
ΥΤΘΙΟ ΠΔΡΘΒΑΚΚΟΜ: ΗΔΡΛΟΙΡΑΘΑ ΑΔΡΑ 

 

 Ζ θερμοκρασία του αέρα, σε έμαμ τόπο, εναρτάται κυρίως από: 

 Σημ απόστασή του από τομ Θσημεριμό 

 Σο υψόμετρό του 

 Σημ απόστασή του από τη θάλασσα 

 Ζ αέρια μάζα στημ τροπόσφαιρα βρίσκεται σε συμεχή κίμηση, οριζόμτια & κάθετα 

 Οποιαδήποτε οριζόμτια κίμηση της αέριας μάζας ομομάζεται άμεμος 

 Βασική αιτία δημιουργίας αμέμου είμαι η διαφορά θερμοκρασίας αερίωμ μαζώμ 

 Όταμ μια αέρια μάζα θερμαίμεται γίμεται αραιότερη άρα ελαφρύτερη, από τις 

ψυχρότερες μάζες αέρα και τείμει μα κιμηθεί αμοδικά 

 Όταμ μια αέρια μάζα ψύχεται γίμεται πυκμότερη άρα βαρύτερη ελαφρύτερη, από τις 

θερμότερες μάζες αέρα και τείμει μα κιμηθεί καθοδικά 

 Ιάθε κάθετη κίμηση της αέριας μάζας ομομάζεται ρεύμα 

 Όταμ έμα ρεύμα κιμείται «προς τα πάμω» αμοδικά ομομάζεται αμοδικό ρεύμα 

 Όταμ έμα ρεύμα κιμείται «προς τα κάτω» - καθοδικά ομομάζεται καθοδικό ρεύμα 

 Ζ διεύθυμση του αμέμου, βάσει συμθήκης, χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζομτα 

από το οποίο πμέει ο άμεμος και όχι προς τα εκεί που κατευθύμεται 

 Ζ έκφραση της κατεύθυμσης του αμέμου δίμεται σε μοίρες με αφετηρία το Βορρά 

 

 Βορράς (Β) – North (N) = 0
ο

  

    

Βορειοδυτικά (ΒΔ) – 

SouthWest (SW) 

 

ΒόρειοΑματολικά (ΒΑ) – 

NorthEast (NE) 

Δύση (Δ) – 

West (W) = 270
ο

 

Αματολή (Α) – 

East (E) = 90
ο

 

ΜότιοΔυτικά (ΒΔ) –   

SouthΔst (SW) 

ΜότιοΑματολικά (ΜΑ) –  

SouthΔst (SΔ) 

    

 Μότος (Μ) – South (S) = 180
ο

  

  



Διεύθυμση 

Αμέμου 
Ομομασίες 

Λοίρες Δπίσημη Ιοιμή Διεθμές ύμβολο Διεθμές όμομα 

Β - 000
ο

 Βόρειος Σραμουμτάμα N North 

ΒΑ - 045
ο

 Λέσης Γραίγος NE Northeast 

Α - 090
ο

 Απηλιώτης Κεβάμτες E East 

ΜΑ - 135
ο

 Δύρος ιρόκος SE Southeast 

Μ - 180
ο

 Μότιος Όστρια S South 

ΜΔ - 225
ο

 Κίβας Γαρμπής SW Southwest 

Δ - 270
ο

 Εέφυρος Πουμέμτης W West 

ΒΔ - 315
ο

 κίρωμ Λαΐστρος NW Northwest 

 

ημείωση: Γμωρίζουμε μόμο Λοίρες, διεθμές σύμβολο και διεθμές όμομα 

 

 Ζ έμταση του αμέμου εκφράζεται με: 

1) Σημ πίεση που ασκείται πάμω σε έμα σώμα, 

2) Σημ ταχύτητα που κιμείται, 

3) Φρήση της εμπειρικής κλίμακας Beaufort, η οποία στηρίζεται περισσότερο στα 

αποτελέσματα που έχει ο άμεμος 

4) Ζ έμταση του αμέμου εκφράζεται με:  

a. Σημ ταχύτητα που κιμείται ο αέρας 

b. Ση χρήση κλίμακας Λποφόρ (Beaufort) 

c. Σημ πίεση που ασκείται πάμω σε έμα σώμα, 

5) Ζ ταχύτητα του αμέμου μετριέται σε: 

a. Λίλια αμά ώρα – mph ή χιλιόμετρα αμά ώρα - km/h 

b. Ιόμβοι (μαυτικά μίλια αμά ώρα) (Kn ή Kt)  

c. Λέτρα αμά δευτερόλεπτο - m/s 

 

ημείωση: Ζ κλίμακα Λποφόρ - Beaufort είμαι εμπειρικός τρόπος μέτρησης της έμτασης του 

αμέμου. Βασίζεται στημ παρατήρηση τωμ αποτελεσμάτωμ του σε στεριά ή  θάλασσα. 

«Beaufort Wind Force Scale» ή «Kλίμακα Έμτασης Αμέμου Λποφόρ» 
 

Ιλίμακα 

Φαρακτηρισμός 

Άμεμος Ηάλασσα 

0 Άπμοια Γαλήμια 

1 χεδόμ άπμοια Ρητιδούμεμη 

2 Πολύ ασθεμής Ήρεμη 

3 Ασθεμής Κίγο ταραγμέμη 

4 χεδόμ μέτριος Κίγο έως Σαραγμέμη 

5 Λέτριος Σαραγμέμη 

6 Θσχυρός Ιυματώδης 

7 φοδρός Ιυματώδης έως πολύ 

8 Ηυελλώδης Έως Σρικυμιώδης 

9 Πολύ θυελλώδης Σρικυμιώδης 

10 Ηύελλα Πολύ τρικυμιώδης 

11 φοδρή θύελλα Δναιρετικά τρικυμιώδης 

12 Συφώμας Λαιμόμεμη 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale


ημείωση: Γμωρίζουμε για τημ έμταση μόμομ κλίμακα Beaufort & χαρακτηρισμό του αμέμου 

 

Οι άμεμοι κατατάσσομται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 ταθερός: Διατηρεί σταθερή κατεύθυμση 

 Λεταβλητός: Αλλάζει κατεύθυμση ή και έμταση 

 Κείος: Φωρίς αυνομειώσεις στημ έμτασή του 

 Ριπαίος: Λεταβαλλόμεμη έμταση σε χρομικά διαστήματα 

 Δποχικός: Δμφαμίζεται σε συγκεκριμέμες μόμο εποχές 

 Σοπικός: Δπικρατεί μόμο σε συγκεκριμέμες περιοχές 

 

Δργασία για το σπίτι: 

1) Μα διαβάσετε – ακούσετε πρόβλεψη του καιρού, από δίκτυο, τηλεόραση ή εφημερίδα 

2) Μα αμαγμωρίσετε λένεις που συμαμτήσαμε στο μάθημα 

3) Μα σημειώσετε άγμωστες λένεις 

Παραδείγματα στο διαδίκτυο: 

http://forecast.uoa.gr, www.meteo.gr, http://poseidon.hcmr.gr/ & www.windguru.com,   

http://forecast.uoa.gr/
http://www.meteo.gr/
http://poseidon.hcmr.gr/
http://www.windguru.com/
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