχή συνεχής ασθενής
Βροχή διαλείπουσα µέτρια
Βροχή συνεχής µέτρια
Βροχή διαλείπουσα ισχυρή
Βροχή συνεχής ισχυρή
Βροχή πυγνήµενη µέτρια ή ισχυρή
Βροχή, ψεκάδες ή χιόνι, ασθενείς
Βροχή, ψεκάδες ή χιόνι, µέτρια ή ισχυρή
Χιόνι διαλείπον ασθενές
Χιόνι συνεχές ασθενές
Χιόνι διαλείπον µέτριο
Χιόνι συνεχές µέτριο
Χιόνι διαλείπον ισχυρό
Χιόνι συνεχές ισχυρό
Κρύσταλλοι πάγου
Χιονόκοκκοι
Μεµονωµένοι αστερόµορφοι κρύσταλλοι χιονιού
Παγοσφαιρίδια
Οµβρος βροχής ασθενής
Οµβρος βροχής µέτριος ή ισχυρός
Οµβρος βροχής σφοδρός
Οµβρος βροχής, χιονιού, ασθενής
Οµβρος βροχής, χιονιού, µέτριος ή ισχυρός
Οµβρος χιονιού ασθενής
Οµβρος χιονιού µέτριος ή ισχυρός
Οµβρος χιονοσφαιριδίων ασθενής
Οµβρος χιονοσφαιριδίων µέτριος ή ισχυρός
Οµβρος χαλαζιού ασθενής
Οµβρος χαλαζιού µέτριος ή ισχυρός
Ασθενής βροχή, καταιγίδα πριν
Μέτρια, ισχυρή βροχή, καταιγίδα πριν
Ασθενές χιόνι, καταιγίδα πριν
Μέτριο, ισχυρό χιόνι, καταιγίδα πρίν
Καταιγίδα ασθενής χωρίς χαλάζι

Καταιγίδα ασθενής µε χαλάζι
Καταιγίδα ισχυρή χωρίς χαλάζι
Καταιγίδα ισχυρή µε χαλάζι
Καταιγίδα µε κονιορτοθύελλα
Ψεκάδες
Βροχή
Οµβρος βροχής
Οµβρος χιονιού
Οµβρος βροχής, χιονιού
Χαλάζι
Χιονοχαλάζι
Κοκκώδες χιόνι
Χιόνι
Χιονόλυτο ή χιονόβροχο
Κόκκοι χιονιού
Κόκκοι πάγου
Παρασυρόµενο χιόνι
Χιονοσκεπές έδαφος
Βροντή άνευ υετού
Καταιγίδες
Αστραπή
∆ροσοκρύσταλλος
∆ρόσος
Πάχνη
Υαλόπαγος
Ξηρά αχλύς
Υγρή αχλύς
Οµίχλη
Ηλιακή άλως
Ηλιακό στέµµα
Σεληνιακή άλως
Ηλιακό στέµµα
Σεληνιακό στέµµα
Ιρις
Σίφωνας

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών

Κωδικοποίηση
WMO για τον
παρόντα και τον
παρελθόντα καιρό

-Στοιχεία τροπόπαυσης

oCΘερµόµετρο ραδιοβόλισης
%Υγρόµετρο ραδιοβόλισης
mΥψόµετρο ραδιοβόλισης

m/sec∆ιατµητικό ανεµόµετρο ραδιοβόλισης (διατµητικός άνεµος
500 m πάνω και κάτω από την τρέχουσα στάθµη πίεσης)

ΜοίρεςΑνεµοδείκτης ραδιοβόλισης
m/secΤαχύτητα ανέµου ραδιοβόλισης
mbarΒαρόµετρο ραδιοβόλισης

Μέτρηση υδροµετεωρολογικών µεταβλητών
Ραδιοβόλιση
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1. ∆ιαχειριστικές πληροφορίες
Στοιχεία για τον προσδιορισµό του είδους της θέσης (γεώτρηση, πηγάδι, πηγή) και
γεωγραφικές συντεταγµένες, 
Στοιχεία που αφορούν τη χρήση την ονοµασία του χρήστη και τη χρήση της γης
Κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά των σωλήνων (βάθος, πάχος
διάµετρος, υλικό κατασκευής), των φίλτρων (τύπος, διάµετρος, όγκος) και των
πιεζοµέτρων (τύπος, βάθος, διάµετρος) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή
της γεώτρησης
2. Λιθολογική πληροφορία
Η σχετική πληροφορία περιλαµβάνει τη λιθολογική τοµή όπου η λιθολογία εκφράζεται ως
συνάρτηση του βάθους κατά ανισοµερή διαστήµατα. Η απεικόνιση της λιθολογικής
πληροφορίας γίνεται είτε µέ µορφή πίνακα είτε µε τη µορφή σχεδίου υπό κλίµακα. 
3. Σταθµηµετρική- παροχοµετρική πληροφορία
Καταγραφή στάθµης του υπόγειου νερού και της παροχής πηγών
4. Πληροφορία για τις δοκιµαστικές αντλήσεις
Χρονοσειρά µεταβολής της στάθµης εντελώς όµως διαφορετική από τη σταθµηµετρική
χρονοσειρά. Η χρησιµότητα των δοκιµαστικών έγκειται στην εκτίµηση των
υδρογεωλογικών παραµέτρων ή στην εκτίµηση της παροχής εκµετάλλευσης.
5. Ποιοτική πληροφορία για το νερό
Τα µετρούµενα µεγέθη περιλαµβάνουν τις συγκεντρώσεις χηµικών στοιχείων ή ενώσεων
στο νερό, το PH, την αγωγιµότητα τη συγκέντρωση άµµου, τη θερµοκρασία νερού κλπ. 

