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Ως Συνοπτική Μετεωρολογία ορίζεται ο κλάδος της επιστήμης της 

Μετεωρολογίας που πραγματεύεται την ανάλυση και μελέτη μετεωρολογικών 

στοιχείων, που συγχρόνως λαμβάνονται σε μεγάλη έκταση, με απώτερο σκοπό 

την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και σχεδόν στιγμιαίας εικόνας της 

κατάστασης της ατμόσφαιρας.

Ως Δυναμική Μετεωρολογία ορίζεται ο κλάδος της επιστήμης της

Μετεωρολογίας που μελετά τις κινήσεις της ατμόσφαιρας ως λύσεις των 

βασικών εξισώσεων της Υδροδυναμικής, ή άλλων ειδικευμένων συστημάτων 

εξισώσεων, όπως π.χ. της Στατιστικής Θεωρίας της Τυρβώδους Ροής.



Αντικειμενικός σκοπός της Συνοπτικής και Δυναμικής Μετεωρολογίας:

1. Η παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής και ολοκληρωμένης στιγμιαίας

εικόνας των καιρικών φαινομένων της περιοχής ενδιαφέροντος.

2. Η πλήρη κατανόηση των ατμοσφαιρικών κινήσεων που σχετίζονται άμεσα

με τα καιρικά φαινόμενα, ή αποτελούν σημαντικά στοιχεία της γενικής

κυκλοφορίας.

3. Η εφαρμογή γνωστών θεωρητικών και /ή ιδεατών προτύπων.

4. Η δημιουργία θεωρητικών προτύπων της ατμόσφαιρας, με απώτερο σκοπό

την ανάλυση, μελέτη, πλήρη κατανόηση, και τέλος τη σωστή πρόγνωση του

καιρού.
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Σύμφωνα με τον WMO τα μετεωρολογικά φαινόμενα κατανέμονται στις εξής 

κύριες κλίμακες:

Α) Μικρή κλίμακα – small scale (< 100 km), π.χ. καταιγίδες, τοπικοί άνεμοι, 

ανεμοστρόβιλοι   

Β) Μέση κλίμακα – mesoscale (100-1000 km), π.χ. μέτωπα, μεγάλα 

καταιγιδοφόρα συστήματα 

Γ) Μεγάλη κλίμακα – large scale (1000 – 5000 km), π.χ. βαρομετρικά 

χαμηλά και υψηλά

Δ) Πλανητική κλίμακα – planetary scale (> 5000 km), π.χ. μεγάλα 

τροποσφαιρικά κύματα.

Στην περίπτωση κυματοειδών σχηματισμών η χαρακτηριστική κλίμακα (που 

εμφανίζεται παραπάνω σε παρενθέσεις) μπορεί κατά προσέγγιση να εξισωθεί 

με το μισό μήκος κύματος.

Η συνοπτική μετεωρολογία ασχολείται κυρίως με συστήματα που ανήκουν στη 

«μεγάλη κλίμακα», έτσι η περιγραφή ως «συνοπτική κλίμακα» επίσης 

συνηθίζεται για αυτή την κλίμακα. Όμως πολλές φορές φαινόμενα της μέσης 

κλίμακας και της πλανητικής κλίμακας αποτελούν αντικείμενο μελέτης της 

συνοπτικής μετεωρολογίας.



Κατσαφάδος Π. (2003). Παράγοντες και παραμετροποιήσεις που καθορίζουν τη 

μακράς-διάρκειας προγνωστική ικανότητα μοντέλων περιορισμένης περιοχής.

Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών.
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1) Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Από τα συγγράμματα του Αριστοτέλη, του Ιππάρχου, του Ιπποκράτη, του 
Θεόφραστου κ.ά. μαθαίνουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι και 
φυσιοδίφες πέτυχαν να ερμηνεύσουν πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα και 
να προχωρήσουν και μέχρι τη «στατιστική» πρόγνωση του καιρού, χάρη στη 
σύνταξη ημερολογίων.

- Πριν 2500 χρόνια οι Αθηναίοι είχαν αντιληφθεί την ανάγκη για τη δημιουργία 
Ειδικής Υπηρεσίας με μοναδικό σκοπό την πρόγνωση του καιρού.

Κάθε μέρα στην αγορά τους, πάνω σε ειδική μαρμάρινη στήλη τοποθετούσαν 
το δελτίο καιρού της ημέρας, το «παράπηγμα».

Η πρόγνωση καιρού ήταν αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας γιατί πολλές αποφάσεις λαμβάνονταν στην Εκκλησία του 
Δήμου στο ύπαιθρο.

