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«…κι’ η Χάρυβδη στη ρίζα της αναρουφά το κύµα. (στίχος 105) 

Τη µέρα τρεις φορές ρουφά και τρεις ξερνά µε φρίκη. 

Την ώρα που θ’ αναρουφά, να µη βρεθείς µπροστά της, 

γιατί απ’ το Χάρο δεν µπορεί κι’ ο ∆ίας να σε σώσει…»  

------------------------------------------------------------------ 

«…Έτσι θρηνώντας το στενό περνούσαµε γι’ απάνω. (στίχος 240) 

Η Σκύλα εδώ στη µια µεριά κι η Χάρυβδη στην άλλη 

Με φρίκη τα’ αρµυρό νερό της θάλασσας ρουφούσε, 

κι όταν ξερνούσε, ολόκληρη χουχούλιαζε αφρισµένη, 

καθώς σε δυνατή φωτιά χουχλάζει το λεβέτι, 

κι έπεφτε η άχνα από ψηλά στις δυο κορφές των βράχων. 

Κι όταν ρουφούσε το πικρό της θάλασσας το κύµα, 

φαινότανε το βάθος της παντού συνταραγµένο, 

κι αχούσε ο βράχος φοβερά τριγύρω κι από κάτω 

η γη τότε φαινότανε µε άµµο στρωµένη µαύρο, 

κι όλοι οι συντρόφοι κέρωσαν από χλωµή τροµάρα…» 

 

(Οµήρου Οδύσσεια, Ραψωδία ΧΙΙ, µετάφραση Ζήσιµου Σιδέρη)∗ 

 

                                                 
∗ Οι παραπάνω στίχοι προέρχονται από το επικό ποίηµα του Οµήρου, «Οδύσσεια». Αποτελούν την 
αρχαιότερη παραστατική περιγραφή µια παλιρροϊκής θαλάσσιας δίνης, που συνάντησε επιστρέφοντας από 
την Τρωική εκστρατεία ο Έλληνας ήρωας Οδυσσέας. Οι σαφέστατες παρατηρήσεις σχετικά µε τις φυσικές 
ιδιότητες της Οµηρικής Χάρυβδης, φανερώνουν ένα συµβάν περιοδικό και λογικά συµπτωµατικό µε τη 
συχνότητα εµφάνισης παλίρροιας και άµπωτης. Η δράση της παλίρροιας ενισχύεται στα στενά της 
Μεσσίνας, µεταξύ της Σικελίας και της Καλαβρίας, και εκεί "γεννά" τη µυθική Χάρυβδη.  

Σήµερα, που µυθικά τέρατα δεν υπάρχουν, πια, µπορεί να αρκεστεί κανείς στη µελέτη φυσικών 
φαινοµένων. Εξέχοντα φαινόµενα προκαλούν στην περιοχή των θαλασσών που προκύπτουν από τη 
συνεργετική αλληλεπίδραση µεταξύ της βαρυτικής έλξης, της µορφολογίας της τοποθεσίας, της 
ενδυνάµωσης που προκαλείται από τη σφοδρότητα των ανέµων και τέλος απ’ την ευνοϊκή διακύµανση των 
φυσικών ιδιοτήτων των υδάτων, όπως τις διαφορές της θερµοκρασίας και της αλατότητας. Τα φαινόµενα 
αυτά ενισχύονται ιδιαίτερα στις θέσεις των στενών και έτσι, το ταξίδι συνεχίζεται… 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υδραυλικής 

Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, υπό την 

επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γεωργίου Μ. Χορς. 

Εκ προοιµίου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους βοήθησαν 

και συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της. 

Καταρχάς στον επιβλέποντα Καθηγητή µου, κ. Γεώργιο Μ. Χορς για το πολύ 

ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον που κατάφερε να δηµιουργήσει κατά τη συνεργασία µας 

και την προθυµία του να µε βοηθήσει και να συζητήσει κάθε απορία και προβληµατισµό 

που προέκυπτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Ας µου 

επιτραπεί να πω ότι ο τρόπος σκέψης του και η εµπιστοσύνη την οποία επέδειξε στο 

πρόσωπό µου αποτέλεσαν ουσιαστικά στοιχεία για την ευχάριστη ολοκλήρωση της 

∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Επιπλέον, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη γενικότερη 

παιδεία και την καθοδήγηση που µου προσέφερε τα χρόνια αυτά της συνεργασίας µας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Kαθηγητή κ. Αθανάσιο Α. ∆ήµα, µέλος της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Ερευνητικού 

Προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ 2003, στο οποίο είχα την τιµή να συµµετέχω ως αµειβόµενος 

∆ιδακτορικός Υπότροφος κατά την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Τον 

ευχαριστώ για την ουσιαστική βοήθεια και το ενδιαφέρον του. Η πάντα καλή διάθεσή του, 

το κλίµα συνεργασίας που καλλιέργησε και οι εύστοχες παρατηρήσεις του αποτέλεσαν για 

εµένα βασικό παράγοντα για την πραγµάτωση της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. Κάθε, 

λοιπόν, συνεργασία τώρα και στο µέλλον δεν µπορεί παρά να αποτελεί για εµένα χαρά. 

Επίσης, θερµά ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κ. ∆ηµητρακόπουλο, µέλος 

της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, ο οποίος επέβλεψε την προπτυχιακή 

∆ιπλωµατική µου Εργασία καθώς και την ∆ιατριβή µου για την απόκτηση Μεταπτυχιακού 

∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Τον ευχαριστώ για όλα όσα µου προσέφερε τόσο κατά την 

διάρκεια των προπτυχιακών, όσο και των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Κυρίως, όµως, 

τον ευχαριστώ γιατί ποτέ δεν έπαψε όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας µας να µε 

συµβουλεύει, να µε βοηθάει, να µε εµπιστεύεται και κυρίως να µε ενθαρρύνει. Εύχοµαι, 

λοιπόν, από καρδιάς να εργαστώ δίπλα του και στο µέλλον. 

Ευχαριστίες αποδίδονται και στα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής κυρίους 

Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών 
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του Πανεπιστήµιου Πατρών, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστήµιου Πατρών, Χρήστο Χατζηθεοδώρου, Οµότιµο 

Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Γεώργιο 

Χριστοδούλου, Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για την κριτική 

ανάγνωση της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους που 

λειτούργησαν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας της ερευνητικής µου δουλειάς. 

Τιµώντας τη µνήµη του Καθηγητή ∆.∆. Παπαηλιού θα ήθελα να αναφέρω ότι ο 

αείµνηστος Καθηγητής µας παραχώρησε ένα αντίγραφο από την αδηµοσίευτη µελέτη του 

µε τίτλο: «Ωκεανογραφική µελέτη για τη ρύπανση του Πατραϊκού κόλπου». Θα ήθελα, 

επίσης, να ευχαριστήσω την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την 

παραχώρηση ωριαίων καταγραφών θαλάσσιας στάθµης από τον παλιρροϊκό σταθµό του 

λιµένα Πατρών. 

Επίσης, θερµά ευχαριστώ τους συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς και 

συνυποψήφιους ∆ιδάκτορες στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τµήµατός µας, 

κ. Αλέξανδρο Ζιώγα, για τη φιλία του, την ουσιαστική βοήθεια και την άριστη συνεργασία 

κατά την διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών, καθώς και τον κ. Άγγελο 

∆ηµακόπουλο, για τη φιλία και τη άριστη συνεργασία του. Θερµές ευχαριστίες εκφράζω 

και στους υποψήφιους ∆ιδάκτορες του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, κ. Γεώργιο Καµάρη και κ. Ανδρέα Μαραβά για τη φιλία τους 

καθώς και την βοήθειά τους, τόσο κατά τα χρόνια των προπτυχιακών όσο και των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Οργανισµό Λιµένος Πατρών 

(Ο.Λ.ΠΑ) για τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ερευνητικού ∆υναµικού 

(ΠΕΝΕ∆ 2003), καθώς και για το ενδιαφέρον του στα πορίσµατα της έρευνάς µας που 

άπτονται της περιοχής του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών. Ευχαριστίες εκφράζονται και 

στη ∆.Ε.Υ.Α. Πάτρας για την χρηµατοδότηση µέρους της ερευνητικής µου δουλειάς για 

την εφαρµογή των πορισµάτων της έρευνάς µας στη µελέτη διάχυσης και µεταφοράς των 

επεξεργασµένων αποβλήτων από τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ στον Πατραϊκό κόλπο.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για όλα όσα έκαναν και κάνουν για 

µένα. 

 

Νίκος Θ. Φουρνιώτης 

Πάτρα, Ιούνιος 2009 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µελετάται αριθµητικά η υδροδυναµική κυκλοφορία του 

Πατραϊκού κόλπου. Σκοπό αποτελεί η κατανόηση της τρισδιάστατης δοµής της ροής που 

προκαλείται υπό διάφορες φυσικές φορτίσεις, δηλαδή τον άνεµο, την παλίρροια και τη 

στρωµάτωση που αναπτύσσεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Λόγω έλλειψης 

συστηµατικών µετρήσεων επικεντρωνόµαστε κυρίως στη µελέτη της τρισδιάστατης 

συµπεριφοράς της ροής, ενώ συγκρίσεις πραγµατοποιούνται όπου διατίθενται µετρήσεις. 

Για την αριθµητική προσοµοίωση της ροής εφαρµόζεται ο τρισδιάστατος αριθµητικός 

κώδικας πεπερασµένων όγκων MIKE 3 FM (HD,TR) που αναπτύχθηκε από τη DHI. Πριν 

την εφαρµογή του στη φυσική λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου, ο κώδικας πιστοποιείται σε 

σχέση µε δύο αριθµητικά προβλήµατα ελέγχου για τα οποία υπάρχουν αναλυτικές λύσεις ή 

πειραµατικά δεδοµένα. Μελετάται η τρισδιάστατη ανεµογενής, οµογενής κυκλοφορία σε 

µικρή ορθογωνική λίµνη καθώς και η τυρβώδης ροή σε ανοικτό αγωγό. Τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα πειράµατα ελέγχου συµφωνούν µε τις αναλυτικές 

λύσεις και τα πειραµατικά δεδοµένα. 

Στη συνέχεια ο κώδικας εφαρµόζεται για τη µελέτη της κυκλοφορίας του Πατραϊκού 

κόλπου. Για τη διαµόρφωση αρχικών και οριακών συνθηκών, που χρησιµοποιήθηκαν στις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις, αξιοποιήθηκαν στοιχεία ανέµων, παλιρροιών και 

στρωµάτωσης που έχουν συλλεχθεί από προγενέστερες µελέτες και ερευνητικά 

προγράµµατα που διεξήχθησαν στη λεκάνη του Πατραϊκού. Αρχικά µελετάται 

αποκλειστικά η ανεµογενής, οµογενής ροή που προκύπτει τη χειµερινή περίοδο όπου 

σύµφωνα µε µετρήσεις ο κόλπος είναι οµογενής. Με βάση τα αριθµητικά αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από την οµοιόµορφη δράση του ανέµου µελετάται η κατακόρυφη και η 

οριζόντια δοµή της ανεµογενούς ροής. Η ανεµογενής κυκλοφορία στον Πατραϊκό κόλπο 

παρουσιάζει στοιχεία ροής µεγάλης κλίµακας, µε επιρροή από τη δύναµη Coriolis, 

ανάπτυξη στρώµατος Ekman και ισχυρά ρεύµατα επιστροφής, λίγα µέτρα κάτω από την 

ελεύθερη επιφάνεια. Ταυτόχρονα, σε περιοχές όπως η θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου η 

ροή συµπεριφέρεται περισσότερο ως υδραυλική ροή µε ταπείνωση της ελεύθερης 

επιφάνειας και κατακόρυφο προφίλ ταχύτητας, όµοιο µε εκείνο που παρατηρείται στην 

τυρβώδη ροή Couette. Στην οριζόντια διεύθυνση, η ροή έχει στοιχεία που παρατηρούνται 

στις λίµνες, µε έντονα παράκτια ρεύµατα και κλίση της ελεύθερης επιφάνειας (set up). Με 

βάση το πεδίο ροής εκτιµάται ότι ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων για τον κόλπο θα 

κυµαίνεται από ένα µήνα έως µία εβδοµάδα, ανάλογα µε την ένταση του ανέµου. Η 
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ανεµογενής κυκλοφορία των υδάτων καθορίζεται από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα που 

ακολουθούν τη διεύθυνση του ανέµου, ενώ φαίνεται στα βαθύτερα στρώµατα του 

Πατραϊκού η ανεµογενής ροή να µην επιδρά σηµαντικά στην ανανέωση των υδάτων τα 

οποία παραµένουν εγκλωβισµένα και επανακυκλοφορούν µεταξύ των δύο εγκάρσιων 

ραχών (sills) που οριοθετούν την λεκάνη του Πατραϊκού. Στη συνέχεια, εξετάζεται η 

παλιρροϊκή κυκλοφορία, καθώς και η συνδυασµένη δράση ανέµου και παλίρροιας στον 

Πατραϊκό κόλπο τους χειµερινούς µήνες. Μελετάται η διάδοση της παλίρροιας και η δοµή 

της κυκλοφορίας στον κόλπο και τα αριθµητικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε µετρήσεις 

ρευµάτων και καταγραφές επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης στην περιοχή. Στον 

Πατραϊκό η παλίρροια διαδίδεται αυξάνοντας προοδευτικά από το ανοικτό όριο του Ιονίου 

προς το στενό Ρίου-Αντιρρίου, όπου προκαλείται µερική ανάκλαση οδηγώντας σε 

συνθήκες σχηµατισµού στάσιµου κύµατος, στην ευρύτερη περιοχή του στενού και τον 

µυχό του όρµου της Ναυπάκτου. Στη θέση του στενού παρατηρείται έντονη πτώση της 

στάθµης της ελεύθερης επιφάνειας, αναµενόµενη για (υδραυλικά) υποκρίσιµη ροή. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η αµιγώς παλιρροϊκή ροή, δίχως τη δράση του ανέµου, προκαλεί 

ασθενή ρεύµατα στις ακτές του κόλπου, ενώ ισχυρά παράκτια ρεύµατα προκαλούνται 

κυρίως από τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ή νοτιοδυτικούς ανέµους που πνέουν στην 

περιοχή. Έτσι, τα παλιρροϊκά ρεύµατα καθορίζουν την κυκλοφορία των υδάτων στο κύριο 

σώµα του κόλπου και στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, ενώ η ανεµογενής ροή είναι καθοριστική 

κοντά στις ακτές. Η συνδυασµένη δράση ανέµου και παλίρροιας προκαλεί κυκλωνικούς 

και αντικυκλωνικούς στροβίλους, πλησίον των βορείων και νοτίων ακτών του Πατραϊκού 

κόλπου. Η ανάπτυξη και φορά των στροβίλων αυτών, τη χειµερινή περίοδο, υπαγορεύεται 

αποκλειστικά από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα, η φορά των οποίων καθορίζεται από τη 

διεύθυνση και φορά του ανέµου.  

Η µελέτη της καλοκαιρινής (βαροκλινούς) κυκλοφορίας αναδεικνύει σηµαντικές 

διαφορές, τόσο στην κατακόρυφη όσο και την οριζόντια δοµή της ροής, σε σύγκριση µε 

όσα προκύπτουν, αντίστοιχα, για την χειµερινή κυκλοφορία των υδάτων στον Πατραϊκό 

κόλπο. Στην περίπτωση της ανεµογενούς ροής τα ρεύµατα είναι αµελητέα από τη ζώνη 

του θερµοκλινούς και κάτω, για τη µέση ένταση ανέµου, ενώ η ένταση της τύρβης 

περιορίζεται στο καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου, µε µηδενισµό της στη ζώνη 

του θερµοκλινούς. Επιπλέον, την καλοκαιρινή περίοδο η δράση νοτιοδυτικού ανέµου 

συνδέεται µε την παρουσία αναβλύσεων (upwelling) στις βορειοδυτικές ακτές του όρµου 

της Ναυπάκτου και στα βορειοδυτικά του Πατραϊκού κόλπου, στο µέτωπο της 
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λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Αναβλύσεις εντοπίζονται και νοτιοδυτικά του Ρίου, 

µπροστά από την πόλη των Πατρών, για την περίπτωση βορειοανατολικού ανέµου. Οι 

παρατηρήσεις αυτές επαληθεύονται για την καλοκαιρινή περίοδο και από δορυφορικές 

θερµικές φωτογραφίες για την ευρύτερη περιοχή Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου. Με 

βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις για την βαρότροπη κυκλοφορία, αναβλύσεις 

εντοπίζονται στις ίδιες ακριβώς θέσεις και κατά την χειµερινή περίοδο. Στο στενό Ρίου-

Αντιρρίου η δράση του ανέµου, αλλά και η παλίρροια οδηγούν στη γένεση εσωτερικών 

κυµάτων, µε βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις της καλοκαιρινής περιόδου, τα οποία 

προκαλούν κατακόρυφη κυκλοφορία. Έτσι, ψυχρά ύδατα εισέρχονται υποεπιφανειακά 

στον Πατραϊκό κόλπο από τον ψυχρότερο και βαθύτερο Κορινθιακό, ενώ θερµά ύδατα 

ανταλλάσσονται επιφανειακά από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό κόλπο, κυρίως λόγω 

της δράσης νοτιοδυτικών ανέµων. Κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας των υδάτων 

στον Πατραϊκό, την καλοκαιρινή περίοδο, είναι ο ισχυρός κυκλωνικός στρόβιλος που 

παρατηρείται στο κέντρο του κόλπου αναγκάζοντας τα ύδατα σε περιστροφική κίνηση. Με 

βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις η ύπαρξη ισχυρού κυκλωνικού στροβίλου συνδέεται 

αποκλειστικά µε την παρουσία βορειοανατολικού ανέµου και συγκεκριµένα στη φάση της 

πληµµυρίδας, όπου τα ύδατα κινούνται από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό κόλπο. 

Στην αντίστοιχη φάση, για την περίπτωση της χειµερινής κυκλοφορίας, δεν παρατηρείται 

περιστροφική κίνηση των υδάτων στο κέντρο του κόλπου αλλά ασθενέστεροι κυκλωνικοί 

και αντικυκλωνικοί στρόβιλοι πλησίον των ακτών η φορά των οποίων καθορίζεται από τα 

ισχυρά, ανεµογενή, παράκτια ρεύµατα.  

Τέλος, µε βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις υπολογίζεται το τρισδιάστατο πεδίο 

ρευµάτων στην ευρύτερη περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων από τον 

αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. Το πεδίο ρευµάτων στην περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα 

παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές, κυρίως ως προς την ένταση των ρευµάτων, µεταξύ της 

καλοκαιρινής και χειµερινής περιόδου. Έτσι, ισχυρά ρεύµατα επικρατούν καθ’ όλο το 

ύψος της υδάτινης στήλης την περίοδο του χειµώνα, τα οποία υπόκεινται κυρίως στη 

δράση των ανέµων και λιγότερο στη παλιρροϊκή κυκλοφορία, που φαίνεται να µην 

επηρεάζει σηµαντικά την παράκτια ζώνη. Αντιθέτως, την καλοκαιρινή περίοδο τα 

υποεπιφανειακά και τα ρεύµατα κοντά στον πυθµένα προκύπτουν σηµαντικά 

ασθενέστερα, λόγω της περιορισµένης δράσης του ανέµου στα βαθύτερα στρώµατα του 

υπολιµνίου. 
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ABSTRACT 

In this Doctoral Thesis, the hydrodynamic circulation in the Gulf of Patras, in western 

Greece, is studied using three-dimensional numerical simulations. The Gulf of Patras is a 

shallow basin (depth ‹ 135 m) opening into the Ionian Sea on the west, and through the 

straits of Rio-Antirio into the Gulf of Corinth, on the east. The basin is bracketed between 

two sills, one on the west at the opening with the Ionian Sea and the other on the east at the 

straits of Rio-Antirio. 

The simulations are performed using the three-dimensional modeling system MIKE 3 

FM (HD). The model is based on the numerical solution of the three-dimensional RANS 

equations, invoking the Boussinesq assumption and the hypothesis of hydrostatic pressure 

in the vertical. The turbulence closure is affected using the Smagorinsky in the horizontal 

and the standard k-ε model in the vertical direction. The code is first tested in the solution 

of two fairly well understood problems relevant to the analysis of coastal ciruculation, 

namely, wind-induced flow in an elongated rectangular basin and unsteady turbulent open-

channel flow. 

The wind-induced circulation is then examined in the natural basin of the Gulf of 

Patras, in which batotropic flow develops, according to field measurements, during the 

winter months. The simulations show that the wind-induced flow creates strong currents 

near the coasts, which determine the sense of rotation of the gyres that develop in the Gulf. 

Strong currents are also created at the Rio-Antirio straits. The wind-induced, barotropic 

currents do not seem to contribute to the renewal of bottom waters, which recirculate 

between the two sills. Depending on the speed of the wind, which is forcing the flow, the 

residence time of the waters in the Gulf of Patras is estimated to range from one month to 

one week. 

Then, the tide-induced circulation is examined. The flow forcing is provided by the 

synthesis of eight principle tidal constituents, used to compute the tidal elevations at the 

boundaries of the computational domain. The results indicate that strong, tidal currents 

develop at the straits of Rio-Antirrio and in the main body of the Gulf, with cyclonic and 

anticyclonic eddies developing at the northern and southern coasts, respectively. When 

there is also wind blowing, nearshore gyres develop, the sense of rotation of which is by 

the wind direction, while in the central part of the Gulf the flow pattern is dictated by the 

tidal action. 
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Further, the baroclinic wind and tide induced circulation are studied to investigate the 

effect of stratification on the structure of the flow. Numerical simulations show that at the 

summer period the wind-induced flow and the wind generated turbulence driven by winds 

of medium strength are restricted to the upper layer of the epilimnion, while the strong 

winds cause tilt and erosion of the thermocline in the central part of the Gulf and 

generation of internal waves at the straits of Rio-Antirio. Salient features of the summer 

circulation are the strong upwellings and the central cyclonic gyre which are predicted 

using numerical simulations. Specifically, upwellings occur along the northwesterly 

portion of the Nafpaktos bay coasts at the westerly part of the Gulf of Corinth, under 

southwesterly wind, and to the south of Rio cape at the front of the city of Patras, under 

northeasterly wind. Concerning with the central cyclonic eddy, according to numerical 

simulations it develops exclusively during the flood tide under the simultaneous action of 

northeasterly winds. The numerical predictions were validated against satellite images of 

the surface temperature field determined by NOAA-6 and NOAA-7 which closely confirm 

the simulation results. 

Finally, the simulated barotropic and baroclinic flow fields are applied to the 

calculation of the currents near the port of Patras and to the advection and diffusion of the 

treated sewage effluents disposed of near the southeasterly coast of the Gulf, near the city 

of Patras. The numerical model predictions for the concentration of both conservative and 

non-conservative pollutants were found to be under the admissible level near the 

swimming zone, in all cases examined. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
Εισαγωγικά Στοιχεία 

 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για την µελέτη της υδροδυναµικής 
συµπεριφοράς των υδάτινων σωµάτων. ∆ιαχωρίζονται τα υδάτινα σώµατα σε εσωτερικά 
και παράκτια και παρουσιάζονται οι µέθοδοι µελέτης της υδροδυναµικής τους 
συµπεριφοράς, που µπορεί να περιλαµβάνουν επιτόπου µετρήσεις, φυσικά οµοιώµατα στο 
εργαστήριο, ή χρήση µαθηµατικών (αριθµητικών) οµοιωµάτων. Καθορίζεται η περιοχή 
εκπόνησης της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής που είναι η τρισδιάστατη αριθµητική 
προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο, και δίδονται 
περιγραφικά οι βασικές υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η αριθµητική µελέτη της ροής. 
Τέλος, παρουσιάζονται ο σκοπός της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, οι κυριότερες συνιστώσες 
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η έρευνα που έχει διεξαχθεί και η διάρθρωση των 
κεφαλαίων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονο το ενδιαφέρον για τη θάλασσα. Αιτία 

αποτελεί η διαπίστωση της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προκαλείται 

συνήθως από τους πολλούς χρήστες που εκµεταλλεύονται την παράκτια ζώνη, καθώς και 

από τις ανθρώπινες δράσεις, επεµβάσεις και αµέλειες που λαµβάνουν χώρα στα ανοιχτά 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πολλές δραστηριότητες συµβάλλουν σε σηµαντική 

οικονοµική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, χωρίς όµως να λαµβάνεται πάντα υπόψη η 

περιβαλλοντική διάσταση. Επιπλέον, η χρήση της θάλασσας ως δρόµος εµπορίου και η 

ναυσιπλοΐα αποτελούν αρκετές φορές πηγή ρύπανσης υποβαθµίζοντας βαθµιαία την 

ποιότητα των θαλασσίων υδάτων. Προβάλλει, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να 

διαφυλαχθεί το θαλάσσιο περιβάλλον και αυτό προϋποθέτει το να “διερευνηθούν” οι 

µηχανισµοί εκείνοι που διέπουν τη δοµή και τη λειτουργία του.  

Ειδικότερα, στη χώρα µας το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

αναπτύσσεται στις παράκτιες περιοχές και η θάλασσα αποτελεί, όπως είναι γνωστό, τον 

κυριότερο αποδέκτη των αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Καλή γνώση, λοιπόν, της 

συµπεριφοράς του θαλάσσιου περιβάλλοντος µπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήµα για την 

διατήρηση του και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην εύρεση ορθολογιστικών λύσεων για την 

αειφόρο χρήση του. 

 

1.1 Η Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Τα νερά της θάλασσας στο ανοικτό πέλαγος, τους κόλπους, τις λιµνοθάλασσες, όσο 

και στο εσωτερικό της ξηράς, δηλαδή στις φυσικές ή τεχνητές λίµνες και τα ποτάµια, 

βρίσκονται, συνήθως, σε συνεχή κίνηση. Υπάρχουν πολλοί πρακτικοί λόγοι για τους 

οποίους γνώση των παραµέτρων και ικανότητα εκτίµησης ή και υπολογισµού της 

υδροδυναµικής κυκλοφορίας παράκτιων και εσωτερικών υδάτων είναι χρήσιµη στις µέρες 

µας. Ο κυριότερος είναι η ανάγκη να διαφυλαχθεί η ποιότητα των υδάτων, στα οποία 

διοχετεύονται κάθε λογής απόβλητα (αστικά, βιοµηχανικά, γεωργικά) ή εκτίθενται σε 

ποικίλα περιβαλλοντικά ατυχήµατα (κηλίδες πετρελαίου, απόρριψη χηµικών). Άλλος 

σηµαντικός λόγος είναι η κατασκευή έργων που µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε το 

υδάτινο περιβάλλον, όπως για παράδειγµα σε µικρή κλίµακα οι γέφυρες και οι αγωγοί 

διάθεσης αποβλήτων και σε µεγαλύτερη ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των λιµένων. Η 
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αλληλεπίδραση, εάν δεν έχει προηγηθεί σωστή ανάλυση, µπορεί να είναι καταστροφική 

και για το περιβάλλον αλλά και για τα υδραυλικά έργα. 

Ειδικότερα, για τα θαλάσσια υδάτινα σώµατα, τις ανοικτές θάλασσες, τους ανοικτούς 

ή κλειστούς-ηµίκλειστους κόλπους βασικός παράγοντας της κίνησης των υδάτων είναι τα 

θαλάσσια ρεύµατα. Ονοµάζουµε έτσι την κίνηση των ρευστών σωµατιδίων του θαλάσσιου 

νερού που προέρχεται από διάφορες αιτίες εξωτερικές και εσωτερικές. Οι κυριότερες 

εξωτερικές αιτίες που δηµιουργούν θαλάσσια ρεύµατα είναι οι άνεµοι και οι παλίρροιες. 

Εσωτερικές αιτίες είναι η ανοµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας, της αλατότητας και 

της πυκνότητας που όταν δηµιουργούν αστάθεια προκαλούν κυκλοφορία της µάζας του 

νερού. Η κυκλοφορία αυτή µπορεί να είναι τόσο κατά την οριζόντια διεύθυνση (ρεύµατα 

πυκνότητας), όσο και κατά την κατακόρυφη (θερµάλες). Οι δύο αυτοί παράγοντες 

συνήθως συνυπάρχουν, σε ορισµένες όµως περιπτώσεις η µια αιτία είναι πολύ πιο 

καθοριστική από την άλλη. Επί παραδείγµατι, στη περίπτωση της Μεσογείου, που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα την χώρα µας, το εύρος των παλιρροιών είναι σχετικά µικρό και 

κυρίως ο άνεµος είναι κατά κανόνα, ο βασικός µηχανισµός που δηµιουργεί τα θαλάσσια 

ρεύµατα. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως και σε θαλάσσιες περιοχές όπου παρατηρούνται 

απότοµες στενώσεις ή εξάρσεις του υποθαλάσσιου αναγλύφου (sills). Εκεί, αποδεικνύεται 

ότι η παλίρροια καθορίζει κυρίως την κυκλοφορία των υδάτων. 

Η µελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων, για κάποιο υδάτινο σώµα, µπορεί να 

πραγµατοποιείται είτε µε επιτόπου µετρήσεις, ή µε την κατασκευή φυσικών οµοιωµάτων 

στο εργαστήριο ή τέλος µε την ανάπτυξη/εφαρµογή µαθηµατικών (αριθµητικών) 

οµοιωµάτων. Ωστόσο, κάποιες φορές όταν κυρίως οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το 

επιβάλλουν, µπορεί να πραγµατοποιείται και συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων. Στις 

µέρες µας η ανάπτυξη των σύγχρονων ισχυρών υπολογιστών επέβαλε κυρίως τη χρήση 

αριθµητικών οµοιωµάτων. Τα µαθηµατικά αυτά οµοιώµατα µπορούν ικανοποιητικά και µε 

πολύ χαµηλό κόστος να προβλέπουν την υδροδυναµική συµπεριφορά των υδάτινων 

σωµάτων υπό διάφορες φυσικές φορτίσεις, υπό την προϋπόθεση όµως να έχουν 

"ρυθµιστεί" προηγουµένως µε κατάλληλο τρόπο. 

Ιδιαίτερη σηµασία, κατά την αριθµητική προσοµοίωση, παρουσιάζουν οι υποθέσεις οι 

οποίες υιοθετούνται για την ανάλυση της ροής, καθώς και η διαµόρφωση του πεδίου 

επίλυσης. Συνήθως, η ροή που µελετάται θεωρείται ασυµπίεστη, είναι µη µόνιµη και 

τυρβώδης και διέπεται από τις εξισώσεις ορµής και συνέχειας. Για την περίπτωση 

ανάλυσης ροών µεγάλης κλίµακας στις εξισώσεις ορµής υπεισέρχεται και ο όρος 
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(παράµετρος) της δύναµης Coriolis. Τα περισσότερα αριθµητικά µοντέλα θεωρούν 

υδροστατική την κατανοµή της πίεσης κατά την κατακόρυφο, απλοποιώντας την 

κατακόρυφη εξίσωση της ορµής και εφαρµόζουν διάφορες µεθόδους για την διαχείριση 

της ελεύθερης επιφάνειας. Τα όρια του πεδίου επιλύσεως µπορεί να είναι είτε κλειστά-

εδαφικά (τοίχωµα) είτε ανοικτά-θαλάσσια, που να αποτελούν την διαχωριστική γραµµή 

ανάµεσα στο κλειστό υδάτινο σώµα που πρόκειται να προσοµοιωθεί και την µάζα του 

νερού στην ανοικτή θάλασσα. Η διαχείριση, γενικά, των ανοικτών ορίων αποτελεί ένα από 

τα σηµαντικότερα και πιο δύσκολα προβλήµατα κατά την αριθµητική προσοµοίωση. 

Τα διάφορα αριθµητικά µοντέλα που αναπτύσσονται πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τους τις περισσότερες από τις παραπάνω παραµέτρους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν 

καλύτερη προσέγγιση του φυσικού προβλήµατος, συνεκτιµώντας ταυτόχρονα και τον 

απαιτούµενο χρόνο προσοµοίωσης. Ωστόσο, κάθε φορά καλό είναι οι αριθµητικές 

προσοµοιώσεις να αλληλοσυµπληρώνονται και µε επιτόπου µετρήσεις, που αν και 

περιγράφουν συνήθως συγκεκριµένες καταστάσεις στον χρόνο δίχως την δυνατότητα της 

πρόβλεψης, δεν παύουν να αποτελούν τον καλύτερο έλεγχο για την αξιοπιστία των 

αριθµητικών προβλέψεων του µαθηµατικού οµοιώµατος.  

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι η τρισδιάστατη αριθµητική 

προσοµοίωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στον αριθµητικό υπολογισµό ρευµάτων, καθώς και φαινοµένων µεταφοράς και 

διάχυσης ρύπων στην νοτιοανατολική παράκτια ζώνη του παλαιού και νέου λιµένα 

Πατρών. 

Αρχικά, στόχο αποτελεί η συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία µετρήσεων που 

έχουν γίνει από διαφορετικούς οργανισµούς στον Πατραϊκό κόλπο και η δηµιουργία, µε 

βάση τις µετρήσεις αυτές, κατάλληλων αρχικών και συνοριακών συνθηκών που θα 

αξιοποιηθούν στη διεξαγωγή των προσοµοιώσεων. Στη συνέχεια, πραγµατοποιούνται 

αριθµητικές προσοµοιώσεις της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στον Πατραϊκό κόλπο και τα 

αριθµητικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τις υπάρχουσες ωκεανογραφικές µετρήσεις 

που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν. Οι υπάρχουσες µετρήσεις είναι ασφαλώς 

περιορισµένες, γεγονός που ανακλά το µεγάλο κόστος και τη δυσκολία συλλογής 

µετρήσεων σε ωκεανογραφική κλίµακα, παρέχουν όµως ένα κατ’ αρχήν πλαίσιο ερµηνείας 

της υδροδυναµικής συµπεριφοράς του Πατραϊκού κόλπου. Για την βαθύτερη κατανόηση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγικά Στοιχεία 

 - 6 -

της υδροδυναµικής δίαιτας του Πατραϊκού και κυρίως για την εκτίµηση της επιρροής κάθε 

συνιστώσας (άνεµος, παλίρροια, στρωµάτωση) στην δοµή της κυκλοφορίας, εξετάζεται 

ξεχωριστά κάθε συνιστώσα και ερµηνεύονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιείται συνδυασµός φορτίσεων µε σκοπό τις ρεαλιστικότερες προσοµοιώσεις 

της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο. Επιπλέον, γίνονται υδραυλικές και 

ωκεανογραφικές παρατηρήσεις για την δοµή της ροής στον Πατραϊκό κόλπο και εξάγονται 

γενικότερα συµπεράσµατα για την κυκλοφορία των υδάτων στη φυσική λεκάνη του 

Πατραϊκού. 

Για να είναι δυνατή στο µέλλον η µελέτη της στερεοµεταφοράς στην παράκτια ζώνη 

του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, απαιτείται ο λεπτοµερέστερος υπολογισµός του 

πεδίου των ρευµάτων κυκλοφορίας (επιφανειακών, υποεπιφανειακών και κοντά στον 

πυθµένα) στην περιοχή αυτή. Εποµένως, εφαρµόζεται βαθµιαίως µεταβαλλόµενο 

υπολογιστικό πλέγµα που περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή του παλαιού και νέου 

λιµένα και υπολογίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια το πεδίο ροής, για συνδυασµό φορτίσεων 

από άνεµο, παλίρροια και στρωµάτωση. Στη συνέχεια, µε βάση τα υδροδυναµικά µεγέθη 

που έχουν προκύψει από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις, µε χρήση διαβαθµισµένου 

υπολογιστικού πλέγµατος, µελετάται η διάχυση και µεταφορά των επεξεργασµένων 

λυµάτων από τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ που εκβάλει στην περιοχή αυτή. Εξετάζονται τα 

δυσµενέστερα σενάρια, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, για διατηρητικό και 

αποδοµούµενο ρύπο µε βάση στοιχεία της παροχής εκροής και του συντελεστή 

αποδόµησης που δίνονται από τη ∆ΕΥΑ Πάτρας.  

 

1.3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που ακολουθεί διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια, τα οποία 

έχουν ως εξής: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης και δίδονται στοιχεία για τη 

γεωµετρία, τα όρια και τις ακριβείς διαστάσεις του Πατραϊκού κόλπου. Επιπρόσθετα, 

µετατρέπονται τα στοιχεία της βαθυµετρίας του Πατραϊκού σε σύστηµα προβολής 

συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα, ώστε να µπορεί να αναγνωριστεί από τον τρισδιάστατο 

αριθµητικό κώδικα προσοµοίωσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργασιών, 

άρθρων, µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων σχετικών µε το θέµα της ∆ιδακτορικής 

∆ιατριβής. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρισδιάστατος αριθµητικός κώδικας MIKE 3 

FM(HD) που εφαρµόζεται, και πιστοποιείται µέσω δύο γνωστών αριθµητικών πειραµάτων 

σχετικών της υδροδυναµικής κυκλοφορίας, τα οποία έχουν αντιµετωπιστεί πειραµατικά, 

αριθµητικά και αναλυτικά στο παρελθόν. 

Η αριθµητική προσοµοίωση του Πατραϊκού κόλπου ξεκινά στο κεφάλαιο πέντε, όπου 

αρχικά µελετάται αποκλειστικά η ανεµογενής, οµογενής κυκλοφορία, δίχως τη δράση της 

παλίρροιας ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση της επίδρασης του ανέµου στην κυκλοφορία 

των υδάτων και στη διαµόρφωση της δοµής της ροής, δίχως την επίδραση της παλίρροιας 

και η εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων για την ανεµογενή, οµογενή ροή. 

Στο κεφάλαιο έξι, µελετάται η επίδραση της παλίρροιας, καθώς και η συνδυασµένη 

δράση ανέµου-παλίρροιας αποκλειστικά για τη χειµερινή περίοδο, όπου σύµφωνα µε 

µετρήσεις ο κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση και η ροή θεωρείται βαρότροπη. 

Η βαροκλινής (καλοκαιρινή) κυκλοφορία των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο που 

επηρεάζεται από την ανάπτυξη της στρωµάτωσης µελετάται στο κεφάλαιο επτά. 

Παρουσιάζεται η δοµή της καλοκαιρινής στρωµάτωσης και πραγµατοποιούνται 

αριθµητικές προσοµοιώσεις αρχικά της ανεµογενούς ροής και στη συνέχεια της 

συνδυασµένης δράσης ανέµου-παλίρροιας, καθώς και αποκλειστικά της παλιρροϊκής ροής 

σε κατάσταση άπνοιας. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα της 

βαρότροπης κυκλοφορίας των υδάτων και εξάγονται γενικότερα συµπεράσµατα για τη 

δοµή της κυκλοφορίας των υδάτων αποκλειστικά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Στο κεφάλαιο οκτώ, παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα από 

λεπτοµερέστερες αριθµητικές προσοµοιώσεις, που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή του 

παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, εφαρµόζοντας βαθµιαίως µεταβαλλόµενο υπολογιστικό 

πλέγµα. Υπολογίζεται µε λεπτοµέρεια η δοµή και η ένταση των ρευµάτων στη περιοχή του 

παλαιού και νέου λιµένα Πατρών. Επίσης, εξετάζεται η διάχυση και µεταφορά των 

επεξεργασµένων λυµάτων από τον αγωγό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης της Πάτρας υπό συνθήκες στρωµατωµένης και µη ροής και προβλέπονται 

αριθµητικά τα δυσµενέστερα σενάρια, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικών και 

αποδοµούµενων ρύπων. 