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας

Αληθές / ΨευδέςΑν στο σταθµό υπάρχει Repere

Σε cm∆ιάµετρος πιεζόµετρου

Σε mΜήκος πιεζόµετρου

Ελεύθερο, ΚολλητόΤύπος πιεζόµετρου

Αληθές / ΨευδέςΑν στο σταθµό υπάρχει πιεζόµετρο

Σε m3 / secΤιµή συνεχούς παροχής

Αληθές / ΨευδέςΑν η παροχή είναι συνεχής

Καρστικός, Ιζηµατογενής, Ρηγµατογενής, ΒραχώδηςΤύπος υδροφορέα του σταθµού

Εθνικό δίκτυο, Τοπικό δίκτυο, ΜελέτηςΤύπος δικτύου στο οποίο ανήκει ο
σταθµός

Γεωργική, ∆άση, Οικοδοµηµένη έκταση, ΒοσκότοποιΧρήση γης του σταθµού

Αγροτοβιοµηχανία, Αρδευτικό δίκτυο, Κτηνοτροφική µονάδα, 
Οικισµός, Φορέας, Κοινότητα, ∆ήµος, Ιδιώτης, Βιοµηχανία, 
Βιοτεχνία, Τουριστική µονάδα, Οργανισµός ύδρευσης, Λοιποί

Χρήστης του νερού του σταθµού

Αγροτοβιοµηχανία, Θερµή, Πολλαπλή, Αναψυχή, Βιοµηχανία, 
Ιαµατική, Κτηνοτροφία, Αρδευση, Υδρευση, Εµφιάλωση, 
Υδατοκαλλιέργεια, Λοιπές

Χρήση νερού του σταθµού

Υπερχείλισης, Καρστική, Υποθαλάσσια, Ιαµατική, Επαφής, 
Μεταλλική

Τύπος σταθµού

∆υνατές τιµέςΠεριγραφή πληροφορίας
∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας
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Ηλεκτρική διασκόπιση
Όνοµα γεωλόγου µελετητή
Ιδιότητα συντάξαντος τη µελέτη
Όνοµα γεωλόγου συντάξαντος τη µελέτη
Όνοµα κατασκευαστή γεώτρησης
Λήξη εργασιών
Έναρξη εργασιών
Όνοµα κατασκευαστή γεωτρύπανου
Όνοµα χειριστή γεωτρύπανου

Σε mΒάθος γεώτρησης

Υδραυλικό περιστροφικό, Μηχανικό περιστροφικό, 
Αερόσφυρα κρουστικό

Τύπος γεωτρύπανου
∆ιαβάθµιση χαλίκωσης

Σε m3Ογκος χαλίκωσης
Αληθές / ΨευδέςΑν υπάρχει χαλίκωση
Σε mΜήκος φίλτρου

∆ιακεκοµµένων σχισµών, Αµµώδη µανδύα, Κατασκευή
εργοταξίου, Γεφυρωτά, Johnson συνεχούς σχισµής, 
Johnson, Λοιπά

Τύπος φίλτρου
Σε mΒάθος περιφραγµατικού σωλήνα

Αληθές / ΨευδέςΑν στο σταθµό υπάρχει περιφραγµατικός
σωλήνας (τσιµέντωση)

Σε mΥψος Repere
∆υνατές τιµέςΠεριγραφή πληροφορίας

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας

Volt∆υναµικό οξειδοαναγωγής

DΣκληρότητα

µS/mΑγωγιµότητα

Ph

oCΘερµοκρασία

mg/lSiO2, CO2, H2S, Ka, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, NH4, Al, Cl, HCO3, CO3, NO3, 
NO2, SO4, F, PO4, Ag, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Ξηρό υπόλειµµα.

Μέτρηση ποιότητας νερού σταθµού ΥΥΥ

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας

∆οκιµαστική άντληση∆οκιµή άµµου - παροχής
Παροχή
Στερεοπαροχή
Χρόνος άντλησης

Υδροστατική στάθµη
Στάθµη άντλησης
Παροχή άντλησης
Παροχή εκµετάλλευσης
Στερεοπαροχή
Χρόνος άντλησης
Χρόνος επαναφοράς
Βάθος αντλίας
Τύπος αντλίας

Υδρογεωλογικές παράµετροι
Αγωγιµότητα
Μεταφορικότητα
Αποθηκευτικότητα
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Βάθος βάσης στρώµατος
Πάχος στρώµατος
Τύπος πετρώµατος

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας

Χρώµα πετρώµατος
∆οµή πετρώµατος
Ηλικία πετρώµατος
Σύσταση πετρώµατος

www.bgs.ac.uk/.../la
mbeth_group.html

Τύποι πετρωµάτων

ΤΡΑΧΕΙΤΗΣ34ΚΕΡΑΤΙΤΗΣ17

ΤΡΑΧΕΙΑΝ∆ΕΣΙΤΗΣ33ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ16

TERRA ROSA               49ΤΟΦΦΟΙ32ΙΛΥΣ15

ΛΑΤΥΠΕΣ48ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ31ΙΛΥΟΛΙΘΟΙ14

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ47ΡΥΟΛΙΘΟΣ30ΗΦΑΙΣΤΙΤΗΣ13

ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ46ΠΗΓΜΑΤΙΤΗΣ29ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ12