- Η γνώση των καιρικών συνθηκών επέτρεπε στο Βασιλιά της Μακεδονίας 
Φίλιππο Β’ να συνδυάζει τις πολεμικές του επιχειρήσεις με τις καιρικές 
συνθήκες.



Ιστορική Αναδρομή

• Εφεύρεση του θερμοσκόπιου από το Γαλιλαίο στα τέλη του 

16ου αιώνα και του θερμομέτρου από το Σαντόριο το 1612

• Εφεύρεση του βαρομέτρου από τον Τορρικέλλι το 1643

• Εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Μορς το 1844



Ιστορική Αναδρομή

• Ο αστρονόμος La Verrier συμπέρανε ότι:

α) οι άσχημες καιρικές συνθήκες προέρχονταν από τον Ατλαντικό και είχαν
παρέλθει από ολόκληρη την Ευρώπη πριν φτάσουν στη Σεβαστούπολη,

β) οι τεράστιες απώλειες του Γαλλικού στόλου θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί αν ο στόλος είχε ενημερωθεί για τις επερχόμενες κακές
καιρικές συνθήκες.

• Ίδρυση της πρώτης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το 1855 στη Γαλλία

• Ακολούθησαν η Αγγλία, η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες
χώρες.

• 14 Νοεμβρίου 1854 – Πόλεμος της Κριμαίας: Τεράστιες απώλειες του
Γαλλικού στόλου στη Σεβαστούπολη εξαιτίας των άσχημων καιρικών
συνθηκών.



Ιστορική Αναδρομή
• Στις αρχές του 20ου αιώνα το κύριο εργαλείο πρόγνωσης του καιρού

ήταν οι χάρτες επιφανείας.

• Ελάχιστες πληροφορίες υπήρχαν για την ανώτερη ατμόσφαιρα



• Η εφεύρεση της ραδιοβολίδας τη δεκαετία του 1930 αύξησε τις
διαθέσιμες πληροφορίες (πίεσης, θερμοκρασίας, ανέμου, υγρασίας) για
την ανώτερη ατμόσφαιρα και οδήγησε σε εμπειρικές βελτιώσεις των
προγνώσεων (εφαρμογή στην αναπτυσσόμενη αεροπορική
βιομηχανία).

• Η επιχειρησιακή τους καθιέρωση έγινε μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου πολέμου.

Ραδιοβολίδα

Ιστορική Αναδρομή



• Ανάπτυξη αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου

• Στις μέρες μας καλύπτουν κυρίως τις αναπτυγμένες χώρες.

• Αυτή την περίοδο η ΕΜΥ αναπτύσσει ένα πανελλαδικό δίκτυο ραντάρ

• Τα σύγχρονα διπλής-πολικότητας ντόπλερ μετεωρολογικά ραντάρ
παρέχουν πληροφορίες για τη βροχόπτωση, το είδος των υδρομετεώρων
και την ταχύτητα του ανέμου.

Μετεωρολογικά ραντάρ

Πηγή: Univ. of Reading

Ιστορική Αναδρομή



• Ο πρώτος μετεωρολογικός δορυφόρος που λειτούργησε με επιτυχία ήταν ο
TIROS-1 και εκτοξεύτηκε από τη NASA την 1η Απριλίου 1960.

• Οι σύγχρονοι μετεωρολογικοί δορυφόροι καλύπτουν επιχειρησιακά όλη τη γη

• Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα μετεωρολογικά συστήματα, αλλά και
για τη θερμοκρασία της θάλασσας, φυτοκάλυψη, θαλάσσιο πάγο,
ατμοσφαιρική υγρασία κλπ.

Μετεωρολογικοί Δορυφόροι
Ιστορική Αναδρομή



Χάρτης Ανάλυσης Επιφάνειας



Αν είναι αληθινό, όπως κάθε επιστήμονας πιστεύει, ότι οι επόμενες

ατμοσφαιρικές καταστάσεις αναπτύσσονται από τις προηγούμενες

σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, τότε είναι προφανές ότι οι

αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τη λογική επίλυση των

προβλημάτων της πρόγνωσης καιρού είναι οι ακόλουθες:

1.Η επαρκώς ακριβής γνώση της αρχικής κατάστασης της

ατμόσφαιρας.

2.Η επαρκώς ακριβής γνώση των νόμων σύμφωνα με τους οποίους

μία κατάσταση της ατμόσφαιρας αναπτύσσεται από μία άλλη.

Vilhelm Bjerknes, 1904

2) Αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού



L.F. Richardson, 1922: Πρώτο πείραμα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού

Λάθος αποτελέσματα!

Όμως οι ιδέες του ήταν πρωτοποριακές.