Τέλος, στο κεφάλαιο εννιά συνοψίζονται και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Περιοχή Μελέτης – Στοιχεία Γεωδαιτικής 

Απεικόνισης 
 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης που είναι ο Πατραϊκός κόλπος και 
δίδονται λεπτοµερέστερα στοιχεία για τις διαστάσεις του καθώς και την ακριβή 
χωροθέτησή του στον Ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται στοιχεία γεωµετρίας του 
Πατραϊκού, όσον αφορά το µήκος και πλάτος του, το εµβαδό επιφανείας του και τον όγκο 
των υδάτων του, από παλαιότερες µελέτες και συγχρόνως γίνονται λεπτοµερέστεροι 
γεωµετρικοί υπολογισµοί µε βάση σύγχρονα λογισµικά. Τα όρια του κόλπου καθορίζονται 
µε βάση παλαιότερες αναφορές (Παπαηλιού, 1982) και δίδονται στοιχεία για το 
συγκρότηµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, το µέτωπο των οποίων 
αποτελεί και το φυσικό όριο τµήµατος των βορείων ακτών του Πατραϊκού. Επιπρόσθετα, 
γίνεται αναφορά στα συστήµατα γεωδαιτικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται 
προκειµένου να µεταφραστεί το γήινο ανάγλυφο της βαθυµετρίας του Πατραϊκού κόλπου 
σε συµβατό µε τα διεθνή γεωδαιτικά συστήµατα απεικόνισης συστήµατα καρτεσιανών 
συντεταγµένων x, y καθώς και να µεταφερθούν οι συντεταγµένες αυτές στο ορθό 
γεωγραφικό σύστηµα συντεταγµένων ως φ, λ. Η παραπάνω διαδικασία απαιτείται 
προκειµένου να µεταφερθούν οι ακριβείς διαστάσεις της λεκάνης του Πατραϊκού από το 
Ελληνικό σύστηµα στο διεθνές UTM µε εύρος ζώνης 34, που µπορεί να αναγνωστεί από 
τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του 
υπολογιστικού πλέγµατος για την διακριτοποιήση της λεκάνης του Πατραϊκού κόλπου. 
Ταυτόχρονα, η ορθή αναγνώριση από τον κώδικα του γεωγραφικού πλάτους φ είναι 
υποχρεωτική προκειµένου να µπορεί να υπολογιστεί σωστά, σε κάθε υπολογιστικό κόµβο, 
η επίδραση της δύναµης Coriolis κατά την αριθµητική προσοµοίωση της υδροδυναµικής 
κυκλοφορίας των υδάτων στον κόλπο. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

2.1 Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

Ο Πατραϊκός κόλπος, όπου πραγµατοποιήθηκε και η ιστορική ναυµαχία της 

Ναυπάκτου (Throckmorton et al. 1973), βρίσκεται στη ∆υτική Ελλάδα, µεταξύ της 

Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου (Σχ. 2.1). Είναι ένας σχετικά ρηχός, διαµπερής 

κόλπος µε µέγιστο βάθος 135 m που συνδέει τον βαθύτερο Κορινθιακό κόλπο µε το Ιόνιο 

Πέλαγος. Στα ανατολικά οριοθετείται από το στενό Ρίου-Αντιρρίου, εκεί όπου η γέφυρα 

"Χαρίλαος Τρικούπης" συνδέει την Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα και στα δυτικά 

από µια νοητή γραµµή που συνδέει την περιοχή Τουρλίδα µε το ακρωτήριο Άραξος (ή 

ακρωτήριο Πάπας). Έχει µήκος 40-50 km, πλάτος 10-20 km και καταλαµβάνει επιφάνεια 

περίπου 350-400 km2. Γεωγραφικά, ο κόλπος της Πάτρας τοποθετείται σε γεωγραφικό 

µήκος λ από 21ο21'20" έως 21ο46'36" και γεωγραφικό πλάτος φ από 38ο08'28" έως 38ο21'22" 

σε γεωγραφικό σύστηµα WGS 84, που αντιστοιχεί στην Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή 

(UTM) µε εύρος ζώνης 34ο (UTM-34). Το λιµάνι της Πάτρας ευρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό τµήµα του κόλπου και αποτελεί το σηµαντικότερο λιµάνι της ευρύτερης 

περιοχής. 

Στο βορειοανατολικό τµήµα του κόλπου αναπτύσσονται απότοµοι ορεινοί όγκοι, οι 

οποίοι αποτελούν και το φυσικό του όριο µε τον νοµό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στο 

βορειοδυτικό του τµήµα αναπτύσσεται το δέλτα του ποταµού Εύηνου και η λιµνοθάλασσα 

του Μεσολογγίου. Στο νότιο τµήµα του κόλπου εκρέουν τα υδατορρεύµατα Πείρος και 

Γλαύκος ενώ αρκετά πιο δυτικά, στο βόρειο τµήµα του, εκβάλει, εκτός του κόλπου, ο 

Αχελώος ποταµός (Friligos, et al. 1985, Friligos, 1987). 

Από το ποτάµιο σύστηµα εισρέει γλυκό νερό στο υδάτινο σώµα του κόλπου, η παροχή 

του οποίου εξαρτάται από την εποχιακή κατανοµή της έντασης των βροχοπτώσεων που 

λαµβάνει µέγιστες τιµές κατά την περίοδο του χειµώνα. Ο ποταµός Εύηνος, µε υδρολογική 

λεκάνη απορροής εµβαδού 635 km2, και µέση ετήσια απορροή 27,6 m3s-1 (Θεριανός, 

1973) αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή τροφοδότησης του υδάτινου συστήµατος. 

Ωστόσο, µετά την κατασκευή του φράγµατος Ευήνου η παροχή αυτή έχει µειωθεί στο 1 

m3s-1, µε αποτέλεσµα η συνεισφορά του ποταµού στο υδροδυναµικό σύστηµα του κόλπου 

να έχει περιοριστεί σηµαντικά. Ο ποταµός πηγάζει από τα βουνά πλησίον της περιοχής 
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Αρτοτίνα και εκβάλει 92 km πιο βόρεια στην πλευρά του Πατραϊκού κόλπου κοντά στην 

περιοχή Κριονέρι, ανατολικά της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Η ποσότητα των 

υδάτων που εισρέει από τους χείµαρρους Πείρο και Γλαύκο, στα νότια του κόλπου, 

θεωρείται αρκετά µικρότερη µε µέσες ετήσιες απορροές σχεδόν και για τα δυο 

υδατορρεύµατα ίσες µε 1,5 m3s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 2.1 Θέση του Πατραϊκού κόλπου µεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Με µαύρη 

διακεκοµµένη γραµµή καθορίζονται οι θέσεις των ανοικτών ορίων που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την αριθµητική προσοµοίωση. 

 

Ο Πατραϊκός κόλπος αποτελεί ένα ευαίσθητο περιβαλλοντικά υδάτινο σώµα 

εκτεθειµένο σε ποικίλα ρυπαντικά φορτία, ειδικότερα στο νοτιοανατολικό του τµήµα όπου 

αναπτύσσεται η πόλη των Πατρών. Συγκεκριµένα, η διάθεση των αστικών λυµάτων της 

πόλης σήµερα πραγµατοποιείται εν µέρει µόνο µέσω της µονάδας βιολογικού καθαρισµού 

της, δεδοµένου ότι δεν είναι πάντα δυνατό να καλυφθούν οι παροχές αιχµής των λυµάτων.  

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης προβλέπουν παροχές 

µικρότερες από εκείνες που παράγονται καθηµερινά και σ’ αυτές υφίστανται επεξεργασία 

αστικά απόβλητα από ένα µόνο κοµµάτι της πόλης, το οποίο έχει συνδεθεί µε τον 

βιολογικό καθαρισµό. Μεγαλύτερες παροχές από τις προβλεπόµενες, που αποτελούν 
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σύνηθες φαινόµενο µε δεδοµένη και την συνεχή ανάπτυξη του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της Πάτρας, απορρίπτονται ανεπεξέργαστες στον υδάτινο αποδέκτη µέσω 

ενός συστήµατος υπερχείλισης. Τούτο καθιστά το σύστηµα διάθεσης αστικών λυµάτων 

της πόλης διαρκή πηγή ρύπανσης για τον κόλπο της Πάτρας.  

Επιπρόσθετα, ρύπανση προκαλείται από τη ναυσιπλοΐα στον κόλπο, εξαιτίας 

σποραδικών ατυχηµάτων που καταλήγουν σε κηλίδες πετρελαίου, ενώ και η βιοµηχανική 

περιοχή Πατρών επιβαρύνει µε τα απόβλητά της το υδάτινο σύστηµα του Πατραϊκού.  Όλα 

τα παραπάνω υπονοµεύουν την έντονη τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη που 

προβλέπεται και επιχειρείται στην παράκτια ζώνη της Πάτρας, αλλά κυρίως το γενικότερο 

αίτηµα για την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο υδάτινο σώµα του Πατραϊκού 

κόλπου.  

Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή προϋποθέτει την καλή γνώση 

της υδροδυναµικής συµπεριφοράς του Πατραϊκού κόλπου, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει 

ορθολογική διαχείριση του αναπόφευκτου ρυπαντικού φορτίου, αλλά και ενδεχόµενων 

περιβαλλοντικών ατυχηµάτων ή κινδύνων που µπορεί να προκύψουν σε συνάρτηση και µε 

την διαρκώς αναπτυσσόµενη πόλη των Πατρών. 

Η ανάλυση, λοιπόν, της υδροδυναµικής συµπεριφοράς του Πατραϊκού κόλπου, µέσω 

της δηµιουργίας ενός αριθµητικού µοντέλου που θα προβλέπει την κυκλοφορία των 

υδάτων κάτω από διάφορες φυσικές φορτίσεις (άνεµος, παλίρροια, στρωµάτωση), δεν 

µπορεί παρά να αποτελεί κύριο στόχο για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της 

περιοχής. Ταυτόχρονα, ένα τέτοιο µαθηµατικό εργαλείο µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο 

βήµα ορθολογικής διαχείρισης και µελλοντικής πρόβλεψης της συµπεριφοράς των υδάτων 

του Πατραϊκού κόλπου. 

 

2.1.1 Υπολογισµός Στοιχείων Γεωµετρίας του Πατραϊκού Κόλπου 

Από παλαιότερες εργασίες (Παπαηλιού 1982, Αχιλλεόπουλος 1990) είναι γνωστές οι 

διαστάσεις του Πατραϊκού κόλπου. Στις µελέτες αυτές αναφέρεται ένα µέγιστο µήκος 30-

33 km (σε διεύθυνση Α-∆) και ένα µέγιστο πλάτος 20-22 km (σε διεύθυνση Β-Ν). Το 

µέγιστο βάθος του Πατραϊκού οριοθετείται στα 132-135 m.  

Ο Πατραϊκός κόλπος έχει µια επιφάνεια που καλύπτει περίπου 400 km2 και περιέχει 

όγκο νερού 45 km3 (Παπαηλιού, 1982). Από τα δυτικά επικοινωνεί µε το Ιόνιο πέλαγος µε 

ένα δίαυλο µέσου πλάτους 12 km που περικλείεται από τις γεωγραφικές θέσεις Τουρλίδα-

Άκρα Πάπα και Μαυροµύτη-Άκρα Ευήνου. Ο δίαυλος αυτός έχει βάθος 70 m και διατοµή 
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540 km2, περίπου. Από τα ανατολικά, ο Πατραϊκός κόλπος επικοινωνεί µε τον Κορινθιακό 

κόλπο στο στενό του Ρίου-Αντιρρίου το οποίο έχει πλάτος 2 km, βάθος 66 m και διατοµή 

81,5 km2, περίπου (Παπαηλιού, 1982). 

Ωστόσο, σήµερα µε χρήση κατάλληλων λογισµικών είναι δυνατό να υπολογιστούν τα 

στοιχεία αυτά µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Σηµαντικό γεωµετρικό στοιχείο του Πατραϊκού 

κόλπου αποτελεί ο όγκος των υδάτων του, καθώς και το εµβαδόν της επιφάνειας που 

καταλαµβάνουν. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν κατά την αριθµητική προσοµοίωση 

για την πρόβλεψη του χρόνου ανανέωσης των υδάτων του κόλπου. 

Από τους ψηφιακούς χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού 

εξάγονται οι συντεταγµένες της ακτογραµµής, καθώς και της βαθυµετρίας του Πατραϊκού 

κόλπου. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για τον αριθµητικό υπολογισµό του εµβαδού της 

επιφάνειας και του όγκου του Πατραϊκού, καθώς και για την κατασκευή ενός νέου δικτύου 

ισοβαθών της λεκάνης του Πατραϊκού κόλπου (AutoCad Civil 3D, 2008). Έτσι, προκύπτει 

εµβαδό επιφάνειας 534,907 km2, όγκος υδάτων 30,234 km3 και µέσο βάθος 56,52 m. Το 

δίκτυο των ισοβαθών που προέκυψε από τους ψηφιακούς χάρτες εδάφους φαίνεται στο Σχ. 

2.2, ενώ οι ισοβαθείς σχεδιάζονται ανά πέντε µέτρα. Με βάση το ψηφιακό αυτό µοντέλο 

εδάφους υπολογίστηκε ο όγκος και το εµβαδό επιφανείας του κόλπου. Επιπλέον, 

υπολογίστηκε το εµβαδό επιφανείας και ο όγκος του διαύλου που ορίζεται από τις θέσεις 

Τουρλίδα-Πάπας και Εύηνος-Μαυροµύτη, καθώς και το µέσο βάθος του και προέκυψαν 

τιµές 98,86 km2, 5,064 km3 και 51 m, αντιστοίχως.  

Στον δίαυλο αυτό ουσιαστικά διαµορφώνεται µια εγκάρσια ράχη (sill) µέσου βάθους 

50 m που ανατολικά έχει το βύθισµα του Πατραϊκού κόλπου µεγίστου βάθους 132 m και 

δυτικά το βύθισµα του Ιονίου που φτάνει τα 200 m (Ψιλοβίκος et al., 1997). 

Με βάση χάρτη βυθοµετρικών στοιχείων, ο όγκος των υδάτων του Πατραϊκού κόλπου 

εκτιµήθηκε στο παρελθόν ότι ανέρχεται περίπου σε 18 km3. Η εκτίµηση 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια µελέτης για την ικανότητα αυτοκαθαρισµού του 

Πατραϊκού ως αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων της πόλης των Πατρών 

(Γιαννόπουλος, 1997). Στην ίδια µελέτη εκτιµάται ότι οι ρυθµοί εισερχοµένων και 

εξερχοµένων υδάτινων µαζών, στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, αναµένονται της 

τάξης των 8,2x103 m3/s. Έτσι, ο υδραυλικός χρόνος ανανέωσης των υδάτων του 

Πατραϊκού κόλπου προκύπτει περίπου της τάξης των 25 ηµερών. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

αν και ο υπολογισµός του όγκου των υδάτων του Πατραϊκού αποκλίνει σε σχέση µε 

λεπτοµερέστερους αριθµητικούς υπολογισµούς που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα 
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∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ωστόσο αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι οι εκτιµήσεις αυτές 

βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε εκείνες που υπολογίστηκαν από τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις της βαρότροπης, ανεµογενούς κυκλοφορίας για την περίπτωση ασθενών 

επεισοδίων βορείων ή νοτίων ανέµων µέσης έντασης περίπου 4 m/s, που συνήθως πνέουν 

στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου (βλέπε Κεφάλαιο 5). 

Οι νέες τιµές που υπολογίστηκαν, για το εµβαδό επιφάνειας και τον όγκο των υδάτων 

του Πατραϊκού, διαφέρουν σηµαντικά από τις µέχρι τώρα αναφερθείσες στη βιβλιογραφία 

τιµές. Συγκεκριµένα, υπολογίστηκε εµβαδό επιφάνειας περίπου κατά 135 km2 µεγαλύτερο 

από αυτό που αναφέρεται έως τώρα στη βιβλιογραφία και όγκος υδάτων κατά 14,766 km3 

µικρότερος, συγκριτικά µε τους υπολογισµούς του Παπαηλιού (1982), και κατά 11,766 

km3 µεγαλύτερος συγκριτικά µε τους υπολογισµούς του Γιαννόπουλου (1997). Με βάση 

τις νέες αυτές τιµές προκύπτει µέσο βάθος της λεκάνης του Πατραϊκού 56,52 m, αντί 

112,5 m ή 28 m, αντιστοίχως, που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.2 Βαθυµετρία του Πατραϊκού κόλπου, όπως προκύπτει από το ψηφιακό µοντέλο εδάφους. Οι 

ισοβαθείς δίδονται ανά 5 µέτρα. 
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2.2 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, στα όρια µε το Ιόνιο πέλαγος, η δράση των 

σηµαντικών, ως προς την παροχή, ποταµών Αχελώου και Ευήνου διαµόρφωσε βόρεια την 

ενιαία αρχικά Λιµνοθάλασσα (Λ/Θ) του Μεσολογγίου που υπάρχει έως και σήµερα, ενώ 

νότια η δράση πολλών χειµάρρων και του ποταµού Πηνειού διαµόρφωσαν µια ζώνη Λ/Θ 

και ελών µεταξύ Κυλλήνης και Κάτω Αχαΐας, υπολείµµατα της οποίας αποτελούν σήµερα 

η Λάµια, η Καλόγρια και το Κοτύχι στο Ακρωτήριο Άραξος.  

Το σύστηµα των Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, που συνορεύει άµεσα µε τον 

Πατραϊκό κόλπο, Σχ. 2.3, σχηµατίστηκε από φερτές ύλες των ποταµών Ευήνου και 

Αχελώου σε συνδυασµό µε τους ισχυρούς κυµατισµούς που προκαλούνταν από τους 

επικρατούντες νότιους και νοτιοανατολικούς ανέµους, καθώς και τα ρεύµατα που 

επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου που βρίσκεται στο µέτωπό της. 

Στους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ενισχυτικά και η επίχωση που 

προκαλείται από την πλούσια χλωρίδα της Λ/Θ, όπου τα παρακµάζοντα φυτά αποσπώνται 

από τον πυθµένα, ανέρχονται στην επιφάνεια και κατόπιν αποθέτονται στον πυθµένα και 

στην ακτή καλύπτοντας τις φερτές ύλες και έτσι διαµορφώνουν τις κατά τεκµήριο αβαθείς 

εκτάσεις που σήµερα ονοµάζουµε Λ/Θ (∆ηµητρίου, 2007).  

Οι Λ/Θ που αποτελούν, µετά τις παρεµβάσεις τις δεκαετίας του ’70 το σύστηµα, είναι 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά οι ακόλουθες (σύµφωνα µε τον ∆ηµητρίου, 2007): Η 

Λ/Θ Βόρειου, Ανατολικής και ∆ιαύλου Κλείσοβας, 5 km2 µεγίστου βάθους 0,80 m. Η Λ/Θ 

Κλείσοβας, έκτασης 18 km2 µεγίστου βάθους 0,80 m. Η Κεντρική Λ/Θ η οποία 

οριοθετείται από την ανοικτή θάλασσα (Πατραϊκός κόλπος) µέσω φυσικών αµµονησίδων. 

Έχει µέσο βάθος 0,60 m και έκταση 80 km2. Η Λ/Θ Αιτωλικού, έκτασης 16 km2 και 

µεγίστου βάθους 32 m. Η Λ/Θ της Θολής έκτασης 8 km2 και µέγιστου βάθους 0,80 m. Η 

Λ/Θ Παλαιοποτάµου µε έκταση 4,5 km2. Αποτελείται από δύο κύρια τµήµατα, το 

ανατολικό αβαθές µε µέγιστο βάθος 0,80 m και το δυτικό µε µέγιστο βάθος 6 m. ∆ίπλα 

από το σύµπλεγµα και από τις εκβολές του Αχελώου βρίσκεται µια άλλη Λ/Θ που 

ονοµάζεται Μπούκα έκτασης περίπου 0,5 km2.  

Επισηµαίνεται ότι το µέτωπο του συµπλέγµατος των Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού 

καλύπτει το 30% περίπου του συνόλου της βόρειας ακτογραµµής του Πατραϊκού κόλπου, 

από την Τουρλίδα έως τις εκβολές του Ευήνου, ενώ το 70% περίπου της Λ/Θ αντιστοιχεί 

στην Κεντρική Λ/Θ. Με βάση την βαθυµετρία των Λ/Θ που αποτελούν µέτωπο των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Περιοχή Μελέτης-Στοιχεία Γεωδαιτικής Απεικόνισης 

 - 17 -

βορείων ακτών του Πατραϊκού θεωρούµε ότι αυτές είναι εξαιρετικά ρηχές για να 

µελετηθούν σε ένα ενιαίο υδροδυναµικό µοντέλο µαζί µε τον κατά πολύ βαθύτερο 

Πατραϊκό κόλπο. Έτσι, λαµβάνουµε ως κλειστό (εδαφικό) όριο το 30% των βορείων 

ακτών του Πατραϊκού, που αποτελεί µέτωπο των Λ/Θ, και η προσοµοίωση της 

κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο ξεκινά από ελάχιστο βάθος στην ακτή ίσο 

µε 1 m. Τελικά, η περιοχή ενδιαφέροντος για την µελέτη της υδροδυναµικής κυκλοφορίας 

των υδάτων περιορίζεται αποκλειστικά στη λεκάνη του Πατραϊκού, Σχ. 2.2, µε ελάχιστο 

βάθος 1 και µέγιστο 132 m. 

 

 
 
Σχήµα 2.3 Το συγκρότηµα των Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, όπως φαίνεται από δορυφορική φωτογραφία. 

∆ιακρίνονται οι ποταµοί Αχελώος και Εύηνος που αποτελούν και τα φυσικά όρια του 

συγκροτήµατος (από Αλµπανάκη et al., 2004). 

 

 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

2.3.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση των βασικών εννοιών που καλύπτουν 

την επιστηµονική περιοχή της γεωδαισίας και απαιτούνται για την κατανόηση της 

διαδικασίας µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κατασκευή του υπολογιστικού πλέγµατος, 

το οποίο χρησιµοποιείται για την υδροδυναµική προσοµοίωση του Πατραϊκού κόλπου. Ο 

κώδικας MIKE 3 FM (HD), που χρησιµοποιείται για την αριθµητική προσοµοίωση του 

υδατικού σώµατος, δίδει την δυνατότητα δηµιουργίας του υπολογιστικού πλέγµατος µέσω 
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του κώδικα MESH GENERATOR ο οποίος µπορεί να  αξιοποιεί ψηφιακά δεδοµένα 

χαρτών για την δηµιουργία τόσο της ακτογραµµής όσο και της βαθυµετρίας του υπό 

προσοµοίωση υδάτινου σώµατος. Ωστόσο, η σωστή αξιοποίηση ψηφιακών δεδοµένων 

χαρτών επιβάλει την γνώση των γεωδαιτικών και προβολικών συστηµάτων, ούτως ώστε 

να γίνεται ακριβής αναπαράσταση της φυσικής γεωµετρίας (λεκάνης) του υδάτινου 

σώµατος. Παρακάτω παρουσιάζονται τα γεωδαιτικά εκείνα χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν τα ψηφιακά δεδοµένα των χαρτών που µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει κατά 

την κατασκευή του υπολογιστικού πλέγµατος.  

 

2.3.2 Το Προβολικό Σύστηµα και η Επιφάνεια Προβολής στη Γεωδαισία 

Αποδεικνύεται πειραµατικά και θεωρητικά (Μπαντέλας et al., 1999) ότι η γήινη 

επιφάνεια θα είχε ακριβώς τη µορφή επιφάνειας ενός ελλειψοειδούς εκ περιστροφής γύρω 

από τον µικρό του άξονα, αν ο γήινος πλανήτης αποτελούνταν αποκλειστικά από οµογενές 

υγρό που βρίσκεται σε ηρεµία. Η υπόθεση όµως αυτή δεν ισχύει στην πραγµατικότητα. 

Με βάση έρευνες που ανάγονται στην περιοχή της ανώτερης γεωδαισίας, έγινε δυνατό 

να συγκεντρωθούν πολλά στοιχεία µεγάλης ακρίβειας σχετικά µε το σχήµα και τις 

διαστάσεις της γης. Έτσι παρατηρούµε ότι θα πρέπει αρχικά να κάνουµε διάφορες 

µετρήσεις πάνω στην φυσική επιφάνεια της γης, για να προσδιορίσουµε το ακριβές σχήµα 

και τις διαστάσεις της. Για να µπορέσουµε όµως να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων αυτών µεταξύ τους, είναι αναγκαίο να αναγάγουµε πρώτα τις µετρήσεις που 

γίνονται πάνω στην φυσική επιφάνεια της γης σε µια ιδανική επιφάνεια. Συνεπώς, 

απαλλάσσουµε τις µετρήσεις από την επίδραση των ανωµαλιών του αναγλύφου και τις 

κάνουµε συγκρίσιµες. 

Ως ιδανική λαµβάνουµε εκείνη την επιφάνεια που προκύπτει, αν φανταστούµε την 

µέση στάθµη των θαλασσών (ΜΣΘ) να προεκτείνεται κάτω από τις ηπείρους και να 

σχηµατίζει µια κλειστή επιφάνεια που να περιβάλει από παντού την γη. Η επιφάνεια αυτή 

ονοµάστηκε το 1873 από τον J. Listing γεωειδές. Το γεωειδές είναι µια επιφάνεια 

πολύπλοκη, για την οποία δεν µπορούµε να δώσουµε απλή µαθηµατική έκφραση. Είναι 

µια επιφάνεια κλειστή, χωρίς ακµές και γωνίες, που στρέφει τα κυρτά πάντοτε προς τα 

έξω. Το γεωειδές µπορεί να προσεγγιστεί µε γεωδαιτικές µετρήσεις, µελέτη του γήινου 

πεδίου βαρύτητας, µε αστρονοµικές παρατηρήσεις και παρατηρήσεις τεχνητών 

δορυφόρων ή µε συνδυασµό των παραπάνω. 
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Ωστόσο, µε την αύξηση ή την µείωση της στάθµης της θάλασσας µπορούµε, να 

φανταστούµε ότι δηµιουργούνται πολλές επιφάνειες όµοιες µε την επιφάνεια του 

γεωειδούς. Οι γεωειδείς αυτές επιφάνειες είναι προφανώς χωροσταθµικές επιφάνειες. Από 

κάθε σηµείο του χώρου διέρχεται µια γεωειδής χωροσταθµική επιφάνεια. Εύκολα φαίνεται 

ότι η ΜΣΘ είναι σε κάθε σηµείο της κάθετη στη διεύθυνση του διανύσµατος που 

παριστάνει την ένταση του πεδίου της γήινης βαρύτητας στο σηµείο αυτό, την 

κατακόρυφο δηλαδή του σηµείου (Σχ. 2.4). 

 

 
Σχήµα 2.4 Γεωειδής χωροσταθµική επιφάνεια και πραγµατική κατακόρυφος ενός σηµείου (Μπαντέλας et 

al., 1999). 

 

Οι διευθύνσεις της κατακορύφου εξαρτώνται από την κατανοµή των µαζών και 

εφόσον οι µάζες ιδιαίτερα στο φλοιό της γης είναι ακανόνιστα κατανεµηµένες, οι 

διευθύνσεις της κατακορύφου παρουσιάζουν τοπικές ανωµαλίες. Εποµένως, η επιφάνεια 

του γεωειδούς δεν είναι καθόλου οµαλή, αλλά είναι µια επιφάνεια µε ασθενή κυµατοειδή 

µορφή. 

 

2.3.3 Οι Επιφάνειες για την Εκτέλεση των Γεωδαιτικών Υπολογισµών και 

Απεικονίσεων 

Είναι δεδοµένο ότι το γεωειδές, που είναι η βάση του προβολικού συστήµατος στη 

γεωδαισία, είναι µια ιδιόσχηµη επιφάνεια που δεν ανήκει σε καµία από τις γνωστές 

µαθηµατικές επιφάνειες και µε µορφή που δεν είναι ακόµα εντελώς καθορισµένη στις 

λεπτοµέρειές της. Έτσι όµως είναι αδύνατη η εκτέλεση µαθηµατικών υπολογισµών πάνω 

στο γεωειδές µε τις οριζόντιες προβολές. Για να γίνει δυνατή η εισαγωγή µαθηµατικών 

εκφράσεων, πρέπει να αντικατασταθεί η ιδιόσχηµη επιφάνεια του γεωειδούς από άλλες 

(κάθε φορά διαφορετική ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο βαθµό ακρίβειας), που έχουν 

µαθηµατικά εντελώς καθορισµένο σχήµα.  
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Η επιφάνεια, λοιπόν, που πλησιάζει περισσότερο προς το γεωειδές είναι µια επιφάνεια 

ενός ελλειψοειδούς εκ περιστροφής. Αυτό είναι πεπλατυσµένο στους πόλους, έχει για 

κέντρο το κέντρο της µάζας της γης και ο άξονας περιστροφής του συµπίπτει περίπου µε 

τον άξονα περιστροφής της γης.  

Το ελλειψοειδές αυτό ονοµάζεται γήινο ελλειψοειδές ή µέσο γήινο ελλειψοειδές ή 

γεωελλειψοειδές ή γήινο σφαιροειδές. Οι αποστάσεις των διαφόρων σηµείων του 

γεωειδούς από το γήινο ελλειψοειδές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 m (κατά άλλους 

τα 100 m). Το γήινο ελλειψοειδές µπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την περιστροφή 

µιας έλλειψης γύρω από το µικρό άξονά της κατά 180o. 

Οι διαστάσεις του γήινου ελλειψοειδούς ορίζονται µε το µεγάλο ηµιάξονα a, που το 

µήκος του συµπίπτει περίπου µε το µήκος της ισηµερινής ακτίνας, το µικρό ηµιάξονα b 

και την επιπλάτυνση ή πλάτυνση ή ελλειπτικότητα f = (a-b)/a ή µόνο µε τα a και f, που 

αποτελούν τις παραµέτρους του γήινου ελλειψοειδούς (Σχ. 2.5). 

 
Σχήµα 2.5 Καθορισµός βασικών διαστάσεων του γήινου ελλειψοειδούς(Μπαντέλας et al., 1999). 

 

Μέχρι σήµερα έχουν γίνει αρκετοί προσδιορισµοί του γήινου ελλειψοειδούς. Οι 

πρώτοι προσδιορισµοί ήταν τοπικοί, αναφέρονταν δηλαδή για µια σχετικά περιορισµένη 

περιοχή της γης  (π.χ. ένα ή µερικά κράτη). Το 1967 η ∆ιεθνής Ένωση Γεωδαισίας και 

Γεωφυσικής (International Union of Geodesy and Geophysics IUGG) πρότεινε το 

Γεωδαιτικό Ελλειψοειδές Αναφοράς (GRS 1967) που ίσχυσε για όλη τη γη. Στο σύστηµα 

αυτό έγιναν διάφορες διορθώσεις και προέκυψε το ελλειψοειδές GRS 80 που και πάλι 

καλύπτει όλη τη γη και χρησιµοποιείται σήµερα για τους διάφορους γεωδαιτικούς 

υπολογισµούς. Στο GRS 80 αναφέρεται και το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα 1984 

(World Geodetic System 1984, WGS 84) που χρησιµοποιείται για τις µετρήσεις του 

δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης GPS. 

Η κάθετη απόσταση ενός σηµείου της γήινης επιφάνειας από την επιφάνεια ενός 

ελλειψοειδούς εκ περιστροφής ονοµάζεται γεωµετρικό υψόµετρο h  και δεν είναι άµεσα 
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µετρήσιµο. Οι αποχές του γεωειδούς από την επιφάνεια ενός ελλειψοειδούς εκ 

περιστροφής (οι αποχές αυτές ονοµάζονται υψόµετρα του γεωειδούς N ) δεν ξεπερνούν τα 

150m± , άρα το γεωειδές παρουσιάζει ως προς το γήινο ελλειψοειδές αλλού εξάρσεις και 

αλλού πτυχώσεις (Σχ. 2.6). 

 

 
Σχήµα 2.6 Παρουσίαση της σχέσης της επιφάνειας της γης, του γήινου ελλειψοειδούς και του γεωειδούς 

(Μπαντέλας et al., 1999). 

 

Μεταξύ του απόλυτου (ορθοµετρικού) υψοµέτρου H , του γεωµετρικού υψοµέτρου h 

και του υψοµέτρου (αποχής) του γεωειδούς N  ενός σηµείου της φυσικής επιφάνειας της 

γης, Σχ. 2.7, υφίσταται η σχέση 2.1. 

 

h H N= +                                                                                                              (2.1) 

 

Στην πράξη όταν θέλουµε να αποτυπώσουµε ένα µεγάλο τµήµα της επιφάνειας της 

γης (π.χ. ένα ολόκληρο κράτος), είµαστε υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουµε ως 

επιφάνεια αναφοράς ένα ελλειψοειδές εκ περιστροφής τέτοιο, ώστε οι αποκλίσεις του 

γεωειδούς από το ελλειψοειδές αυτό να γίνονται ελάχιστες για την περιοχή που µας 

ενδιαφέρει. Έτσι οι διάφορες χώρες τοπικά δεν χρησιµοποιούν το GRS 80,  αλλά συνήθως 

ένα διαφοροποιηµένο ελλειψοειδές εκ περιστροφής που πληροί την παραπάνω συνθήκη 

και είναι το καλύτερα προσαρµοσµένο ελλειψοειδές για την συγκεκριµένη περιοχή. Αυτά 

τα καλύτερα προσαρµοσµένα ελλειψοειδή εκ περιστροφής καλούνται οριζόντια 

Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς ή DATUM. 
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Σχήµα 2.7 Το απόλυτο υψόµετρο Η ενός σηµείου της φυσικής επιφάνειας της γης ως προς το γεωµετρικό 

υψόµετρο h και το υψόµετρο του γεωειδούς Ν (Μπαντέλας et al., 1999). 

 

2.3.4 Απεικονίσεις (Προβολές) και Χάρτες 

Απεικόνιση ή προβολή µιας επιφάνειας (αντικειµενική) επάνω σε µια άλλη (επιφάνεια 

απεικόνισης) είναι η µεταφορά, µέσω µιας αµφιµονοσήµαντης αντιστοιχίας µεταξύ 

σηµείων των δύο επιφανειών, γεωµετρικών και/ή φυσικών µεγεθών της πρώτης επιφάνειας 

επάνω στη δεύτερη. 

Αν η αντικειµενική επιφάνεια είναι η σφαιρική προσέγγιση της γης, η απεικόνιση 

καλείται γεωγραφική. Αν η επιφάνεια αυτή είναι η ελλειψοειδής προσέγγιση της γης, η 

απεικόνιση καλείται γεωδαιτική. Όταν έχουµε γεωγραφική απεικόνιση, ο χάρτης που 

αποτελείται από επίπεδη επιφάνεια απεικόνισης καλείται γεωγραφικός. Αντίστοιχα, όταν 

έχουµε γεωδαιτική απεικόνιση, ο χάρτης που η επιφάνεια απεικόνισης είναι ένα επίπεδο 

καλείται γεωδαιτικός. Και στις δυο περιπτώσεις, το επίπεδο αυτό καλείται προβολικό 

επίπεδο και κατά κανόνα φέρει το όνοµα της εκλεγείσας απεικόνισης. 

Κατά την απεικόνιση της σφαίρας ή του ελλειψοειδούς (που είναι µη αναπτυκτές 

επιφάνειες) στο επίπεδο ή σε κώνο ή κύλινδρο (που είναι αναπτυκτές επιφάνειες), οι 

γωνίες, τα µήκη, τα εµβαδά κ.λ.π. αλλοιώνονται λόγω προβληµάτων αναγωγών ή 

παραµορφώσεων. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες απεικονίσεων, όπως κυλινδρικές, κωνικές, 

αζιµουθιακές κ.λ.π. Στο Σχ. 2.8 φαίνονται οι παραστάσεις τριών βασικών απεικονίσεων. 
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Ένα Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς εφαρµόζεται µε την απεικόνιση (ή προβολή) του 

ελλειψοειδούς αναφοράς σε ένα επίπεδο µέσω µιας από τις µεθόδους απεικονίσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι τα σηµεία πάνω στο ελλειψοειδές αναφοράς προβάλλονται 

στο επίπεδο και χαρακτηρίζονται από τις επίπεδες πλέον συντεταγµένες τους (x,y). 

Τα διάφορα είδη γεωδαιτικών απεικονίσεων καλούνται και προβολικά συστήµατα. 

 

 
Σχήµα 2.8 Παραστάσεις βασικών απεικονίσεων. 

 

2.3.5 Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς και Προβολικά Συστήµατα που 

Χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται σήµερα διάφορα Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς 

σε συνδυασµό µε διάφορα προβολικά συστήµατα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν σε 

χρήση δύο κυρίως συστήµατα αναφοράς το (παλιό) Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 

Αναφοράς ή (παλιό) Ελληνικό DATUM και το Ευρωπαϊκό  Γεωδαιτικό Σύστηµα 

Αναφοράς ED 50. ∆ιάφορες βελτιώσεις του παλιού Ελληνικού DATUM οδήγησαν στον 

επαναϋπολογισµό του ως Νέο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ή Νέο Ελληνικό 
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DATUM, που όµως δεν χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερα. Ο ορισµός των παραπάνω 

συστηµάτων έγινε µε επίγειες µεθόδους και µετρήσεις.  

Την τελευταία εικοσαετία υπολογίσθηκε το Νέο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 

Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) συµβατό µε τα παγκόσµια Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς 

WGS 84 και BTS. 

Το Ευρωπαϊκό DATUM ED 50 που βασίζεται στο ∆ιεθνές Ελλειψοειδές του Hayford 

χρησιµοποιείται περισσότερο για στρατιωτικούς σκοπούς και διάφορες κρατικές 

υπηρεσίες. Το σύστηµα αυτό εκφράζεται στην Παγκόσµια Εγκάρσια Μερκατορική 

Προβολή (UTM) µε εύρος ζώνης 6ο. 

Κατά την προβολή αυτή, το ελλειψοειδές περιβάλλεται από ένα κύλινδρο. Για µια 

ζώνη ο κύλινδρος εφάπτεται σε ένα σηµείο του κεντρικού µεσηµβρινού της ζώνης στον 

ισηµερινό. Προβάλλουµε τα σηµεία του ελλειψοειδούς στον κύλινδρο. Στη συνέχεια, 

αναπτύσσουµε τον κύλινδρο γύρω από την γενέτειρα του σε ένα επίπεδο και προφανώς σε 

αυτή την περίπτωση δεν έχουµε παραµόρφωση των σηµείων, αφού ο κύλινδρος είναι 

αναπτυκτή επιφάνεια. Έτσι πετυχαίνουµε µια σύµµορφη απεικόνιση της ζώνης του 

ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο, στο οποίο ορίζουµε ένα σύστηµα ορθογωνίων 

συντεταγµένων. Για να διορθώσουµε τα µήκη από την αλλοίωση που προκαλείται κατά 

την προβολή µιας απόστασης µεταξύ σηµείων στο ελλειψοειδές αναφοράς πάνω στο 

επίπεδο σύµφωνα µε την Παγκόσµια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή των 6ο, 

πολλαπλασιάζουµε όλες τις αποστάσεις µε ένα συντελεστή κλίµακας που για τον κεντρικό 

µεσηµβρινό της ζώνης είναι ίσος µε 0.9996. 