ΛΑΒΑ45ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΓΑ28∆ΟΛΟΜΙΤΗΣ11

ΨΗΦΙ∆ΕΣ44ΠΕΡΙ∆ΟΠΤΗΣ27∆ΑΚΙΤΗΣ10

ΨΑΜΜΙΤΗΣ43ΟΦΕΙΟΛΙΘΟΣ26ΓΥΨΟΣ9

ΧΩΡΙΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ42ΟΙΚΟΛΙΘΟΙ25ΓΡΑΟΥΒΑΚΗΣ8

ΧΑΛΙΚΕΣ41ΝΙΟΓΕΝΗ24ΓΡΑΝΙΤΗΣ7

ΧΑΛΑΖΙΑΣ40ΜΟΛΑΣΣΑ23ΓΝΕΥΣΙΟΣ6

ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ39ΜΑΡΜΑΡΟ22ΒΑΣΑΛΤΗΣ5

ΦΥΛΛΙΤΗΣ38ΜΑΡΓΑ21ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ4

ΦΛΥΣΧΗΣ37ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕΣ20ΑΡΓΙΛΟΣ3

ΦΛΕΒΕΣ36ΚΡΟΚΑΛΕΣ19ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΗΣ2

ΤΥΡΦΗ35ΚΕΡΑΤΟΛΙΘΟΣ18ΑΜΜΟΣ1

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας
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∆οµές πετρωµάτων

ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΚΚΟ20ΛΕΠΤΟΠΛΑΚΩ∆ΕΣ10

ΧΑΛΑΡΟ19ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ9

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ18ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ8

ΣΥΜΠΑΓΕΣ17ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ7

ΣΤΙΦΡΟ16ΚΑΡΣΤΙΚΟ6

ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ15ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΟ5

ΠΛΑΣΤΙΚΟ14ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ4

ΠΛΑΚΩ∆ΕΣ13∆ΙΑΚΛΑΣΤΙΚΟ3

ΠΑΧΥΠΛΑΚΩ∆ΕΣ12∆ΙΑΚΛΑΣΜΕΝΟ2

ΜΕΣΟΚΟΚΚΟ11ΑΠΟΣΑΘΡΩΜΕΝΟ1

ΦΑΙΟ11

ΥΠΟΛΕΥΚΟ10

ΠΡΑΣΙΝΟ9

ΜΑΥΡΟ8

ΛΕΥΚΟ7

ΚΥΑΝΟ6

ΚΟΚΚΙΝΟ5

ΚΙΤΡΙΝΟ4

ΚΑΣΤΑΝΟ3

ΕΡΥΘΡΩΠΟ2

ΓΚΡΙ1

Χρώµατα πετρωµάτων

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας

Ηλικίες πετρωµάτων

ΜΕΤΕΩΡΩΝ8

ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΝΗΣ7

ΤΡΙΠΟΛΗΣ6

ΒΙΓΛΑΣ5

ΣΕΝΩΝΙΟ4

ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ3

ΤΡΙΑ∆ΙΚΟ2

ΚΡΗΤΙ∆ΙΚΟ1

Συστάσεις πετρωµάτων

ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟ10

ΨΑΜΜΙΤΙΚΟ19ΜΑΡΓΑΪΚΟ9

ΧΛΩΡΙΤΙΚΟ18ΚΕΡΑΤΟΛΙΘΙΚΟ8

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ17∆ΟΛΟΜΙΤΙΚΟ7

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ16ΓΡΑΦΙΤΙΚΟ6

ΣΕΡΙΚΙΤΙΚΟ15ΓΝΕΥΣΙΑΚΟ5

ΠΥΡΙΤΙΚΟ14ΒΙΟΤΙΤΙΚΟ4

ΠΗΓΜΑΤΙΤΙΚΟ13ΑΣΤΡΙΩΝ ΦΛΕΒΕΣ3

ΠΕΡΙ∆ΟΤΙΤΙΚΟ12ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ2

ΜΟΣΧΟΒΙΤΙΚΟ11ΑΡΓΙΛΙΚΟ1

∆εδοµένα υπόγειας υδρολογίας
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Τηλεµετρικοί σταθµοί
Λειτουργία του ΑΤΜΣΠΖ

Ο καιρός τώρα
Στατιστικά 24ώρου
∆ιαγράµµατα 24ώρου
Ιστορικά δεδοµένα
Γενικές πληροφορίες

Ανάλυση βροχοπτώσεων
Σύνδεσµοι
Φωτογραφίες
Απαντήσεις ερωτηµάτων
Επικοινωνία-Οµάδα έργου
Νέα

Μετρητικό δίκτυο ΕΥ∆ΑΠ
Τηλεµετρικοί σταθµοί

Σταθµός: Μετεωρολογικός Μόρνου
Θέση: Χώρος υδροληψίας φράγµατος

Σταθµός: Σταθµηµετρικός Μόρνου
Θέση: Υδροληψία φράγµατος

Σταθµός: Υδροµετρικός Μόρνου
Θέση: Παλαιά γέφυρα Λευκαδιτίου

Σταθµός: Μετεωρολογικός  Ευήνου
Θέση: Εργοτάξιο φράγµατος

Σταθµός: Σταθµηµετρικός  Ευήνου
Θέση: Φρέαρ θυροφραγµάτων υδροληψίας

Σταθµός: Μετεωρολογικός Μαραθώνα
Θέση: Χώρος γραφείων φράγµατος

Σταθµός: Σταθµηµετρικός Μαραθώνα
Θέση: Υδροληψία φράγµατος

Σταθµός: Υδροµετρικός Χαράδρου
Θέση: 500 µ από αντλιοστάσιο Κιούρκων

Σταθµός: Μετεωρολογικός Υλίκης
Θέση: Νέα αποθήκη αντλιοστασίου 

Μουρικίου

Σταθµός: Σταθµηµετρικός Υλίκης
Θέση: 800 µέτρα νότια από θέση Γ

πλωτών αντλιοστασίων 

Σταθµός: Υδροµετρικός ∆. Καρδίτσας
Θέση: 800 µ από σήραγγα Καρδίτσας
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Μετρητικό δίκτυο ΕΥ∆ΑΠ
Τηλεµετρικοί σταθµοί