Το 1949 οι Jules Charney, R. Fjortoft και John 

von Neumann πραγματοποίησαν την πρώτη 

48-ωρών πρόγνωση καιρού τρέχοντας ένα 

βαροτροπικό μοντέλο στον ENIAC

Electrical 

Numerical 

Integrator 

And 

Calculator

Charney J., R. Fjortoft and J. Von Neumann (1950). Numerical 

integration of the barotropic vorticity equation. Tellus, 2, 237-254



Τα αριθμητικά μοντέλα επιλύουν προγνωστικά τις εξισώσεις της

κίνησης, την θερμοδυναμική εξίσωση, την εξίσωση της υγρασίας και

διαγνωστικά την εξίσωση της συνέχειας, με διάφορες παραδοχές για τις

φυσικές διεργασίες της ατμόσφαιρας, και κάνοντας χρήση:

•Σημείων πλέγματος

Με αυτή τη μέθοδο οι εξισώσεις επιλύονται προσεγγιστικά σε σημεία

πλέγματος που είναι ομοιόμορφα ή ανομοιόμορφα κατανεμημένα και

καλύπτουν όλη την περιοχή ενδιαφέροντος στην οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση.

Πολύ σημαντική παράμετρος είναι η χωρική ανάλυση του μοντέλου.

Δηλαδή, η απόσταση μεταξύ των σημείων πλέγματος.



Διαδικασία αριθμητικής πρόγνωσης καιρού



Αποτελέσματα
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6-ωρη αθροιστική 

βροχόπτωση και πίεση 

στη μέση στάθμη της 

θάλασσας

Ανάλυση της «βόμβας» του Ιανουαρίου 2004 
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Διεύθυνση και ένταση 

του ανέμου στα 10 μ.

Ανάλυση της «βόμβας» του Ιανουαρίου 2004 (Συνέχεια)
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Υπολογιστική Ισχύς
• Tο επιχειρησιακό αριθμητικό μοντέλο WRF του Τομέα Μετεωορολογίας και

Κλιματολογίας που αναλύει την Ευρώπη ανά 15 km πραγματοποιεί

301 x 261 x 39 = 3063879 υπολογισμούς της κάθε παραμέτρου ανά χρονικό βήμα

• Για μία 3-ήμερη πρόγνωση απαιτούνται 2880 χρονικά βήματα των 90 sec

• Επομένως σε μία 3-ήμερη πρόγνωση η κάθε παράμετρος έχει υπολογιστεί

3063879 x 2880 = 8823971520  9 δισεκατομμύρια φορές



Που χρησιμοποιούνται κυρίως τα αριθμητικά μοντέλα;

1) Μικρής & Μέσης Χρονικής Κλίμακας – Εποχιακές προγνώσεις καιρού

- μοντέλα παγκόσμιας κλίμακας (global models)                                                              

- περιοχικά μοντέλα (regional or limited area models)                                                      

- μοντέλα μέσης κλίμακας (mesoscale models)

2) Κλιματικές προγνώσεις (Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας – General Circulation Model) 

- μοντέλα παγκόσμιας κλίμακας, περιοχικά μοντέλα

3) Μελέτες συγκεκριμένων μετεωρολογικών φαινομένων (μοντέλα με πλήρης φυσικές 

διεργασίες ή ιδεατά μοντέλα)                                                                                               

- π.χ. μέτωπα, κυκλογένεσις, τοπικοί κυκλώνες

4) Μελέτες μικροκλίμακας                                                                                                      

- πόλεις, δρόμοι (street-canyons)



Ικανότητα Πρόγνωσης
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Ικανότητα Πρόγνωσης



Προγνωστική Ικανότητα Διαφόρων Μεθόδων
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•Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι μικρά λάθη στην ανάλυση, 

ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές της ατμόσφαιρας, μπορούν να 

επηρεάσουν την πρόγνωση της ατμοσφαιρικής ροής κατά τη διάρκεια 

της προγνωστικής περιόδου. Δηλαδή, μία πολύ λίγο διαφορετική 

ανάλυση μπορεί να προκαλέσει μία σημαντικά διαφορετική πρόγνωση.  

•Για την αναπαράσταση της αβεβαιότητας της πρόγνωσης λόγω των 

αρχικών συνθηκών, προστίθενται στην ανάλυση επιλεγμένες διαταραχές 

προκαλώντας ένα εύρος διαφορετικών αρχικών συνθηκών.

•Οι αριθμητικές προγνώσεις που προέρχονται από αυτές τις 

τροποποιημένες αναλύσεις έχουν ίσες πιθανότητες μεταξύ τους, αλλά 

είναι γενικά λιγότερο καλές από την επιχειρησιακή πρόγνωση που 

προήλθε από την μη-τροποποιημένη ανάλυση.