Η Ελλάδα στο σύστηµα αυτό απεικονίζεται σε δύο ζώνες µε κεντρικούς µεσηµβρινούς 

αυτούς µε λ=21ο και λ=27ο . Στο Ευρωπαϊκό DATUM ED 50 και την Παγκόσµια 

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή των 6ο αναφέρονται οι χάρτες της Ελλάδας που 

συντάσσονται από την Γ.Υ.Σ. 

Το Νέο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87, GGRS 87), 

χρησιµοποιεί το ελλειψοειδές GRS 80 και τοποθετήθηκε µε παράλληλη µετάθεση ως προς 

το Παγκόσµιο Σύστηµα BTS 87 έτσι, ώστε να προσαρµόζεται καλύτερα στο γεωειδές που 

καλύπτει τον ηπειρωτικό χώρο της Ελλάδας. Ως προβολικό σύστηµα εδώ χρησιµοποιείται 

η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή σε µια ζώνη µε κεντρικό µεσηµβρινό λ=24ο και 

συντελεστή κλίµακας κατά µήκος του κεντρικού µεσηµβρινού ίσο µε 0.9996. Το ΕΓΣΑ 

87, ορίσθηκε µε βάση τα πλέον πρόσφατα γεωδαιτικά στοιχεία και παρέχει ένα ενιαίο και 

µοναδικό σύστηµα συντεταγµένων για όλο τον ελλαδικό χώρο. Το προφανές πλεονέκτηµα 
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του γεγονότος αυτού είναι η δυνατότητα ενιαίας αναλυτικής έκφρασης των κάθε είδους 

πληροφοριών που σχετίζονται µε το χώρο για όλη την Ελλάδα, χωρίς µετασχηµατισµούς 

που είναι απαραίτητοι στα άλλα προβολικά συστήµατα. Ακόµα το ΕΓΣΑ 87 δίνει τη 

δυνατότητα άµεσης εφαρµογής του δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης GPS, 

αφού είναι απόλυτα συµβατό µε το Παγκόσµιο Σύστηµα WGS 84 που χρησιµοποιείται 

από το GPS. Στο Σχ. 2.9 φαίνεται ο χάρτης της Ελλάδας στο ΕΓΣΑ 87. 

 

2.3.6 Η Περίπτωση του Πατραϊκού Κόλπου 

Για την διαµόρφωση του υπολογιστικού πλέγµατος, το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην 

αριθµητική προσοµοίωση του Πατραϊκού κόλπου, χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα ψηφιακών 

χαρτών. Συγκεκριµένα ο κώδικας MESH GENERATOR, ο οποίος συνεργάζεται µε τον 

τρισδιάστατο κώδικα MIKE 3 FM(HD), απαιτεί αρχεία ψηφιακών δεδοµένων τα οποία 

µπορούν να προέρχονται από ψηφιακούς χάρτες. Με βάση τα αρχεία αυτά 

διαµορφώνονται η ακτογραµµή και η βαθυµετρία του Πατραϊκού κόλπου. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν φύλλα ψηφιακών χαρτών από τον 

ελλαδικό χώρο τα οποία κάλυπταν την ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού κόλπου. Τα 

φύλλα αυτά είναι εκείνα τα οποία απεικονίζονται στο Σχ. 2.9. Οι συντεταγµένες οι οποίες 

αντλούνται από τους χάρτες αυτούς βρίσκονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 

Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 το οποίο προέρχεται από το ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80. 

Ωστόσο, ο κώδικας ο οποίος χρησιµοποιείται για την αριθµητική προσοµοίωση δεν δίνει 

την δυνατότητα ανάγνωσης συντεταγµένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα ΕΓΣΑ 87. 

Για το λόγο αυτό οι συντεταγµένες οι οποίες προήλθαν από τους ψηφιακούς χάρτες έπρεπε 

να µετατραπούν σε ένα διεθνές γεωδαιτικό σύστηµα το οποίο µπορούσε να αναγνωστεί 

από τον κώδικα. Επιλέχθηκε το προβολικό σύστηµα U.T.M. το οποίο προέρχεται από το 

ελλειψοειδές αναφοράς WGS 84. Και τα δύο προβολικά συστήµατα ΕΓΣΑ 87 και U.T.M. 

χρησιµοποιούν την εγκάρσια µερκατορική προβολή και αναπαριστούν τα σηµεία µε 

καρτεσιανές συντεταγµένες της µορφής P(x,y) για την ακτογραµµή και P(x,y,z) για την 

βαθυµετρία. Προκειµένου να µειωθεί το σφάλµα που προέρχεται κατά την προβολή του 

ελλειψοειδούς αναφοράς εντός του κυλίνδρου θα πρέπει να επιλεγεί η ζώνη στην οποία 

γίνεται η προβολή. Με βάση το γεωγραφικό µήκος που υπολογίζεται για ένα 

χαρακτηριστικό σηµείο του Πατραϊκού κόλπου, συγκεκριµένα το κέντρο του, καθορίζεται 

µε βάση την εξ 2.2 η ζώνη προβολής ως U.T.M.-34. 
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Σχήµα 2.9 Ο χάρτης της Ελλάδας στην Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή του ΕΓΣΑ 87 (κλίµακα 

1:5000000) (Μπαντέλας et al., 1999). 

 

Συγκεκριµένα, υπολογίσαµε από τους ψηφιακούς χάρτες τις συντεταγµένες ενός 

χαρακτηριστικού σηµείου στο κέντρο περίπου της κάτοψης του πατραϊκού κόλπου. Το 

σηµείο αυτό στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 δίνεται από τις συντεταγµένες (x,y) 

=(288807.24, 4235234.07). Οι συντεταγµένες αυτές µεταφράστηκαν στο ελλειψοειδές 

σύστηµα WGS 84 µε βάση το γεωγραφικό πλάτος και µήκος ως (φ,λ) = 

( ' ''38 1434 62419o , ' ''21 3518 38166o ). Στην συνέχεια µε βάση την εξ. 2.2 υπολογίστηκε η 

ζώνη του προβολικού συστήµατος UTM στην οποία ανήκει ο Πατραϊκός κόλπος. 

 

zoneUTM =  Integer part 180 1 34
6
λ+ + = 

 
                                                          (2.2) 

 

όπου λ  το γεωγραφικό µήκος στο κέντρο του Πατραϊκού. 
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Σχήµα 2.10 Ο παγκόσµιος χάρτης στο σύστηµα προβολής UTM. ∆ίδονται οι ζώνες προβολής στην 

οριζόντια διεύθυνση, ενώ στην κατακόρυφη δίδονται οι επιµέρους χαρακτηρισµοί κάθε ζώνης µε 

βάση τα γράµµατα του Αγγλικού αλφαβήτου (Wikipedia, 2008). 

 

Κάθε, λοιπόν, σηµείο θέσης πάνω στην επιφάνεια της γης µπορεί να αποδίδεται στο 

παγκόσµιο σύστηµα UTM µε αναφορά στη ζώνη την οποία ανήκει και ένα ζεύγος 

συντεταγµένων (x, y) που αναφέρεται ως Easting (m) και Northing (m), αντίστοιχα. Ο 

χαρακτηρισµός Easting (m), αναφέρεται στην προβληθείσα απόσταση της θέσης που µας 

ενδιαφέρει από τον κεντρικό µεσηµβρινό, ενώ ο χαρακτηρισµός Northing (m) αναφέρεται 

στην προβληθείσα απόσταση της ίδιας θέσης από τον ισηµερινό. Το σηµείο αφετηρίας για 

κάθε UTM ζώνη είναι η τοµή του ισηµερινού µε τον κεντρικό µεσηµβρινό της ζώνης. 

Προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικές τιµές στον καθορισµό της οριζόντιας θέσης ενός 

σηµείου (Easting-m), ο κεντρικός µεσηµβρινός κάθε ζώνης λαµβάνει µια ψευδή αρχική 

τιµή ίση µε 500.000 m που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως "false Easting". Έτσι, 

οτιδήποτε δυτικά του κεντρικού µεσηµβρινού θα λαµβάνει τιµή Easting (m) µικρότερη 
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των 500.000 m. Στο βόρειο ηµισφαίριο, οι αποστάσεις µετρούνται προς το βορά 

ξεκινώντας από τον ισηµερινό, όπου λαµβάνεται ως αρχική "Northing" τιµή 0 m και 

µέγιστη "Northing" τιµή περίπου 9.328.000 m, που αντιστοιχεί στον 84ο παράλληλο - την 

µέγιστη προς το βορά προέκταση των UTM ζωνών. Στο νότιο ηµισφαίριο, η τιµή 

"Northing" µειώνεται καθώς κινούµενοι προς τα νότια αποµακρυνόµαστε από τον 

ισηµερινό. Προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικές τιµές δίδεται για το νότιο ηµισφαίριο 

µια αρχική "false northing" τιµή 10.000.000, Σχ. 2.11. Έτσι, κάθε σηµείο στην επιφάνεια 

της γης εµφανίζεται µε θετικές συντεταγµένες Easting (x) και Northing (y) σε m. 

 

 
 

Σχήµα 2.11 UTM ζώνη στην οποία ορίζονται οι αρχικές τιµές Easting και Northing σε m (Wikipedia, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 
 

Περίληψη 
 
Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριοτέρων 
εργασιών, άρθρων, µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων που αξιοποιήθηκαν στην 
παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Λόγω του όγκου των βιβλιογραφικών πηγών η 
ανασκόπηση δίδεται σε τρεις ενότητες. Αρχικά παρουσιάζονται γενικά στοιχεία - 
παρατηρήσεις - που προέκυψαν από την µελέτη σχετικών εργασιών, όσον αφορά την 
αριθµητική προσοµοίωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας υδάτινων σωµάτων, τα συνήθη 
αριθµητικά οµοιώµατα που εφαρµόζονται στην πλειονότητα των αριθµητικών µελετών, τα 
συνήθη µοντέλα τύρβης, καθώς και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την διαχείριση 
της ελεύθερης επιφάνειας. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται επιλεγµένες εργασίες που 
αποτέλεσαν σταθµό για την εκπόνηση της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, 
κατευθύνοντας ως ένα βαθµό την πορεία της έρευνας. Τέλος, στην τελευταία ενότητα 
γίνεται ανασκόπηση όλων των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά στη 
φυσική λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου. Η ανασκόπηση και αξιοποίηση των εργασιών, 
µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων που έχουν προηγηθεί στον Πατραϊκό κόλπο 
αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, κυρίως για την 
κατανόηση της περιοχής µελέτης καθώς και για την συλλογή δεδοµένων και στοιχείων 
που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για την κατασκευή αρχικών και οριακών συνθηκών κατά 
την διαδικασία των αριθµητικών προσοµοιώσεων. 
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Με την υδροδυναµική µελέτη των υδάτινων σωµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά 

φαινόµενα που προκαλούν κυκλοφορία, καθώς και τη σύνθετη φυσική γεωµετρία των 

σωµάτων αυτών έχουν ασχοληθεί τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος ερευνητών. Σκοπό 

αποτελεί η πρόβλεψη της κυκλοφορίας των υδάτων σε συνδυασµό µε περιβαλλοντικά 

φαινόµενα, όπως η διάχυση ρύπων και η στερεοµεταφορά.  

Για την περιγραφή και µελέτη της θαλάσσιας κυκλοφορίας έχουν αναπτυχθεί τόσο 

δισδιάστατα όσο και τρισδιάστατα αριθµητικά µοντέλα. Στα δισδιάστατα υδροδυναµικά 

µοντέλα επιλύονται αριθµητικά οι ολοκληρωµένες ως προς το βάθος εξισώσεις ορµής και 

υπολογίζονται οι µέσες (ως προς το βάθος) τιµές των οριζόντιων συνιστωσών της 

ταχύτητας καθώς και η µεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη των 

σύγχρονων υπολογιστών οδήγησε στην δηµιουργία τρισδιάστατων οµοιωµάτων 

κυκλοφορίας που σε γενικές γραµµές εφαρµόζουν κοινές παραδοχές για την απλοποίηση 

των υδροδυναµικών εξισώσεων, ενώ διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τις µεθόδους 

επίλυσης των εξισώσεων και διαχείρισης της ελεύθερης επιφάνειας. Ενδιαφέρουσες 

παρουσιάσεις των αριθµητικών µοντέλων προσοµοίωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας 

πραγµατοποιούνται από τους Heaps (1987), Cheng and Smith (1990), Davies et al. (1995) 

και Stewart (2004) που περιγράφουν τα κυριότερα υδροδυναµικά µοντέλα που 

εφαρµόζονται για την αριθµητική προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων καθώς και 

τις βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούν για την απλοποίηση των εξισώσεων. Τα 

συχνότερα από τα τρισδιάστατα µοντέλα που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία είναι το 

POM (Princeton Ocean Model) και το DELFT3D. Αξίζει να αναφερθεί ότι ειδικότερα 

στον ελληνικό χώρο σηµαντική δουλειά στην επιστηµονική περιοχή των τρισδιάστατων 

αριθµητικών οµοιωµάτων παράκτιας κυκλοφορίας έχει γίνει από τον Κουτίτα (Κουτίτας 

1975, Koutitas 1987, Koutitas 1988) ήδη από τη δεκαετία του 1970. 

Κοινό χαρακτηριστικό πολλών τρισδιάστατων οµοιωµάτων κυκλοφορίας είναι η 

επίλυση των εξισώσεων Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) στις οποίες 

υπεισέρχεται η παράµετρος Coriolis, για περιστρεφόµενο σύστηµα. Όλα τα µοντέλα 

θεωρούν το νερό ως ασυµπίεστο ρευστό και την κατανοµή της πίεσης υδροστατική κατά 

την κατακόρυφη διεύθυνση. Για την περαιτέρω απλοποίηση των εξισώσεων εφαρµόζεται 

η προσέγγιση Boussinesq (Boussinesq Approximation), σύµφωνα µε την οποία η 
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πυκνότητα θεωρείται σταθερή εκτός από τους βαροκλινείς όρους, δηλαδή τους όρους των 

εξισώσεων ορµής στους οποίους εµφανίζεται η µεταβολή της πυκνότητας 

πολλαπλασιαζόµενη µε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Οι εξισώσεις RANS δεν 

αποτελούν αυτές καθ’ αυτές ένα κλειστό σύστηµα εξισώσεων. Για να επιλυθούν θα πρέπει 

να µοντελοποιηθούν οι όροι των τυρβωδών τάσεων που υπεισέρχονται στις εξισώσεις 

ορµής προερχόµενοι από την διαδικασία εφαρµογής του µέσου όρου. Για την συσχέτιση 

των τυρβωδών τάσεων (τάσεις Reynolds) εφαρµόζεται στα περισσότερα από τα 

αριθµητικά οµοιώµατα η υπόθεση του Boussinesq (Boussinesq Assumption), σύµφωνα µε 

την οποία οι τυρβώδεις τάσεις είναι ανάλογες των βαθµίδων της µέσης ταχύτητας, κατ’ 

αναλογία προς τις διατµητικές τάσεις λόγω ιξώδους στη στρωτή ροή. Έτσι, το πρόβληµα 

“κλεισίµατος” της τύρβης περιορίζεται στον υπολογισµό ενός όρου, του τυρβώδους 

ιξώδους, που ως ιδέα συνελήφθη κατ’ αναλογία µε το µοριακό ιξώδες.  

Ο υπολογισµός του τυρβώδους ιξώδους στα περισσότερα των αριθµητικών µοντέλων 

πραγµατοποιείται διαφορετικά στην οριζόντια από την κατακόρυφη διεύθυνση του πεδίου 

ροής. Έτσι, χρησιµοποιούνται κυρίως πιο σύνθετα (εξελιγµένα) µοντέλα τύρβης στην 

κατακόρυφη διεύθυνση, ενώ στην οριζόντια ο υπολογισµός του τυρβώδους ιξώδους 

πραγµατοποιείται µε πιο απλά, µιας ή µηδενικής εξίσωσης, µοντέλα τύρβης. Τα συνήθη 

µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι το µοντέλο δύο εξισώσεων k-ε (βλέπε π.χ. Rodi, 

1984), καθώς και το µοντέλο Mellor and Yamada (1982). Στην οριζόντια διεύθυνση 

χρησιµοποιούνται, συνήθως, λιγότερο εξελιγµένα µοντέλα τύρβης. Έτσι, αρκετές είναι οι 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν µοντέλα µηδενικής εξίσωσης θεωρώντας µια σταθερή τιµή 

του τυρβώδους ιξώδους για την οριζόντια διεύθυνση που συνήθως έχει προσδιοριστεί από 

κάποιου είδους διαδικασία προσαρµογής, είτε κατευθείαν από πειράµατα εξαπλώσεως 

χρωστικών ιχνηθετών, από διαθέσιµες εµπειρικές πληροφορίες ή από διαδικασία 

διαδοχικών δοκιµών ώστε να υπάρξει συµφωνία µεταξύ υπολογισµών και µετρήσεων. Πιο 

εξελιγµένα µοντέλα τύρβης που χρησιµοποιούνται στην οριζόντια διεύθυνση είναι το 

µοντέλο µιας εξίσωσης Smagorinsky (1963). 

Για την διαχείριση της ελεύθερης επιφάνειας στα περισσότερα από τα τρισδιάστατα 

αριθµητικά µοντέλα χρησιµοποιείται σ-µετασχηµατισµός. Στην περίπτωση αυτή η 

συντεταγµένη z “αποτυπώνεται” σε έναν όρο σ, µε τιµές του σ που ανήκουν σε ένα 

διάστηµα [σb, σs], µε σb, σs να λαµβάνουν τιµές όπως 0 και 1, στον πυθµένα και στην 

ελεύθερη επιφάνεια, αντίστοιχα (Philips 1957, Freeman et al. 1973, DHI 2007). Έτσι, η 

παράµετρος σ εκφράζεται ως σ = (z-zb)/h, µε z = zb = -d στον πυθµένα και z = η = h-d στην 
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ελεύθερη επιφάνεια. Η χρήση σ-µετασχηµατισµού µετασχηµατίζει ουσιαστικά τις 

απότοµες µεταβολές της κατακόρυφης συντεταγµένης z σε ένα σύνολο σταθερών σ-

επιπέδων (σ-layers) κατά την κατακόρυφο, αντιµετωπίζοντας έτσι τα προβλήµατα της 

απότοµα µεταβαλλόµενης βαθυµετρίας που συναντώνται στις γεωφυσικές ροές µεγάλης 

κλίµακας. Ως συνέπεια του µετασχηµατισµού εµφανίζονται επιπλέον όροι στις εξισώσεις 

RANS.  

 

3.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγµατοποιηθεί πλήθος ερευνητικών εργασιών που 

µελετούν την υδροδυναµική κυκλοφορία υδάτινων σωµάτων. Σε αυτό επέδρασε κυρίως η 

ανάγκη να κατανοηθεί η συµπεριφορά των επιφανειακών υδάτων, εσωτερικών και 

παράκτιων, µε σκοπό να προστατευτούν στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης του 

φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε και από την χρήση 

των σύγχρονων ισχυρών υπολογιστών, που περιόρισαν τον υπολογιστικό χρόνο δίνοντας 

την δυνατότητα ταχύτερης επίλυσης των εξισώσεων της υδροδυναµικής. 

Σηµαντικός αριθµός εργασιών καλύπτει πλέον ένα αρκετά µεγάλο φάσµα µελετών 

που περιγράφουν την υδροδυναµική κυκλοφορία υδάτινων σωµάτων, υπολογίζοντας την 

κυκλοφορία των υδάτων υπό διάφορες φυσικές φορτίσεις και ταυτόχρονα προβλέποντας 

φαινόµενα µεταφοράς και διάχυσης στο υδάτινο περιβάλλον. Στα πλαίσια των µελετών 

που πραγµατοποιούνται υπολογίζονται σηµαντικές παράµετροι για την κατανόηση της 

κυκλοφορίας των υδάτων όπως ο χρόνος ανανέωσης που χαρακτηρίζει κάθε υδάτινο 

σώµα, καθώς και η ανταλλαγή της παροχής µεταξύ υδάτινων σωµάτων ή σε 

χαρακτηριστικές διατοµές του ιδίου υδάτινου σώµατος.  

Στις περισσότερες των εργασιών αυτών δίδεται κυρίως έµφαση στην κατανόηση της 

δοµής της ροής και στον υπολογισµό κρισίµων παραµέτρων που αφορούν τα υπό µελέτη 

υδάτινα σώµατα, µε σκοπό την κατανόηση της συµπεριφοράς τους και τον τρόπο που αυτά 

αλληλεπιδρούν µε το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες επεµβάσεις. Μικρότερη, 

πιθανώς, έµφαση δίδεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών στην µεθοδολογία µε την οποία 

επιλύονται οι τρισδιάστατες εξισώσεις ροής και στην δόµηση των αριθµητικών 

οµοιωµάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια η επιστηµονική αυτή περιοχή, της προσοµοίωσης 

των υδάτινων σωµάτων, κυριαρχείται από την χρήση κυρίως εµπορικών κωδίκων. 

Τρισδιάστατοι, λοιπόν, αριθµητικοί κώδικες εφαρµόζονται για την µελέτη και την 
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κατανόηση της συµπεριφοράς της ροής σε υδάτινα σώµατα γεωφυσικής κλίµακας µε 

σκοπό την παραπέρα πρόβλεψη της δοµής της ροής υπό ακραία φαινόµενα φόρτισης και 

υπό δυσµενή καθεστώτα περιβαλλοντικής ρύπανσης.  

Είναι λογικό να καθίσταται σχεδόν ανέφικτη η παρουσίαση όλων των εργασιών που 

έχουν αξιοποιηθεί στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Αξίζει, 

ωστόσο, η παρουσίαση καθοριστικών εργασιών που αποτέλεσαν σταθµό για την εξέλιξη 

της παρούσας εργασίας, αλλά και για την βαθύτερη κατανόηση φαινοµένων που 

σχετίζονται άµεσα µε την τρισδιάστατη αριθµητική προσοµοίωση της κυκλοφορίας των 

υδάτινων σωµάτων. 

Ο Csanady (1973), µελέτησε θεωρητικά την επίδραση του ανέµου σε επιµήκη, 

οµογενή λίµνη µε µεταβλητή βαθυµετρία. Θεωρώντας µια εγκάρσια διατοµή της λίµνης 

µέσου βάθους h, οριζόµενο από το εµβαδόν της διατοµής προς το µέσο εγκάρσιο εύρος 

της λίµνης, διέκρινε το πεδίο ροής σε σχέση µε το βάθος σε κάθε θέση της εγκάρσιας 

διατοµής. Η δράση του ανέµου δηµιουργεί κλίση της ελεύθερης επιφάνειας (wind set up) 

κατά τη διεύθυνσή του, συνακόλουθη ανάπτυξη βαθµίδας πίεσης και ρεύµατα επιστροφής, 

χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας σε κλειστά υδάτινα σώµατα. Ωστόσο, απέδειξε επιπλέον 

ότι για βάθη που είναι µικρότερα του µέσου βάθους της διατοµής, δηλαδή στα ρηχά, η 

διατµητική τάση του ανέµου υπερσκελίζει τη βαθµίδα πίεσης και επιταχύνει το νερό 

δηµιουργώντας ροή κατά τη διεύθυνση δράσης του ανέµου. Αντίθετα, σε θέσεις όπου το 

βάθος είναι µεγαλύτερο από το µέσο βάθος της διατοµής, δηλαδή στα βαθύτερα της 

λίµνης, η επίδραση της βαθµίδας πίεσης είναι ισχυρότερη προκαλώντας αναστροφή της 

ροής και ως προς το βάθος ολοκληρωµένα ρεύµατα µε φορά αντίθετη µε εκείνη του 

ανέµου. Έτσι, στα κλειστά υδάτινα σώµατα είναι αναµενόµενο υπό σταθερή δράση 

ανέµου οι ταχύτητες των ρευµάτων πλησίον των ακτών να είναι αξιοσηµείωτες 

δηµιουργώντας πρακτικά ισχυρά παράκτια ρεύµατα κατά τη διεύθυνση δράσης του 

ανέµου, που µοιάζουν στο σύνολο του επιφανειακού πεδίου ροής σαν λωρίδες 

επιτάχυνσης της ροής πλησίον της παράκτιας ζώνης. 

Οι Argote Espinoza et al. (1991), εφάρµοσαν ένα δισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο για 

την προσοµοίωση της ανεµογενούς κυκλοφορίας στον κόλπο Todos Santos, του Μεξικό. 

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε βάση αναλυτικά θεωρητικά µοντέλα που 

προτάθηκαν από τον Csanady (1973). Από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις προκύπτουν 

ισχυρές ταχύτητες ρευµάτων πλησίον των ακτών, κατά τη φορά του ανέµου, ενώ στα 

βαθύτερα του κόλπου οι σηµαντικά ασθενέστερες ταχύτητες στρέφουν προς τα δεξιά λόγω 
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της δράσης της δύναµης Coriolis. Τα απλοποιηµένα θεωρητικά µοντέλα του Csanady 

προβλέπουν ικανοποιητικά τα µεγέθη των ισχυρών παράκτιων ρευµάτων, την κλίση της 

ελεύθερης επιφάνειας – στη διεύθυνση και φορά του ανέµου – για συγκεκριµένο βάθος, 

καθώς και το εύρος ανάπτυξης τους από την ακτή προς την ανοικτή θάλασσα. 

Οι Stamou et al. (1995), εφάρµοσαν δύο διαφορετικά αριθµητικά µοντέλα (FDM) και 

(FEM) για τη µελέτη της ανεµογενούς κυκλοφορίας στον Αµβρακικό κόλπο. Ταυτόχρονα, 

εξετάστηκε η επίδραση της µεταβολής του τυρβώδους ιξώδους και των οριακών 

συνθηκών στη θέση του ανοικτού ορίου µε το Ιόνιο. Η αύξηση του τυρβώδους ιξώδους 

επιδρά στο πεδίο ροής, προβλέποντας αριθµητικά µικρότερες ταχύτητες δίχως, ωστόσο, να 

µεταβάλλεται η δοµή της ροής. Όσον αφορά τις διάφορες οριακές συνθήκες που 

εφαρµόζονται στο ανοικτό όριο, η επίδρασή τους περιορίζεται κυρίως στην περιοχή 

πλησίον του ορίου, δίχως να επηρεάζεται το γενικότερο πεδίο ροής στο κύριο σώµα του 

κόλπου.  

Οι Davies et al. (1997), παρουσίασαν σε δύο άρθρα ανασκόπησης τα κύρια 

χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις αριθµητικές προσοµοιώσεις και που άπτονται της 

παλιρροϊκής υδροδυναµικής κυκλοφορίας. Παρουσιάζουν τα κυριότερα µοντέλα τύρβης 

που συνήθως χρησιµοποιούνται, µεθόδους αριθµητικής επίλυσης των υδροδυναµικών 

εξισώσεων καθώς και γενικά συµπεράσµατα από τις προσοµοιώσεις παλιρροϊκής ροής σε 

υδάτινα σώµατα. Επιπλέον, δίδονται στοιχεία για την µελέτη και τη δοµή της παλιρροϊκής 

κυκλοφορίας που προκύπτουν από αριθµητική εφαρµογή στην Ιρλανδική θάλασσα. 

Οι Güting and Hutter (1998), µελέτησαν την ανάπτυξη της ανεµογενούς, οµογενούς 

ροής σε λίµνη σε συνάρτηση µε την επίδραση του τυρβώδους ιξώδους, της δύναµης 

Coriolis και της βαθυµετρίας. Σε όλες τις προσοµοιώσεις θεωρήθηκε σταθερή τιµή του 

τυρβώδους ιξώδους στην οριζόντια διεύθυνση. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο k-ε στην 

κατακόρυφη διεύθυνση η κατακόρυφη δοµή της τύρβης επηρεάζεται από τη δράση του 

ανέµου δηµιουργώντας ένα επιφανειακό στρώµα που κινείται κατά τη διεύθυνση δράσης 

του ανέµου µε ταχύτητες που µειώνονται κατά το βάθος, αναπτύσσοντας ένα στρώµα 

τύπου Ekman. Αυξανοµένης της ταχύτητας του ανέµου αυξάνεται το πάχος του 

επιφανειακού αυτού στρώµατος. Επαναλαµβάνοντας, τις προσοµοιώσεις, αλλά µε σταθερό 

κατά την κατακόρυφο τυρβώδες ιξώδες, φαίνεται το στρώµα του Ekman να µην 

επηρεάζεται από τη δράση του ανέµου, αλλά να διατηρεί ένα σταθερό πάχος ανεξάρτητα 

από την ένταση του ανέµου, σε απόλυτη συµφωνία µε τις θεωρήσεις του Ekman. 

Προφανώς η ταχύτητα των ρευµάτων αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας του ανέµου, 
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δίχως ωστόσο να µεταβάλλεται η κατακόρυφη δοµή τους. Η αριθµητική µελέτη της 

ανεµογενούς ροής επαναλήφτηκε υπολογίζοντας το ίδιο πρόβληµα, δίχως την επίδραση 

της δύναµης Coriolis. Στην περίπτωση αυτή δεν εµφανίζεται πλέον η ανάπτυξη του 

στρώµατος Ekman, αλλά η ροή κατευθύνεται στη διεύθυνση του ανέµου σε όλη την 

υδάτινη στήλη. Η όποια αναστροφή της ροής που παρατηρείται αποτελεί πλέον τοπικό 

φαινόµενο και οφείλεται αποκλειστικά στην αλληλεπίδραση της πολύπλοκης ρεαλιστικής 

βαθυµετρίας µε τη ροή. 

Οι Vested et al. (1998), εφάρµοσαν τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα SYSTEM 3 

για την µελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων στη θάλασσα της Αδριατικής. Επίλυσαν τις 

τρισδιάστατες εξισώσεις RANS θεωρώντας υδροστατική κατανοµή της πίεσης κατά την 

κατακόρυφο και επιλέγοντας για το κλείσιµο της τύρβης τα µοντέλα Smagorinsky στην 

οριζόντια διεύθυνση και k-ε στην κατακόρυφη. Για τις προσοµοιώσεις της καλοκαιρινής 

περιόδου επέλεξαν µόνο θερµοκρασιακή στρωµάτωση, ενώ η κατανοµή αλατότητας 

διατηρείται σταθερή. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβολή της πυκνότητας των υδάτων 

κατά την οριζόντια κυκλοφορία που οφείλεται στη διάχυση του πλουµίου γλυκού νερού 

από τον ποταµό Πάδο. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε ο σχηµατισµός και η ανάπτυξη των 

πυκνών νερών στη θαλάσσια λεκάνη της Αδριατικής µε βάση τις κλιµατικές συνθήκες που 

επικρατούν για όλες τις περιόδους του έτους. Τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν 

βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε παρατηρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στη 

θαλάσσια περιοχή. 

Οι Burchard and Petersen (1999), πραγµατοποίησαν αριθµητικά πειράµατα για τη 

σύγκριση των µοντέλων τύρβης δύο εξισώσεων, k-ε και Mellor-Yamada (2,5 MY model), 

που είναι από τα συνηθέστερα που χρησιµοποιούνται για το κλείσιµο της τύρβης στα 

προβλήµατα παράκτια κυκλοφορίας. Τα δύο µοντέλα τύρβης που υπολογίζουν το 

τυρβώδες ιξώδες, συγκρίθηκαν σε προβλήµατα ελέγχου άµεσα σχετιζόµενα µε την 

παράκτια κυκλοφορία. Από τις συγκρίσεις προέκυψε ότι και τα δυο µοντέλα προβλέπουν 

µε την ίδια σχεδόν ακρίβεια την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους, οδηγώντας στο 

γενικότερο συµπέρασµα ότι η τελική επιλογή του ενός εκ των δύο µοντέλων κατά την 

αριθµητική προσοµοίωση σε προβλήµατα παράκτιας κυκλοφορίας αποτελεί στοιχείο 

ελάσσονος σηµασίας. 

Οι Verdier-Bonnet et al. (1999), εφάρµοσαν το µοντέλο k-ε στην κανονική του µορφή 

(ισότροπη αντιµετώπιση της τύρβης) και µελέτησαν την τυρβώδη ροή που προκαλείται 

ξεχωριστά από άνεµο και παλίρροια. Μελετήθηκε η δοµή της τύρβης σε δύο διαφορετικά 
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βάθη, 10 και 100 m, τόσο για την περίπτωση οµογενούς όσο και στρωµατωµένου ρευστού. 

Φαίνεται ότι στην περίπτωση της παλιρροϊκής ροής η τύρβη δηµιουργείται από τον 

πυθµένα, ενώ καθώς αυξάνει το βάθος αυξάνει και η ένταση της τύρβης στην ελεύθερη 

επιφάνεια (~ 10 φορές από τα 10 στα 100 m). Στο στρωµατωµένο ρευστό η τύρβη δεν 

προχωρά µέχρι της ελεύθερη επιφάνεια, αλλά σταµατά από τον πυθµένα στο κάτω µέρος 

του θερµοκλινούς. Ο άνεµος γεννά τύρβη από την ελεύθερη επιφάνεια και προκαλεί στο 

στρωµατωµένο ρευστό ισχυρά παράκτια ρεύµατα (coastal jet), καθώς και ανωστικά 

ρεύµατα (upwellings). Για την ορθότερη προσοµοίωση της τύρβης παρουσιάζονται 

επιπλέον υβριδικά (µη ισοτροπικά) µοντέλα που προσαυξάνουν στο ισότροπο k-ε τους µη 

ισότροπους όρους της τύρβης που προκαλούνται λόγω ανωστικότητας και περιστροφής. 

Οι Berman et al. (2000), εφάρµοσαν τον κώδικα POM για την υδροδυναµική 

προσοµοίωση του κόλπου Elat (Aqaba), στο Ισραήλ. Μελετήθηκε η υδροδυναµική 

κυκλοφορία που οφείλεται αποκλειστικά στην δράση του ανέµου (ανεµογενής ροή), χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση παλίρροιας. Αρχικά ο κώδικας πιστοποιήθηκε σε 

πρόβληµα ανεµογενούς κυκλοφορίας ορθογωνικής λίµνης διαστάσεων της τάξης του 

κόλπου Elat µε επίπεδο πυθµένα. Στη συνέχεια εξετάστηκαν περιπτώσεις και σενάρια 

επεισοδίων ανέµων που συνήθως δρουν στην περιοχή. Υπολογίστηκε το πεδίο των 

επιφανειακών και υπο-επιφανειακών ρευµάτων για διάφορες περιπτώσεις φόρτισης από 

τον άνεµο, µε και χωρίς στρωµάτωση, για όλες τις εποχές του έτους. 

Οι Drago and Iovenitti (2000), ανέπτυξαν ένα τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο 

βασισµένο στη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών και εφαρµόζοντας σ-

µετασχηµατισµό στην κατακόρυφη διεύθυνση. Η αξιοπιστία του µοντέλου πιστοποιείται 

µέσω κλασσικών προβληµάτων που διαθέτουν αναλυτικές λύσεις. Πρόκειται για 

προβλήµατα τα οποία εµπεριέχουν επίδραση του ανέµου, δύναµη Coriolis, ανάπτυξη 

σπείρας Ekman, δράση παλίρροιας και ισχυρά παράκτια ρεύµατα. Ο κώδικας ελέγχεται 

στην ικανότητα προσοµοίωσης όλων αυτών των φαινοµένων, που αποτελούν 

συνδυασµένα κύρια χαρακτηριστικά της παράκτιας κυκλοφορίας. Τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν βρίσκονται σε αρκετά καλή συµφωνία µε τις αναλυτικές 

λύσεις των προβληµάτων ελέγχου. 

Οι Hodges et al. (2000), παρουσίασαν τα κύρια χαρακτηριστικά της δοµής των 

εσωτερικών κυµάτων που αναπτύσσονται σε στρωµατωµένη λίµνη, υπό την δράση 

σταθερού ανέµου. Καθώς ο άνεµος δρα και αναδεύει το επιλίµνιο δηµιουργεί στην 

επιφάνεια της λίµνης κλίση κατά τη διεύθυνση δράσης του. Αντίθετα το θερµοκλινές 
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“εναντιώνεται” δηµιουργώντας αντίθετη κλίση που αποτελεί την αιτία έναρξης των 

εσωτερικών κυµάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ουσιαστικά και τον τρόπο µε τον οποίο 

η τυρβώδης κινητική ενέργεια που αποδίδεται από την δράση του ανέµου στην ελεύθερη 

επιφάνεια αναλώνεται στην διαδικασία της ανάµιξης που πραγµατοποιείται στα βαθύτερα 

στρώµατα µέσω της ανάπτυξης και θραύσης των εσωτερικών κυµάτων. 

Οι Jan et al. (2002), µελέτησαν την υδροδυναµική κυκλοφορία στα στενά της Taiwan. 

Αξιοποιήθηκαν δεδοµένα παρατηρήσεων που εξήχθησαν από ερευνητικούς πλόες που 

πραγµατοποιήθηκαν από το 1986-1992 και περιελάµβαναν όλες τις εποχές του έτους. 

Ταυτόχρονα, εφαρµόστηκε το τρισδιάστατο αριθµητικό οµοίωµα του Semtner (1986) για 

τη µελέτη της κυκλοφορίας κατά τη χειµερινή και θερινή περίοδο για τις οποίες 

διατίθενται µετρήσεις. Οι αριθµητικές προβλέψεις αναπαριστούν σε ικανοποιητικό 

επίπεδο την εποχιακή δοµή της κυκλοφορίας των στενών και επαληθεύονται απ’ τις 

παρατηρήσεις πεδίου. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται για τις ίδιες περιόδους και δορυφορικές 

φωτογραφίες που ελέγχουν την πιστότητα των αριθµητικών προβλέψεων. 

Οι Rasmussen et al. (2003), εφάρµοσαν στα πλαίσια του κώδικα MIKE 3 την τεχνική 

του nesting. Πρόκειται για τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα πεπερασµένων διαφορών που 

χρησιµοποιεί καρτεσιανό πλέγµα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Η ανάπτυξη 

του µοντέλου MIKE 3 NHD (Nested Hydrodynamic) δίδει την δυνατότητα λεπτότερης 

διακριτοποίησης (nesting) και ξεχωριστής επίλυσης της περιοχής άµεσου ενδιαφέροντος 

µε εξοικονόµηση υπολογιστικού χρόνου. Οι οριακές συνθήκες (ανοικτών ορίων) 

εφαρµόζονται στο γενικότερο µοντέλο της περιοχής, ενώ εσωτερικά δηµιουργούνται 

µικρότερες υποπεριοχές (nesting) µε ∆xnesting = 1/3 (∆xcoarse). Η λεπτότερη διακριτοποίηση 

εφαρµόζεται µόνο στην οριζόντια διεύθυνση. Οι περιοχές nesting επιλύονται ξεχωριστά 

και υπόκεινται σε οριακές συνθήκες που προκύπτουν από το ευρύτερο µοντέλο. Για την 

πιστοποίηση του MIKE 3 NHD µελετήθηκε αριθµητικά η περιοχή του Oresund στη ∆ανία 

εφαρµόζοντας nesting στις περιοχές άµεσου ενδιαφέροντος, όπου διατίθενται µετρήσεις. 