Σκοπιµότητα
οι µετρήσεις να έχουν την απαιτούµενη αξιοπιστία, ακρίβεια και χρονική
διακριτότητα
οι µετρήσεις να είναι διαθέσιµες σε πραγµατικό χρόνο και οι βλάβες να εντοπίζονται
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
να καταγράφεται το σύνολο των απαραίτητων µεταβλητών που υπεισέρχονται στα
υδατικά ισοζύγια των ταµιευτήρων

Στόχοι
η ποσοτική παρακολούθηση των υδατικών πόρων των λεκανών που συνδέονται µε
το υδροδοτικό σύστηµα και, ειδικότερα, η βελτίωση της εκτίµησης των παραµέτρων
που υπεισέρχονται στα ισοζύγια των ταµιευτήρων
η παρακολούθηση των υδρολογικών και κλιµατικών χαρακτηριστικών των
παραπάνω περιοχών, µε τη σταδιακή κατάρτιση αξιόπιστων χρονοσειρών όλων των
απαιτούµενων µεταβλητών
η τροφοδότηση των µοντέλων υδρολογικής και λειτουργικής προσοµοίωσης µε
επίκαιρα δεδοµένα
Η άµεση διάθεση των δεδοµένων στο διαδίκτυο σε ψηφιακή µορφή, 

Κριτήρια για την εγκατάσταση
Η ΕΥ∆ΑΠ δεν έχει εγκαταστήσει άλλο σταθµό στην περιοχή που να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του έργου
Η εγκατάσταση κάθε σταθµού γίνεται σε θέση κατάλληλη από υδρολογικής πλευράς
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του WMO
Η εγκατάσταση κάθε σταθµού γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε εγκαταστάσεις της
ΕΥ∆ΑΠ (ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και οι παροχές
ρεύµατος και τηλεφώνου) 
Οι θέσεις των µετεωρολογικών σταθµών να είναι κοντά στην µέγιστη στάθµη του
ταµιευτήρα, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές οι µετρήσεις των µεταβλητών που
συµµετέχουν στο υδατικό ισοζύγιο.
Οι σταθµοί µέτρησης στάθµης ταµιευτήρα να εγκαθίστανται στο βαθύτερο σηµείο του
ταµιευτήρα.
Οι υδροµετρικοί σταθµοί να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον ταµιευτήρα (αλλά
ανάντη της λίµνης) για να µετρούν το µεγαλύτερο τµήµα της εισροής

Εντοπισµός των συγκεκριµένων θέσεων

Βιβλιογραφική έρευνα
Πραγµατοποίηση επισκέψεων
Καταγραφή και σύγκριση χαρακτηριστικών

Μετρητικό δίκτυο ΕΥ∆ΑΠ
Τηλεµετρικοί σταθµοί
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Είδος (Μετεωρολογικός, Σταθµηµετρικός, Υδροµετρικός), 
Επικοινωνία (Τηλεφωνική Γραµµή, Κινητή Τηλεφωνία, Ραδιοζεύξη), 
Τροφοδοσία (Γραµµή Ρεύµατος, Συσσωρευτές), 
Ασφάλεια (1 καθόλου ασφαλής, 10 πλήρης ασφάλεια), 
Υδρολογική καταλληλότητα (1 ακατάλληλος, 10 απόλυτη καταλληλότητα)

Συνοπτικά χαρακτηριστικά προτεινόµενων θέσεων
Θέση Είδος Επικοινωνία Τροφοδοσία Ασφάλεια Υδρολογική

καταλλήλοτητα
Παρατηρήσεις

Φράγµα Ευήνου Μ ΤΓ ΓΡ 8 8 Υπάρχον σταθµός, κόψιµο δένδρων
Υδροληψία Μόρνου Μ ΤΓ ΓΡ 8 9
Αντλ. Μουρικίου Μ ΤΓ ΓΡ 10 9 Πιθανό κόψιµο δένδρων
Φράγµα Μαραθώνα Μ ΤΓ ΓΡ 9 9
Φράγµα Ευήνου Σ ΤΓ ΓΡ 9 10 Με τροποποίηση κατασκευής
Φράγµα Μόρνου Σ ΤΓ ΓΡ 10 10 και 8 ∆ύο πιθανές θέσεις
Λίµνη Υλίκη Σ ΚΤ ή ΤΓ Μ ή ΓΡ 8 10
Φράγµα Μαραθώνα Σ ΤΓ ΓΡ 10 9
Ποταµός Εύηνος Σ ΚΤ ή Ρ Σ 3 5 ∆εν θα εγκατασταθεί σε αυτή τη φάση

Υ ΚΤ ή Ρ Σ 3 5 ∆εν θα εγκατασταθεί σε αυτή τη φάση
Ποταµός Μόρνος Σ ΚΤ ή ΤΓ Σ ή ΓΡ 6 9

Υ ΚΤ ή ΤΓ Σ ή ΓΡ 6 9
∆. Καρδίτσας Σ ΚΤ ΓΡ 6 10

Υ ΚΤ ΓΡ 6 10
Ποταµός Χάραδρος Σ ΚΤ ή ΤΓ Σ ή ΓΡ 6 8

Υ ΚΤ ή ΤΓ Σ ή ΓΡ 6 8

Τηλεµετρικοί σταθµοί

Χαρακτηριστικά µετρητικού δικτύου ΕΥ∆ΑΠ

Μετεωρολογικός σταθµός
Μετρούµενες µεταβλητές
Βροχόπτωση
Θερµοκρασία
Σχετική Υγρασία
Ταχύτητα-∆ιεύθυνση ανέµου
Ηλιακή ακτινοβολία
Ηλιοφάνεια