3) Στοχαστική Πρόγνωση               

(Ensemble Forecasting)



Πρόγνωση της θερμοκρασίας στα 850 hPa για το Ελσίνκι. 

Μαύρη γραμμή = Επιχειρησιακή Πρόγνωση

Μπλε γραμμή = Ανάλυση

Κόκκινες γραμμές =  Μέλη Συνολικής Πρόγνωσης

Πετρολιάγκης 2002



Πρόγνωση για την Αθήνα

από την 

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2007

Σύστημα Στοχαστικής Πρόγνωσης - ECMWF

Νεφοκάλυψη

Υετός

Ταχύτητα ανέμου

Θερμοκρασία

Π    Σ    Κ   Δ   Τ   Τ    Π    Π    Σ   Κ



• Από το τέλος του 2004 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων 

Καιρού (ECMWF) παράγει μηνιαίες προγνώσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο 

(κάθε εβδομάδα).

• Στόχος είναι η έρευνα της προγνωσιμότητας σε χρονικό ορίζοντα 10-30 

ημερών

• Γίνεται συνδυασμός ενός ατμοσφαιρικού και ενός θαλάσσιου αριθμητικού 

μοντέλου καθώς και του συστήματος στοχαστικών προγνώσεων

• Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει αξιοποιήσιμη ικανότητα πρόγνωσης

μέχρι 15 ημέρες.

4) Μηνιαίες προγνώσεις



Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία           http://www.hnms.gr

5) Διαδίκτυο



National Weather Service - USA

http://weather.noaa.gov



University of Wyoming, Department of Atmospheric Sciences 

http://weather.uwyo.edu



Wetterzentrale - Germany

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html



Wetter3 - Germany

http://www.wetter3.de



Δορυφορικές εικόνες

http://www.fvalk.com/day_image.htm



Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://meteo.geo.auth.gr



Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://forecast.uoa.gr



Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ

http://lap.physics.auth.gr



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://meteoclima.hua.gr



Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

http://www.meteo.noa.gr



World Meteorological Organization

http://www.wmo.ch



Meteorology Education & Training

http://www.meted.ucar.edu



Online Guide – University of Illinois

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/home.rxml



United Kingdom Meteorological Office

http://www.metoffice.gov.uk



National Hurricane Center - USA

http://www.nhc.noaa.gov



National Severe Storm Laboratory - USA

http://www.nssl.noaa.gov



European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
ECMWF

http://www.ecmwf.int



The Royal Meteorological Society (Αγγλία)

http://www.rmets.org/



American Meteorological Society 
http://www.ametsoc.org



Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

http://www.hnms.gr

University of Wyoming, Department of Atmospheric Sciences 

http://weather.uwyo.edu

Wetterzentrale - Germany

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html

Δορυφορικές εικόνες

http://www.fvalk.com/day_image.htm

Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Α.Π.Θ.

http://meteo.geo.auth.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ομάδα Ατμ. Μοντέλων & Πρόγνωσης καιρού

http://forecast.uoa.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

http://www.meteo.noa.gr



World Meteorological Organization

http://www.wmo.ch

Meteorology Education & Training

http://www.meted.ucar.edu

Online Guide – University of Illinois

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/home.rxml

United Kingdom Meteorological Office

http://www.metoffice.gov.uk

National Hurricane Center - USA

http://www.nhc.noaa.gov

National Severe Storm Laboratory - USA

http://www.nssl.noaa.gov

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

http://www.ecmwf.int

The Royal Meteorological Society (Αγγλία)

http://www.rmets.org/

American Meteorological Society 
http://www.ametsoc.org



6) Δομή μαθήματος
• Διαλέξεις:

Τετάρτη 12:15-14:00 & 16:15-17:00

Αίθουσα ΑΜ

• Ύλη μαθήματος: 

Eισαγωγή. Mετεωρoλoγικά συστήματα συντεταγμένων. Θερμoδυναμικά
διαγράμματα. Aτμoσφαιρικές παρατηρήσεις συνoπτικών σταθμών 
επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας. Σύνταξη και ανάλυση χαρτών 
καιρoύ. Moρφές ασυνέχειας στην ατμόσφαιρα. Aερoχείμαρρoι. Kύματα
Rossby. Aνάπτυξη υφέσεων και αντικυκλώνων. Eξισώσεις κίνησης στην 
ατμόσφαιρα. Eξισoρρoπoύμενες κινήσεις. 

• Κριτήρια αξιολόγησης: α) γραπτές εξετάσεις,                  
β) εργασία/παρουσίαση (συμπληρωματικά)