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα βρέθηκαν σε καλή συµφωνία µε παρατηρήσεις πεδίου, ενώ 

ο υπολογιστικός χρόνος µειώθηκε αισθητά σε σχέση µε την αριθµητική επίλυση όπου 

χρησιµοποιήθηκε οµοιόµορφο, λεπτό, ως προς την οριζόντια διεύθυνση πλέγµα.  

Οι Sirjacobs et al. (2004), εφάρµοσαν ένα τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο για τη 

µελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων στη θάλασσα Aral. Το µοντέλο φορτίζεται µε τις 

παροχές των ποταµών και µεταβλητό πεδίο ανέµου στο χώρο και στο χρόνο και µελετάται 

η κυκλοφορία για όλες τις περιόδους του έτους ως βαρότροπη και βαροκλινής. Γίνονται 
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συγκρίσεις όσον αφορά τη δοµή της κυκλοφορίας των υδάτων καθώς και την ανταλλαγή 

της παροχής µεταξύ των διαφορετικών περιόδων του έτους. 

Οι Chen et al. (2005), εφάρµοσαν τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα POM 

προκειµένου να µελετηθούν οι παράµετροι που καθορίζουν την κυκλοφορία στα στενά της 

Σιγκαπούρης. Το µοντέλο φορτίστηκε µε χρονοσειρές παλιρροιών και ανέµων, ενώ λόγω 

του ότι η µεταβολή κατά το βάθος της θερµοκρασίας και της αλατότητας ήταν της τάξης 

των 0,5 οC και 0,5 ο/οο, αντίστοιχα, δεν ελήφθησαν στο µοντέλο βαροκλινείς συνθήκες, 

αλλά µέσες σταθερές τιµές θερµοκρασίας και αλατότητας κατά την προσοµοίωση της 

θερινής περιόδου. Για την ρύθµιση του µοντέλου αξιοποιήθηκαν µετρήσεις σε τρεις 

σταθµούς καταγραφής ρευµάτων στην περιοχή του στενού. Με βάση τις αριθµητικές 

προβλέψεις προέκυψε ότι οι σταθµοί που ήσαν εγκατεστηµένοι σε µεγαλύτερο βάθος 

παρουσίασαν καλύτερη σύγκριση, σε σχέση µε τους σταθµούς στα πιο ρηχά όπου οι 

αριθµητικές προβλέψεις υπόκεινται στις ανακρίβειες αναπαράστασης της πολύπλοκης 

βαθυµετρίας. Κυρίαρχη παράµετρος των ρευµάτων είναι η δράση της παλίρροιας που 

προκαλεί ισχυρά ρεύµατα που υπερβαίνουν τα 2 ms-1 στην περιοχή των στενών. 

Οι Guyondet et al. (2005), µελέτησαν την υδροδυναµική κυκλοφορία του δέλτα 

Richibucto, στον Καναδά, υπό διάφορες φυσικές φορτίσεις παλίρροιας και ανέµου, 

χρησιµοποιώντας τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα MIKE 3-HD πεπερασµένων 

διαφορών. Βασικός στόχος ήταν η εκτίµηση του χρόνου ανανέωσης των υδάτων που 

αποτελεί βασική παράµετρο για την ανάπτυξη, σε επόµενο στάδιο, καλλιεργειών 

στρειδιών και διατήρησης βιολογικών παραµέτρων στην περιοχή του δέλτα. 

Ο Hirose (2005), µελέτησε την επίδραση της βαθυµετρίας, στα στενά της Κορέας, 

στον υπολογισµό της ταχύτητας και διεύθυνσης των ρευµάτων. Εφαρµόστηκαν τέσσερα 

διαφορετικά σετ στοιχείων αποτύπωσης της βαθυµετρίας του στενού για την 

αναπαράσταση της γεωµετρίας του πυθµένα. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν για την 

κατασκευή της βαθυµετρίας από τρισδιάστατο κώδικα προσοµοίωσης. Για κάθε σετ 

αποτύπωσης της βαθυµετρίας του στενού προέκυψαν από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις 

διαφορετικές ταχύτητες ρευµάτων, ως προς το µέτρο και την διεύθυνση, παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα σηµαντικές αποκλείσεις από τις µετρηµένες τιµές, για τις ίδιες ακριβώς 

θέσεις. Ταυτόχρονα, σηµαντικές αποκλίσεις (~ 10-20%) προέκυψαν µεταξύ των βαθών 

που προβλέπονται από τα διαφορετικά σετ αποτύπωσης. Αποδεικνύεται ότι η επίδραση της 

βαθυµετρίας σε καθοριστικές θέσεις (στενά, ρηχά ύδατα) είναι ο βασικότερος παράγοντας 

για την ακριβή πρόβλεψη του πεδίου ροής που προκύπτει από τις αριθµητικές 
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προσοµοιώσεις. Αντίθετα, η επιρροή της βαθυµετρίας γίνεται µικρότερη στις ανοικτές και 

βαθιές θάλασσες. 

Οι Kunte et al. (2005), µελέτησαν την στερεοµεταφορά στον κόλπο Kachchh στην 

Ινδία. Πρωταρχικό βήµα για τη µελέτη µεταφοράς ιζήµατος αποτέλεσε η δηµιουργία ενός 

τρισδιάστατου υδροδυναµικού µοντέλου για τον κόλπο εφαρµόζοντας τον κώδικα 

COSMOS (Nakata et al. 1983, 2000). Για τη µελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων 

αξιοποιήθηκαν στοιχεία παλιρροιών, θερµοκρασιακές κατανοµές καθώς και δεδοµένα που 

αντλούνται από δορυφορικούς χάρτες. Το αριθµητικό µοντέλο πιστοποιείται µε µετρήσεις 

πεδίου, ενώ τα αποτελέσµατα που προκύπτουν αξιοποιούνται για την µελέτη της 

στερεοµεταφοράς του κόλπου. 

Οι Petrenko et al. (2005), µελέτησαν την κυκλοφορία στον κόλπο της Λυών 

εφαρµόζοντας τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα Symphonie (Estournel et al. 1997). 

Μελέτησαν διάφορες περιπτώσεις φόρτισης, τόσο από άνεµο όσο και από το γλυκό νερό 

των ποταµών που εισρέουν στον κόλπο και ειδικότερα το πλούµιο του ποταµού Ρήνου. Για 

τη φόρτιση του ανοικτού ορίου χρησιµοποιήθηκαν µετρηµένες τιµές που συλλέχθηκαν 

από το πρόγραµµα έρευνας πεδίου SARHYGOL3. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα 

συγκρίθηκαν µε τις µετρηµένες τιµές τόσο για την δοµή της στρωµάτωσης, όσο και για τα 

ρεύµατα του κόλπου. Το αριθµητικό µοντέλο φαίνεται να προβλέπει ικανοποιητικά την 

κυκλοφορία του κόλπου υπό διάφορες φυσικές φορτίσεις και στρωµάτωση. Επιπλέον, το 

βόρειο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του κόλπου της Λυών προβλέπεται αριθµητικά 

µε µικρές αποκλίσεις, ως προς τη θέση παρατήρησης, που εξαρτώνται κυρίως από τις 

φορτίσεις και την επιλογή κατάλληλων οριακών συνθηκών στη θέση του ανοικτού ορίου. 

Οι Lessin and Raudsepp (2006), εφάρµοσαν τον τρισδιάστατο αριθµητικό κώδικα 

MIKE 3 συζευγµένο µε ένα περιβαλλοντικό µοντέλο προσοµοίωσης, MIKE ECO, 

προκειµένου να µελετήσουν την ποιότητα των υδάτων στον όρµο Narva, που βρίσκεται 

νότια του κόλπου της Φιλανδίας. Το υδροδυναµικό µοντέλο υπολογίζει την κυκλοφορία 

των υδάτων και πιστοποιείται µε βάση καταγραφές ρευµάτων, σε συνθήκες έντονης 

στρωµάτωσης, όσον αφορά την κατακόρυφη κατανοµή θερµοκρασίας και αλατότητας. 

Επιπλέον, µελετώνται οικολογικές παράµετροι όπως συγκεντρώσεις άνθρακα, βιοµάζα 

φυτοπλαγκτόν, συνολικό άζωτο, Chla, φώσφορος και διαλυµένο οξυγόνο στα νερά του 

κόλπου. Οι αριθµητικές προβλέψεις συγκρίνονται µε περιορισµένες µετρήσεις πεδίου 

πλησίον της επιφάνειας και του πυθµένα από ένα µόνο σταθµό, στο κεντρικό τµήµα του 

όρµου. Σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι οι αριθµητικές προσοµοιώσεις προβλέπουν 
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ικανοποιητικά τις καταγραφές σε όλες τις εποχές του έτους, δίνοντας µια γενική εικόνα 

της ποιότητας των υδάτων στον κόλπο. 

Ο Zhang (2006), συνέκρινε δύο διαφορετικούς αριθµητικούς κώδικες το POM και το 

MIKE 3, µελετώντας την υδροδυναµική συµπεριφορά µιας παράκτιας περιοχής στην 

Σιγκαπούρη. Βασική διαφορά των δύο κωδικών είναι ότι το POM εφαρµόζει σ-

µετασχηµατισµό για την διαχείριση της ελεύθερης επιφάνειας διαιρώντας το βάθος του 

νερού σε ίσα στρώµατα (layers), τόσο σε ρηχά όσο και σε βαθιά νερά, ενώ το MIKE 3 

χρησιµοποιεί πολυστρωµατική κατά το βάθος διακριτοποίηση µε λιγότερα στρώµατα στα 

ρηχά απ’ ότι στα πιο βαθιά νερά. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν συγκρίνονται µε 

µετρήσεις πεδίου και εµφανίζονται σχεδόν παρόµοια όσον αφορά την πρόβλεψη δοµής 

επιφανειακών ρευµάτων, ταχυτήτων και ελεύθερης επιφάνειας µε ελαφρώς καλύτερη 

συµπεριφορά του κώδικα POM, αλλά µε µεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος. 

Οι Greenberg et al. (2007), παρουσίασαν σε άρθρο ανασκόπησης τα σηµαντικότερα 

στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στα αριθµητικά µοντέλα ωκεάνιας και 

παράκτιας κυκλοφορίας. Βασικά θέµατα που εξετάζονται είναι οι θέσεις των ανοικτών 

ορίων στα οµοιώµατα κυκλοφορίας, που θα πρέπει να τοποθετούνται αρκετά έξω από την 

περιοχή ενδιαφέροντος και να συνοδεύονται από διαδικασίες nesting στις περιοχές άµεσου 

ενδιαφέροντος. Επίσης, η ιδιαίτερη µεταχείριση των στενών καθώς και των εγκαρσίων 

ραχών (sills), όπου αυτά εµφανίζονται στο πεδίο επίλυσης, τόσο µε κατάλληλη οριζόντια 

διακριτοποίηση, όσο και µε όσο το δυνατόν καλύτερη αναπαράσταση της ρεαλιστικής 

βαθυµετρίας προκειµένου να προκύπτουν ορθές αριθµητικές προβλέψεις. Τέλος, 

βαθµιδωτή διακριτοποίηση θα πρέπει να γίνεται από την ανοικτή θάλασσα µέχρι την ακτή, 

ενώ θα πρέπει να λαµβάνεται και ιδιαίτερη προσοχή στα δεδοµένα (καταγραφές) που 

αξιοποιούνται στο αριθµητικό µοντέλο. Αυτό γιατί τις περισσότερες φορές οι πεδιακές 

µετρήσεις αντλούνται από τα ρηχά (πχ. καταγραφές παλιρροιών), όπου η επίδραση της 

ακτογραµµής και της ρηχής βαθυµετρίας είναι σηµαντική οδηγώντας σε µη ρεαλιστικές 

προβλέψεις που συνήθως θα χρησιµοποιηθούν στα βαθύτερα για φόρτιση του αριθµητικού 

µοντέλου, όταν επιβάλλεται η ύπαρξη ανοικτών ορίων. 

Οι Vethamony et al. (2007), µελέτησαν την κατανοµή της θερµοκρασίας και της 

αλατότητας στον κόλπο Kachchh. Στα πλαίσια του προγράµµατος µετρήσεων πεδίου 

ICMAM καταγράφηκαν σε 49 σταθµούς κατά µήκος του µεγάλου άξονα του κόλπου 

στοιχεία θερµοκρασιών, αλατοτήτων, ρευµάτων, παλιρροιών, κυµάτων και ιζήµατος, ενώ 

ταυτόχρονα µετρήθηκαν και περιβαλλοντικοί δείκτες της ποιότητας των υδάτων σε όλη 
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την υδάτινη στήλη. Επιπλέον, εφαρµόστηκε ο κώδικας MIKE 3 HD για την προσοµοίωση 

της δοµής θερµοκρασιών και αλατότητας σε όλο το σώµα του κόλπου. Τα αποτελέσµατα 

του αριθµητικού µοντέλου συγκρίθηκαν µε καταγραφές ρευµάτων στο κέντρο του κόλπου, 

καθώς και χρονοσειρές θερµοκρασίας και αλατότητας πιστοποιώντας σε ικανοποιητικό 

βαθµό τις αριθµητικές προβλέψεις. 

 

3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Ο Πατραϊκός κόλπος έχει αποτελέσει το αντικείµενο πολλών ερευνητικών εργασιών, 

προγραµµάτων και µελετών σε διαφορετικούς τοµείς. Οι περισσότερες από τις ερευνητικές 

εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί εµπίπτουν κυρίως στην επιστηµονική περιοχή της 

θαλάσσιας γεωλογίας µε έµφαση στη µελέτη ιζηµάτων και µορφολογίας ακτών στον 

Πατραϊκό κόλπο. Ακολουθούν οι εργασίες που σχετίζονται µε τη ρύπανση, χηµική και 

βιολογική, στη λεκάνη του Πατραϊκού, ενώ πολύ λίγες είναι οι εργασίες που σχετίζονται 

µε τη µελέτη της φυσικής ωκεανογραφίας της περιοχής. Ειδικότερα, στα πλαίσια της 

φυσικής ωκεανογραφίας έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως µετρήσεις στοιχείων της φυσικής 

ωκεανογραφίας, ρευµάτων και παλιρροιών, στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων και 

µελετών. ∆εν υπάρχει όµως τρισδιάστατη αριθµητική προσοµοίωση της υδροδυναµικής 

κυκλοφορίας των υδάτων στην περιοχή, τόσο για τη χειµερινή (βαρότροπη κυκλοφορία), 

όσο και για την καλοκαιρινή περίοδο (βαροκλινή κυκλοφορία).  

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια προσπάθεια συλλογής, ταξινόµησης και παρουσίασης 

των κυριοτέρων εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί στην φυσική λεκάνη του 

Πατραϊκού κόλπου. Σκοπό αποτελεί η αξιοποίηση στοιχείων που δίδονται στις εργασίες 

αυτές προκειµένου να κατανοηθεί η φυσική καταρχάς της περιοχής και στη συνέχεια µε 

βάση µετρήσεις και παρατηρήσεις να δηµιουργηθούν κατάλληλες αρχικές και οριακές 

συνθήκες που θα χρησιµοποιηθούν για τη διεξαγωγή των αριθµητικών προσοµοιώσεων.  

Οι Throckmorton et al. (1973), πραγµατοποίησαν πέντε ερευνητικούς πλόες, στην 

ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού κόλπου (1971-72), µε σκοπό τον εντοπισµό της θέσης 

όπου πραγµατοποιήθηκε η ιστορική ναυµαχία της Ναυπάκτου το 1571. Σηµαντικό 

πρόβληµα στην έρευνα αποτέλεσε ο ακριβής καθορισµός της ακτογραµµής, 400 χρόνια 

πριν, στην περιοχή όπου έγινε η ναυµαχία, δεδοµένου ότι ο ποταµός Αχελώος επέδρασε 

µέσω της στερεοµεταφοράς στη σηµερινή της µορφολογία. Για την αρχική εκτίµηση της 

περιοχής ενδιαφέροντος αξιοποιήθηκαν παλαιότεροι ναυτικοί χάρτες, ενώ η έρευνα 

στηρίχθηκε σε ηχοβολιστικές µεθόδους σάρωσης βυθού (sonar), καθώς και 
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µαγνητοµέτρων. Η χρήση µαγνητοµέτρου για τον εντοπισµό στοιχείων από σίδηρο 

βοήθησε στην απόρριψη των πολλαπλών ευρηµάτων του sonar, οδηγώντας έτσι στην 

περιοχή άµεσου ενδιαφέροντος. Καταδύσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν σε πρώτη φάση, 

αλλά ως προϊόν της έρευνας προέκυψε ένας χάρτης που εδείκνυε τις προσδοκώµενες 

θέσεις της Ναυµαχίας της Ναυπάκτου µε βάση ναυάγια που είχαν εντοπιστεί. Επόµενο 

βήµα ήταν η κατάδυση στις θέσεις αυτές προκειµένου να αποσαφηνιστούν τα ευρήµατα 

που προέκυψαν από την ηχοβολιστική έρευνα και να εντοπιστεί η ακριβής θέση της 

Ναυµαχίας στον Πατραϊκό κόλπο. 

Οι Piper and Panagos (1979), συνέλεξαν πάνω από 160 δείγµατα επιφανειακών 

ιζηµάτων µε σκοπό την κατανόηση της κατανοµής των ιζηµάτων στην επιφάνεια του 

βυθού. Στην εργασία αυτή δίδονται επίσης ορισµένες παρατηρήσεις που αφορούν την 

µορφολογία και τη φυσική ωκεανογραφία του κόλπου. Το µεγαλύτερο στρώµα του 

Πατραϊκού κόλπου καλύπτεται από ένα οµοιόµορφο παχύ στρώµα ιλύος, το οποίο βασικά 

χαρακτηρίστηκε από το εν αιωρήσει υλικό στα νερά των ποταµών Ευήνου, Πύρρου αλλά 

και άλλων µικρότερων, οι οποίοι εκβάλλουν στον κόλπο και κατά το χειµώνα µεταφέρουν 

το σύνολο σχεδόν των προαναφερθέντων ιζηµάτων. Στις περιοχές κοντά στις ακτές 

εντοπίστηκαν άµµος και χάλικες. Η άµµος και οι χάλικες έχουν σωρευτεί εκεί προφανώς 

από τη δράση των κυµάτων. Κοντά στις εκβολές των ποταµών επικρατεί λεπτόκοκκος 

άµµος και πηλός. Στο στενό του Ρίου-Αντιρρίου, τα παλιρροϊκά ρεύµατα έχουν 

αποκαλύψει ράχες του υποβάθρου και έχουν προκαλέσει συγκεντρώσεις άµµου και 

χαλίκων, κυρίως βιογενούς προέλευσης, στα βυθίσµατα.  

Οι Piper et al. (1980), µελέτησαν, στηριζόµενοι σε 55 αναλύσεις θαλασσίων 

δειγµάτων, το δυτικό τµήµα του Κορινθιακού κόλπου, ακριβώς µετά τη θέση του στενού 

Ρίου-Αντιρρίου. Τα δείγµατα είχαν ληφθεί σε βάθος µικρότερο των 90 µέτρων, καθώς και 

στο δελταϊκό και παράκτιο περιβάλλον. Ο Μόρνος και ένας µεγάλος αριθµός από 

µικρότερα υδατορρεύµατα έχουν δηµιουργήσει δέλτα µε τη µορφή αλλουβιακού ριπιδίου 

στα βαθειά νερά του δυτικού τµήµατος του Κορινθιακού κόλπου. Απότοµες προδελταϊκές 

κατωφέρειες δηµιουργούνται από ολίσθηση χαλίκων και άµµου από τα στόµια των 

ποταµών. Ρεύµατα ιλύος αναπτύσσονται πάνω στο θαλασσινό νερό µε επακόλουθο την 

καθίζηση του αιωρούµενου υλικού και την κάλυψη µε αυτό µεγάλου µέρους του πυθµένα 

του κόλπου. Στα νοτιοδυτικά, στο στενό του Ρίου-Αντιρρίου, τα παλιρροϊκά ρεύµατα 

έχουν συγκεντρώσει αµµούχα ιζήµατα µε ευρεία συµµετοχή του οργανικού κόσµου. Η 

ανάπτυξη των ακτών, κάτω από την επίδραση των ανέµων, οι οποίοι πνέουν από τα 
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δυτικά-νοτιοδυτικά ή από τα ανατολικά-νοτιοανατολικά γίνεται κατά µήκος του άξονα του 

κόλπου µε µικρά δέλτα, τα οποία τροποποιούνται σε cuspate forelands. 

Ο Παπαηλιού (1982), πραγµατοποίησε την πρώτη εκτεταµένη ωκεανογραφική έρευνα 

στον Πατραϊκό κόλπο. Πρόκειται για µελέτη φυσικών ωκεανογραφικών παραγόντων του 

Πατραϊκού κόλπου που περιλαµβάνει µελέτη θερµοκρασιών, αλατοτήτων και πυκνοτήτων 

στη φυσική λεκάνη του Πατραϊκού, καθώς και µελέτη ρευµάτων και παλιρροιών. Σκοπός 

της έρευνας ήταν να γίνουν γνωστές οι φυσικές ωκεανογραφικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στον κόλπο, ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για τον προσδιορισµό της 

θέσης του αγωγού διάθεσης λυµάτων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

του ∆ήµου Πατρέων. Η µελέτη ολοκληρώθηκε σε τέσσερις ερευνητικές αποστολές στον 

Πατραϊκό που εκάλυπταν όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε να γίνει ο προσδιορισµός των 

µεταβολών και κατανοµών των φυσικών ιδιοτήτων του νερού κατά τη διάρκεια του έτους. 

Οι αποστολές πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο Αυγούστου 1981, Νοεµβρίου 1981, 

Μαρτίου 1982 και Ιουνίου 1982. Ο Πατραϊκός φαίνεται να εµφανίζει στρωµάτωση την 

περίοδο του Ιουνίου και του Αυγούστου, µε πιο έντονο θερµοκλινές την περίοδο του 

Αυγούστου. Την περίοδο του Νοεµβρίου διακρίνονται δύο υποπερίοδοι. Στις πρώτες 

µέρες, όπου ακόµα επικρατούν οι καλοκαιρινές συνθήκες µε στρωµάτωση και θερµοκλινές 

που έχει µεταφερθεί στα βαθύτερα της υδάτινης στήλης, και στο τέλος του µήνα όπου η 

υδάτινη στήλη αρχίζει να εµφανίζεται πλήρως αναµεµιγµένη. Το καθεστώς αυτό 

συνεχίζεται στους επόµενους, χειµερινούς µήνες, και ολοκληρώνεται στην περίοδο του 

Μαρτίου όπου ο Πατραϊκός κόλπος είναι πλήρως αναµεµειγµένος. Η υδάτινη στήλη 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός οµογενούς στρώµατος θερµοκρασίας, από την 

επιφάνεια µέχρι τον πυθµένα, ο κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση και η ροή θεωρείται 

βαρότροπη. Όσον αφορά τις µεταβολές αλατότητας καταγράφονται αρκετά µικρές µε µια 

διακύµανση στην υδάτινη στήλη που δεν υπερβαίνει το 0,5ο/οο. Καταγραφές µεταβολής 

στάθµης θάλασσας πραγµατοποιούνται στην είσοδο από τα δυτικά του κόλπου, στις θέσεις 

Μαυροµύτη, Τουρλίδα και στα ανατολικά στο Αντίρριο καθώς και στο κέντρο του 

Πατραϊκού, στον λιµένα Πατρών, όπου τοποθετήθηκαν παλιρροϊκοί σταθµοί. Οι µετρήσεις 

των ρευµάτων έγιναν µε χρήση δραγών και ρευµατοµέτρων καθ’ ύψος της υδάτινης 

στήλης 10 και 30 m κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια.  

Οι Piper et al. (1982), µελέτησαν την ποσότητα του ιζήµατος που εναποτίθεται στον 

Πατραϊκό κόλπο µε βάση την µορφολογία της περιοχής, καθώς και τις κλιµατικές 

συνθήκες που επικρατούν. Η έρευνά τους βασίστηκε στις φυσικές διεργασίες που 
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συνέβησαν στην παράκτια ζώνη στη διάρκεια του χειµώνα του 1978-79 µε έµφαση στις 

ακτογραµµές των ποταµών Αχελώου και Ευήνου. Με βάση το πεδίο ανέµου που επικρατεί 

στην περιοχή κυριαρχούν οι νοτιοδυτικοί και βορειοανατολικοί άνεµοι προκαλώντας 

ισχυρά παράκτια ρεύµατα που µεταφέρουν το ίζηµα των ποταµών στον Πατραϊκό κόλπο. 

Ωστόσο, κυρίαρχη αιτία εναπόθεσης ιζήµατος αποτελούν τα ποτάµια µε µέγιστη 

παραγωγή αυτή του Αχελώου που πριν την κατασκευή των φραγµάτων έφτανε το 1,5x106 

m3/ έτος. Μικρότερη είναι η απόδοση ιζήµατος απ’ τον ποταµό Εύηνο που φτάνει τα 

0,3x106 m3/ έτος, ενώ τα παράκτια ρεύµατα µέσω της διάβρωσης που προκαλούν στις 

αµµώδεις ακτογραµµές συνεισφέρουν µόνο 103 m3 ετησίως. Το ίζηµα µεταφέρεται µε τη 

δράση των Ν∆ ανέµων από το δέλτα του Αχελώου προς τα νοτιοανατολικά, ενώ µε τη 

δράση των βορειοανατολικών ανέµων από το δέλτα του Ευήνου προς τα νοτιοδυτικά. 

Έτσι, η µέγιστη ποσότητα ιζήµατος σωρεύεται σε µια ακτίνα µικρότερη των 5 χιλιοµέτρων 

από το δέλτα των ποταµών, δεικνύοντας ότι τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα συνεισφέρουν 

πολύ λίγο στην παράκτια εναπόθεση ιζήµατος.  

Οι Voutsinou-Taliadouri and Satsmadjis (1983), µελέτησαν την ρύπανση µε βάση την 

κατανοµή βαρέων µετάλλων στον Πατραϊκό κόλπο. Τον Αύγουστο του 1980 και τον 

Φεβρουάριο του 1981 συγκεντρώθηκαν δείγµατα ιζήµατος από 21 σταθµούς που 

κάλυπταν όλη τη θαλάσσια λεκάνη του Πατραϊκού. Μέσω φυσικοχηµικών διεργασιών 

εντοπίστηκαν ενώσεις όπως ανθρακικό ασβέστιο, οργανικός άνθρακας και βαρέα µέταλλα 

σε αντιπροσωπευτικό αριθµό δειγµάτων. Επιπλέον, εξετάστηκε το µέγεθος κόκκου του 

ιζήµατος στα δείγµατα που συλλέχθηκαν και βρέθηκαν µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των 

σταθµών δειγµατοληψίας. Αντίστοιχα, µικρές διακυµάνσεις εντοπίστηκαν και στα βαρέα 

µέταλλα σε όλη την έκταση του κόλπου. Μικρή, ωστόσο, ανοδική τάση βαρέων µετάλλων 

φαίνεται να εντοπίζεται στο κέντρο του Πατραϊκού, όπου παρατηρείται και το µέγιστο 

βάθος του. Το επίπεδο των µετάλλων προσεγγίζει εκείνο του ανατολικού Αιγαίου και είναι 

σχεδόν στο µισό εκείνου που εντοπίζεται στον Παγασητικό κόλπο. Ο Πατραϊκός κόλπος 

εµφανίζει µια οµοιόµορφη, µικρή συγκέντρωση βαρέων µετάλλων σε όλη του την έκταση 

που φαίνεται να µην αυξάνει στις θέσεις εκβολής των ποταµών που εισρέουν στον κόλπο, 

καθώς και στη θέση του λιµένα Πατρών.  

Οι Friligos et al. (1985), µελέτησαν ωκεανογραφικά για την περίοδο του Αυγούστου, 

1980 τη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου µε έµφαση στις φυσικοχηµικές παραµέτρους που 

χαρακτηρίζουν τις θαλάσσιες µάζες του. ∆ίδονται µετρηµένες τιµές για το διαλυµένο 

οξυγόνο, την αλατότητα και τις κατανοµές θερµοκρασίας σε χαρακτηριστικές θέσεις όπου 
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πραγµατοποιούνται µετρήσεις σε όλη τη λεκάνη του κόλπου. Εξετάζονται οι µάζες νερού 

που προέρχονται από το Ιόνιο πέλαγος, τον Κορινθιακό κόλπο και εκείνων που εισρέουν 

από το ποτάµιο σύστηµα που τροφοδοτεί µε γλυκό νερό τον Πατραϊκό. Τέλος, γίνεται 

σύγκριση των φυσικοχηµικών παραµέτρων µε συνήθεις τιµές που παρατηρούνται στη 

Μεσόγειο. 

Οι Bogdanos and Satsmadjis (1986), πραγµατοποίησαν τρεις ερευνητικούς πλόες στη 

διάρκεια του Αυγούστου, Νοεµβρίου και Φεβρουαρίου 1980-81 προκειµένου να 

µελετήσουν την ρύπανση στον Πατραϊκό κόλπο. Σε 21 σταθµούς, σε όλη τη λεκάνη του 

Πατραϊκού, εξετάστηκε το µακροβένθος ως µέσο εκτίµησης του επιπέδου ρύπανσης στην 

περιοχή. Γενικά, φαίνεται να µην εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές στα ευρήµατα από 

σταθµό σε σταθµό, ενώ η πανίδα του βυθού φαίνεται να διατηρείται σε φυσιολογικά 

επίπεδα ενδυναµώνοντας την άποψη των χαµηλών επιπέδων ρύπανσης στη λεκάνη του 

Πατραϊκού. Ο εντοπισµός στα δείγµατα υγιούς πανίδας σε όλη την έκταση της περιοχής 

εκπορεύεται κυρίως από την γρήγορη ανανέωση (κυκλοφορία) των υδάτων που 

τροφοδοτούν τον Πατραϊκό µε οξυγόνο και τροφή απ’ την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 

του Ιονίου πελάγους. 

Οι Παπαγεωργίου et al. (1987), συγκέντρωσαν στοιχεία ρευµάτων στον Πατραϊκό 

κόλπο το καλοκαίρι (Αύγουστος) 1980, χρησιµοποιώντας αυτογραφικούς 

ρευµατογράφους. Η µελέτη των χρονοσειρών του διανύσµατος της ταχύτητας των 

ρευµάτων αποκαλύπτει ότι οι ταχύτητες των ρευµάτων είναι, γενικά, ασθενείς. Εξαίρεση 

αποτελεί η περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, όπου οι ταχύτητες των ρευµάτων, που 

καταγράφηκαν είναι υψηλές (µέχρι 100 cm/sec). Παραµένοντα ρεύµατα 

αντιπροσωπευτικά, διαφόρων, µακράς χρονικής διάρκειας, µετεωρολογικών συνθηκών, 

είναι ασθενή (< 10 cm/sec). Η παραµένουσα κυκλοφορία στο στρώµα πυθµένα συνίσταται 

στην είσοδο νερού από το Ιόνιο πέλαγος κατά µήκος της νότιας ακτογραµµής. Έξοδος 

νερού προς την ανοικτή θάλασσα λαµβάνει χώρα κατά µήκος της βόρειας ακτής. Οι 

παλιρροϊκές δυνάµεις και η µορφολογία της περιοχής είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες 

που επιδρούν στη διαµόρφωση πεδίων ροής.  

Ο Friligos (1987), µελέτησε τη συγκέντρωση θρεπτικών στον Πατραϊκό κόλπο. 

Πρόκειται για ωκεανογραφική µελέτη σε διάφορους σταθµούς στον Πατραϊκό κόλπο όπου 

καταγράφονται µετρηµένες τιµές και συγκρίνονται µε άλλες περιπτώσεις µελετών ως προς 

το επίπεδο ρύπανσης.  
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Οι Lascaratos et al. (1989), µελέτησαν σειρά 152 δορυφορικών θερµοφωτογραφιών, 

ΝΟΑΑ-6 και ΝΟΑΑ-7, οι οποίες ελήφθησαν για το συγκρότηµα Πατραϊκού, Κορινθιακού 

και κόλπου της Ναυπάκτου, για µια περίοδο 18 µηνών από τον Ιούνιο του 1981 έως το 

Νοέµβριο του 1982. Κύριο στόχο αποτέλεσε η εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων για τη 

δοµή της κυκλοφορίας στους τρεις κόλπους, καθώς και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε 

θεωρητικά µοντέλα. Η µελέτη των θερµοφωτογραφιών έδειξε την δηµιουργία κυκλωνικής 

συµπεριφοράς, τόσο για την βαρότροπη όσο και για τη βαροκλινή ροή στους δύο κύριους 

κόλπους, Πατραϊκό και Κορινθιακό, ενώ εντοπίστηκαν αναβλύσεις (upwellings) στις 

βορειοανατολικές ακτές του κόλπου της Ναυπάκτου. Όσον αφορά την κατανοµή της 

θερµοκρασίας φαίνεται ο Πατραϊκός να εµφανίζει στο κέντρο του σταθερά µία πιο ψυχρή 

ζώνη η οποία εκτείνεται και παγιώνεται κατά την περίοδο του φθινοπώρου. Αντίστοιχη 

ψυχρή ζώνη εµφανίζεται και στο κέντρο του Κορινθιακού κόλπου, ενώ στον κόλπο της 

Ναυπάκτου η θερµοκρασία εµφανίζεται περισσότερο οµογενής. Η δοµή της κυκλοφορίας 

που παρατηρήθηκε από τη χρήση των θερµοφωτογραφιών συγκρίθηκε µε θεωρητικά 

µοντέλα που προβλέπουν κυκλωνική συµπεριφορά, δηµιουργία θερµοκλινούς και πιθανές 

θέσεις αναβλύσεων µε βάση τη διεύθυνση και φορά του ανέµου, την βαθυµετρία και τη 

διαφορά κατά την οριζόντια διεύθυνση της επιφανειακής θερµοκρασίας. Τα αποτελέσµατα 

της σύγκρισης βρέθηκαν σε καλή συµφωνία πιστοποιώντας τις παρατηρήσεις µε βάση τις 

προβλέψεις των θεωρητικών µοντέλων. 

Ο Αχιλλεόπουλος (1990), µελέτησε τον τρόπο διάδοσης του παλιρροϊκού κύµατος, σε 

κόλπους και διαύλους της δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στον Πατραϊκό κόλπο και τον 

δίαυλο της Λευκάδας. Αξιοποιήθηκαν καταγραφές µεταβολής στάθµης της ελεύθερης 

επιφάνειας από σταθµούς, µε σκοπό τον διαχωρισµό της αστρονοµικής και 

µετεωρολογικής συνιστώσας των µεταβολών της στάθµης και µελετήθηκε ο τρόπος 

επίδρασης των βαροµετρικών συστηµάτων στη διαµόρφωση της µετεωρολογικής 

συνιστώσας τους. Για τον Πατραϊκό κόλπο αξιοποιήθηκαν οι καταγραφές στους 

παλιρροϊκούς σταθµούς που αναφέρονται στην µελέτη Παπαηλιού (1982). Η αρµονική 

ανάλυση της αστρονοµικής παλίρροιας οδήγησε στον προσδιορισµό των αρµονικών 

σταθερών (Η, φ) των κυριοτέρων παλιρροϊκών συνιστωσών. Επιπλέον για τον Πατραϊκό 

κόλπο περιγράφηκε ο τρόπος διάδοσης των κυµάτων Μ2 και Κ1, εκτιµήθηκαν οι ταχύτητες 

των παλιρροϊκών ρευµάτων και προβλέφθηκε η παλιρροϊκή µεταβολή της στάθµης της 

θάλασσας στο στενό Ρίου-Αντιρρίου. 
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Οι Fragopoulu and Lykakis (1990), εξέτασαν στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου 

την κατακόρυφη κατανοµή του ζωοπλαγκτού στη φάση της στρωµάτωσης. Εξετάστηκαν 

στοιχεία από τρεις δειγµατοληπτικές περιόδους Μάιος, Ιούλιος και Σεπτέµβριος 1985, 

κυρίως ως προς την αποδηµία µικροοργανισµών σε σχέση µε την ανάπτυξη του 

θερµοκλινούς. ∆ίδονται στοιχεία για το ζωικό πλήθος και τη συγκέντρωσή του µε βάση 

την θέση του θερµοκλινούς στην υδάτινη στήλη, καθώς και η κατανοµή της στρωµάτωσης 

στον Πατραϊκό κόλπο την περίοδο του Ιουλίου, όπου αναπτύσσεται το πιο έντονο 

θερµοκλινές (~ 8 οC) από τις περιόδους που εξετάστηκαν. Οι µικροοργανισµοί φαίνεται να 

τείνουν σε µετανάστευση προς την περιοχή του θερµοκλινούς, δηλαδή στα πρώτα 30 

µέτρα της υδάτινης στήλης, δηµιουργώντας έτσι µια συσχέτιση µεταξύ συγκέντρωσης 

ζωικών πληθυσµών και θέσης θερµοκλινούς κατά τους θερινούς µήνες.  

Οι Chronis et al. (1991), µελέτησαν τη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου, από γεωλογική 

σκοπιά προκειµένου να εξάγουν συµπεράσµατα για τη δοµή και την προέλευση των 

ιζηµάτων που καλύπτουν τον πυθµένα του Πατραϊκού κόλπου. Τα δεδοµένα συλλέχτηκαν 

από δύο εξορµήσεις στον Πατραϊκό στις οποίες συγκεντρώθηκαν δείγµατα ιζήµατος από 

τα επιφανειακά αλλά και τα βαθύτερα στρώµατα του πυθµένα του. Τα δεδοµένα των νέων 

δειγµάτων συνεκτιµήθηκαν µε παλαιότερες µελέτες των Piper and Panagos (1979) και 

προέκυψαν συµπεράσµατα για την δοµή της γεωλογίας του κόλπου. Γενικά, η µορφολογία 

του Πατραϊκού επηρεάστηκε κυρίως από τεκτονικές καθιζήσεις, ενώ τα δέλτα των 

ποταµών Αχελώου και Ευήνου ευθύνονται για την γεωλογική δοµή κυρίως στην είσοδο 

του κόλπου που οριοθετείται από το άκρο Αράξου και την Τουρλίδα. Συγκεκριµένα, το 

ίζηµα που µεταφέρεται από τους Ποταµούς δηµιουργεί µια ρηχή είσοδο (< 45 m) στο 

δυτικό άνοιγµα προς το Ιόνιο, αποµονώνοντας ουσιαστικά τον Πατραϊκό κόλπο. Αντίθετα, 

στα ανατολικά του κόλπου φαίνεται η γεωλογική δοµή να επηρεάζεται κυρίως από τα 

παλιρροϊκά ρεύµατα στο στενό Ρίο-Αντίρριο και λιγότερο από τεκτονικά αίτια ή 

εναπόθεση ιζήµατος από τους ποταµούς.  