Παράγωγες µεταβλητές
Εξάτµιση
Ριπή ανέµου
Ανεµολόγιο

Σταθµηµετρικός ταµιευτήρα
Μετρούµενες µεταβλητές
Στάθµη ταµιευτήρα

Παράγωγες µεταβλητές
Απόθεµα ταµιευτήρα
Επιφάνεια ταµιευτήρα

Σταθµηµετρικός ποταµού
Μετρούµενες µεταβλητές
Στάθµη
Στιγµιαία παροχή ποταµού

Παράγωγες µεταβλητές
Μέση παροχή ποταµού

Τηλεµετρικοί σταθµοί
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Μονάδα ανάγνωσης
αισθητήρων

Μονάδα
ενεργειακής
τροφοδοσίας

Μονάδα
συλλογής
δεδοµένων

Αισθητήρες

Τηλεµετρικός σταθµός Περιφερειακό Σηµείο
Ελέγχου ∆εδοµένων

MODEM Κέντρο ∆ιαχείρισης
∆εδοµένων

MODEM

Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής

Φορητός
Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής

MODEM

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
Επικοινωνία κάθε 24 ώρες

µέσω τηλεφωνικού δικτύου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
Επί τόπου πρόσβαση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
Έκτακτη επικοινωνία

µέσω τηλεφωνικού δικτύου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
Έκτακτη επικοινωνία

µέσω τηλεφωνικού δικτύου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
Επικοινωνία

µέσω ταχυδροµείου

∆ιακίνηση δεδοµένων µε τηλεφωνική γραµµή
Τηλεµετρικοί σταθµοί

Μετάδοση µε τηλεφωνία Πιθανή µετάδοση µε ραδιοζεύξη
Επιτόπου πρόσβαση Μετάδοση µε συµβατικά µέσα (fax, ταχυδροµείο)

ΠΣΕ∆
Ευήνου

Μετεωρολογικός
Σταθµός

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Ταµιευτήρα

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Υδροµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

ΠΣΕ∆
Υλίκης

Μετεωρολογικός
Σταθµός

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Ταµιευτήρα

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Υδροµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

ΠΣΕ∆
Μαραθώνα

Μετεωρολογικός
Σταθµός

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Ταµιευτήρα

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Υδροµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Σύστηµα λήψης

ΠΣΕ∆
Μόρνου

Μετεωρολογικός
Σταθµός

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Ταµιευτήρα

Σταθµηµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Υδροµετρικός
Σταθµός Χειµάρρου

Βάση δεδοµένων

Συστήµατα
υδροφορέων

(ASCII αρχεία)

Λειτουργικα δεδοµένα
(γενικές πληροφορίες, 
κατασκευαστικά σχέδια)

Κ∆∆

∆ιακίνηση δεδοµένων
Τηλεµετρικοί σταθµοί
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Κάθε αρχείο ASCII αποτελείται από δύο τµήµατα: 
το τµήµα επικεφαλίδων και
το τµήµα δεδοµένων. 

Η γενική µορφή των επικεφαλίδων είναι η εξής:
INSTRUMENT=<Κωδικός οργάνου>
STATION_NAME=<Όνοµα σταθµού>
INSTRUMENT_TYPE=<Όνοµα οργάνου>

Η γενική µορφή του τµήµατος δεδοµένων είναι η εξής: 
<Ηµεροµηνία-Ώρα>;<Τιµή µεταβλητής1>;<Σηµαίες>;<Τιµή µεταβλητής2>;<Σηµαίες>;...
<Ηµεροµηνία-Ώρα>;<Τιµή µεταβλητής1>;<Σηµαίες>;<Τιµή µεταβλητής2>;<Σηµαίες>;...
Κάθε γραµµή περιέχει τα δεδοµένα συγκεκριµένης ηµεροµηνίας και ώρας, σε πεδία που
διαχωρίζονται µε ερωτηµατικό («;»). Η ηµεροµηνία και ώρα έχει τη µορφή ηη/µµ/εεεε ωω:λλ. 
Οι σηµαίες είναι κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες που συνοδεύουν, αν χρειάζεται, τις τιµές των
µεταβλητών και δίνουν επιπλέον πληροφορίες. Κάθε πεδίο σηµαιών συνοδεύει την τιµή της
µεταβλητής που βρίσκεται στο προηγούµενο πεδίο. 

∆ιακίνηση δεδοµένων (αρχεία ASCII)
Τηλεµετρικοί σταθµοί

Συντήρηση και λειτουργία συστήµατος

Εποπτεία των εγκαταστάσεων

Στοιχειώδης συντήρηση

Επίβλεψη εργολάβου στην πραγµατοποίηση της τακτικής/έκτακτης
συντήρησης

Έκτακτη λειτουργία συστήµατος (επι τόπου χειρισµός των καταχωρητών)

Συνέχιση µετρήσεων µε συµβατικές µεθόδους (στάθµες ταµιευτήρων-
µετεωρολογικές παράµετροι)

∆ιενέργεια υδροµετρήσεων

Τηλεµετρικοί σταθµοί
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Λογισµικό Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ
Το λογισµικό «Υδρογνώµων» είναι µέρος της οµάδας προγραµµάτων που κατασκευάστηκαν από

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το λογισµικό εκτελεί τις παρακάτω κύριες λειτουργίες:
∆ιαχείριση της υδρολογικής πληροφορίας (υδροµετεωρολογικά δεδοµένα -ιδιότητες
γεωγραφικών αντικειµένων) σε συνεργασία µε κεντρική βάση δεδοµένων.
Επεξεργασία των χρονοσειρών των υδρολογικών δεδοµένων, µέσω των κατάλληλων
µεθοδολογιών και αλγορίθµων.

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών

Κατάρτιση χρονοσειρών σταθερού χρονικού βήµατος
Κατάρτιση χρονοσειρών σε αδρότερες χρονικές κλίµακες
Συµπλήρωση ελλειπουσών τιµών
Έλεγχος ακραίων τιµών (Range check) 
Έλεγχος χρονικής συνέπειας (Time consistency check)
Έλεγχος χωρικής συνέπειας
Έλεγχος οµοιογένειας
Γραµµικές πράξεις µεταξύ χρονοσειρών

Στοιχειώδεις επεξεργασίες

Υπολογισµός του ύψους εξάτµισης
Υπολογισµός παροχής από στάθµη
Υπολογισµός στερεοπαροχής από παροχή
Εξαγωγή µεγίστων βροχοπτώσεων για χρονικές διακριτότητες 5, 10, 20, 
30 λεπτά και για 1, 2, 6, 12, 24, 48 ώρες, 
Χωρική ανάλυση της πληροφορίας.

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών



24

∆εν υπάρχει ανάγνωση σταθµηµέτρου γιατί η στάθµη του νερού ήταν χαµηλότερα από
το σταθµήµετρο.

D

Η τιµή της βροχόπτωσης είναι η συνολική από την προηγούµενη µέτρηση. Η σηµαία αυτή
χρησιµοποιείται σε βροχοπτώσεις, όταν ο παρατηρητής δεν έχει, για κάποιο λόγο, πάει στο σταθµό για λίγες
µέρες, οπότε όταν επισκέπτεται το σταθµό η βροχόπτωση στο βροχόµετρο είναι η συνολική για τις µέρες της
απουσίας του.

U
Η τιµή είναι ολικό ύψος βροχής για την ταινία. T
Βλάβη βροχογράφου, αλλά υπάρχει εκτίµηση από βροχόµετρο. I
Το εξατµισίµετρο υπερχείλισε.Y
Υπήρχε χιόνι κατά τη στιγµή της µέτρησης.S

Υπήρχε παγετός κατά τη στιγµή της µέτρησης.F

Η τιµή που ήταν σηµειωµένη στο έντυπο ή στην ταινία έχει τροποποιηθεί, πριν την
πληκτρολόγηση ή την ψηφιοποίηση, µε ευθύνη της υπηρεσίας.

C
Η τιµή είναι ύποπτη.J

Η τιµή απουσιάζει γιατί η ταινία ή το έντυπο δεν έχει βρεθεί, ή γιατί η συγκεκριµένη
τιµή δεν αναγράφεται στο έντυπο.

E

Η τιµή απουσιάζει γιατί όλη η ταινία ή ένα τµήµα της είναι κατεστραµµένο, ή γιατί το
όργανο είχε βλάβη. 

B

Τιµή δυσανάγνωστη που δεν έχει ψηφιοποιηθεί.Κ

Σηµαίες
Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ
∆ΕΚΑΛΕΠΤΗ ΣΕ ΩΡΙΑΙΑ 3 δεκάλεπτα στην ώρα
ΩΡΙΑΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4 ώρες στην ηµέρα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ 5 µέρες στο µήνα

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
Παραγωγή δευτερογενών χρονοσειρών
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Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
Σύνολο επεξεργασιών χρονοσειρών

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
Χρονοσειρές σταθµού Ζωγράφου



26

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
Χρονοσειρές σταθµού Ζωγράφου

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
Χρονοσειρές σταθµού Ζωγράφου

14 000 000 εγγραφές στη Βάση
25 πρωτογενείς χρονοσειρές από τις 11 µετρούµενες µεταβλητές
210 δευτερογενείς χρονοσειρές

Όγκος δεδοµένων
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Επεξεργασία δεδοµένων
αυτόµατων σταθµών

Μέγιστα-ελάχιστα χρονοσειρών
σταθµού Ζωγράφου

Με δεδοµένη την ατµοσφαιρική πίεση και
τη θερµοκρασία σε ορισµένο υψόµετρο, η
αναγωγή της πίεσης στην επιφάνεια της
θάλασσας αποτελεί ένα τυπικό πρόβληµα
της θερµοδυναµικής. Οι µεταβλητές που
υπεισέρχονται στον υπολογισµό είναι, 
εκτός από την πίεση και τη θερµοκρασία, ο
ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας µε το
υψόµετρο, η επιτάχυνση της βαρύτητας, 
που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος, 
η σχετική υγρασία:

Αναγωγή της Πίεσης στη Μ.Σ.Θ

Υπολογισµός εξάτµισης µε τη µέθοδο
Penman
αφορά σε µία διαδικασία έµµεσου
υπολογισµού του µεγέθους της εξάτµισης
από τη (α) µέση θερµοκρασία, (β) σχετική
υγρασία, (γ) ταχύτητα ανέµου (m/s) και (δ) 
διάρκεια ηλιοφάνειας.
Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε
ηµερήσια ή µηνιαία βάση

Απεικόνιση της διεύθυνσης
ανέµου (ανεµολόγιο)

Επεξεργασία δεδοµένων αυτόµατων σταθµών
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Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας
Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information
System, GIS) είναι κάθε πληροφοριακό σύστηµα αποθήκευσης και
διαχείρισης γεωγραφικών (χωρικών) δεδοµένων

Με ένα ΣΓΠ οποιαδήποτε εννοιολογική απλοποίηση του κόσµου
µπορεί να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε ένα πληροφοριακό
σύστηµα.