Οι Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλος, Χατζηθεοδώρου et al. (1989-1992), στα 

πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος για το έργο της ζεύξης του στενού Ρίου-Αντιρρίου, 

πραγµατοποίησαν µετρήσεις πεδίου στην εγγύς περιοχή του στενού µε σκοπό την µελέτη 

της ευστάθειας και µηχανικής συµπεριφοράς της παράκτιας ζώνης, καθώς και της 

ωκεανογραφίας της περιοχής. Όσον αφορά τη µελέτη των θαλασσίων ρευµάτων 

αξιοποιήθηκαν προγενέστερα στοιχεία µετρήσεων (ΕΚΘΕ, 1986-87), καθώς και 

ρευµατοµετρήσεις του προγράµµατος που εκπονήθηκε για το έργο της ζεύξης του στενού 
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σε δύο σταθµούς που τοποθετήθηκαν περίπου στο κέντρο του στενού, στον άξονα του 

έργου. Πραγµατοποιήθηκαν ρευµατοµετρήσεις σε τρεις περιόδους Αύγουστο-Οκτώβριο 

1991, ∆εκέµβριο-Φεβρουάριο 1992 και Φεβρουάριο-Απρίλιο 1992. Το µέγιστο 

αναµενόµενο ανεµογενές ρεύµα, στο µέσο του στενού, εκτιµάται ότι θα είναι 1,2 m/s. Το 

µέγιστο αναµενόµενο παλιρροϊκό ρεύµα, στο µέσον του στενού, εκτιµάται ότι θα είναι 2.1 

m/s. Αν τα δύο παραπάνω συµβούν ταυτόχρονα το συνολικό ρεύµα µπορεί να φτάσει και 

να υπερβεί τα 3 m/s. Τα µεγέθη αυτά αντιστοιχούν σε στιγµιαίες µέγιστες τιµές, ενώ η 

συνολική µέγιστη ωριαία τιµή ρεύµατος εκτιµάται σε 2,2 m/s. Επιπλέον, στα πλαίσια του 

ερευνητικού προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε έρευνα παλιρροιών και θαλασσίων 

σεισµικών κυµάτων στην περιοχή. Μετρήσεις παλιρροιών, κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκαν στο Ρίο, στην Ναύπακτο και το λιµάνι Πατρών 

(καταγραφές στάθµης θάλασσας), ενώ ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν και στοιχεία από την 

Υδρογραφική Υπηρεσία για τον σταθµό της Πάτρας την περίοδο Αυγούστου 1986-Ιούλιο 

1987. Το παλιρροϊκό κύµα στην περιοχή είναι ηµι-ηµερήσιου τύπου και κατά την διάδοσή 

του στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο οδηγείται σε συνθήκες σχηµατισµού “στάσιµου 

κύµατος” µε θέσεις ανάκλασης την ευρύτερη περιοχή του στενού και τον µυχό του 

Κορινθιακού κόλπου, γεγονός που συµπεραίνεται από τα µεγέθη της παλίρροιας στις 

περιοχές αυτές. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις µετρήσεις το παλιρροϊκό εύρος αυξάνει από το 

δυτικό προς το ανατολικό τµήµα του Πατραϊκού κόλπου, λαµβάνοντας µέγιστες τιµές 

στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου. 

Οι Αντωνόπουλος et al. (1992), µελέτησαν το πεδίο ανέµου, τις φυσικοχηµικές 

παραµέτρους του θαλασσινού νερού, καθώς και το δυναµικό της βιολογικής ρύπανσης 

στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος για το 

έργο της ζεύξης. Όσον αφορά το πεδίο ανέµου µελετήθηκε η ένταση, η διεύθυνση και η 

συχνότητα εµφάνισης µε βάση καταγραφές από προϋπάρχοντες σταθµούς, καθώς και 

µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ακριβώς στο ακρωτήριο του Ρίου για τις ανάγκες του 

συγκεκριµένου προγράµµατος. Επικρατούντες είναι οι άνεµοι που έρχονται από τα 

ανατολικά (βόρειοι ανατολικοί έως ανατολικοί) που φθάνουν µέχρι και 9 Bf και από τον 

δυτικό τοµέα που φθάνουν µέχρι 8 Bf.  Ωστόσο, οι συνήθεις άνεµοι δεν ξεπερνούν τα 3 

Bf. Ο ανατολικός τοµέας, από βόρεια ανατολικά έως νότια ανατολικά, περιλαµβάνει τους 

συχνότερους ανέµους µε περίπου το 52% του συνόλου και ακολουθεί ο δυτικός τοµέας, 

από νότια δυτικά έως βόρεια δυτικά µε περίπου το 30% του συνόλου. Για τη µελέτη των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και δειγµατοληψίες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 - 52 -

θαλασσινού νερού σε 10 σηµεία (σε αποστάσεις 500 m περίπου) στην περιοχή του στενού 

και για 3 χαρακτηριστικά βάθη στην υδάτινη στήλη (1, 20 και 50 m). Οι προβλεπόµενες 3 

δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούλιο και Νοέµβριο του 1991 και τον Απρίλιο 

του 1992. Προσδιορίστηκαν παράµετροι όπως η θερµοκρασία, η αλατότητα, η 

αγωγιµότητα, το pH, το διαλυµένο οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, τα χλωριόντα, τα 

θειικά, τα αιωρούµενα σωµατίδια και η θολότητα. Επιπλέον, µελετήθηκε το δυναµικό 

βιολογικής ρύπανσης επί ύφαλων κατασκευών. Εγκαταστάθηκαν τρεις σταθµοί 

παρατήρησης, ένας στη ζώνη διαβροχής, ένας υποπλέων σε βάθος 23 m από την επιφάνεια 

της θάλασσας και ένας στον πυθµένα σε βάθος περίπου 37 m. Στους σταθµούς 

αναρτήθηκαν δοκίµια που ανελκύθηκαν κατά περιόδους και εξετάστηκαν τα είδη και η 

ποσότητα των βιολογικών επικαθηµάτων καθώς και οι φυσικές τους ιδιότητες.  

Οι Demetracopoulos et al. (1994), στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος για το 

έργο της ζεύξης του στενού Ρίου-Αντιρρίου, µελέτησαν το ύψος κύµατος που είναι 

δυνατόν να προκύψει στην περιοχή του στενού από ενδεχόµενο tsunami που µπορεί να 

προκληθεί στον Κορινθιακό κόλπο. Με βάση διαθέσιµα δεδοµένα από tsunami και 

εντάσεων σεισµού που έχουν παρατηρηθεί στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εν γένει στη 

Μεσόγειο, πραγµατοποίησαν στατιστική ανάλυση µε σκοπό την εκτίµηση του 

προσδοκώµενου ύψους κύµατος που µπορεί να προκύψει στην άµεση γειτονία του στενού 

Ρίου-Αντιρρίου, για διάφορες πιθανότητες εµφάνισης σεισµικών επεισοδίων και 

πρόκλησης tsunami στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου. Ταυτόχρονα, 

ανέπτυξαν και εφάρµοσαν ένα δισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο για την προσοµοίωση 

tsunami που προκαλείται από σεισµική διέγερση. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα για την 

πρόβλεψη του ύψους κύµατος, για κάθε επεισόδιο σεισµού, συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα 

που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση και βρέθηκαν σε καλή συµφωνία. Επιπλέον, 

µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα για τα ύψη κύµατος που έχουν προκύψει από tsunami 

στην περιοχή και την συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση αλλά και την αριθµητική προσοµοίωση πιστοποιήθηκε η αξιοπιστία 

του αριθµητικού οµοιώµατος για την προσοµοίωση κυµάτων tsunami. 

Ο Tsimplis (1994), ανέλυσε καταγραφές από το δίκτυο των 20 παλιρροϊκών σταθµών 

που είναι εγκατεστηµένοι στους ελληνικούς λιµένες και υπολόγισε τις κύριες ηµερήσιες 

και ηµι-ηµερήσιες αρµονικές συνιστώσες για κάθε σταθµό. Οι αναλύσεις βασίστηκαν σε 

καταγραφές 7 ετών από το 1982-88. Στο σταθµό της Πάτρας παρατηρούνται από τις 

µέγιστες τιµές των αρµονικών συνιστωσών µαζί µε το σταθµούς που είναι εγκατεστηµένοι 
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στον Κορινθιακό κόλπο (σταθµός Ποσειδωνίας) και τον βόρειο Ευβοϊκό (σταθµός 

Χάλκης). Στον Πατραϊκό κόλπο η παλίρροια είναι ηµι-ηµερήσιου τύπου, µε δύο πλήµµες 

και δυο ρηχίες ανά ηµέρα, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι φαινόµενα 

συντονισµού που συνοδεύουν την διάδοση του παλιρροϊκού κύµατος εντός του κόλπου. 

Οι Hasiotis et al. (1996), διεξήγαγαν λεπτοµερή ωκεανογραφική και γεωφυσική 

έρευνα στην νοτιοανατολική παράκτια ζώνη του Πατραϊκού κόλπου µε δύο κύριους 

στόχους: την αναγνώριση των γεωλογικών χαρακτηριστικών του πυθµένα, όπου θα 

κατασκευάζονταν ο αγωγός διάθεσης λυµάτων της πόλης των Πατρών και την µελέτη της 

υδροδυναµικής κυκλοφορίας στην εγγύς περιοχή, προκειµένου να ελεγχθεί η ικανότητα 

του αποδέκτη στη διάχυση και µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων της πόλης. Στον 

πυθµένα εντοπίστηκε ένα ενεργό πεδίο κρατήρων η δράση του οποίου συνδυάστηκε µε τη 

σεισµική δράση στην περιοχή. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της µελέτης σηµειώθηκε 

ισχυρός σεισµός (5,4 της κλίµακας Richter) ο οποίος µε βάση καταγραφές στην υδάτινη 

στήλη συνοδεύτηκε από αύξηση της θερµοκρασίας κοντά στον πυθµένα (~ 10m) που 

ξεπέρασε τους 6 οC. Το πεδίο κρατήρων µελετήθηκε, όσον αφορά τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά και την έκτασή του και παρατηρήθηκε µε µεγαλύτερη ακρίβεια η 

ενεργοποίησή του σε σχέση µε την ύπαρξη σεισµικών επεισοδίων στην περιοχή. Φαίνεται 

ότι υπάρχει σχέση της µεταβολής της θερµοκρασίας µε την ύπαρξη σεισµικής ακολουθίας 

στην περιοχή του Πατραϊκού, ενώ επιπλέον το πεδίο κρατήρων και η παρατήρησή του 

µπορούν να αποτελέσουν στο µέλλον ένα µέσο τόσο για την πρόβλεψη σεισµικών 

συµβάντων, όσο και για την εκτίµηση τους. 

Οι Poulos et al. (1996), µελέτησαν την ωκεανογραφία και ειδικότερα τη διαµόρφωση 

των ιζηµάτων στον πυθµένα του Κορινθιακού κόλπου. Πρόκειται για µελέτη που 

βασίστηκε αποκλειστικά σε µετρήσεις πεδίου, στο κύριο µέρος του Κορινθιακού όπου 

παρατηρείται και το µεγαλύτερο βάθος του (> 900 m). Συλλέχτηκαν δείγµατα ιζηµάτων 

από διάφορα βάθη και µετρήθηκαν τα θαλάσσια ρεύµατα στον πυθµένα του κόλπου. 

Παρατηρήθηκαν αρκετά µικρές ταχύτητες ρευµάτων (< 8 cm/s) οι οποίες δεν είναι ικανές 

να προκαλέσουν στερεοµεταφορά. Επιπλέον, οι διευθύνσεις των ρευµάτων φαίνεται να 

είναι τέτοιες που δικαιολογούν την δηµιουργία ενός κυκλωνικού στροβίλου, στο κεντρικό 

τµήµα του Κορινθιακού κόλπου, αντίστοιχο µε εκείνο που αναφέρεται από τους 

Lascaratos et al. (1989) κατά τη µελέτη θερµοφωτογραφιών. Όσον αφορά την δοµή των 

ιζηµάτων γίνονται συγκρίσεις µε παλαιότερες εργασίες και εξάγονται γενικότερα 

συµπεράσµατα από την εναπόθεση ιζήµατος σε κάθε περιοχή. Τέλος, σε όλη την εργασία 
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γίνεται αντιληπτή η απουσία µιας γενικότερης µελέτης κυρίως όσον αφορά την 

ωκεανογραφία της περιοχής και ειδικότερα τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την 

ανανέωση των υδάτων του κόλπου. Συγκεκριµένα, την ανταλλαγή µεταξύ Πατραϊκού, 

Ιονίου και Κορινθιακού κόλπου µέσω του στενού καθώς και τη γενικότερη δοµή της 

κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών. 

Οι Drakopoulos and Lascaratos (1998), µελέτησαν το συγκρότηµα Πατραϊκού-

Κορινθιακού κόλπου για την ανάπτυξη εσωτερικών κυµάτων κατά τη φάση της 

στρωµάτωσης. Τοποθετήθηκαν τρεις σταθµοί καταγραφής, δύο στην περιοχή του στενού 

Ρίου-Αντιρρίου και ένας στην περιοχή Χιλιαδού, ανατολικά του κόλπου της Ναυπάκτου. 

Παρατηρήθηκαν εσωτερικά κύµατα στην περιοχή του στενού τα οποία προκαλούνται από 

την διάδοση της παλίρροιας που αλληλεπιδρά µε την απότοµα µεταβαλλόµενη βαθυµετρία 

της περιοχής του στενού. Συγκεκριµένα, εσωτερικά κύµατα ηµι-ηµερήσιου τύπου 

προκαλούνται στη θέση του στενού µε µέγιστο εύρος 3 µέτρα κατά τη φάση των συζυγιών, 

όπως δείχνουν οι θερµοκρασιακές σηµειακές καταγραφές. Τα εσωτερικά κύµατα 

µειώνονται σε εύρος κατά το βάθος λόγω δράσης της τριβής του πυθµένα. 

Οι Παπαθεοδώρου και Κοντόπουλος (1998), εφάρµοσαν την µέθοδο του “McLaren”, 

σε κοκοµετρικά δεδοµένα του Πατραϊκού και Αµβρακικού κόλπου, προκειµένου να 

εκτιµήσουν την διεύθυνση µεταφοράς των ιζηµάτων του πυθµένα. Μια κυκλωνική 

διεύθυνση µεταφοράς ιζηµάτων διαπιστώθηκε στο µεγαλύτερο τµήµα του Πατραϊκού 

κόλπου, η οποία είναι σύµφωνη µε τη γενική κυκλοφορία των υδάτων του. Ειδικότερα, για 

τον Πατραϊκό κόλπο αναλύθηκαν συνολικά δέκα ακολουθίες ιζηµάτων. Στο δυτικό τµήµα 

του κόλπου διαπιστώθηκε µια σαφής τάση µεταφοράς µε διεύθυνση από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά. Κατά µήκος των ΝΑ-ικών ακτών του, µε βάση τις αναλύσεις δειγµάτων, 

παρατηρήθηκε µια σαφή µεταφορά ιζηµάτων προς τα ΒΑ-ικά. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

εξασθένηση του µηχανισµού µεταφοράς των ιζηµάτων σε διεύθυνση αποµάκρυνσης από 

την ακτή. Κοντά στο στενό Ρίου-Αντιρρίου δεν προτάθηκε κυρίαρχη διεύθυνση 

µεταφοράς εξαιτίας της µεταβαλλόµενης διεύθυνσης των ρευµάτων που επικρατούν στο 

στενό. Η αποτύπωση των διευθύνσεων µεταφοράς όλων των ακολουθιών δειγµάτων 

υποστηρίζει µια σαφή κυκλωνική µεταφορά των ιζηµάτων στο µεγαλύτερο τουλάχιστο 

τµήµα του Πατραϊκού κόλπου, η οποία φαίνεται να είναι συµβατή µε την γενικότερη 

κυκλοφορία των υδάτων του Πατραϊκού, όπως αυτή έχει παρατηρηθεί από άλλους 

ερευνητές. 
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Οι Stefatos et al. (1999), µελέτησαν τον βυθό του Πατραϊκού κόλπου και του κόλπου 

των Εχινάδων νήσων µε σκοπό να εκτιµήσουν την συγκέντρωση απορριπτόµενων και 

φερτών στοιχείων (σκουπιδιών) στον πυθµένα των δύο αυτών ελληνικών θαλασσών. 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο ερευνητικούς πλόες, µια τον Νοέµβρη του 1997 για τον 

Πατραϊκό κόλπο και η δεύτερη τον Μάιο του 1998 στον κόλπο των Εχινάδων. Η 

συγκέντρωση των σκουπιδιών στον πυθµένα των δύο κόλπων υπολογίστηκε σε όρους 

αντικειµένων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Στον Πατραϊκό εντοπίστηκαν 240 αντικείµενα/ 

Km2, ενώ στον κόλπο των Εχινάδων 89 αντικείµενα/ Km2. Από τα υλικά που 

εντοπίστηκαν το µεγαλύτερο ποσοστό κατείχε το πλαστικό µε συγκέντρωση περίπου στο 

80% και για τους δύο κόλπους και ακολουθούσε το µέταλλο µε ποσοστό της τάξης του 

8%. Η κύρια πηγή των σκουπιδιών φαίνεται να είναι στη χερσαία ζώνη. Στη συνέχεια τα 

απορρίµµατα µεταφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον µέσω των ποταµών και των 

εφήµερων υδατορρευµάτων που εισρέουν στους δυο κόλπους.  

Οι Kalpaxis et al. (2004), µελέτησαν µε χρήση βιολογικών δεικτών το επίπεδο 

ρύπανσης στον Πατραϊκό κόλπο. Θεωρήθηκε ως περιοχή αναφοράς, όπου τα επίπεδα 

ρύπανσης ήταν χαµηλά, η θαλάσσια περιοχή της Ιτέας στον Κορινθιακό κόλπο και προς 

εξέταση δύο θέσεις στον Πατραϊκό κόλπο. Η πρώτη θέση καθορίστηκε στην εκβολή του 

ποταµού Γλαύκου και η δεύτερη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Βασιλείου. 

Εµβαπτίστηκαν σε τρεις περιόδους (Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος 2001) βιολογικοί 

δείκτες που στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν ένα είδος µυδιών που µπορούν ταυτόχρονα 

να επιβιώνουν σε ρυπασµένες και µη περιοχές. Αφού παρέµειναν σε βάθος περίπου 3-10 

m ανασύρθηκαν µετά την παρέλευση ενός µήνα και εξετάστηκαν ως προς την 

προσρόφηση βαρέων µετάλλων και άλλων ρυπογόνων χηµικών ουσιών. Ταυτόχρονα 

εξετάστηκε και δείγµα ιζήµατος για την κάθε περίοδο που συλλέχτηκε από τον κάθε 

σταθµό παρατήρησης. Συµπερασµατικά, και για τους δύο σταθµούς η συγκέντρωση σε 

βαρέα µέταλλα εντοπίζεται αυξηµένη τόσο στα οστρακόδερµα που χρησιµοποιήθηκαν όσο 

και στα δείγµατα ιζήµατος που συλλέχτηκαν από τους δύο σταθµούς παρατήρησης.  

Οι Marinaro et al. (2006), µελέτησαν διεξάγοντας µετρήσεις πεδίου την συσχέτιση της 

έκλυσης αερίων (CH4 και H2S) από κρατήρες διαφυγής αερίων στον πυθµένα του 

Πατραϊκού κόλπου, µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας και της πίεσης στην στήλη του 

νερού. Καταγράφηκε για µακρό διάστηµα η έκλυση αερίων από κρατήρα (θύλακα) στον 

πυθµένα του Πατραϊκού σε βάθος 42 m, και παρατηρήθηκε ποιοτικά σε πρώτη φάση ότι οι 

υψηλές τιµές έκλυσης CH4 και H2S συνοδεύονται από απότοµες και ταυτόχρονες πτώσεις 
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της θερµοκρασίας και της πίεσης στην ίδια θέση της υδάτινης στήλης. Η παρατήρηση της 

έκλυσης αερίου από κρατήρες στον πυθµένα του κόλπου αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

παραπέρα συσχέτιση των φαινοµένων αυτών µε γεωδυναµικές, ωκεανογραφικές και 

ατµοσφαιρικές µεταβολές που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού 

κόλπου. 

Η Παντίσκα (2007), µελέτησε την δισδιάστατη, βαρότροπη, υδροδυναµική 

κυκλοφορία στον Πατραϊκό κόλπο µε χρήση του αριθµητικού µοντέλου MIKE 21. 

Μελετήθηκε η ανεµογενής και παλιρροϊκή κυκλοφορία και εξήχθησαν συµπεράσµατα για 

την δισδιάστατη υδροδυναµική συµπεριφορά του Πατραϊκού κόλπου, του στενού Ρίου-

Αντιρρίου καθώς και τµήµατος του δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Για την αριθµητική 

προσοµοίωση αξιοποιήθηκαν στοιχεία από προγενέστερες εργασίες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στον Πατραϊκό, κυρίως για την κατασκευή των αρχικών και οριακών 

συνθηκών που απαιτούνταν για την διεξαγωγή των αριθµητικών προσοµοιώσεων. Η 

εργασία αυτή αποτελεί και την πρώτη προσπάθεια αριθµητικής προσοµοίωσης της 

κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο µε χρήση δισδιάστατου αριθµητικού 

οµοιώµατος.  

Οι Leotsinidis and Sazakli (2008), µελέτησαν δείγµατα ιζήµατος από έξι ελληνικούς 

λιµένες στους οποίους επρόκειτο να γίνει βυθοκόρηση και τα υλικά να απορριφθούν στη 

θάλασσα. Η ποιότητα των ιζηµάτων εκτιµήθηκε µε διαφορετικά κριτήρια τόσο σύµφωνα 

µε γενικές οδηγίες ποιότητας ιζηµάτων, όσο και µε βάση δείκτες µόλυνσης που 

εντοπίστηκαν στα δείγµατα. Μεταξύ των σταθµών που εξετάστηκαν ήταν και τέσσερις 

περιοχές στην ευρύτερη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου. Με βάση τα κριτήρια της οδηγίας 

για την ποιότητα του ιζήµατος (SQGs) ο Πατραϊκός φαίνεται να βρίσκεται σε χαµηλό έως 

µέσο επίπεδο ρύπανσης, ενώ αντίθετα µε βάση το βαθµό ρύπανσης φαίνεται ο Πατραϊκός 

να είναι σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης από βαρέα µέταλλα. 

Οι Koutsodendris et al. (2008), µελέτησαν την αφθονία, την σύνθεση και την πηγή 

προέλευσης των σκουπιδιών που καταµετρήθηκαν στον πυθµένα τεσσάρων κόλπων στον 

ελληνικό χώρο. Πρόκειται για εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον πυθµένα 

του Πατραϊκού κόλπου, του Κορινθιακού, του κόλπου των Εχινάδων και του Λακωνικού 

κόλπου. Εν γένει η πυκνότητα των σκουπιδιών κυµαίνονταν από 72-437 τεµάχια/km2. 

Ειδικότερα, για τον Πατραϊκό κόλπο φαίνεται να µεταβάλλεται η προέλευση των 

απορριµµάτων από τον δυτικό προς τον κεντρικό και ανατολικό Πατραϊκό. Συγκεκριµένα, 

στο δυτικό τµήµα του Πατραϊκού, στο άνοιγµα προς το Ιόνιο, η προέλευση των 
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σκουπιδιών είναι κυρίως από τη ναυσιπλοΐα ενώ στο κέντρο του η απόρριψη προέρχεται 

από τη χερσαία κατοικηµένη ζώνη, καθώς και τις απορροές των ποταµών. Εφαρµόστηκαν 

διάφορες µέθοδοι διαχωρισµού, προέλευσης και σύστασης των απορριµµάτων οδηγώντας 

σε συµπεράσµατα, κυρίως χρήσιµα για τις αρχές κάθε περιοχής, προκειµένου να 

διατυπωθούν σχέδια και δράσεις ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο απόρριψης σκουπιδιών 

στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

Εκτός από τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές έχουν αξιοποιηθεί στην παρούσα 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή και ένα πλήθος εργασιών που δεν παρουσιάζονται εδώ, αλλά 

αναφέρονται ξεχωριστά στα επιµέρους Κεφάλαια. Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας ανά 

κεφάλαιο έγινε για πρακτικούς λόγους µε σκοπό ο αναγνώστης να µπορεί να ανατρέξει 

στις πηγές ευκολότερα κατά την µελέτη των Κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Παρουσίαση και Πιστοποίηση του Αριθµητικού 

Κώδικα 
 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρισδιάστατος αριθµητικός κώδικας MIKE 3 
FM(HD) που εφαρµόστηκε για την αριθµητική προσοµοίωση της υδροδυναµικής 
κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου. ∆ίδονται οι εξισώσεις RANS σε περιστρεφόµενο 
σύστηµα καρτεσιανών και σ-συντεταγµένων, καθώς και στοιχεία της αριθµητικής µεθόδου 
που χρησιµοποιείται για την αριθµητική επίλυση. Επιπλέον, πριν την εφαρµογή του στην 
πολύπλοκή λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου ο κώδικας πιστοποιείται σε σχέση µε δύο 
προβλήµατα ελέγχου, χαρακτηριστικά της υδροδυναµικής, παράκτιας κυκλοφορίας που 
πρόκειται να µελετηθεί. Αρχικά, µελετάται αριθµητικά η τρισδιάστατη ανεµογενής, 
οµογενής κυκλοφορία σε µικρή ορθογωνική λίµνη και τα αριθµητικά αποτελέσµατα 
συγκρίνονται µε πειραµατικά δεδοµένα των Baines & Knapp (1965), καθώς και 
αναλυτικές εκφράσεις πιστοποιώντας την ικανότητα του κώδικα στην προσοµοίωση της 
ανεµογενούς ροής. Στη συνέχεια, µελετάται η τυρβώδης ροή σε ανοικτό αγωγό µε ήπια 
κλίση πυθµένα και ελέγχεται η ικανότητα του κώδικα στη διαχείριση των ανοικτών ορίων 
και στην πρόβλεψη της τελικής διαµόρφωσης της ελεύθερης επιφάνειας. Τα αριθµητικά 
αποτελέσµατα που προκύπτουν συγκρίνονται µε αναλυτικές εκφράσεις, καθώς και 
αριθµητικά δεδοµένα για το ίδιο ακριβώς πρόβληµα που µελετήθηκε µε τον κώδικα 
FLUENT. Οι αριθµητικές προβλέψεις αποδεικνύουν την ικανότητα του κώδικα στη 
µελέτη της ροής µε µεταβαλλόµενη ελεύθερη επιφάνεια. Και για τα δύο προβλήµατα 
ελέγχου προκύπτουν ικανοποιητικά αριθµητικά αποτελέσµατα πιστοποιώντας το γεγονός 
ότι ο τρισδιάστατος αριθµητικός κώδικας µπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά τη ροή υπό 
συνθήκες ανέµου και παλίρροιας, φαινόµενα που προκαλούν αποκλειστικά, σχεδόν, την 
υδροδυναµική κυκλοφορία των υδάτων. 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΑ 

4.1 Ο ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ MIKE 3 FM (HD) 

Ο κώδικας MIKE 3 Flexible Mesh (Hydrodynamic Module) βασίζεται στη 

χρησιµοποίηση ενός ευπροσάρµοστου (flexible), µη δοµηµένου υπολογιστικού πλέγµατος 

στην οριζόντια διεύθυνση και καρτεσιανού στην κατακόρυφη, µε σκοπό την ακριβέστερη 

αριθµητική προσοµοίωση ροών µε γεωµετρίες ωκεανογραφικής κλίµακας, σε παράκτια 

περιβάλλοντα ή δέλτα ποταµών. 

Ο κώδικας αναπτύχθηκε για την προσοµοίωση τρισδιάστατων ροών µε ελεύθερη 

επιφάνεια και βρίσκει, µέχρι σήµερα, εφαρµογή στην µελέτη της υδροδυναµικής 

κυκλοφορίας λιµνών, ποταµών, κόλπων και ταµιευτήρων, επιτρέποντας την προσοµοίωση 

της υδροδυναµικής συµπεριφοράς τους λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την επιρροή 

εξωτερικών δράσεων-δυνάµεων, καθώς και την κατακόρυφη στρωµατοποίηση. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνουµε για λόγους πληρότητας µόνον, τις γενικές 

µορφές των εξισώσεων πάνω στις οποίες βασίζεται ο κώδικας. Το υλικό αυτό, µαζί µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες, υπάρχει στα εγχειρίδια του κώδικα MIKE 3 FM (DHI, 2007). 

 

4.2 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Ο κώδικας βασίζεται στην αριθµητική επίλυση των τρισδιάστατων εξισώσεων RANS, 

και στις υποθέσεις Boussinesq και υδροστατικής κατανοµής της πίεσης. Το µοντέλο 

αποτελείται από τις εξισώσεις της συνέχειας, ορµής, θερµοκρασίας, αλατότητας και 

πυκνότητας, ενώ για το “κλείσιµο” της τύρβης χρησιµοποιούνται κάποια από τα γνωστά 

µοντέλα. Για το τρισδιάστατο µοντέλο η διαχείριση της ελεύθερης επιφάνειας 

πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τον σ-µετασχηµατισµό (σ-coordinate transformation 

approach). Ο κώδικας MIKE 3 Flow Model FM, έχει αναπτυχθεί από την “DHI-Water & 

Environment” (DHI, 2007). Για λόγους οικονοµίας παρουσιάζονται µόνον οι 

υδροδυναµικές εξισώσεις, τα µοντέλα “κλεισίµατος” της τύρβης και στοιχεία της 

αριθµητικής µεθόδου που είναι διαθέσιµα. Ειδικότερες λεπτοµέρειες µπορούν να 

αναζητηθούν στο εγχειρίδιο επιστηµονικής τεκµηρίωσης του κώδικα (Scientific 

Documentation, DHI 2007). 
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4.2.1 Τρισδιάστατες εξισώσεις σε Καρτεσιανές Συντεταγµένες 

4.2.1.1 Εξισώσεις ρηχού στρώµατος (Shallow water equations) 

Το αριθµητικό µοντέλο βασίζεται στην επίλυση των τρισδιάστατων εξισώσεων 

Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) που έχουν προέλθει από την διαδικασία 

εφαρµογής του µέσου όρου στις εξισώσεις Navier-Stokes (N-S), για ασυµπίεστο ρευστό, 

περιγράφοντας πλέον τις µέσες τιµές των ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν. Οι 

τρισδιάστατες εξισώσεις έχουν απλοποιηθεί µε βάση την προσέγγιση Boussinesq 

(Boussinesq Approximation), θεωρώντας υδροστατική κατανοµή της πίεσης στην 

κατακόρυφη διεύθυνση-z και απλοποιώντας την εξίσωση της ορµής. Επιπλέον, για την 

προσοµοίωση των τάσεων Reynolds, που προέρχονται από την διαδικασία εφαρµογής του 

µέσου όρου στις εξισώσεις N-S, εφαρµόζεται η υπόθεση του Boussinesq (Boussinesq 

Assumption) σύµφωνα µε την οποία ο υπολογισµός των τυρβωδών τάσεων βασίζεται στον 

υπολογισµό ενός όρου, του τυρβώδους ιξώδους. 

 

Η εξίσωση συνέχειας γράφεται ως εξής: 
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και οι εξισώσεις ορµής διαµορφώνονται στην x και y, αντίστοιχα, διεύθυνση ως εξής: 
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όπου t είναι ο χρόνος, x, y και z είναι οι καρτεσιανές συντεταγµένες, η είναι η άνοδος της 

επιφάνειας του ύδατος (surface elevation) από την αδιατάρακτη επιφάνεια, d είναι το 

βάθος της στάθµης της αδιατάρακτης επιφάνειας του ύδατος (still water depth), h = η + d 

είναι το συνολικό βάθος του ύδατος (total water depth), u, v και w είναι οι συνιστώσες της 

ταχύτητας στην κατεύθυνση x, y και z αντίστοιχα, f = 2Ωsinφ  είναι η παράµετρος Coriolis 

(Ω είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής και φ  το γεωγραφικό πλάτος). Επίσης, g είναι η 

επιτάχυνση της βαρύτητας, ρ είναι η πυκνότητα του νερού, Sxx, Sxy, και Syy είναι οι 

συνιστώσες των τάσεων ακτινοβολίας (radiation stress tensor), v t  είναι το κατακόρυφο 

τυρβώδες ιξώδες, pα  είναι η ατµοσφαιρική πίεση, ρ 0  είναι η πυκνότητα αναφοράς. S είναι 

το µέγεθος της εκροής λόγω σηµειακών πηγών και (u s v s ) είναι η ταχύτητα µε την οποία 

το νερό του υδάτινου σώµατος που εξετάζουµε εκρέει στο περιβάλλον νερό. Οι όροι της 

οριζόντιας τάσης (horizontal stress terms) περιγράφονται χρησιµοποιώντας µια σχέση 

βαθµίδας-τάσεως, η οποία απλοποιείται στις παρακάτω εκφράσεις: 
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όπου A είναι το οριζόντιο τυρβώδες ιξώδες. 

Η συνοριακή συνθήκη επιφάνειας και πυθµένα για τις u, v και w είναι 
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Για z = -d: 
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όπου (τ sx ,τ sy ) και (τ bx ,τ by ) είναι οι x και y συνιστώσες της τάσης του ανέµου στην 

επιφάνεια και τον πυθµένα. 

Το συνολικό βάθος του νερού, h, µπορεί να ληφθεί από την κινηµατική συνοριακή 

συνθήκη στην επιφάνεια, αφού το πεδίο της ταχύτητας είναι γνωστό από τις εξισώσεις της 

ορµής και της συνέχειας. Παρ’ όλα αυτά, λαµβάνουµε µια περισσότερο αξιόπιστη και 

ισχυρή εξίσωση από την κατακόρυφη ολοκλήρωση της εξίσωσης τοπικής συνέχειας: 
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όπου P  και E  είναι τα επίπεδα (οι τιµές) της κατακρήµνισης και της εξάτµισης αντίστοιχα 

και u  και v  είναι οι µέσες κατά το βάθος ταχύτητες (depth averaged velocities): 
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Οι εξισώσεις (4.2), (4.3) µαζί µε την ολοκληρωµένη εξίσωση της συνέχειας (4.8) είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση (µε αριθµητικές µεθόδους) της 

παράκτιας υδροδυναµικής κυκλοφορίας. 

Το ρευστό που µελετάµε θεωρείται ότι είναι ασυµπίεστο. Η πυκνότητα ρ δεν 

εξαρτάται από την πίεση, αλλά µόνο από τη θερµοκρασία, T και την αλατότητα, s µέσω 

της καταστατικής εξίσωσης: 

 

( )sT ,ρρ =                                                                                                             (4.10) 

 

Η παραπάνω εξίσωση είναι η γενική έκφραση της πυκνότητας σε συνάρτηση µε την 

θερµοκρασία, Τ, και την αλατότητα s, που δίνεται µε λεπτοµέρεια µε βάση την 

καταστατική εξίσωση της UNESCO ( UNESCO, 1981). 

 

4.2.1.2 Εξισώσεις µεταφοράς για την αλατότητα και τη θερµοκρασία 

Οι εκφράσεις της θερµοκρασίας, T και της αλατότητας, s ακολουθούν τις γενικές 

εξισώσεις µεταφοράς και διάχυσης: 
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όπου D v  είναι ο συντελεστής της κατακόρυφης τυρβώδους διάχυσης (eddy diffusion 

coefficient), H  είναι ένας όρος πηγής λόγω της ανταλλαγής θερµότητας µε την 

ατµόσφαιρα, sT  και ss  είναι η θερµοκρασία και η αλατότητα της πηγής, αντίστοιχα, και F 

είναι οι οριζόντιοι όροι διάχυσης, που ορίζονται ως εξής: 
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όπου D h  είναι ο συντελεστής οριζόντιας διάχυσης. Οι συντελεστές διάχυσης µπορούν να 

συσχετιστούν µε τα τυρβώδη ιξώδη: 
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όπου σ T  είναι ο αριθµός Prandtl. Σε πολλές εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 

σταθερός αριθµός Prandtl (πχ. Rodi, 1984). 

Οι συνοριακές συνθήκες στην επιφάνεια και στον πυθµένα για τη θερµοκρασία 
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Για z = -d: 
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όπου Q n  είναι η καθαρή επιφανειακή ροή θερµότητας και c p  = 4217 J/(kg o⋅ K) είναι η 

ειδική θερµότητα του νερού. 

Οι συνοριακές συνθήκες αλατότητας στην επιφάνεια και τον πυθµένα είναι 

 

Για z = η: 

z
s
∂
∂  = 0                                                                                                                   (4.17) 

 

Για z = -d: 

z
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Όταν η ανταλλαγή θερµότητας από την ατµόσφαιρα συµπεριλαµβάνεται, η εξάτµιση 

ορίζεται ως εξής: 
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, 0) για ( vq >0, vq ≤ 0)                                                                         (4.19) 

 

όπου vq  είναι η λανθάνουσα ροή της θερµότητας και l v  = 2.5 610⋅  είναι η λανθάνουσα 

θερµότητα της εξάτµισης του νερού. 

 

4.2.1.3 Εξίσωση µεταφοράς ρύπου 

Η εξίσωση διατήρησης για την ποσότητα του ρύπου δίνεται από την παρακάτω 

έκφραση: 
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όπου C είναι η συγκέντρωση της ποσότητας του ρύπου, k p  είναι ο γραµµικός ρυθµός της 

αποδόµησής της, C s  είναι η συγκέντρωση της ποσότητας του ρύπου στην πηγή και D v  

είναι ο συντελεστής της κατακόρυφης διάχυσης. F C  είναι ο όρος της οριζόντιας διάχυσης 

που προσδιορίζεται ως εξής: 
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όπου D h  είναι ο συντελεστής οριζόντιας διάχυσης. 

 

4.2.1.4. Οι εξισώσεις του µοντέλου σε Καρτεσιανές και Σίγµα συντεταγµένες 

Οι παραπάνω εξισώσεις µετασχηµατίζονται µε τη βοήθεια ενός κατακόρυφου σ-

µετασχηµατισµού ως εξής: 

 

σ = 
h

zz b−
,   x΄ = x,   y΄ = y                                                                                  (4.22) 

 

όπου το σ λαµβάνει τιµές µεταξύ του µηδενός (στον πυθµένα) και της µονάδας (στην 

ελεύθερη επιφάνεια). Ο µετασχηµατισµός των συντεταγµένων υποδηλώνει σχέσεις όπως: 
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Σε αυτό το νέο σύστηµα συντεταγµένων οι εξισώσεις που διέπουν το µοντέλο δίνονται ως: 
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h
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Η τροποποιηµένη κατακόρυφη ταχύτητα ορίζεται ως: 

 

ω = 
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Η τροποποιηµένη κατακόρυφη ταχύτητα είναι η ταχύτητα κατά µήκος ενός επιπέδου 

σταθερού σ. Οι όροι οριζόντιας διάχυσης ορίζονται ως εξής: 
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h(F T , F s , F k , F ε , F c ) ≈  h hhD hD
x x y y

  ∂ ∂ ∂ ∂  +   ∂ ∂ ∂ ∂    
(T, s, k, ε, C)               (4.36) 

 

Η συνοριακή συνθήκη στην ελεύθερη επιφάνεια και στον πυθµένα δίνονται ως 

ακολούθως: 

 

Για σ = 1: 

ω = 0,   
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Για σ = 0: 

ω = 0,   
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Η εξίσωση για τον προσδιορισµό του βάθους του ύδατος δεν µεταβάλλεται από το 

µετασχηµατισµό συντεταγµένων. Είναι, λοιπόν, ταυτόσηµη µε την εξίσωση (4.8). 