Πραγµατικός
κόσµος

Εννοιολογική απλοποίηση
(µοντέλα δεδοµένων)

Συλλογή δεδοµένων

Αποθήκευση
(βάσεις δεδοµένων)

Ανάλυση-Επεξεργασίες
(φυσικές διεργασίες-
µαθηµατικά µοντέλα)

Αποτελέσµατα

Γεωγραφικά δεδοµένα

Από τον πραγµατικό κόσµο στο ΣΓΠ
Στo ΣΓΠ ο κόσµος αποδίδεται µε κάποιο εννοιολογικό µοντέλο του και κατά
συνέπεια ο τρόπος µοντελοποίησης είναι σηµαντικός για την επιτυχία της
εφαρµογής.

Πραγµατικός κόσµος Εννοιολογικό µοντέλο

Ταµιευτήρας
Ποτάµι
Λεκάνη απορροής

Μοντέλο δεδοµένων

Πολύγωνο

Σηµείο
…
…

Σταθµός µέτρησης
...
...

Πολύγωνο
Γραµµή

ΣΓΠ

....

Γεωγραφικά δεδοµένα
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∆ιανυσµατικά
Τα διανυσµατικά µοντέλα χρησιµοποιούνται για να αποδοθούν
οντότητες µε καλά ορισµένα σχήµατα. Οι οντότητες ορίζονται
από µία σειρά συντεταγµένων που αποδίδει το σχήµα και τη
θέση τους. Το µοντέλο αυτό επιτρέπει υπολογισµούς
γεωµετρικών µεγεθών (έκταση, µήκος κλπ.), ορισµό τοµών,
επικαλύψεων και εύρεση γειτνίασης µεταξύ οντοτήτων

Μοντέλα δεδοµένων

Μοντέλα ψηφιδωτής διαµέρισης
Τα µοντέλα αυτά αναπαριστούν συνεχή φαινόµενα σε χώρο δύο
διαστάσεων διαµερίζοντας τον σε γραµµές και στήλες (raster)

Χ

Υ

10 20

5

10
8,11

7,8

11,3

15,9

23,9 29,9

20,319,3

Γραµµές
Στήλες

1
2

1 2

Υ

Ζ

Χ

Μοντέλα επιφανειών
Τα µοντέλα αυτά αναπαριστούν συνεχή φαινόµενα σε χώρο
τριών διαστάσεων διαµερίζοντας τον σε δίκτυα τριγώνων (tin)

Γεωγραφικά δεδοµένα

Αναφορά στο χώρο και συστήµατα συντεταγµένων
Τα γεωγραφικά δεδοµένα για να χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση πρέπει να αναφέρονται
σε ένα κοινό σύστηµα. Η γεωαναφορά είναι η διαδικασία τοποθέτησης των αντικειµένων
σε χώρο δύο ή τριών διαστάσεων. Το σύστηµα αναφοράς µπορεί να είναι:

Συνεχές
Στα συνεχή συστήµατα η γεωαναφορά γίνεται µε
µέτρηση της θέσης των φαινοµένων σχετικά µε
κάποιο σηµείο αρχής σε ένα συνεχή χώρο. Η
γεωαναφορά αυτή µπορεί να είναι απόλυτη
(γεωγραφικές, γεωκεντρικές ή ορθογώνιες
συντεταγµένες) ή σχετική (πολικές συντεταγµένες, 
αποστάσεις offset, µετρήσεις σε δίκτυο). 

∆ιακριτό
Στην διακριτή γεωαναφορά τα
αντικείµενα ορίζονται από τη
θέση που έχουν ως προς άλλα
ορισµένα αντικείµενα, τις µονάδες
αναφοράς (διευθύνσεις, 
ταχυδροµικοί κώδικες, φύλλα
χάρτη κλπ.).

Ανατολή

Βορράς

x

y

Γεωγραφικά δεδοµένα
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Συλλογή δεδοµένων

Τα δεδοµένα προέρχονται από διάφορες πηγές:
Χάρτες
Εικόνες
Μετρήσεις πεδίου (GPS)
Ψηφιακά από άλλες εφαρµογές

Γεωγραφικά δεδοµένα

Αποθήκευση δεδοµένων

Τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκευτούν σε:

Αρχεία (shapefiles) Είναι η πιο απλή µορφή αποθήκευσης, µε λίγες
απαιτήσεις σε δίσκο, επιτρέπει χωρικές πράξεις αλλά όχι τοπολογία

Βάσεις γεωγραφικών δεδοµένων (geodatabases) Σύνθετη µορφή
αποθήκευσης, χρησιµοποιεί τεχνολογίες των σχεσιακών βάσεων
δεδοµένων, επιτρέπει τόσο χωρικές πράξεις όσο και τοπολογία
(πολυγώνων, δικτύων κλπ.)

Και στις δύο περιπτώσεις τη γεωµετρία διαχειρίζεται εσωτερικά το σύστηµα
και τους πίνακες χαρακτηριστικών ορίζει και διαχειρίζεται ο χρήστης.

Γεωγραφικά δεδοµένα
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Χαρακτηριστικά και πίνακες ιδιοτήτων
Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των γεωγραφικών αντικειµένων αποθηκεύονται σε
αρχεία ή πίνακες βάσεων δεδοµένων.
Ένα κλειδί χρησιµοποιείται συνήθως για να συνδέσει τη γεωγραφική µε την περιγραφική
πληροφορία.

Γεωγραφικά
δεδοµένα

Χαρακτηριστικά και
ιδιότητες

Ταµιευτήρες
Id
Έκταση

Ποτάµια
Id
Μήκος

Χαρακτηριστικά Ταµιευτήρων
Id
Όνοµα
Στάθµη
...
...

Χαρακτηριστικά Υδατορευµάτων
Id
Όνοµα
Παροχή
...

...

...

Οι πίνακες χαρακτηριστικών περιέχουν:
Μεταβλητά αριθµητικά µεγέθη
(προέρχονται από µετρήσεις ή
υπολογισµούς, π.χ. 10.1 mm βροχής)
Σταθερά µεγέθη (αποτελούν σταθερό
χαρακτηριστικό της οντότητας, π.χ. 4 
αντλίες)
Κωδικοποιηµένα µεγέθη (αναφέρονται
µε κωδικούς σε άλλα µεγέθη, π.χ. 1 
(Λίµνη), 2 (Ταµιευτήρας)
Κείµενα (περιγράφουν το αντικείµενο, 
π.χ. Αχελώος (όνοµα)
Ηµεροµηνίες (χρονικές στιγµές όπου
συνέβη κάτι σχετικό µε το αντικείµενο, 
π..χ. 01/01/2000 (µέτρηση παροχής)
Ειδικά πεδία για φωτογραφίες, βίντεο
και άλλα πολυµέσα

Γεωγραφικά δεδοµένα

Επεξεργασίες στα διανυσµατικά µοντέλα δεδοµένων
Γεωµετρικές
Συγκρίνουν τη γεωµετρία δύο οντοτήτων. 
∆ύο αντικείµενα µπορούν να έχουν τις παρακάτω σχέσεις:

Είναι ίσα Το ένα περιέχει
το άλλο

Το ένα διασχίζει
το άλλο

Το ένα επικαλύπτει
το άλλο

Το ένα ακουµπά
το άλλο

Τοπολογικές
Είναι πράξεις πάνω σε δύο ή περισσότερα επίπεδα πληροφορίας. Παράγουν ένα νέο επίπεδο.

Ζώνη Επιλογή Τοµή Ένωση

Γεωγραφικά δεδοµένα
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Επεξεργασίες στα µοντέλα ψηφιδωτής διαµέρισης

Σε δύο ή περισσότερα επίπεδα εφαρµόζονται αριθµητικοί ή λογικοί τελεστές.
Προκύπτει ένα νέο επίπεδο.

Αριθµητικοί τελεστές
+, -, *, /, cos, sin, sqrt, …

Λογικοί τελεστές
And, Or, Xor, Not, >, <, 

…

Γεωγραφικά δεδοµένα

Παραδείγµατα υδρολογικών επεξεργασιών
Παρεµβολή και
ολοκλήρωση
βροχοµετρικής
πληροφορίας

Εκτίµηση
εισερχόµενης
ηλιακής

ακτινοβολίας

Εφαρµογή
γεωστατιστικών

µεθόδων

Εξαγωγή
γεωµορφολογιών
χαρακτηριστικών
λεκάνης απορροής

Εκτίµηση υδρογραφήµατος
µε τη µέθοδο των ισοχρόνων καµπυλών

Γεωγραφικά δεδοµένα
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Στοιχεία Γεωγραφικής Βάσης

Ισοϋψείς - Υψοµετρικά σηµεία

Ψηφιακό µοντέλο εδάφους

Ισοβαθείς - Βυθοµετρικά σηµεία

Υδρογραφικό δίκτυο

Ποτάµια - λίµνες

Πηγές

Αγωγοί – Υδραγωγεία

Γεωτρήσεις

∆ιατοµές ποταµών

Υδατικά διαµερίσµατα

Προστατευόµενα Υδατικά Σώµατα

Υδροβιότοποι

Όρια λεκανών απορροής ανάντη
υδροµετρικών σταθµών

Μετρητικοί σταθµοί

Γεωλογικοί Σχηµατισµοί

Ρήγµατα

Υδρολιθολογικοί Σχηµατισµοί

Κάλυψη γης ( corine)

Οδικό δίκτυο (Εθνικό, Κεντρικό
Επαρχιακό)

∆ιοικητικά όρια νοµών

∆ιοικητικά όρια δήµων - κοινοτήτων

Κύριες πόλεις

Ακτογραµµή

Γεωγραφικά δεδοµένα

Α1 
 

Μεταµορφωµένα πετρώµατα, γενικά αδιαπέρατοι σχηµατισµοί, µε µικρή 
έως πολύ µικρή υδροπερατότητα. 

Φλύσχης, γενικά αδιαπέρατος σχηµατισµός. 

Α2  

Α3  Πλουτώνια και ηφαιστειακά πετρώµατα, γενικά αδιαπέρατοι µεµικρή 
έως πολύ µικρή υδροπερατότητα. 

I1 

I2 

Κοκκώδεις προσχωµατικές αποθέσεις κυµαινόµενης υδροπερατότητας. 

Κοκκώδεις µη προσχωµατικές αποθέσεις µέτριας έως πολύ µικρής 
υδροπερατότητας. 

C 

C1 

Ασβεστόλιθοι και µάρµαρα εκτεταµένης ανάπτυξης, µέτριας έως υψηλής 
υδροπερατότητας. 

Ασβεστόλιθοι και µάρµαρα περιορισµένης ανάπτυξης κυµαινόµενης 
υδροπερατότητας. 
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