 

4.2.2 Η προσοµοίωση της τύρβης 

4.2.2.1 Η έννοια του τυρβώδους ιξώδους 

Επανερχόµενοι στις εξισώσεις RANS, για περιστρεφόµενο σύστηµα και υπό το 

πρίσµα του σ-µετασχηµατισµού (εξ. 4.25 και 4.26, 4.27), υπενθυµίζουµε ότι το κύριο 

πρόβληµα προσοµοίωσης ροών κατά την ανάλυση ενός σηµείου (one point modelling) 

αποτελούν οι τάσεις Reynolds. Το παλαιότερο µοντέλο προσοµοίωσης των τάσεων αυτών, 

εξακολουθεί και σήµερα να αποτελεί τον συνηθέστερο πρακτικό τρόπο αρχικής 

αντιµετώπισης του προβλήµατος της τύρβης. Το µοντέλο αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι 

κατ’ αναλογία προς τις διατµητικές τάσεις λόγω ιξώδους στην στρωτή ροή, οι τυρβώδεις 

τάσεις (τάσεις Reynolds) είναι ανάλογες των βαθµίδων της µέσης ταχύτητας. Η ιδέα 

(υπόθεση) αυτή αποδίδεται στον Boussinesq (Boussinesq assumption, π.χ. Rodi, 1980) και 

µαθηµατικά εκφράζεται ως: 
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όπου νt είναι το τυρβώδες κινηµατικό ιξώδες το οποίο, σε αντίθεση µε το ν, δεν αποτελεί 

µια ιδιότητα του ρευστού αλλά εξαρτάται από την κατάσταση της τύρβης, δηλαδή το νt 

µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από σηµείου εις σηµείο του ροϊκού πεδίου και από ροϊκό 

πεδίο σε ροϊκό πεδίο. Με k συµβολίζεται η τυρβώδης κινητική ενέργεια ανά µονάδα 

µάζας. Η εξ. (4.39), λόγω της συµπεριφοράς του νt, δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή µια 

καταστατική σχέση για το πρόβληµα “κλεισίµατος” της τύρβης αλλά παρέχει το πλαίσιο 

προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβληµα τώρα εστιάζεται στον καθορισµό της κατανοµής 

του νt. 

 

4.2.2.2 Προσοµοίωση της τύρβης στην οριζόντια διεύθυνση 

Στην οριζόντια διεύθυνση χρησιµοποιούνται, συνήθως, λιγότερο εξελιγµένα µοντέλα 

τύρβης Έτσι, αρκετές είναι οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν µοντέλα µηδενικής εξίσωσης 

θεωρώντας µια σταθερή τιµή του τυρβώδους ιξώδους για την οριζόντια διεύθυνση που 

συνήθως έχει προσδιοριστεί από κάποιου είδους διαδικασία προσαρµογής, είτε κατευθείαν 

από πειράµατα εξαπλώσεως χρωστικών ιχνηθετών, από διαθέσιµες εµπειρικές 

πληροφορίες ή από διαδικασία διαδοχικών δοκιµών, ώστε να υπάρξει συµφωνία µεταξύ 

υπολογισµών και µετρήσεων. Εναλλακτικά, ο Smagorinsky (1963) πρότεινε να εκφράσει 

τις υποπλεγµατικές τάσεις (sub-grid scale stresses) µέσω ενός οιονεί (ενεργού) ιξώδους 

που σχετίζεται µε χαρακτηριστική κλίµακα µηκών. Το τυρβώδες ιξώδες κλίµακας υπο-

πλέγµατος δίνεται από τη σχέση: 

 
2 2 2h s ij ijA C l S S=                                                                                                   (4.40) 

 

όπου sC  είναι µια σταθερά, το l είναι ένα χαρακτηριστικό µήκος και ο τανυστής του 

ρυθµού παραµόρφωσης δίνεται από τη σχέση: 

 

1
2

ji
ij

j i

uuS
x x

 ∂∂
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   (i, j = 1,2)                                                                           (4.41) 
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Η παραπάνω έκφραση (4.40) µπορεί να γραφεί σε καρτεσιανή µορφή, εµπεριέχοντας 

τις διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγµατος στην οριζόντια διεύθυνση, x, y, και για 

εφαρµογή στις εξισώσεις RANS, ως εξής: 

 
1 22 22

0.5h s
u v u vA C x y
x x y y

    ∂ ∂ ∂ ∂ = ∆ ∆ + + +     ∂ ∂ ∂ ∂      
                                               (4.42) 

 

Η εµπειρική σταθερά Smagorinsky, sC , θα πρέπει να επιλέγεται στο διάστηµα από 

0,25 έως 1,0 (DHI, 2007). Το µοντέλο Smagorinsky συνδέει άµεσα την κατανοµή του 

τυρβώδους ιξώδους µε την κλίµακα του πλέγµατος ∆x, ∆y στην οριζόντια διεύθυνση. 

Ουσιαστικά το µοντέλο παραµετροποιεί την µικρής κλίµακα διαδικασία διάχυσης που δεν 

µπορεί να επιλυθεί από το αδρό πλέγµα, που εφαρµόζεται στα βαθύτερα, ενώ για την 

περίπτωση λεπτού πλέγµατος, που συνήθως διαµορφώνεται στα ρηχά, υπολογίζεται 

σηµαντικά µικρότερη τιµή Αh, αφού πλέον η διαδικασία της διάχυσης µπορεί να επιλυθεί.  

Το µοντέλο µιας εξίσωσης Smagorinsky λαµβάνει ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση που 

χρησιµοποιείται οριζόντιο διαβαθµισµένο πλέγµα. Όπως φαίνεται από την εξ. (4.42) η 

οριζόντια κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους υπολογίζεται σε όρους τοπικής οριζόντιας 

διάτµησης (local horizontal shear) και µεγέθους πλέγµατος (grid size). Στις περιοχές, 

λοιπόν, λεπτού πλέγµατος οι όροι οριζόντιας διάτµησης είναι σηµαντικοί σε σχέση µε τους 

όρους διαστάσεων του πλέγµατος. Αντίθετα, στα βαθύτερα όπου συνήθως χρησιµοποιείται 

αδρότερο υπολογιστικό πλέγµα οι όροι διάτµησης παραµένουν µικροί µε αποτέλεσµα οι 

τιµές που υπολογίζονται για το τυρβώδες ιξώδες να διατηρούνται σε λογικά επίπεδα και να 

µην λαµβάνουν πολύ µεγάλες τιµές που µπορούν να οδηγήσουν σε µη φυσικά 

αποτελέσµατα κατά την αριθµητική προσοµοίωση (Hall and Davies, 2005). 

 

4.2.2.3 Προσοµοίωση της τύρβης στην κατακόρυφη διεύθυνση 

Στην κατακόρυφη διεύθυνση για την προσοµοίωση της τύρβης επιλέγεται το µοντέλο 

δύο εξισώσεων k-ε που, όπως και το µοντέλο Smagorinsky, χρησιµοποιεί και αυτό την ιδέα 

του τυρβώδους ιξώδους. Ωστόσο, στο µοντέλο αυτό το ιξώδες εξάγεται από τις τυρβώδεις 

παραµέτρους  k και ε, µε χρήση της σχέσεως 2
t C kµν ε=  , όπου k είναι η τυρβώδης 
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κινητική ενέργεια ανά µονάδα µάζας (ΤΚΕ), ε είναι η ανάλωση της ΤΚΕ και Cµ  είναι µια 

εµπειρική σταθερά (π.χ. Rodi, 1984). 

Η τυρβώδης κινητική ενέργεια, k, και η ανάλωσή της ε, λαµβάνονται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις µεταφοράς: 
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όπου οι όροι P και B δίνονται ως εξής: 
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B = 2N
v

t

t

σ
−                                                                                                          (4.46) 

µε τη συχνότητα Brunt – Väisälä, N, να ορίζεται ως εξής: 
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όπου σ t  είναι ο τυρβώδης αριθµός Prandtl και σ k , σ ε  c ε1 , c ε2  και c ε3  είναι εµπειρικές 

σταθερές. Με F εκφράζονται οι όροι οριζόντιας διάχυσης, που προσδιορίζονται ως εξής: 
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Οι συντελεστές οριζόντιας διάχυσης δίνονται ως εξής: 

hD  = A/σ k  και hD  = A/σ ε , αντίστοιχα. 
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Αρκετοί καλά µετρηµένοι εµπειρικοί συντελεστές εισάγονται στο µοντέλο k-ε. Οι 

εµπειρικές σταθερές δίδονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 4.1 Εµπειρικές σταθερές στο µοντέλο k – ε (από Rodi, 1984). 

c µ  c ε1  c ε2  c ε3  σ t  σ k  σ ε  

0.09 1.44 1.92 0 0.9 1.0 1.3 

 

Στην επιφάνεια οι συνοριακές συνθήκες για την τυρβώδη κινητική ενέργεια και το 

ποσοστό ανάλωσής της (dissipation) εξαρτώνται από τη διάτµηση του ανέµου, sUτ . 

Για z = η: 

 

k = 21
sU

c τ
µ

                                                                                                        (4.49) 
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                                             για sUτ  > 0 
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∂  = 0         ε = 
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2/3

                για sUτ  =  0                                              (4.50) 

 

όπου κ = 0.4 είναι η σταθερά του von Karman, α = 0.07, που είναι και εµπειρική σταθερά 

και ∆z s  είναι η απόσταση από την ελεύθερη επιφάνεια. Στον πυθµένα οι συνοριακές 

συνθήκες έχουν ως εξής: 

 

Για  z = -d:   k = 21
bU

c τ
µ

             και             ε = 
b

s

z
U
∆κ
τ

3

                                   (4.51) 

 

όπου ∆z b  είναι η απόσταση από τον πυθµένα. 
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4.3 Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Η διακριτοποίηση των τρισδιάστατων εξισώσεων εκτελείται χρησιµοποιώντας την 

µέθοδο των πεπερασµένων όγκων βασισµένη στο κέντρο του υπολογιστικού κελιού. Η 

χωρική διακριτοποίηση πραγµατοποιείται στο οριζόντιο επίπεδο xy , χρησιµοποιώντας µη-

δοµηµένο υπολογιστικό πλέγµα (unstructured mesh) και στο κατακόρυφο z  δοµηµένο. Το 

µη-δοµηµένο πλέγµα αποτελείται, συνήθως, από τριγωνικά ή τετράπλευρα στοιχεία-κελιά, 

ενώ το δοµηµένο από ορθογωνικά. Έτσι, στο τρισδιάστατο µοντέλο οι υπολογιστικοί 

όγκοι, στα κέντρα των οποίων υπολογίζονται οι µεταβλητές, λαµβάνουν σχήµα πρίσµατος 

ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, αντίστοιχα, µε βάση το οριζόντιο µη-δοµηµένο πλέγµα 

που έχει χρησιµοποιηθεί. Στο Σχ. 4.52 δίδεται µια γενική άποψη της διαµόρφωσης του 

τρισδιάστατου υπολογιστικού πλέγµατος που χρησιµοποιείται από τον κώδικα. 

 

 
Σχήµα 4.1 ∆οµή τρισδιάστατου υπολογιστικού πλέγµατος που εφαρµόζεται στον κώδικα (DHI, 2007). 

 

Στο τρισδιάστατο υπολογιστικό πλέγµα το οποίο δηµιουργείται το βάθος του νερού 

καθορίζεται στο κέντρο των κελιών του οριζόντιου πλέγµατος. Η τετµηµένη της 

οριζόντιας ταχύτητας στο κέντρο των τρισδιάστατων κελιών, ενώ η κατακόρυφη ταχύτητα 

στις οριζόντιες όψεις (faces) των στοιχείων-κελιών. 

Η ολοκληρωτική µορφή του συστήµατος των τρισδιάστατων εξισώσεων ροής, σε 

καρτεσιανές συντεταγµένες, µπορεί να γραφεί στην παρακάτω µορφή: 

 

( ) ( )
t

∂
+∇ ⋅ =

∂
U F U S U                                                                                         (4.52) 

 

όπου U  το διάνυσµα των διατηρητικών µεταβλητών, I VF = F - F  η συνάρτηση του 

διανύσµατος της ροής (flux vector function) και S  είναι το διάνυσµα των όρων πηγής. 
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Ολοκληρώνοντας την εξ. (4.1) επί του i  όγκου ελέγχου και χρησιµοποιώντας το 

θεώρηµα Gauss έχουµε: 

 

( ) ( )
i i iA A

d d ds
t Γ

∂
Ω− Ω = − ⋅

∂∫ ∫ ∫
U S U F n                                                                   (4.53) 

 

όπου iA  η επιφάνεια (area) του υπολογιστικού κελιού, Ω  η µεταβλητή ολοκλήρωσης 

καθορισµένη στην επιφάνεια iA , iΓ  η περίµετρος του υπολογιστικού κελιού, ds  η 

µεταβλητή ολοκλήρωσης κατά µήκος της περιµέτρου του και n  το µοναδιαίο κάθετο 

διάνυσµα στην επιφάνεια του υπολογιστικού κελιού, µε διεύθυνση προς τα έξω. 

Οι οριζόντιες µεταγωγές ροής (horizontal convective fluxes) υπολογίζονται 

χρησιµοποιώντας τον προσεγγιστικό λύτη Riemann, ο οποίος προτάθηκε από τον Roe 

(1981), ενώ σχήµα πρώτης τάξης χρησιµοποιείται για την χωρική διακριτοποίηση. 

Όσον αφορά τη χρονική ολοκλήρωση, ο τρισδιάστατος κώδικας ως προς τον χρόνο 

είναι semi-implicit, χρησιµοποιώντας µια διαδικασία κατά την οποία οι οριζόντιοι όροι 

διαχειρίζονται explicitly (ρητά) ενώ οι κατακόρυφοι implicitly (άρρητα). Ειδικότερα, η 

χρονική ολοκλήρωση των εξισώσεων του ρηχού στρώµατος, καθώς και των εξισώσεων 

µεταγωγής-διάχυσης, εκτελείται χρησιµοποιώντας είτε σχήµατα χαµηλής τάξης (low order 

method) είτε ανωτέρας (higher order method). Στην περίπτωση που επιλέγεται µέθοδος 

χαµηλής τάξης οι οριζόντιοι όροι διαχειρίζονται εφαρµόζοντας ρητό σχήµα Euler πρώτης 

τάξης (first order explicit Euler method), ενώ οι κατακόρυφοι όροι άρρητο σχήµα δευτέρας 

τάξης εφαρµόζοντας τον τραπεζοειδή κανόνα (second order implicit trapezoidal rule). 

Στην επιλογή µεθόδου ανωτέρας τάξης οι οριζόντιοι όροι ολοκληρώνονται εφαρµόζοντας 

µέθοδο δευτέρας τάξης Runge Kutta (second order Runge Kutta method), ενώ οι 

κατακόρυφοι χρησιµοποιώντας σχήµα δευτέρας τάξης (second order implicit trapezoidal 

rule). 

 

4.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό των αριθµητικών προσοµοιώσεων που πραγµατοποιούνται για 

την µελέτη προβληµάτων παράκτιας κυκλοφορίας είναι οι µεγάλες αβεβαιότητες, κυρίως 

όσον αφορά τα αριθµητικά αποτελέσµατα που προκύπτουν. Οι αβεβαιότητες αυτές 

απορρέουν και από τις θεωρήσεις που γίνονται για την προσοµοίωση της τυρβώδους ροής 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Παρουσίαση και Πιστοποίηση του Αριθµητικού Κώδικα 

 - 82 -

καθώς και τους αριθµητικούς υπολογισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των οριακών 

συνθηκών που χρησιµοποιούνται. Επιπλέον, ο έλεγχος των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις είναι ένα θέµα αρκετά δύσκολο, αφού 

σπάνια είναι διαθέσιµες επαρκείς και αξιόπιστες µετρήσεις πεδίου, που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν για την πιστοποίηση των αριθµητικών αποτελεσµάτων. 

Εποµένως, το ελάχιστο που θα πρέπει να απαιτείται από έναν κώδικα αριθµητικής 

προσοµοίωσης είναι ο έλεγχός πριν την εφαρµογή του σε ένα ρεαλιστικό πρόβληµα. Ο 

έλεγχος του αριθµητικού κώδικα πραγµατοποιείται σε σύγκριση µε σχετικά προβλήµατα 

τα οποία είναι καλώς ορισµένα και οι λύσεις τους είναι γνωστές µέσω πειραµάτων, 

αναλυτικών εκφράσεων ή πιστοποιηµένων αριθµητικών υπολογισµών. Στην κατεύθυνση 

αυτή, πριν την εφαρµογή του στην φυσική λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου ο κώδικα MIKE 

3 FM(HD) πιστοποιήθηκε σε σύγκριση µε δύο σχετικά µε την υδροδυναµική κυκλοφορία 

προβλήµατα που µελετήθηκαν σε συνθήκες ιδανικής γεωµετρίας. 

Το πρώτο από τα προβλήµατα ελέγχου είναι η αριθµητική προσοµοίωση της 

ανεµογενούς κυκλοφορίας σε µικρή ορθογωνική λίµνη, ενώ το δεύτερο η µελέτη της 

τυρβώδους ροής σε ανοικτό αγωγό µε ήπια κλίση πυθµένα. Και τα δυο προβλήµατα 

ελέγχου έχουν στο παρελθόν µελετηθεί διεξοδικά, πειραµατικά και αριθµητικά, κατά 

κύριο λόγο σαν πλήρως ανεπτυγµένες ροές σε κατακόρυφο επίπεδο. Τα δύο αυτά 

προβλήµατα αποσκοπούν στο να πιστοποιήσουν την ικανότητα του αριθµητικού κώδικα 

για την προσοµοίωση ανεµογενούς κυκλοφορίας σε κλειστό πεδίο ροής (πρώτο 

πρόβληµα), και παρακολούθησης και διαµόρφωσης της ελεύθερης επιφάνειας σε πεδίο 

ροής όπου οι θέσεις των ανοικτών ορίων διατηρούνται σε σταθερό βάθος (δεύτερο 

πρόβληµα). Ειδικότερα, για το δεύτερο πρόβληµα ελέγχου, αν και η τυρβώδης ροή σε 

ανοικτό αγωγό δεν είναι ένα απολύτως σχετικό µε την παράκτια κυκλοφορία πρόβληµα, 

ωστόσο η µεταβολή (προσαρµογή) της ελεύθερης επιφάνειας µέχρι την γνωστή, µόνιµη 

(steady), κανονική ροή (normal flow) προσφέρει την δυνατότητα να µελετηθεί η 

συµπεριφορά του κώδικα σε συγγενή προβλήµατα, όπου η ροή πραγµατοποιείται υπό 

συνθήκες παλιρροϊκής φόρτισης µε µεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας στο πεδίο ροής. 
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4.4.1 Τρισδιάστατη Αριθµητική µελέτη της Ανεµογενούς Κυκλοφορίας σε Μικρή 

Ορθογωνική Λίµνη 

 

4.4.1.1  Εισαγωγικά Στοιχεία 

Το πρόβληµα της ανεµογενούς κυκλοφορίας σε κλειστή ορθογωνική λίµνη έχει 

µελετηθεί διεξοδικά, έως σήµερα, από πολλούς ερευνητές τόσο αριθµητικά όσο και 

πειραµατικά. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των Baines and Knapp (1965), Bye 

(1965), Liggett and Hadjitheodorou (1969), Wu (1975), Tsuruya et al. (1985) και Wu and 

Tsanis (1995). Στην παρούσα ενότητα η τρισδιάστατη κυκλοφορία µικρής ορθογωνικής 

λίµνης µελετάται µε τον κώδικα MIKE 3 FM (HD) και τα αποτελέσµατα τα οποία 

προκύπτουν συγκρίνονται µε τα πειραµατικά δεδοµένα των Baines and Knapp (1965). 

 

4.4.1.2  Προσοµοίωση του φυσικού προβλήµατος 

Θεωρούµε το πρόβληµα της κλειστής ορθογωνικής λίµνης πάνω από την οποία πνέει 

άνεµος σταθερής οµοιόµορφης ταχύτητας. Προκειµένου να αξιοποιήσουµε τα πειραµατικά 

δεδοµένα των Baines & Knapp (1965), θεωρούµε διαστάσεις λίµνης ίδιες µε την 

πειραµατική τους διάταξη. 

Παρακάτω δίνεται ένα σκαρίφηµα, Σχ. 4.2, στο οποίο φαίνεται η πειραµατική διάταξη 

που χρησιµοποιήθηκε για την πειραµατική µελέτη. Οι διαστάσεις που δίνονται στο 

σκαρίφηµα είναι ίδιες µε εκείνες που θεωρήθηκαν και για τη δηµιουργία του 

τρισδιάστατου µοντέλου της λίµνης µε τον κώδικα MIKE 3 FM (HD). 

Οι Baines & Knapp πραγµατοποίησαν σειρά πειραµάτων για διαφορετικούς αριθµούς 

Reynolds διατηρώντας την κλίση στο κανάλι οριζόντια ή µεταβάλλοντας την. Στην 

παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται τα πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν για τον 

µικρότερο από τους αριθµούς Reynolds που χρησιµοποιήθηκαν και θεωρώντας µηδενική 

κλίση στον πυθµένα του καναλιού. Στον πίνακα που ακολουθεί, Πίν. 4.2, δίνονται τα 

σηµαντικότερα από τα χαρακτηριστικά της ροής, τόσο για το πείραµα όσο και για το 

τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο µε τον κώδικα MIKE 3 FM (HD). 
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Σχήµα 4.2 Παρουσίαση της πειραµατικής διάταξης των Banes & Knapp (1965), οι διαστάσεις δίνονται σε 

πόδια. 
 

4.4.1.3  Εφαρµογή του κώδικα MIKE 3 FM (HD) 

Για το πρόβληµα της ορθογωνικής λίµνης διαµορφώθηκαν πέντε διαφορετικά 

υπολογιστικά πλέγµατα τα χαρακτηριστικά των οποίων δίνονται στον Πίν. 4.3. Κάθε φορά 

το υπολογιστικό πλέγµα που χρησιµοποιούνταν ήταν λεπτότερο από το προηγούµενο, 

βλέπε Σχ. 4.3, όπου δίνεται η διαµόρφωση των υπολογιστικών πλεγµάτων κατά την 

οριζόντια διεύθυνση, xy . Παρουσιάζονται µε την σειρά τα πλέγµατα από το πρώτο µέχρι 

και το τέταρτο, ενώ για την κατασκευή του πέµπτου υπολογιστικού πλέγµατος 

εφαρµόστηκε η ίδια οριζόντια διακριτοποίηση µε εκείνη του 3ου πλέγµατος (test3.mdf), 

µεταβάλλοντας ωστόσο την κατακόρυφη διακριτοποίηση. 

Όσον αφορά την αναλογία ανάµεσα στο οριζόντιο προς κατακόρυφο µήκος του 

υπολογιστικού κελιού (aspect ratio) αυτή διατηρείται σταθερή και ίση µε 1 4.66  για τα 

πλέγµατα 2, 4 και 5. Στα τρία αυτά υπολογιστικά πλέγµατα το µέγιστο επιτρεπόµενο 

εµβαδόν κατά την διεύθυνση xy , µειώνεται κάθε φορά στο µισό ξεκινώντας από την τιµή 

0.01m2 για το 2ο πλέγµα µέχρι 0.0025m2 για το 4ο, ενώ αντίστοιχα µεταβάλλεται και ο 

αριθµός των κατακόρυφων στρωµάτων (σ-layers) προκειµένου να διατηρηθεί σταθερή η 

αναλογία του ανοίγµατος προς το ύψος των υπολογιστικών κελιών. 
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Σχήµα 4.3: Υπολογιστικά πλέγµατα στο οριζόντιο επίπεδο που χρησιµοποιήθηκαν κατά την µελέτη της 

ορθογωνικής λίµνης. Οι διαστάσεις στην οριζόντια, xy, διεύθυνση δίδονται σε µέτρα. 

 
Πίνακας 4.2 Παρουσίαση των χαρακτηριστικών της ροής 

Χαρακτηριστικά Ροής 
Πείραµα 

Baines & Knapp (1965) 

3D µοντέλο 

MIKE 3 FM (HD) 

Ταχύτητα αέρα Uα  = 10U  3.90144 m s  3.90144 m s  

∆ιατµητική Ταχύτητα *U  0.006233 m s  0.006233 m s  

Επιφανειακή Ταχύτητα sU  0.1072 m s  0.1072 m s  

*Re U h ν=  1900 1900 

Re sU h ν=  32700 32700 

Βάθος Ροής 0h h=  0.3048 m  0.3048 m  

Κινηµατικό Ιξώδες ν  6 21 10 m s−×  6 21 10 m s−×  

 

Για την δηµιουργία του µη δοµηµένου πλέγµατος κατά το οριζόντιο επίπεδο 

απαιτείται ο καθορισµός της µέγιστης επιτρεπόµενης επιφάνειας (εµβαδού) του 

υπολογιστικού κελιού, του µέγιστου αριθµού των υπολογιστικών κόµβων στο πεδίο 

επίλυσης (υπολογιστικό πλέγµα), καθώς και της ελάχιστης επιτρεπόµενης γωνίας που θα 
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σχηµατίζουν οι ακµές των πρισµάτων που δηµιουργούνται στο πλέγµα, ενώ όσον αφορά 

την διακριτοποίηση κατά το κατακόρυφο επίπεδο χρησιµοποιείται δοµηµένο ορθογωνικό 

πλέγµα. Προκύπτει, λοιπόν, τρισδιάστατο υπολογιστικό πλέγµα αποτελούµενο από 

υπολογιστικά κελιά (πεπερασµένους όγκους) γεωµετρίας πρίσµατος. 

Οι παράµετροι των υπολογιστικών πλεγµάτων που προκύπτουν προκειµένου να 

πληρούνται οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν δίνονται επίσης στον Πίν. 4.3. Κατά την 

κατακόρυφη διεύθυνση καθορίζονται στρώµατα (σ-layers) τα οποία µπορεί είτε να είναι 

ισαπέχοντα (equidistant), είτε να µεταβάλλεται το πάχος τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

του προβλήµατος που επιλύεται. Στην παρούσα µελέτη θεωρήθηκαν κατά το βάθος 

ισαπέχοντα - ισοπαχή - στρώµατα, ο αριθµός των οποίων για κάθε περίπτωση δίνεται στον 

Πίν. 4.3. 

 
Πίνακας 4.3 Χαρακτηριστικά των υπολογιστικών πλεγµάτων. 

 
1ο 

Πλέγµα

2ο 

Πλέγµα 

3ο 

Πλέγµα 

4ο 

Πλέγµα 

5ο 

Πλέγµα 

Αριθµός Κελιών στο επίπεδο xy  258 1184 2649 4950 2649 

Αριθµός Κόµβων στο επίπεδο xy  166 666 1460 2624 1460 

Μέγιστο Εµβαδόν Κελιού σε m2 0.05 0.01 0.005 0.0025 0.005 

Ελάχιστη Γωνία Κελιού σε µοίρες 26 26 26 26 26 

Μέγιστος Αριθµός Κόµβων 100000 100000 100000 100000 100000 

Αριθµός Κατακόρυφων 

Στρωµάτων (σ-layers) 
10 10 40 20 16 

Λόγος ύψους προς πλάτος κελιών 1/10 1/4.66 1/13 1/4.66 1/5 

Αριθµός Χρονο-βηµάτων για 

προσέγγιση µόνιµης κατάστασης 
360000 500000 900000 450000 450000 

 

∆εδοµένου ότι για τις προσοµοιώσεις ο κώδικας προϋποθέτει την εισαγωγή της 

ταχύτητας του ανέµου, προκειµένου να γίνει η σύγκριση µε πειράµατα για τα οποία 

αναφέρονται οι τιµές της διατµητικής τάσης µε βάση την διατµητική ταχύτητα *U  (Wu 

and Tsanis, 1995) που χρησιµοποιείται στα πειράµατα των Baines and Knapp, 

υπολογίζεται ο συντελεστής DC , συνδυάζοντας τις παρακάτω εξισώσεις: 
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2
10w DC Uατ ρ=                                                                                                         (4.54) 

 

*
wU τ
ρ

=                                                                                                               (4.55) 

 

όπου wτ  είναι η διατµητική τάση του ανέµου στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού της 

λίµνης, DC  ο συντελεστής οπισθέλκουσας δύναµης, αρ  η πυκνότητα του αέρα, 10U  η 

ταχύτητα του αέρα στα 10 m από την επιφάνεια του νερού και ρ  η πυκνότητα του νερού. 

Προκύπτει, λοιπόν, 0.00198DC =  τιµή η οποία χρησιµοποιείται και κατά την εφαρµογή 

του κώδικα στην περίπτωση της κλειστής ορθογωνικής λίµνης. 

Όσον αφορά την επιλογή του χρονικού βήµατος t∆  που χρησιµοποιήθηκε κατά την 

προσοµοίωση, επιλέχθηκε τέτοιο χρονοβήµα ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη CFL. Η 

χρήση ρητού σχήµατος εισάγει περιορισµό ως προς την επιλογή χρονικού διαστήµατος t∆  

για δεδοµένη χωρική διακριτοποίηση, που οφείλεται στην συνθήκη ευστάθειας CFL. 

Έχοντας ήδη δηµιουργήσει το υπολογιστικό πλέγµα µπορούµε να υπολογίσουµε το 

µέγιστο επιτρεπόµενο χρονο-βήµα, έτσι ώστε η µέγιστη τιµή του αριθµού Courant να είναι 

µικρότερη του 0.5. Για δεδοµένο στοιχείο-κελί του πλέγµατος ο αριθµός Courant 

καθορίζεται (MIKE 3 FM, 2005) ως εξής: 

 

l
tghCr

∆
∆

=                                                                                                             (4.56) 

 

όπου h  είναι το βάθος του νερού, g  η επιτάχυνση της βαρύτητας, l∆  είναι ένα 

χαρακτηριστικό µήκος∗ του στοιχείου και t∆  το χρονικό βήµα. Το χαρακτηριστικό µήκος 

l∆  µπορεί να εκτιµηθεί ως το µήκος της µικρότερης ακµής του υπολογιστικού κελιού. 

Θεωρούµε την ορθογωνική λίµνη µη στρωµατοποιηµένη και για το “κλείσιµο” της 

τύρβης επιλέγονται τα µοντέλα δύο εξισώσεων k ε−  κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και 

µιας εξίσωσης Smagorinsky κατά την οριζόντια. Στο µοντέλο k ε−  χρησιµοποιούνται οι 

συντελεστές του µοντέλου στην κλασική (standard) µορφή του, ενώ ως σταθερά του 

                                                 
∗ Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται µη-δοµηµένο πλέγµα κατά την οριζόντια διεύθυνση και δοµηµένο 
κατά την κατακόρυφη. Το µήκος l∆  καθορίζεται, για τα µη δοµηµένα κελιά, ως 2l A∆ = . Όπου A  το 
εµβαδόν της επιφάνειας του υπολογιστικού κελιού. 
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µοντέλου Smagorinsky επιλέγεται η τιµή 0.28 (MIKE 3 FM, 2005). Όσον αφορά την 

τραχύτητα του πυθµένα, το τοίχωµα θεωρείται υδραυλικά λείο (Baines and Knapp, 1965), 

ενώ για την αριθµητική µελέτη λαµβάνεται ως απόλυτη τραχύτητα (absolute roughness) η 

τιµή ( ) 0.3521owz mm =  (Wu and Tsanis, 1995). Πράγµατι, για την τιµή αυτή της 

τραχύτητας προκύπτει 2.195 5sk + = <∼ , που χαρακτηρίζει την περιοχή στην οποία το 

τοίχωµα θεωρείται υδραυλικά λείο (Nezu and Nakagawa, 1993). Επιπλέον, θεωρούµε 

µηδενική εξατµισοδιαπνοή από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού και µηδενική µηχανική 

ενέργεια ή µηδενική τύρβη που προκαλείται από την τυχόν θραύση κυµατισµών στην 

ελεύθερη επιφάνεια. 

 

4.4.1.4  Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 

Η κατανοµή της ταχύτητας παρουσιάζει ικανοποιητική συµπεριφορά η οποία 

βελτιώνεται, αυξανοµένης της πύκνωσης του υπολογιστικού πλέγµατος τόσο στο 

οριζόντιο επίπεδο xy  όσο και κατά το κατακόρυφο z . Η σύγκριση γίνεται µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα, αλλά και µε την αναλυτική λύση για το προφίλ της ταχύτητας που 

δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

* 1 lnU zU
hκ

 − = +   
  

                                                                                            (4.57) 

 

όπου U  είναι η ταχύτητα στην θέση ( )z−  θεωρώντας 0z =  στην ελεύθερη επιφάνεια της 

λίµνης, 0.41κ =  η σταθερά του von Karman και h  είναι το βάθος της λίµνης. Το προφίλ 

της ταχύτητας στο µέσον του ανοίγµατος της λίµνης δίνεται στο Σχ. 4.4. 

Όσον αφορά την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους, tν , αυξανοµένης της πύκνωσης 

του υπολογιστικού πλέγµατος φαίνεται η µέγιστη προβλεπόµενη αριθµητική τιµή του να 

αποµακρύνεται από την µέγιστη τιµή που δίνει η αναλυτική έκφραση για το τυρβώδες 

ιξώδες, εξ. (4.58). Σηµαντικό ρόλο παίζει και ο λόγος ύψους προς πλάτος κελιών (aspect 

ratio). Φαίνεται, ότι η µείωση του λόγου µε ταυτόχρονη πύκνωση του πλέγµατος βελτιώνει 

την αριθµητική λύση, Σχ.4.5. 

 

* 1t
z zU h

h h
ν κ  − − = −   

  
                                                                                       (4.58) 
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Για τις αναλυτικές εκφράσεις επιλέχθηκαν οι κατανοµές του τυρβώδους ιξώδους και 

της ταχύτητας, όπως αυτές δίνονται για την περίπτωση οµοιόµορφης ροής σε ανοικτούς 

αγωγούς µε επίπεδο πυθµένα (Nezu and Nakagawa, 1993). Η χρησιµοποίηση της 

έκφρασης του tν  για ανοικτούς αγωγούς στην περίπτωση της ορθογωνικής λίµνης 

δικαιολογείται λόγω της γραµµικής κατανοµής που παρουσιάζει η διατµητική τάση zxτ  

κατά την κατακόρυφο (Χορς, 1999). 

Για τον υπολογισµό της µεταβολής της ελεύθερης επιφάνειας χρησιµοποιείται η 

αναλυτική έκφραση που δίνεται από την εξ. (4.59). Τα αποτελέσµατα τα οποία παρέχονται 

από την παρούσα αριθµητική µελέτη είναι σύµφωνα µε εκείνα που δίνει η παρακάτω 

εξίσωση: 

 

0

w Lh n
g h
τ
ρ

∆ =                                                                                                         (4.59) 

 

όπου h∆  η συνολική µεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας του νερού από την δράση του 

ανέµου, L  το άνοιγµα της λίµνης κατά την οριζόντια διεύθυνση x  και n  εµπειρικός 

συντελεστής που κυµαίνεται από 1.15 έως 1.30 (Shore Protection Manual, 1973). Η τιµή 

της µεταβολής h∆  από την αναλυτική λύση προκύπτει 

 
4 41.19 10 1.4 10h n m m− −∆ = ⋅ × ≅ ×                                                                          (4.60) 

 

Οι τιµές της µεταβολής του ύψους της στήλης του νερού λόγω της δράσης του ανέµου 

(wind set up), υπολογίζονται µέχρι την επίτευξη µόνιµης κατάστασης της ροής υπό 

σταθερή δράση ανέµου ταχύτητας ίσης µε εκείνη που εφαρµόστηκε στην πειραµατική 

µελέτη των Baines and Knapp (1965). Στον Πίν. 4.4 δίνεται η µεταβολή h∆  και για τις 

πέντε περιπτώσεις των υπολογιστικών πλεγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

προσοµοίωση. Υπολογίζοντας το σφάλµα που προκύπτει µεταξύ αναλυτικής έκφρασης, 

εξ. 4.59, και αριθµητικής λύσης, που για την περίπτωση του τρίτου πλέγµατος, προκύπτει 

ένα ποσοστό της τάξης του 6% . 

Στο Σχ. 4.6 δίδεται η κάτοψη και µια κατά το µήκος κατακόρυφη τοµή (στο µέσον 

του πλάτους) της ορθογωνικής λίµνης, όπου φαίνεται η διεύθυνση και το µέτρο των 

διανυσµάτων της οριζόντιας ταχύτητας. Χαρακτηριστικά είναι τα ρεύµατα επιστροφής που 
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λαµβάνουν χώρα στα κατώτερα στρώµατα της λίµνης, κατά την φάση της ανεµογενούς 

ροής, έτσι ώστε η συνολική παροχή σε κάθε διατοµή να παραµένει σταθερή και ίση µε το 

µηδέν. 

-4 -2 0 2 4 6
-1.0
-0.9
-0.8
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0

Exp. data - Baines & Knapp (1965)
         Re = 32700

 Analytical Solution 
 3D model Solution - 1st mesh
 3D model Solution - 2nd mesh
 3D model Solution - 3rd mesh
 3D model Solution - 4th mesh
 3D model Solution - 5th mesh

 

z/
h o

U/U*  
Σχήµα 4.4α Αδιαστατοποιηµένα προφίλ ταχύτητας όπως αυτά προκύπτουν από την αριθµητική µελέτη, 

σύγκριση µε την αναλυτική λύση καθώς και τα πειραµατικά αποτελέσµατα των Banes & Knapp 

(1965). Τα πειραµατικά δίνονται µέχρι λίγο κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. 
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Exp. data - Baines & Knapp (1965)
         Re = 32700

 Analytical Solution 
 3D model Solution - 1st mesh
 3D model Solution - 2nd mesh
 3D model Solution - 3rd mesh
 3D model Solution - 4th mesh
 3D model Solution - 5th mesh

 

z/
h o

U/U*  
Σχήµα 4.4β Αδιαστατοποιηµένα προφίλ ταχύτητας όπως αυτά προκύπτουν από την αριθµητική µελέτη, 

σύγκριση µε την αναλυτική λύση καθώς και τα πειραµατικά αποτελέσµατα των Banes & Knapp 

(1965). Τα πειραµατικά δίνονται µέχρι την ελεύθερη επιφάνεια. 
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 analytical solution
 3D model solution - 1st mesh
 3D model solution - 2nd mesh
 3D model solution - 3rd mesh
 3D model solution - 4rth mesh
 3D model solution - 5th mesh

 
Σχήµα 4.5 Κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους και σύγκριση µε την αναλυτική λύση. 

 

 
Πίνακας 4.4 Μεταβολή του ύψους της στήλης του νερού για κάθε υπολογιστικό πλέγµα. 

 Μεταβολή ύψους h∆  

1ο πλέγµα 41.5 10−×  

2ο πλέγµα 41.85 10−×  

3ο πλέγµα 41.26 10−×  

4ο πλέγµα 41.22 10−×  

5ο πλέγµα 41.20 10−×  
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Σχήµα 4.6 Κάτοψη της ορθογωνικής λίµνης, όπου φαίνεται η οριζόντια διεύθυνση των διανυσµάτων της 

επιφανειακής ταχύτητας (άνω σχήµα). Κατά µήκος κατακόρυφη τοµή της ορθογωνικής λίµνης, 

όπου φαίνεται η διεύθυνση των διανυσµάτων της ταχύτητας και τα ρεύµατα επιστροφής (κάτω 

σχήµα). 

 

 

4.4.2. Αριθµητική Μελέτη Τυρβώδους ροής σε Ανοικτό Αγωγό µε Επίπεδο Πυθµένα. 

 

4.4.2.1 Εισαγωγή 

Η τυρβώδης ροή σε ανοικτούς αγωγούς µε επίπεδο πυθµένα έχει µελετηθεί διεξοδικά, 

έως σήµερα, από πολλούς ερευνητές τόσο αριθµητικά όσο και πειραµατικά. Στην παρούσα 

ενότητα η τρισδιάστατη τυρβώδης ροή σε ανοικτό αγωγό µε επίπεδο πυθµένα µελετάται 

µε τον κώδικα MIKE 3 FM (HD) και τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν συγκρίνονται 

µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα από την εργασία των Fourniotis et al. (2006), καθώς και 

µε αναλυτικές εκφράσεις (Nezu and Nakagawa, 1993). 

Σκοπός είναι η αριθµητική προσοµοίωση της τυρβώδους ροής σε ανοικτό αγωγό µε 

έµφαση στην διαχείριση των ανοικτών ορίων. Έως τώρα έχει πιστοποιηθεί η συµπεριφορά 

του αριθµητικού κώδικα στην ανεµογενή κυκλοφορία ορθογωνικής λίµνης. Ωστόσο, λόγω 

του ότι η µελέτη αρκετών γεωφυσικών ροών επιβάλει αρκετές φορές την ύπαρξη ανοικτών 

ορίων απαιτείται η πιστοποίηση του αριθµητικού κώδικα για την περίπτωση ροής όπου 
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παρουσιάζονται ανοικτά όρια. ∆ίνονται οι υπολογιζόµενες κατανοµές της ταχύτητας 

καθώς και του τυρβώδους ιξώδους και γίνεται σύγκριση µε διαθέσιµα αριθµητικά 

δεδοµένα καθώς και τις αναλυτικές εκφράσεις για την ταχύτητα και το τυρβώδες ιξώδες 

που δίνονται από τους Nezu and Nakagawa (1993). 

 

4.4.2.2 Μονοδιάστατη ανάλυση της ροής σε επίπεδο πυθµένα 

Θεωρούµε το πρόβληµα της τυρβώδους ροής σε ανοικτό αγωγό µε ήπια κλίση 

πυθµένα. Για τον ορισµό των αρχικών και οριακών συνθηκών του φυσικού προβλήµατος, 

αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της ροής πάνω από επίπεδο πυθµένα µε τη βοήθεια της 

µονοδιάστατης ανάλυσης. 

Θεωρούµε ότι ο αγωγός έχει ήπια κλίση πυθµένα (Μ) και η ροή στον αγωγό είναι 

υποκρίσιµη. Σύµφωνα µε το πρόβληµα, η διατοµή του αγωγού παραµένει σταθερή καθώς 

και η κλίση του πυθµένα του, oS . 

Υπενθυµίζεται ότι το βάθος οµοιόµορφης ροής, δηλαδή το κανονικό βάθος nZ , 

υπολογίζεται από την εξίσωση Manning: 

 

21321
oh SR

n
V =                                                                                                      (4.61) 

 

όπου, oS  είναι η κλίση του αγωγού, hR  ορίζεται η υδραυλική ακτίνα, η οποία ισούται µε 

το βάθος ροής nZ  αν θεωρήσουµε ότι το πλάτος του αγωγού είναι πολύ µεγαλύτερο του 

βάθους ροής, δηλαδή 1>>
h
b . 

Επιλέγουµε βάθος ροής nh Z= = 1 m, αριθµό Froude 3.0=Fr , έτσι ώστε η ροή να 

διατηρείται υποκρίσιµη, και συντελεστή Manning n = 0.02. Η τιµή αυτή του συντελεστή 

Manning αντιστοιχεί στην περίπτωση ανοικτού αγωγού, παλαιού, από γαία 

(∆ηµητρακόπουλος και Χατζηθεοδώρου, 2003). 

Με βάση την έκφραση του αριθµού Froude και επιλύοντας ως προς την µέση 

ταχύτητα V  έχουµε: 

 

smVghFrV 94.081.93.0 =⇒==                                                               (4.62) 
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Γνωρίζοντας την τιµή του συντελεστή Manning και του αριθµού Froude, µπορούµε να 

υπολογίσουµε την κλίση του αγωγού, έτσι ώστε η ροή να διατηρείται υποκρίσιµη. 

Συνδυασµός των εξ. (4.61) και (4.62) και λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι mhRh 1=≅ , 

προκύπτει: 

 

211
oS

n
gFr =       ή      00035316.0=oS                                                            (4.63) 

 

Με βάση τα παραπάνω µπορεί να υπολογιστεί ο αριθµός Reynolds ως εξής: 

 

6
6 1036.3Re

1012.1
81.93.0444

Re ⋅=⇒
⋅
⋅⋅

=== −νν
gFrRV h                                     (4.64) 

 

Για τον υπολογισµό του ισοδυνάµου ύψους τραχύτητας, sk , των τοιχωµάτων 

χρησιµοποιείται η εξίσωση των Colebrook-White και εφαρµόζεται η παρακάτω 

διαδικασία: 

 











+−=

fh
k

f
s

Re
5.2

12
log21                                                                                 (4.65) 

 

όπου f , είναι ο συντελεστής τριβής που υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση 

(Yannopoulos & Demetracopoulos, 2000): 

 

6131

2 8
8

h
gn

f
h
ngf =⇒=                                                                                   (4.66) 

 

Συνδυάζοντας τις εξ. (4.61) και (4.62) ο αριθµός Froude µπορεί να εκφραστεί από την 

παρακάτω εξίσωση: 

 

g
S

n
h

gh
VFr o

61

==                                                                                           (4.67) 
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Με βάση τις εξ. (4.66) και (4.67) προκύπτει: 

 

Fr
S

f O8
=                                                                                                           (4.68) 

 

Από τις εξ. (4.65) και (4.68) η εξίσωση των Colebrook – White µπορεί να εκφραστεί 

ως εξής: 

 

o

S
Fr

s

S
Fr

h
k

o

2Re
151012 24 −⋅=

−

                                                                                (4.69) 

 

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξ. (4.69) την έκφραση (4.64) και θεωρώντας ως 

βάθος ροής h  = 1 m λαµβάνουµε για το ύψος τραχύτητας την παρακάτω εξίσωση: 

 

o

S
Fr

s gS
k o

2
75.31012 24 ν

−⋅=
−

                                                                                   (4.70) 

 

Από την παραπάνω εξίσωση υπολογίζεται το ισοδύναµο ύψος τραχύτητας sk = 0.018 

m. 

Για τον ορισµό των οριακών συνθηκών, οι τιµές της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

και του ρυθµού ανάλωσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας στην είσοδο δεν είναι 

γνωστές. Έτσι, η τιµή της k  δίνεται ως ένα µικρό ποσοστό της χρησιµοποιούµενης µέσης 

ταχύτητας ( smVghFrV 94.081.93.0 =⇒== ) από την παρακάτω εξίσωση: 

 

( ) 22
2

2 000795.094.0
100

3 smkIUk =⇒





==                                                 (4.71) 

 

όπου I  η ένταση της τύρβης η οποία θεωρείται ότι έχει τιµή της τάξεως του 3% 

(χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό του 3% για τον καθορισµό της ένταση της τύρβης, όπως 

αυτό προτείνεται στην εργασία των Rameshwaran and Naden, 2004) 
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Σχετικά µε την ε , συνήθως χρησιµοποιείται ο βασικός ορισµός που προκύπτει από 

την διαδικασία καταπτώσεως της ενέργειας, ότι δηλαδή LuL
3~ε , όπου ως 

χαρακτηριστική ταχύτητα των µεγάλων στροβίλων χρησιµοποιείται η διατµητική 

ταχύτητα, *U , και ως χαρακτηριστική κλίµακα µήκους περίπου το 101  του εύρους του 

διατµητικού στρώµατος το οποίο σε πλήρως ανεπτυγµένες ροές ανοικτών αγωγών 

ταυτίζεται µε το βάθος (ή την υδραυλική ακτίνα για σύνθετες διατοµές) της ροής.  

Ειδικότερα, για προσοµοίωση µε το µοντέλο ε−k  και αξιοποιώντας περαιτέρω την 

εξίσωση του τυρβώδους ιξώδους, προκύπτει ότι 2 /t c kµν ε= ⋅ , θεωρώντας ότι επ =  (η 

παραγωγή της τύρβης είναι ίση µε την ανάλωση) πλησίον του τοιχώµατος, είναι δυνατόν 

να αποδειχτεί ότι 2141
* wkcU µ= , όπου wk  η τιµή της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

πλησίον του τοιχώµατος (περιοχή ~ 10030 << +y ). Θεωρώντας ότι η σχέση ισχύει για 

όλη την διατοµή εισόδου, προκύπτει η εξίσωση η οποία συνήθως χρησιµοποιείται για να 

εκφράσει την εκτίµηση της ε  στην διατοµή εισόδου Rameshwaran & Nadeu (2004), 

Ferziger & Peric (2002) και Versteeg & Malalasekera (1995): 

 

h
kc

1.0

23
43

µε =                                                                                                         (4.72) 

 

Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής 0.1 στον παρονοµαστή δίδεται και ως 0.07. 

 

Για την εκτίµηση της ε , λοιπόν, στην διατοµή εισόδου χρησιµοποιήθηκε η σχέση 

(4.73) που αποδίδει: 

 

( ) ( )3 23 2
3 43 4 2 30.000795

0.09 0.0000368
0.1 0.1
kc m s

hµε ε= = ⇒ =                           (4.73) 

 

Η διατµητική ταχύτητα (ταχύτητα τριβής) στον πυθµένα του αγωγού υπολογίζεται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

 

smUghSU o 0589.000035316.0181.9 ** =⇒××==                                  (4.74) 
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Όσον αφορά την µέγιστη τιµή του τυρβώδους ιξώδους, αυτή παρατηρείται στο µέσον 

του βάθους ροής για επίπεδο πυθµένα (Nezu and Nakagawa, 1993). Η παρακάτω εξίσωση 

δίδει την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους στην περιοχή ισχύος του λογαριθµικού νόµου: 

 

( ) * 1t
z zU h
h h

ν κ  = − 
 

                                                                                            (4.75) 

 

οπότε για 0.5z h =  προκύπτει η µέγιστη τιµή του τυρβώδους ιξώδους 

 

( ) ( ) 2
max

0.41 0.0589 1 0.5 1 0.5 0.006037 /t m sν = × × × × − =                                (4.76α) 

 

και 

 

( )
sm

kg
tt 0264.6max == ρνµ                                                                                (4.76β) 

 

όπου το ρ  ελήφθη ίσο µε 32.998 mkg  που αντιστοιχεί σε θερµοκρασία νερού 20o C . 

Τέλος, µε βάση την διατµητική ταχύτητα µπορεί να εκτιµηθεί η διατµητική τάση που 

αναπτύσσεται στον πυθµένα του αγωγού, από την παρακάτω εξίσωση: 

 

( ) PaUU ww
wW 463.30589.02.998 22

** =⇒⋅=⇒=⇒= ττ
ρ
τ

ρ
τ

                    (4.77) 

 

4.2.3.3.  Εφαρµογή του κώδικα στην αριθµητική µελέτη της ροής. 

Το πεδίο ροής, που στην περίπτωση την οποία εξετάζουµε είναι ο ανοικτός αγωγός, 

διακριτοποιείται σε πεπερασµένο αριθµό υπολογιστικών κελιών (cells). Οι διαφορικές 

εξισώσεις (governing equations) οι οποίες διέπουν την ροή ολοκληρώνονται επί του όγκου 

ελέγχου (που στην µέθοδο των πεπερασµένων όγκων είναι το υπολογιστικό κελί) 

αποδίδοντας διακριτοποιηµένες αλγεβρικές εξισώσεις οι οποίες στη συνέχεια επιλύονται 

αριθµητικά. 

Τα χαρακτηριστικά της τυρβώδους ροής σε ανοικτό αγωγό µε επίπεδο πυθµένα, ήπιας 

κλίσης δίδονται στον Πίν. 4.5. Τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά της ροής, το πεδίο 
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επίλυσης και η κατακόρυφη διακριτοποίηση των υπολογιστικών κελιών 

χρησιµοποιήθηκαν και για την προσοµοίωση µε τον κώδικα FLUENT στη µελέτη του 

ίδιου φυσικού προβλήµατος (Φουρνιώτης, 2005), θεωρώντας ωστόσο δισδιάστατη ροή. 

Για το πρόβληµα της τυρβώδους ροής σε ανοικτό αγωγό µε επίπεδο πυθµένα 

διαµορφώθηκαν τρία διαφορετικά υπολογιστικά πλέγµατα τα χαρακτηριστικά των οποίων 

δίνονται στον Πίν. 4.6. Είναι εµφανές ότι κάθε φορά το υπολογιστικό πλέγµα το οποίο 

χρησιµοποιούνταν ήταν λεπτότερο από το προηγούµενο, Σχ. 4.7. Η αύξηση του αριθµού 

των υπολογιστικών κελιών, δηλαδή η πύκνωση του πλέγµατος, πραγµατοποιούνταν κάθε 

φορά µε σκοπό την βελτίωση της αριθµητικής λύσης και ταυτόχρονα την ευσταθή της 

σύγκλιση. Στο Σχ. 4.7 δίνεται η διαµόρφωση των υπολογιστικών πλεγµάτων κατά την 

οριζόντια διεύθυνση, xy . Παρουσιάζονται µε την σειρά τα πλέγµατα από το πρώτο µέχρι 

και το τρίτο. 

Όσον αφορά την αναλογία ανάµεσα στο οριζόντιο προς κατακόρυφο µήκος του 

υπολογιστικού κελιού (aspect ratio) αυτή διατηρείται σταθερή και ίση µε 1 20 . Στα τρία 

αυτά υπολογιστικά πλέγµατα το µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν κατά την διεύθυνση xy , 

µειώνεται κάθε φορά ξεκινώντας από την τιµή 5m2 για το 1ο πλέγµα µέχρι 0.2222 m2 για 

το 3ο, ενώ αντίστοιχα µεταβάλλεται και ο αριθµός των κατακόρυφων στρωµάτων (layers) 

προκειµένου να διατηρηθεί σταθερή η αναλογία του ανοίγµατος προς ύψος των 

υπολογιστικών κελιών. 

 

 

 
Σχήµα 4.7: Υπολογιστικά πλέγµατα, στο επίπεδο xy, που χρησιµοποιήθηκαν κατά την µελέτη της ροής. 
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Πίνακας 4.5: Παρουσίαση των χαρακτηριστικών της ροής 

Χαρακτηριστικά Ροής 
Μονοδιάστατη 

ανάλυση 

3D µοντέλο 

MIKE 3 FM (HD) 

Βάθος Ροής =h Zn  1.0 m  1.0 m  

∆ιατµητική Ταχύτητα *U  0.0589 m s  0.0589 m s  

Κλίση του Αγωγού oS  0.00035316 0.00035316 

Re 4 hU R ν=  63.36 10×  63.36 10×  

Αριθµός Fr  0.3 0.3 

Ταχύτητα Ροής U  0.94 m s  0.94 m s  

Κινηµατικό Ιξώδες ν  6 21.007 10 m s−×  6 21.007 10 m s−×  

 

 

Για την δηµιουργία του µη δοµηµένου πλέγµατος κατά το οριζόντιο επίπεδο 

απαιτείται ο καθορισµός της µέγιστης επιτρεπόµενης επιφάνειας (εµβαδού) του 

υπολογιστικού κελιού, του µέγιστου αριθµού των υπολογιστικών κόµβων στο πεδίο 

επίλυσης (υπολογιστικό πλέγµα) καθώς και της ελάχιστης επιτρεπόµενης γωνίας που θα 

σχηµατίζουν οι ακµές των πρισµάτων που δηµιουργούνται στο πλέγµα, ενώ όσον αφορά 

την διακριτοποίηση κατά το κατακόρυφο επίπεδο χρησιµοποιείται δοµηµένο ορθογώνικο 

πλέγµα. Προκύπτει, λοιπόν, τρισδιάστατο υπολογιστικό πλέγµα αποτελούµενο από 

υπολογιστικά κελιά (πεπερασµένους όγκους) γεωµετρίας πρίσµατος. 

Οι παράµετροι των υπολογιστικών πλεγµάτων που προκύπτουν προκειµένου να 

πληρούνται οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν δίνονται στον Πίν. 4.6. Στην παρούσα 

µελέτη θεωρήθηκαν κατά το βάθος ισαπέχοντα - ισοπαχή - στρώµατα, ο αριθµός των 

οποίων για κάθε περίπτωση δίνεται επίσης στον Πίν. 4.6. 
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Πίνακας 4.6: Χαρακτηριστικά των υπολογιστικών πλεγµάτων. 

 
1ο 

Πλέγµα 

2ο 

Πλέγµα 

3ο 

Πλέγµα 

Αριθµός Κελιών στο επίπεδο xy  606 6220 14190 

Αριθµός Κόµβων στο επίπεδο xy  387 3368 7502 

Μέγιστο Εµβαδόν Κελιού σε m2 5 0.5 0.2222 

Ελάχιστη Γωνία Κελιού σε µοίρες 26 26 26 

Μέγιστος Αριθµός Κόµβων 100000 100000 100000 

Αριθµός Κατακόρυφων 

Στρωµάτων 
6 20 30 

Λόγος ύψους προς πλάτος κελιών 1/20 1/20 1/20 

Αριθµός Χρονο-βηµάτων για 

προσέγγιση µόνιµης κατάστασης 
40000 400000 300000 

 

Όσον αφορά την επιλογή του χρονικού βήµατος t∆  που χρησιµοποιήθηκε κατά την 

προσοµοίωση, επιλέχθηκε τέτοιο χρονο-βήµα ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη CFL. Η 

χρήση ρητού σχήµατος εισάγει περιορισµό ως προς την επιλογή χρονικού διαστήµατος t∆  

για δεδοµένη χωρική διακριτοποίηση, που οφείλεται στην συνθήκη ευστάθειας CFL. 

Έχοντας ήδη δηµιουργήσει το υπολογιστικό πλέγµα µπορούµε να υπολογίσουµε το 

µέγιστο επιτρεπόµενο χρονο-βήµα, έτσι ώστε η µέγιστη τιµή του αριθµού Courant να είναι 

µικρότερη του 1. Για δεδοµένο στοιχείο-κελί του πλέγµατος ο αριθµός Courant 

καθορίζεται (MIKE 3 FM, 2005) ως εξής: 

 

tCr gh
l

∆
=

∆
                                                                                                         (4.78) 

 

όπου h  είναι το βάθος του νερού, g  η επιτάχυνση της βαρύτητας, l∆  είναι ένα 

χαρακτηριστικό µήκος∗ του στοιχείου και t∆  το χρονικό βήµα. Το χαρακτηριστικό µήκος 

l∆  µπορεί να εκτιµηθεί ως το µήκος της µικρότερης ακµής του υπολογιστικού κελιού. 

                                                 
∗ Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται µη-δοµηµένο πλέγµα κατά την οριζόντια διεύθυνση και δοµηµένο 
κατά την κατακόρυφη. Το µήκος l∆  καθορίζεται, για τα µη δοµηµένα κελιά, ως 2l A∆ = . Όπου A  το 
εµβαδόν της επιφάνειας του υπολογιστικού κελιού. 
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Με βάση τις τιµές που προέκυψαν από την µονοδιάστατη ανάλυση, θεωρούµε  

ανοικτό αγωγό ορθογωνικής διατοµής µε ήπια κλίση 00035316.0=oS  έτσι ώστε η ροή να 

παραµένει υποκρίσιµη. Το βάθος ροής επιλέγεται σε 1h m=  και το πλάτος του αγωγού, 

B , θεωρείται αρκετά µεγάλο σε σχέση µε το βάθος ροής, έτσι ώστε η τύρβη να 

επιδεικνύει δισδιάστατη συµπεριφορά και το πρόβληµα να µπορεί να αντιµετωπιστεί και 

ως δύο διαστάσεων (όπως π.χ. Φουρνιώτης, 2005), δίχως ουσιαστικές µεταβολές στις 

κατανοµές των κύριων χαρακτηριστικών της ροής. Για πρακτικές εφαρµογές µπορούµε να 

θεωρούµε ότι τούτο επιτυγχάνεται για µια αναλογία ( )5 6cB h a> ≅ − , ενώ οι Nezu and 

Rodi (1985) υποστήριξαν ότι δεν µπορούν να ανιχνευτούν δευτερεύοντα ρεύµατα 

(secondary currents) στην κεντρική ζώνη του καναλιού εάν η παραπάνω αναλογία  

λαµβάνει την τιµή 10. Στην παρούσα εργασία θεωρούµε πλάτος του καναλιού 10B m= . 

Ωστόσο, ο κώδικας θεωρεί ότι τα πλευρικά τοιχώµατα του αγωγού δεν παρουσιάζουν 

τριβή και εποµένως το πλάτος του καναλιού δεν επηρεάζει την λύση, έτσι ουσιαστικά το 

πρόβληµα αντιµετωπίζεται σαν δισδιάστατο (καµία µεταβολή της ταχύτητας και των 

τυρβωδών µεγεθών κατά την εγκάρσια διεύθυνση του καναλιού). 

Επειδή στο πρόβληµα θεωρούµε ότι η ροή είναι πλήρως ανεπτυγµένη, δίνουµε στον 

αγωγό αρκετά µεγάλο µήκος έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι αποκαθίσταται πλήρως 

ανεπτυγµένη ροή. Για να έχουµε ένα µέτρο του µήκους εισόδου (entrance length) που 

απαιτείται, χρησιµοποιούµε από την µονοδιάστατη ανάλυση την έκφραση που µας δίδει 

την απόσταση από την είσοδο του αγωγού συναρτήσει του πάχους του οριακού 

στρώµατος, εάν υποθέσουµε ότι η ταχύτητα ροής στην είσοδο του αγωγού παρουσιάζει 

οµοιόµορφη κατανοµή. Η εξ. (4.80) δίδει το πάχος του τυρβώδους οριακού στρώµατος δ  

που αναπτύσσεται σε ανοικτό αγωγό συναρτήσει της απόστασης x από την είσοδο του 

αγωγού. 

 
51

38.0
−







=
ν

δ Ux
x

                                                                                                  (4.79) 

 

όπου U  η ταχύτητα του ελευθέρου ρεύµατος και ν  το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού 

Κάνοντας χρήση της παραπάνω εξίσωσης και θεωρώντας ως τελικό πάχος του 

οριακού στρώµατος στην κατάσταση της πλήρους ανάπτυξης της ροής 1nZ mδ ≡ = , 

υπολογίζουµε το µήκος εισόδου που απαιτείται. 
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( )
41

45

4
Re38.0 






== −

εισοδουlx                                                                                (4.80) 

 

Προκύπτει έτσι τιµή του µήκους εισόδου ml ό 5.101=δουεισ . Ωστόσο, η τιµή αυτή 

ισχύει για την περίπτωση όπου ο πυθµένας του αγωγού είναι λείος. Στον αγωγό τον οποίο 

εξετάζουµε θεωρούµε ότι υπάρχει τραχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µήκος εισόδου 

στον αγωγό να είναι αρκετά µικρότερο σε σχέση µε την υπολογισθείσα τιµή, αφού έχουµε 

ανάπτυξη τυρβώδους οριακού στρώµατος σχεδόν αµέσως, από την είσοδο του αγωγού.  

Για λόγους ασφαλείας επιλέγουµε µήκος αγωγού 200 m, ώστε να µπορούµε να 

µελετήσουµε την ροή στην πλήρως ανεπτυγµένη περιοχή. Θεωρούµε βάθος ροής 1nZ m= .  

Για την διαχείριση του τοιχώµατος χρησιµοποιήθηκαν οι συναρτήσεις τοιχώµατος και 

θεωρήθηκε ότι ο πρώτος υπολογιστικός κόµβος από το τοίχωµα βρίσκεται στην περιοχή 

ισχύος του λογαριθµικού νόµου. Το ισοδύναµο ύψος τραχύτητας των τοιχωµάτων 

υπολογίστηκε σε sk  = 0.018m. Με βάση την τιµή αυτή έχουµε: 

 

7.946
1012.1

0589.0018.0
6

* ≅
⋅
⋅

== −
+

ν
Uk

k s
s                                                                    (4.81) 

 

Εποµένως, όπως φαίνεται από την εξ. (4.82) είναι 70>+
sk  και βρισκόµαστε στην 

πλήρως τραχεία περιοχή. Το ελάχιστο ύψος του πρώτου υπολογιστικού κελιού από το 

τοίχωµα τίθεται ίσο µε mks 04.02 ≅ , έτσι ώστε ο πρώτος υπολογιστικός κόµβος να 

βρίσκεται σε απόσταση από το τοίχωµα 0.02 0.018sz m k m= ≅ = . Με βάση αυτήν την 

τιµή του z προκύπτει τιµή του 1000z+ ≅  που εκφράζει την περιοχή ισχύος του 

λογαριθµικού νόµου. 

Πριν καθοριστούν οι παραπάνω διαστάσεις των κελιών και ο συνολικός αριθµός που 

αποτελεί το υπολογιστικό πεδίο, έγιναν αρκετά αριθµητικά πειράµατα µε διάφορα 

υπολογιστικά πλέγµατα. Εκτιµήθηκαν τα αποτελέσµατα και καταλήξαµε στην παραπάνω 

λύση µε γνώµονα κυρίως τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και τα οποία βρίσκονταν σε 

ικανοποιητική συµφωνία τόσο µε πειραµατικά δεδοµένα όσο και µε τις µέσες τιµές των 

µεγεθών που προέρχονταν από την µονοδιάστατη ανάλυση. 
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4.4.3.3.1.  Ορισµός αρχικών και οριακών συνθηκών 

Αφού διαµορφώθηκε το υπολογιστικό πλέγµα το επόµενο βήµα ήταν ο καθορισµός 

αρχικών και οριακών συνθηκών. Σ’ αυτό βοήθησαν κυρίως τα αποτελέσµατα τα οποία 

προέκυψαν από την µονοδιάστατη ανάλυση για ροή σε επίπεδο πυθµένα που 

πραγµατοποιήσαµε παραπάνω. 

Για τον καθορισµό των οριακών συνθηκών του προβλήµατος, θεωρήσαµε στην είσοδο 

του καναλιού το βάθος του νερού διατηρείται σταθερό και ίσο µε το κανονικό βάθος ροής. 

Επίσης στην είσοδο του νερού καθορίστηκαν οµοιόµορφες κατανοµές της τυρβώδους 

κινητικής ενέργειας καθώς και της αναλώσεως της τυρβώδους κινητικής ενέργειας µε 

τιµές αντίστοιχα 22000795.0 smk =  και 320000368.0 sm=ε . 

Στην έξοδο του καναλιού καθορίστηκε, επίσης, το βάθος του νερού ίσο µε το 

κανονικό βάθος ροής. 

Στον πυθµένα του καναλιού καθορίστηκε οριακή συνθήκη τοιχώµατος (wall). Για το 

τοίχωµα θεωρήθηκε η συνθήκη µη ολίσθησης και ύψος τραχύτητας τοιχωµάτων 

mks 018.0= . 

Ως αρχική συνθήκη θεωρήθηκε η ταχύτητα στο σώµα του νερού ίση µε την µέση 

ταχύτητα που υπολογίστηκε από την µονοδιάστατη ανάλυση, smV 94.0= . Επίσης, 

αρχικές συνθήκες καθορίστηκαν για την τυρβώδη κινητική ενέργεια και την ανάλωση της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας, ίσες µε τις τιµές που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

καθορισµό των οριακών συνθηκών, 22000795.0 smk =  και 320000368.0 sm=ε . 

Θεωρούµε την τυρβώδη ροή σε ανοικτό αγωγό και για το κλείσιµο της τύρβης 

επιλέγονται τα µοντέλα k ε−  κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και Smagorinsky κατά την 

οριζόντια. Στο µοντέλο k ε−  χρησιµοποιούνται οι συντελεστές του µοντέλου στην 

κλασική (standard) µορφή του, ενώ ως σταθερά του µοντέλου Smagorinsky επιλέγεται η 

τιµή 0.28 (MIKE 3 FM, 2005). Όσον αφορά την τραχύτητα του πυθµένα το τοίχωµα 

θεωρείται τραχύ (Nezu and Nakagawa, 1993), ενώ για την αριθµητική µελέτη λαµβάνεται 

ως απόλυτη τραχύτητα (absolute roughness) η τιµή 0.018sk m= . Πράγµατι, για την τιµή 

αυτή της τραχύτητας προκύπτει 946.7 70sk + ≅ > , που χαρακτηρίζει την περιοχή στην 

οποία το τοίχωµα θεωρείται υδραυλικά τραχύ (Nezu & Nakagawa,1993). 
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4.4.3.4  Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων 

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν από την αριθµητική 

µελέτη για τη ροή σε επίπεδο πυθµένα µε ήπια κλίση και συγκρίνονται τόσο µε  

αναλυτικές λύσεις, όσο και µε αριθµητικά δεδοµένα από την εργασία των Fourniotis et al. 

(2006). 

Η κατανοµή της ταχύτητας παρουσιάζει ικανοποιητική συµπεριφορά η οποία 

βελτιώνεται, αυξανοµένης της πύκνωσης του υπολογιστικού πλέγµατος τόσο στο 

οριζόντιο επίπεδο xy  όσο και κατά το κατακόρυφο z . Η σύγκριση γίνεται µε τα 

αριθµητικά δεδοµένα που προέκυψαν από την µελέτη της δισδιάστατης ροής σε ανοικτό 

αγωγό µε ήπια κλίση πυθµένα, αλλά και µε την αναλυτική λύση για το προφίλ της 

ταχύτητας που δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

* ln 8.5
s

U zU
kκ

 −
= + 

 
                                                                                             (4.82) 

 

όπου U  είναι η ταχύτητα στην θέση ( )z−  θεωρώντας 0z =  στην ελεύθερη επιφάνεια του 

νερού, 0.41κ =  η σταθερά του von Karman και sk  είναι το ισοδύναµο ύψος της 

τραχύτητας των τοιχωµάτων του αγωγού. Η έκφραση (4.83) είναι ο γνωστός λογαριθµικός 

νόµος της ταχύτητας, ο οποίος στην περίπτωση την οποία εξετάζουµε έχει επεκταθεί έτσι 

ώστε να συµπεριλάβει και την τραχύτητα του τοιχώµατος. Για 946.7 70sk + ≅ > , λοιπόν, 

βρισκόµαστε στην πλήρως τραχεία περιοχή και ο λογαριθµικός νόµος δίνεται από την εξ. 

(4.83). Το προφίλ της ταχύτητας στο µέσον του ανοίγµατος του καναλιού, όπου η ροή 

θεωρείται πλήρως ανεπτυγµένη, δίνεται στο Σχ. 4.8. ∆ίνονται οι κατανοµές της ταχύτητας 

για τρία διαφορετικά υπολογιστικά πλέγµατα ξεκινώντας από ένα αρκετά αδρό πλέγµα, µε 

το οποίο λαµβάνουµε µια αρχική προσεγγιστική λύση, µέχρι τα πλέγµατα για τα οποία 

φαίνεται να µην διαφοροποιείται η αριθµητική λύση. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε 

εκείνα που προέκυψαν από την εφαρµογή του κώδικα FLUENT (version 6.2.16), για ροή 

σε ανοικτό αγωγό µε τα ίδια υδραυλικά χαρακτηριστικά και στην ίδια ακριβώς θέση του 

αγωγού. Στο ίδιο σχήµα δίνεται και η κατανοµή της διαµήκους ταχύτητας όπως αυτή 

προκύπτει από τον λογαριθµικό νόµο. Είναι εµφανές ότι η απόκλιση µεταξύ των τιµών 

που δίνονται από τον λογαριθµικό νόµο και την αριθµητική λύση µε τον κώδικα MIKE 3 

HD (FM) είναι της τάξεως του 6%, του κώδικα FLUENT και του MIKE 3 HD (FM) της 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Παρουσίαση και Πιστοποίηση του Αριθµητικού Κώδικα 

 - 105 -

τάξεως του 8.7%, ενώ η απόκλιση µεταξύ του λογαριθµικού νόµου και του κώδικα 

FLUENT βρίσκεται στο 2.8%. 

Όσον αφορά την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους, tν , αυξανοµένης της πύκνωσης 

του υπολογιστικού πλέγµατος φαίνεται να αποµακρύνεται από την µέγιστη τιµή που δίνει 

η αναλυτική έκφραση για το τυρβώδες ιξώδες, εξ. (4.84), και να σταθεροποιείται σε µια 

κατανοµή για την οποία η µέγιστη τιµή παρουσιάζει απόκλιση της τάξης του 14%. 

 

* 1t
z zU h

h h
ν κ  − − = −   

  
                                                                                       (4.83) 

 

Για τις αναλυτικές εκφράσεις επιλέχθηκαν οι κατανοµές του τυρβώδους ιξώδους και 

της ταχύτητας, όπως αυτές δίνονται για την περίπτωση οµοιόµορφης ροής σε ανοικτούς 

αγωγούς µε επίπεδο πυθµένα (Nezu & Nakagawa, 1993). Στο Σχ. 4.9, δίδεται η κατανοµή 

που προκύπτει από την αριθµητική µελέτη για το τυρβώδες ιξώδες και συγκρίνεται µε την 

έκφραση των Nezu & Nakagawa (1993) για το τυρβώδες ιξώδες. 

Η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας δίνεται στο Σχ. 4.10 κατά µήκος του 

καναλιού. Όπως ακριβώς αναµένεται για την περίπτωση οµοιόµορφης ροής την οποία 

εξετάζουµε η ελεύθερη επιφάνεια γίνεται παράλληλη µε τον πυθµένα του αγωγού κατά 

την επίτευξη µόνιµης κατάστασης. Με βάση τις οριακές συνθήκες που εφαρµόστηκαν 

ανάντη-κατάντη του καναλιού, θεωρήθηκε σταθερό το βάθος ροής και ίσο µε το κανονικό 

βάθος που εφαρµόστηκε κατά την µονοδιάστατη ανάλυση. Με βάση την κλίση του 

αγωγού S  και προκειµένου το βάθος ροής να διατηρείται σταθερό (ίσο µε 1m) η ανώτατη 

στάθµη του νερού τέθηκε ανάντη στο 0= +upstreamZ m  (µε µηδέν θεωρήθηκε στο 

αριθµητικό µοντέλο η οριζόντια, αδιατάρακτη ελεύθερη επιφάνεια την χρονική στιγµή 

µηδέν που στην είσοδο του καναλιού καθόριζε το βάθος ροής ίσο µε 1 m) και κατάντη 

0.070632downstreamZ m= −  (η τιµή αυτή προέκυπτε µε βάση την κλίση του πυθµένα, ώστε να 

προκύπτει σταθερό βάθος στην έξοδο του καναλιού ίσο µε 1 m). Με βάση τις οριακές 

αυτές συνθήκες η στήλη του νερού καθορίζεται σε 1m  και αναµένεται η διαµόρφωση της 

ελεύθερης επιφάνειας. Σχηµατικά τα παραπάνω δίνονται στο Σχ. 4.11, όπου δίδεται µια 

κατά το µήκος τοµή του καναλιού και αναπαριστώνται τα διανύσµατα της διαµήκους 

ταχύτητας U, καθώς και η τελική διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας που προκύπτει 

παράλληλη µε τον πυθµένα του καναλιού.  
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Σχήµα 4.8: Κατανοµή της διαµήκους ταχύτητας, όπως αυτή προκύπτει από την αριθµητική µελέτη µε τον 

κώδικα MIKE 3 HD (FM) και σύγκριση µε αριθµητικές και εµπειρικές λύσεις. 

 

 
Σχήµα 4.9: Κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους, όπως αυτή προκύπτει από την αριθµητική µελέτη µε τον 

κώδικα MIKE 3 HD (FM) και σύγκριση µε την αναλυτική έκφραση των Nezu & Nakagawa 

(1993). 
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Σχήµα 4.10: ∆ιαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας, όπως αυτή προκύπτει από την αριθµητική µελέτη µε 

τον κώδικα MIKE 3 HD (FM) και για τις τρεις περιπτώσεις πλεγµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.11: Κατά µήκος τοµή του αγωγού, όπου φαίνεται η τελική διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας 

καθώς και ο καθορισµός της στήλης του νερού ανάντη-κατάντη του καναλιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
Αριθµητική Μελέτη της Ανεµογενούς ροής στον 

Πατραϊκό Κόλπο 
 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται αριθµητικά η ανεµογενής, βαρότροπη κυκλοφορία στον 
Πατραϊκό κόλπο. Αρχικά γίνεται ανασκόπηση στοιχείων ανέµων από προγενέστερες 
σχετικές µελέτες και στη συνέχεια αξιοποιούνται στοιχεία για την αριθµητική 
προσοµοίωση της ανεµογενούς ροής στη λεκάνη του Πατραϊκού. Καθορίζεται το πεδίο 
επίλυσης και επιλέγονται κατάλληλα οι θέσεις των ανοικτών ορίων, έτσι ώστε να 
προκύπτουν επιτυχείς αριθµητικές λύσεις. Το υπολογιστικό πεδίο διαθέτει δύο ανοικτά 
όρια, ένα δυτικά και ένα ανατολικά του κόλπου, τα οποία για τις ανάγκες τις αριθµητικής 
προσοµοίωσης µετατοπίζονται αρκετά έξω από την περιοχή ενδιαφέροντος που είναι ο 
Πατραϊκός κόλπος. Επιπλέον, µε αυτή την πρακτική καθίσταται δυνατός και ο 
υπολογισµός της ανταλλαγής της παροχής µεταξύ Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου, στα 
ανατολικά και Πατραϊκού-Ιονίου πελάγους, στα δυτικά. Πραγµατοποιούνται αριθµητικές 
προσοµοιώσεις για σταθερή τιµή του ανέµου και ίση µε την µέση ταχύτητα ανέµου στον 
Πατραϊκό κόλπο που είναι 4 ms-1 και διαφορετικές διευθύνσεις. Όλες οι προσοµοιώσεις 
πραγµατοποιούνται µέχρις ότου η ροή να οδηγηθεί σε µόνιµη κατάσταση. Προσοµοιώσεις 
εκτελούνται και για µη µόνιµο πεδίο ανέµου που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Με βάση 
τα αριθµητικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την οµοιόµορφη δράση του ανέµου 
µελετάται η κατακόρυφη και η οριζόντια δοµή της ανεµογενούς ροής. Η ανεµογενής 
κυκλοφορία στον Πατραϊκό κόλπο παρουσιάζει στοιχεία ροής µεγάλης κλίµακας, µε 
επιρροή από τη δύναµη Coriolis, ανάπτυξη στρώµατος Ekman και ισχυρά ρεύµατα 
επιστροφής, λίγα µέτρα κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. Ταυτόχρονα, σε περιοχές όπως 
η θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου η ροή συµπεριφέρεται περισσότερο ως υδραυλική ροή 
µε ταπείνωση της ελεύθερης επιφάνειας και κατακόρυφο προφίλ ταχύτητας, όµοιο µε 
εκείνο που παρατηρείται στην τυρβώδη ροή Couette. Στην οριζόντια διεύθυνση η ροή έχει 
στοιχεία που παρατηρούνται στις λίµνες, µε έντονα παράκτια ρεύµατα και κλίση της 
ελεύθερης επιφάνειας (set up). Με βάση τις τιµές που υπολογίζονται για την παροχή της 
ανταλλαγής προβλέπεται ότι ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων θα είναι, για ασθενείς 
ανέµους, της τάξης του µήνα. Ωστόσο, για ισχυρά επεισόδια ανέµων, που είναι συνήθη 
στην περιοχή, ο χρόνος αυτός µειώνεται στην µια εβδοµάδα. Γενικά, η κυκλοφορία των 
υδάτων καθορίζεται από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα που ακολουθούν τη διεύθυνση του 
ανέµου, ενώ φαίνεται ότι στα βαθύτερα στρώµατα του Πατραϊκού η ανεµογενής ροή δεν 
επιδρά σηµαντικά στην ανανέωση των υδάτων τα οποία παραµένουν εγκλωβισµένα και 
επανακυκλοφορούν µεταξύ των δύο εγκάρσιων ραχών (sills) που οριοθετούν την λεκάνη 
του Πατραϊκού κόλπου. 
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5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

5.1 ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Το πεδίο ανέµου που αναπτύσσεται στην περιοχή του Πατραϊκού είναι γνωστό ότι 

ποικίλει χωρικά, επηρεαζόµενο κυρίως από το έντονο ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής 

(Αντωνόπουλος et al., 1992). Στην παρούσα εργασία για την µελέτη της ανεµογενούς ροής 

πραγµατοποιούνται αριθµητικές προσοµοιώσεις, για την περίπτωση οµοιόµορφης 

διατµητικής τάσης ανέµου, στο χώρο και στο χρόνο, καθώς και για χρονικά 

µεταβαλλόµενη τιµή της διατµητικής τάσης που προκαλείται από χρονοσειρές ανέµου που 

έχουν καταγραφεί στην εγγύς περιοχή του Πατραϊκού. 

Τα ανεµολογικά στοιχεία όπως δίνονται από τους Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλο 

(1989) είναι προϊόν επεξεργασίας µακροχρόνιων παρατηρήσεων των σταθµών του Αράξου 

και του Πανεπιστηµίου Πατρών, στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και 

βραχυπροθέσµων παρατηρήσεων σε δύο επιπλέον σταθµούς που εγκαταστάθηκαν στη 

θέση του έργου της ζεύξης, ανατολικά του κόλπου, για τις ανάγκες εκπόνησης του 

οµώνυµου ερευνητικού προγράµµατος. Πίνακες δίνουν τις µηνιαίες και ετήσιες µέσες 

συχνότητες των ανέµων που παρατηρούνται στην περιοχή του στενού για την περίοδο δύο 

ετών (Αντωνόπουλος et al., 1992). Υπάρχουν και µεταγενέστερα στοιχεία για τα 

ανεµολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Πατραϊκού από το σταθµό της περιοχής 

του Αράξου, δυτικά του κόλπου, που εµφανίζουν, σε γενικές γραµµές, τις ίδιες διευθύνσεις 

και εντάσεις ανέµων µε εκείνες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν στην περιοχή. Στο 

Σχ. 5.1 δίνονται ροδογράµµατα ανέµων που κατασκευάστηκαν για τους δύο σταθµούς 

Ρίου-Αντιρρίου (ανατολικά του κόλπου) και Αράξου (δυτικά του κόλπου) µε βάση τις 

µέσες ετήσιες και µηνιαίες συχνότητες του ανέµου, το έτος 1989. Από τα ροδογράµµατα 

φαίνονται οι επικρατούσες διευθύνσεις των ανέµων στην περιοχή ως συνάρτηση της 

ετήσιας συχνότητας εµφάνισης τους, καθώς και της µηνιαίας για την περίοδο του 

Ιανουαρίου, οπότε ο κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση. 

Σε γενικές γραµµές, εντονότεροι είναι οι άνεµοι που έρχονται από τα ανατολικά 

(βόρειοι ανατολικοί έως ανατολικοί) που φθάνουν µέχρι και 9 Bf και από τον δυτικό τοµέα 

που φθάνουν µέχρι 8 Bf.  Ωστόσο, οι συνήθεις άνεµοι δεν ξεπερνούν τα 3 Bf. Ο 

ανατολικός τοµέας, από βόρεια ανατολικά έως νότια ανατολικά, περιλαµβάνει τους 
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συχνότερους ανέµους µε περίπου το 52% του συνόλου και ακολουθεί ο δυτικός τοµέας, 

από νότια δυτικά έως βόρεια δυτικά µε περίπου το 30% του συνόλου (Χατζηθεοδώρου & 

Αντωνόπουλος, 1989). 

Με βάση τα ανεµοδιαγράµµατα από την έκθεση Παπαηλιού, (1982) οι πιο ισχυροί 

άνεµοι είναι οι νότιο-δυτικοί διευθύνσεως 225ο και οι ανατολικοί, βόρειο-ανατολικοί µε 

διευθύνσεις από 90ο έως 45ο. Επικρατούντες άνεµοι είναι οι νότιοι, νότιο-δυτικοί έως 

δυτικοί, νότιο-δυτικοί καθώς και οι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως ανατολικοί, βόρειο-

ανατολικοί µε µέσες τιµές 3-5 m/s. Η άπνοια εµφανίζεται µε µια συχνότητα 35% περίπου 

και αποτελεί το πιο συχνό ανεµολογικό καθεστώς, ενώ οι άνεµοι που κυριαρχούν είναι 

ΒΑ, Β∆, ∆, και Ν∆ διεύθυνσης (Αχιλλεόπουλος, 1990). 

Ειδικότερα, ανάλυση καταγραφών ανέµου µε βάση την διεύθυνση και την ταχύτητα 

που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1973-1992 δεικνύει ότι η µέση ταχύτητα του ανέµου 

που πνέει στην περιοχή κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5 ms-1 µε κύρια διεύθυνση επιρροής την 

νοητή ευθεία που ενώνει τον βόρειο ανατολικό τοµέα ΝΕ (45o) µε τον νότιο δυτικό SW 

(225o), δρώντας καθ’ όλο τον διαγώνιο άξονα του κόλπου (Αντωνόπουλος et al., 1992). 

Εποµένως, πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές προσοµοιώσεις εφαρµόζοντας αρχικά 

σταθερή ταχύτητα ανέµου ΝΕ (45o) ή SW (225o) διευθύνσεως και µέτρου ίσου µε 4 ms-1 

µέχρι την επίτευξη µονιµότητας, καθώς και µη µόνιµες προσοµοιώσεις χρησιµοποιώντας 

πραγµατικές καταγραφές ανέµου, οι οποίες είναι όµως σηµειακές. Στο παρόν κεφάλαιο, 

εξετάζεται η ανεµογενής ροή χωρίς παλίρροιες προκειµένου να αναδειχθούν τα στοιχεία 

της υδροδυναµικής του Πατραϊκού κόλπου που οφείλονται στη φόρτιση του ανέµου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) 

ARAXOS station N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

  CALM
36.631%

5%

10%

15%

20%

Wind Rose for Sum Annual Frequency (per cent) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αριθµητική Μελέτη της Ανεµογενούς Ροής στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 115 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) 
 

Σχήµα 5.1 Ροδογράµµατα ανέµου για αθροιστικές συχνότητες εµφάνισης επί τις εκατό (α) για τους 

σταθµούς Αράξου και (β) Ρίου-Αντιρρίου ετήσια ροδογράµµατα, (γ) για τον σταθµό Ρίου-

Αντιρρίου ροδόγραµµα για τον µήνα Ιανουάριο όπου δεν εµφανίζεται στρωµάτωση. 

 
Για το λόγο αυτό αντί να επιλεγεί αυθαίρετα µια χρονοσειρά καταγραφών του ανέµου 

µιας αυθαίρετα επιλεγµένης ηµέρας, προτιµήθηκε η κατασκευή µιας «µέσης» ηµέρας µε 

βάση καταγραφές του ανέµου ενός µηνός που θεωρείται χαρακτηριστικός του χειµώνα, 

όπου ο Πατραϊκός κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση. 

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο µήνας Ιανουάριος του 1994, ως ένας τυπικός 

χειµερινός µήνας του έτους όπου δεν παρατηρείται στρωµάτωση. Για τον µήνα αυτό 
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κατασκευάστηκε µια "τυπική", όσον αφορά την ένταση και την διεύθυνση του ανέµου, 

ηµέρα σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: Καθώς τα δεδοµένα ανέµου (ταχύτητα και 

διεύθυνση) είναι διαθέσιµα ανά 3 ώρες, συντίθεται ένα ροδόγραµµα ανέµου 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα για το ίδιο τρίωρο κάθε ηµέρας, για όλες τις ηµέρες του µήνα. 

Έτσι, κατασκευάζονται 8 ροδογράµµατα ανέµου τα οποία όλα µαζί καλύπτουν ένα 24ωρο. 

Η "µέση ηµέρα" στη συνέχεια προσδιορίζεται καθορίζοντας ταχύτητα ανέµου και 

διεύθυνση µε βάση τα ροδογράµµατα. Ειδικότερα, για κάθε τρίωρο διάστηµα, από το 

αντίστοιχο ροδόγραµµα, η διεύθυνση του ανέµου προσδιορίζεται ως η επικρατούσα 

διεύθυνση, ενώ η τιµή της ταχύτητας ως ο ζυγισµένος µέσος όρος (weighted average) της 

ταχύτητας των ανέµων της επικρατούσας διεύθυνσης (επί συνόλου 16 χαρακτηριστικών 

διευθύνσεων). Το ροδόγραµµα ανέµου που προκύπτει, τελικά, από αυτή την διαδικασία, 

καθώς και η αντίστοιχη χρονοσειρά ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου της µέσης ηµέρας 

δίνονται στο Σχ. 5.2. Φορτίζοντας, λοιπόν, το αριθµητικό µοντέλο µε αυτό το πεδίο 

ανέµου λαµβάνουµε την απόκριση του υδροδυναµικού συστήµατος στη µέση ηµερήσια 

µεταβολή του ανέµου για την χειµερινή περίοδο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.2 Ροδόγραµµα και χρονοσειρά µέσης ηµέρας για τον Ιανουάριο του 1994. 
 

 

5.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Σηµαντική πηγή δυσκολίας στην προσοµοίωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας και 

του Πατραϊκού κόλπου αποτελούν τα ανοικτά όρια. Η δυσκολία αυτή αντιµετωπίζεται εν 
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µέρει µε το να περιλαµβάνονται στην περιοχή προσοµοίωσης και τµήµατα των γειτονικών 

υδατίνων µαζών, που στην προκείµενη περίπτωση είναι ένα τµήµα του Κορινθιακού 

Κόλπου στα ανατολικά και τµήµα του Ιονίου πελάγους στα δυτικά του Πατραϊκού. Το 

υπολογιστικό πεδίο παρουσιάζει δύο ανοικτά όρια (Open Boundary-OB) ένα στα 

ανατολικά και ένα στα δυτικά του κόλπου. Τα ανοικτά αυτά όρια τοποθετούνται ένα στα 

ανατολικά (ΟΒ2), οριζόµενο από την νοητή γραµµή που συνδέει τα άκρα Μόρνος-

∆ρέπανο (Κορινθιακός κόλπος) και ένα στα δυτικά (ΟΒ1) στην περιοχή δυτικά από την 

νοητή γραµµή που συνδέει τη νήσο Οξειά µε το ακρωτήρι της Κυλλήνης (Ιόνιο πέλαγος). 

Η θέση των ανοικτών ορίων επελέγη κατάλληλα εκτός της περιοχής του Πατραϊκού, όπως 

φαίνεται και στο Σχ. 5.3, κατά µήκος των ισοβαθών 120-m και 200-m στα δυτικά και 

ανατολικά, αντίστοιχα, προκειµένου να αποφευχθεί η επίδραση των ανοικτών ορίων κατά 

την αριθµητική προσοµοίωση στην περιοχή ενδιαφέροντος (βλέπε π.χ. Berman et al., 

2000). Η πρακτική αυτή, ήταν επιπλέον απαραίτητη προκειµένου να καταστεί δυνατός ο 

υπολογισµός της ανταλλαγής της παροχής µεταξύ Ιονίου πελάγους και Πατραϊκού κόλπου, 

από τα δυτικά και Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου από τα ανατολικά. Η διαµόρφωση της 

τελικής βαθυµετρίας δίδεται στο Σχ. 5.4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 5.3 Γενική άποψη συγκροτήµατος Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου (Lascaratos et al., 1989), 

όπου φαίνεται η βαθυµετρία και καθορίζονται οι θέσεις των ανοικτών ορίων. 

 

Για την διακριτοποίηση της γεωµετρίας του πεδίου ροής κατά την οριζόντια 

διεύθυνση χρησιµοποιήθηκε µη-δοµηµένο υπολογιστικό πλέγµα µε τριγωνικά κελιά, ενώ 

κατά την κατακόρυφη διεύθυνση καρτεσιανό πλέγµα µε ορθογωνικά κελιά, Σχ. 5.5. Κατά 

την κατακόρυφο ορίστηκαν 10 ισαπέχοντα στρώµατα, ενώ στο οριζόντιο επίπεδο το µη-

δοµηµένο υπολογιστικό πλέγµα ορίστηκε ώστε να έχει λεπτή διακριτοποίηση στην 
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παράκτια ζώνη, όπου τα βάθη του νερού είναι σχετικά µικρά, και αδρότερη στα 

µεγαλύτερα βάθη. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκε ανεκτή αναλογία ύψους προς πλάτος 

κελιών, κυρίως κοντά στην ακτή, όπου το βάθος του νερού µειώνεται απότοµα. 

O αριθµός των υπολογιστικών κελιών στο επίπεδο x, y είναι ίσος µε 10169 (ή 5378 

κόµβοι). Τα υπολογιστικά κελιά έχουν χαρακτηριστικές διαστάσεις κατά την οριζόντιο 

που µεταβάλλονται από 435 (πλησίον των ακτών) έως 1000 m στην περιοχή µεγάλου 

βάθους, Σχ. 5.6, οι οποίες προκύπτουν από το εµβαδόν των κελιών αυτών θεωρώντας τα 

∆x και ∆y ίσα µεταξύ τους. Πλησίον των ανοικτών ορίων χρησιµοποιήθηκε πιο αδρό 

υπολογιστικό πλέγµα µε διάσταση κελιών περίπου ίση µε 1500 m. Η τιµή του χρονικού 

βήµατος, τέθηκε ίση µε 2 sec προκειµένου να εξασφαλιστεί αριθµητική ευστάθεια, µε 

βάση τη συνθήκη CFL. 

 

 
Σχήµα 5.4 Τελική βαθυµετρία, όπως διαµορφώνεται από τον κώδικα, στην οποία πραγµατοποιείται η 

αριθµητική προσοµοίωση. ∆ιακρίνονται οι περιοχές που συµπεριλαµβάνονται στο αριθµητικό 

οµοίωµα δυτικά και ανατολικά του κόλπου, καθώς και οι θέσεις των ανοικτών ορίων κατά µήκος 

των ισοβαθών -150 και -200 m, αντίστοιχα. 

 

Με βάση το υπολογιστικό πλέγµα και την τιµή του χρονικού βήµατος οι 

προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν, µε σταθερή τιµή του ανέµου στο χώρο και τον 

χρόνο, απαιτούσαν περίπου 50 ώρες υπολογιστικού χρόνου, µέχρι που η ροή να οδηγηθεί 

σε µόνιµη κατάσταση (steady state). Η χρονική αυτή περίοδος αντιστοιχεί περίπου σε 6 

ηµέρες πραγµατικού χρόνου. Όλες οι αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 

έναν προσωπικό υπολογιστή (p.c.) Pentium 4.0, 3.2 GHz. 
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Σχήµα 5.5 ∆ιακριτοποίηση του πεδίου επίλυσης στην οριζόντια διεύθυνση µε µη-δοµηµένο υπολογιστικό 

πλέγµα. 

 

 
Σχήµα 5.6 Μη-δοµηµένο υπολογιστικό πλέγµα στην περιοχή ενδιαφέροντος. ∆ιακρίνεται η βαθµιαία 

µεταβολή του εµβαδού των υπολογιστικών κελιών από τις ακτές προς τα βαθύτερα. 
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5.3 ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Προκειµένου να επιτευχθεί η αριθµητική προσοµοίωση απαιτείται ο καθορισµός των 

κατάλληλων αρχικών και οριακών συνθηκών στο πεδίο επίλυσης. Τα υπολογιστικά όρια 

αποτελούνται από στερεά όρια (solid boundaries) που είναι η ακτογραµµή και ο πυθµένας, 

καθώς και δύο ανοικτά όρια (open boundaries), δυτικά και ανατολικά του πεδίου, OB1 και 

OB2, Σχ. 5.3.  

Αναφορικά µε τις οριακές συνθήκες, όλα τα στερεά όρια αντιµετωπίζονται ως 

αδιαπέρατα όρια και εφαρµόζεται η συνθήκη µη ολίσθησης (no slip boundaries). Τα 

ανοικτά όρια αποτελούν ένα απ’ τα σηµαντικότερα ίσως προβλήµατα κατά την 

προσοµοίωση της παράκτιας υδροδυναµικής κυκλοφορίας. Στην παρούσα εργασία, όπου 

µελετάται η ανεµογενής κυκλοφορία, η στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας στις θέσεις των 

ανοικτών ορίων διατηρείται σταθερή και ίση µε τη µέση στάθµη θάλασσας, που κατά την 

αριθµητική προσοµοίωση θεωρείται µηδέν. Η ανοικτή αυτή οριακή συνθήκη, µε σταθερό 

ύψος νερού 0 m (σε σχέση µε τη θέση ηρεµίας), επιτρέπει παθητικά την εισροή ή εκροή 

νερού από το κάθε κελί σύµφωνα µε τις ανάγκες της ροής. Η συνθήκη αυτή θεωρείται 

λογική µε βάση το µεγάλο βάθος του Κορινθιακού στη θέση του ανατολικού ανοικτού 

ορίου (ισοβαθής περίπου στα 200 m). Η ίδια οριακή συνθήκη εφαρµόστηκε και στο δυτικό 

ανοικτό όριο που καθορίζεται δυτικά, στην περιοχή του Ιονίου πελάγους, όπου το βάθος 

στη θέση του ανοικτού ορίου φτάνει τα 150 m.  

Η µετάθεση της θέσης των ανοικτών ορίων αρκετά έξω από την περιοχή 

ενδιαφέροντος, σε βάθος που να είναι επαρκώς µεγάλο συγκρινόµενο µε εκείνο του 

Πατραϊκού, είναι ταυτόχρονα συµβατή και µε την επιθυµία να υπολογιστεί η παροχή της 

υδραυλικής ανταλλαγής µεταξύ Πατραϊκού-Ιονίου και Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου. 

Μέσω της διαδικασίας αυτής η αριθµητική προσοµοίωση γίνεται ευσταθής και δεν 

εµφανίζονται περιπτώσεις αριθµητικής αστάθειας κατά την αριθµητική επίλυση. Έτσι, 

όλες οι αριθµητικές προσοµοιώσεις µπορούν να οδηγηθούν σε µόνιµη κατάσταση (steady 

state), ανεξάρτητα από τις συνθήκες φόρτισης του αριθµητικού µοντέλου. 

Όσον αφορά τις αρχικές συνθήκες του προβλήµατος, όλες οι αριθµητικές 

προσοµοιώσεις εκκινούν από κατάσταση ηρεµίας θεωρώντας τις αρχικές ταχύτητες στο 

πεδίο επίλυσης µηδέν. Η στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας θεωρείται ότι βρίσκεται την 

χρονική στιγµή µηδέν στη µέση στάθµη θάλασσας που λαµβάνεται ως µηδενική, ενώ η 

πυκνότητα θεωρείται σταθερή σε όλο το πεδίο καθόσον οι προσοµοιώσεις 
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πραγµατοποιούνται για την χειµερινή περίοδο στην οποία η υδάτινη στήλη είναι πλήρως 

αναµεµιγµένη, ο κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση και η ροή θεωρείται βαρότροπη.  

Όσον αφορά τις αρχικές τιµές των τυρβωδών µεγεθών που χρησιµοποιούνται στα 

µοντέλα για το "κλείσιµο" της τύρβης, θεωρούµε µια αρχική ασθενή ένταση τύρβης σε 

ολόκληρο το πεδίο. Έτσι, επιλέγονται τιµές των τυρβωδών ποσοτήτων k, τυρβώδους 

κινητικής ενέργειας και ανάλωσής της, ε, αρκετά µικρές και ίσες µε 3,6x10-4 m2s-2 και 

1,7x10-8 m2s-3, αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές των τυρβωδών ποσοτήτων δίδουν µια αρχική 

τιµή του τυρβώδους ιξώδους vt ίση µε 10-4 m2s-1, η οποία είναι συνεπής µε µετρήσεις 

(Crawford and Osborn, 1979) τιµών του τυρβώδους ιξώδους σε περιβάλλον ωκεανού, 

κάτω από το θερµοκλινές όπου τα ρεύµατα είναι αρκετά ασθενή. 

 

5.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

5.4.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

αριθµητική µελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο που προκαλείται 

αποκλειστικά από την δράση του ανέµου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της 

παλίρροιας. Και τούτο διότι, στην παρούσα φάση δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία για το 

πεδίο ανέµου στην περιοχή µε ταυτόχρονες µετρήσεις θαλασσίων ρευµάτων, στοιχεία που 

θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν για την πιστοποίηση της ορθότητας των αριθµητικών 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την αριθµητική προσοµοίωση. Εποµένως, 

αντικειµενικός στόχος είναι η κατανόηση της υδροδυναµικής δίαιτας του Πατραϊκού 

κόλπου υπό διάφορες συνθήκες φόρτισης ανέµου. Συγκεκριµένα, επικεντρωνόµαστε στην 

κατανόηση της δοµής της καθαρά ανεµογενούς ροής στον Πατραϊκό κόλπο και την 

εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων, όσον αφορά την απόκριση του υδροδυναµικού 

συστήµατος αποκλειστικά στη δράση του ανέµου. Αν και η ανεµογενής ροή δεν µπορεί να 

υπάρξει ανεξάρτητα της δράσης της παλίρροιας, ωστόσο αποδεικνύεται, Σχ. 5.7, ότι οι 

ισχυροί άνεµοι είναι εκείνοι που καθορίζουν την κυκλοφορία των υδάτων στον Πατραϊκό 

κόλπο στη φάση των τετραγωνισµών της παλίρροιας, µε βάση τις ταχύτητες ρευµάτων και 

την παροχή της ανταλλαγής που προκύπτει από αριθµητικές προσοµοιώσεις. 
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Σχήµα 5.7 Παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίο-Αντιρρίου, µεταξύ Πατραϊκού-Κορινθιακού 

κόλπου, που οφείλεται στη δράση νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 10 ms-1 και ανταλλαγή που 

προκαλείται αποκλειστικά από τη δράση της παλίρροιας στη φάση των τετραγωνισµών (βλέπε 

Κεφάλαιο 6). 
 

Όλες οι αριθµητικές προσοµοιώσεις που πραγµατοποιούνται για την περίπτωση 

σταθερού ανέµου, ως προς ταχύτητα και διεύθυνση, συνεχίζουν µέχρι την επίτευξη της 

µόνιµης κατάστασης της ροής (steady state). Αν και στην πραγµατικότητα µια τέτοια 

κατάσταση ροής σπάνια επιτυγχάνεται, ωστόσο έχουν αναφερθεί (Piper et al., 1982) 

περιπτώσεις επεισοδίων ισχυρών ανατολικών, βορειοανατολικών ανέµων (Ε.ΝΕ) στον 

Πατραϊκό κόλπο που µπορεί να κρατάνε για ηµέρες. Ωστόσο, ο σηµαντικότερος λόγος για 

τον οποίο επιχειρείται η επίτευξη µόνιµης κατάστασης σε όλες τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις, είναι διότι η κατάσταση αυτή αποκλείει το ενδεχόµενο η προσοµοίωση να 

αποκλίνει, ενώ για προσοµοιώσεις που διακόπτονται πριν τη µονιµότητα υπάρχει και το 

ενδεχόµενο να αποκλίνουν εν τέλει. Για µη γραµµικά συστήµατα, όπως αυτό που 

µελετάµε, υπάρχουν µάλιστα και άλλα ενδεχόµενα εκτός από τη σύγκλιση ή την απόκλιση, 

βλέπε π.χ. Thompson and Stewart (1986). Στο Σχ. 5.8 αποτυπώνεται µια τέτοια 

περίπτωση, όπου η ροή κατέληξε εν τέλει σε περιοδική κατάσταση, παρόλο που η φόρτιση 

ήταν µόνιµη. Η περίπτωση αυτή αντιφάσκει µε τις υποθέσεις µόνιµης ροής στις οποίες 

βασίζεται το µοντέλο τύρβης. Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή εντοπίστηκε στην 
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ανεπαρκή τοποθέτηση των ανοικτών ορίων: όταν τα ανοικτά αυτά όρια τοποθετήθηκαν σε 

περιοχή µε πολύ µεγάλο βάθος τότε το πρόβληµα αυτό εξέλιπε. 
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Σχήµα 5.8 Χρονική εξέλιξη της οριζόντιας ταχύτητας και του τυρβώδους ιξώδους που προκύπτει από µια 

αποτυχηµένη αριθµητική προσοµοίωση, στην οποία ενώ το σύστηµα φορτίζεται µε σταθερό 

άνεµο δεν µπορεί να συγκλίνει σε µόνιµη κατάσταση, αλλά οδηγείται σε περιοδική κατάσταση. 
 

5.4.2 Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά της Λεκάνης του Πατραϊκού 

Η οριζόντια γεωµετρική κλίµακα µήκους της λεκάνης του Πατραϊκού κόλπου είναι 

της τάξης των 104 m. Εποµένως, η τιµή του αδιάστατου αριθµού Rossby* (Ro) της 

ανεµογενούς ροής είναι µικρότερη της µονάδας, προσεγγίζοντας την τιµή 1 για ισχυρούς 

ανέµους. Έτσι, αναµένεται ότι η δύναµη Coriolis θα επηρεάζει τη ροή για όλο το φάσµα 

των ανέµων που πνέουν στην περιοχή. Ωστόσο, επειδή ο Πατραϊκός είναι µια 

περιορισµένη περιοχή µεταβλητού βάθους, φαίνεται ότι η επιρροή της περιστροφής της 

γης ελαττώνεται αυξανοµένης της ταχύτητας του ανέµου. 

                                                 
* Ο αδιάστατος αριθµός Rossby ορίζεται ως ο λόγος των όρων αδράνειας προς τον όρο Coriolis, Ro = U/ΩL. 
Αν ο αριθµός Rossby είναι µεγάλος (Ro > 1), τότε η αδράνεια του ρεύµατος που εξετάζουµε είναι µεγάλη, 
έτσι ώστε να µην επηρεάζεται από την περιστροφή της γης. Στην περίπτωση αυτή οι εξισώσεις που διέπουν 
τη ροή είναι οι εξισώσεις της κλασσικής υδραυλικής-υδροδυναµικής. Αντίθετα, αν ο Rossby είναι µικρός 
(Ro < 1), τότε θα πρέπει να περιµένουµε σηµαντική επίδραση από την περιστροφή της γης. Στην περίπτωση 
της λεκάνης του Πατραϊκού, για χαρακτηριστικές τιµές της ταχύτητας των ρευµάτων U ~ 0,2 ms-1 και 
κλίµακας µήκους L ~ 10 000 m, προκύπτει τιµή του Ro ~ 0,275 < 1. Εποµένως, αναµένεται η περιστροφή της 
γης να επηρεάζει τη ροή. 
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Ο Πατραϊκός κόλπος οριοθετείται µεταξύ δύο εγκαρσίων ραχών (sills), όπως φαίνεται 

στην κατά το µήκος τοµή του κόλπου µεταξύ των θέσεων IP2 και IP5, Σχ. 5.9. Η δυτική 

εγκάρσια ράχη βρίσκεται στον άξονα που συνδέει την Τουρλίδα µε το ακρωτήριο Πάπας, 

στο άνοιγµα του Πατραϊκού προς το Ιόνιο πέλαγος, και η άλλη κατά µήκος του στενού 

Ρίου-Αντιρρίου στο άνοιγµα του Πατραϊκού προς τον Κορινθιακό κόλπο. 

Το θαλάσσιο βάθος στις εγκάρσιες ράχες, δυτικά και ανατολικά του κόλπου, 

ελαττώνεται στα 50-55 και 60 m, αντιστοίχως. Εποµένως, το σχήµα της βαθυµετρίας του 

Πατραϊκού κόλπου φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση των βαθέων 

υδάτων του, που φαίνεται να παραµένουν "εγκλωβισµένα", µεταξύ των δύο αυτών 

φυσικών ορίων, στα βαθύτερα στρώµατα που φτάνουν µέχρι τα 132 m βάθος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.9 (α) Κάτοψη του Πατραϊκού κόλπου στην οποία σηµειώνεται η τοµή IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 

κατά το µήκος του, (β) τοµή του Πατραϊκού. 
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Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λεκάνης του Πατραϊκού κόλπου είναι ότι 

το άνοιγµα µε το Ιόνιο έχει ένα εύρος περίπου 15 km, ενώ αντίθετα το άνοιγµα 

επικοινωνίας µε τον Κορινθιακό κόλπο, στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, είναι µόλις 

2,2 km. Έτσι, η επίδραση της δύναµης Coriolis περιορίζεται σηµαντικά στην περιοχή του 

στενού, παρόλη την συνολική τιµή του αριθµού Rossby στη λεκάνη του Πατραϊκού. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η ροή στην θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, όπως θα φανεί 

παρακάτω, να συµπεριφέρεται περισσότερο ως υδραυλική ροή σε περιοχή απότοµης 

στένωσης ανοικτού αγωγού και λιγότερο ως γεωφυσική ροή. 

 

5.4.3 Η Κατακόρυφη ∆οµή της Ανεµογενούς Ροής 

Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις αποκαλύπτουν ότι η κατακόρυφη δοµή της 

ανεµογενούς ροής στον Πατραϊκό κυµαίνεται µεν ανάλογα µε την ένταση του ανέµου, 

χαρακτηρίζεται όµως εν γένει από τη δηµιουργία τόσο επιφανειακών ρευµάτων όσο και 

υποεπιφανειακών ρευµάτων επιστροφής, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση των ανέµων. ∆ύο 

είναι οι µηχανισµοί στους οποίους είναι δυνατόν να αποδοθεί η δηµιουργία των ρευµάτων 

επιστροφής: η δηµιουργία στρώµατος Ekman και η δηµιουργία αποκόλλησης της ροής 

τόσο λόγω της στένωσης της τοπογραφίας στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, όσο και λόγω της 

βαθυµετρίας (ύπαρξη των ραχών). Είναι αυτονόητο ότι, σε λεκάνη περιορισµένων 

διαστάσεων, το στρώµα του Ekman δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί απρόσκοπτο, αλλά θα 

αλληλεπιδρά µε τα ρεύµατα επιστροφής που δηµιουργούνται εξαιτίας των περιορισµένων 

διαστάσεων της λεκάνης. Προκειµένου να αποσαφηνισθεί ο ρόλος των δύο αυτών 

µηχανισµών έγιναν αριθµητικά πειράµατα κατά τα οποία πρώτα απαλείφθηκε ο όρος 

Coriolis και στη συνέχεια ισοπεδώθηκε η βαθυµετρία. Αναλυτικά: 

Θεωρούµε το πρόβληµα της ανεµογενούς ροής που προκαλείται από οµοιόµορφο 

άνεµο σταθερής ταχύτητας 4 ms-1 που πνέει για αρκετά µεγάλο διάστηµα επάνω από την 

ελεύθερη επιφάνεια του Πατραϊκού Κόλπου. Η κατεύθυνση του ανέµου διατηρείται 

σταθερή από τα δυτικά (2700) κατά τον επιµήκη άξονα του Κόλπου, ο οποίος θεωρείται 

πλήρως αναµεµειγµένος και συνεπώς η ροή βαρότροπη. Οι παρακάτω παρατηρήσεις 

αφορούν την µόνιµη κατάσταση της ροής. 

Στο Σχ. 5.10 απεικονίζεται το πεδίο ροής σε τµήµα µιας διαµήκους τοµής κατά τον 

επιµήκη άξονα του Κόλπου. Στην τοµή αυτή φαίνεται το ρεύµα επιστροφής, το οποίο 

δηµιουργείται κάτω από τα 5,5 m περίπου όπου η ταχύτητα της ροής µηδενίζεται. Το 

πάχος του στρώµατος αυτού συνάδει µε το πάχος στρώµατος Ekman, το οποίο µπορεί να 
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οριοθετηθεί από την ελεύθερη επιφάνεια έως το σηµείο όπου η ταχύτητα µηδενίζεται και 

αρχίζει να αναστρέφεται. Προκειµένου όµως να επιβεβαιωθεί ότι το ρεύµα επιστροφής 

οφείλεται στο φαινόµενο Ekman, έγινε προσοµοίωση µε τον ίδιο άνεµο, χωρίς όµως τη 

δύναµη Coriolis. Το πεδίο ροής στην ίδια διαµήκη τοµή απεικονίζεται, για την περίπτωση 

αυτή, στο Σχ. 5.12(α), όπου είναι εµφανές ότι το ρεύµα επιστροφής απουσιάζει. (Η ροή 

χωρίς τη δύναµη Coriolis παρουσιάζει την ίδια συµπεριφορά µε τη ροή σε ανοικτούς 

αγωγούς, όπως φαίνεται και από την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους σε κατακόρυφη 

διατοµή του Πατραϊκού, Σχ. 5.13, στην οποία το ιξώδες λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του στο 

µέσον περίπου του βάθους ροής). Βέβαια, σε πολύ µεγαλύτερο βάθος (στα δεξιά του Σχ. 

5.12(α)) εµφανίζονται και στην περίπτωση αυτή ρεύµατα επιστροφής, τα οποία 

αποδόθηκαν όµως σε αποκόλληση της ροής ανάντη του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Η 

επιβεβαίωση της εικασίας αυτής προήλθε από αριθµητικό πείραµα κατά το οποίο 

διατηρήθηκε µεν η ακτογραµµή του Πατραϊκού Κόλπου, αλλά τέθηκε το βάθος ίσο µε 132 

m (όσο δηλαδή είναι το µέγιστο βάθος του Πατραϊκού) σε κάθε σηµείο του Κόλπου. Το 

αποτέλεσµα ήταν ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξαν καθόλου ρεύµατα επιστροφής, 

αλλά όλη η ροή πέρασε µέσα από το στενό Ρίου-Αντιρρίου καθ’ όλο το ύψος της υδάτινης 

στήλης, Σχ. 5.12(β). 

Επιστρέφοντας στη ροή του Σχ. 5.10, περαιτέρω επιβεβαίωση για το ρόλο της σπείρας 

του Ekman στη δηµιουργία του ρεύµατος επιστροφής παρέχεται από την εξέταση του 

τυρβώδους ιξώδους της ροής στην υπό εξέταση διατοµή (Σχ. 5.11), όπου εµφανίζεται η 

χαρακτηριστική για στρώµα Ekman δοµή του ιξώδους (π.χ. Güting and Hutter, 1998). 

Καθώς η ταχύτητα του ανέµου αυξάνει από τα 4 m/s σε 6 m/s , οι δύο προαναφερθέντες 

µηχανισµοί ρευµάτων επιστροφής δρουν ταυτοχρόνως, καθώς το µεν πάχος του 

στρώµατος Ekman καλύπτει µεγαλύτερο βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια, αλλά και η 

ζώνη αποκόλλησης µεγαλύτερο εύρος από τον πυθµένα (Σχ. 5.10). Άλλωστε, στο Σχ. 5.10 

(β΄) φαίνεται ότι το στρώµα Ekman, για άνεµο 6 m/s καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της 

διατοµής του Πατραϊκού. 

Το ότι το πάχος του στρώµατος Ekman εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου 

οφείλεται στο ότι το τυρβώδες ιξώδες υπολογίζεται µε βάση το µοντέλο k-ε (π.χ. Guting 

and Hutter, 1998). Αντίθετα, η κλασσική αναλυτική λύση του Ekman µε σταθερό 

τυρβώδες ιξώδες, το οποίο δεν συναρτάται (αµέσως) από την ταχύτητα του ανέµου, 

καταλήγει σε σταθερό πάχος του στρώµατος του Ekman. Αριθµητικά πειράµατα 
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επιβεβαίωσαν την ικανότητα του κώδικα να αναπαραγάγει και την απλοποιηµένη αυτή 

συµπεριφορά. 

Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής της 

κυκλοφορίας είναι τα ίδια για όλες τις διευθύνσεις των ανέµων, οι λεπτοµέρειες όπως είναι 

αναµενόµενο, διαφέρουν. Στη κατακόρυφη τοµή που χρησιµοποιήσαµε και στο σχήµα 

5.10, π.χ., όταν η κυκλοφορία προκαλείται από δυτικό άνεµο, δεν εµφανίζεται στρώµα 

Ekman (Σχ. 5.12), ενώ σε βαθύτερα στρώµατα αναπτύσσονται ρεύµατα επιστροφής, ως 

αποτέλεσµα της βαθυµετρίας. 

Καθώς η ταχύτητα του ανέµου αυξάνει, αυξάνει και η ταχύτητα των ρευµάτων και 

συνεπώς και η τιµή του αριθµού Rossby. Έτσι, για ταχύτητα του ανέµου 15 m/s η δοµή 

Ekman εξαφανίζεται και η ροή στον Πατραϊκό Κόλπο µοιάζει µε τη ροή σε ανοικτό αγωγό 

της κλασσικής υδραυλικής. Αυτό είναι εµφανές, π.χ., και για τη ροή στη διατοµή στην 

οποία επικεντρώσαµε και προηγουµένως την προσοχή µας, όπως φαίνεται στο Σχ. 5.14 και 

5.15, όπου φαίνεται, αντίστοιχα, η κατακόρυφη κατανοµή της ταχύτητας και του 

τυρβώδους ιξώδους. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την ένταση των ανέµων, οι αριθµητικές 

προσοµοιώσεις δείχνουν ότι τα ρεύµατα επιστροφής που αναπτύσσονται στο βάθος του 

Πατραϊκού, δεν καταφέρνουν να υπερπηδήσουν την εγκάρσια ράχη (sill) που υπάρχει στο 

δίαυλο από τη διατοµή Τουρλίδα-Πάπας (αρχή διαύλου) έως τη διατοµή Άκρο Ευήνου-

Μαυροµύτη (τέλος διαύλου). Συνεπώς, η ανεµογενής ροή, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις, ελάχιστα συνεισφέρει στην ανανέωση των βαθέων υδάτων 

του Πατραϊκού και τα ύδατα αυτά επανακυκλοφορούν µεταξύ των δύο εγκαρσίων ραχών 

(sills) Τουρλίδα-Πάπας και Ρίου-Αντιρρίου, οι οποίες οριοθετούν τη λεκάνη του 

Πατραϊκού Κόλπου. 

 
(α) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αριθµητική Μελέτη της Ανεµογενούς Ροής στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 128 -

 
(β) 

Σχήµα 5.10: Ανάπτυξη στρώµατος του Ekman που προκαλείται από άνεµο ταχύτητας (α) 4 m/s, (β) 6 m/s µε 

χρήση του µοντέλου k-ε και ταυτόχρονη αλληλεπίδραση της ροής µε την σύνθετη βαθυµετρία. Ο 

άνεµος είναι δυτικής διεύθυνσης (270ο). 

 

 
(α΄) 
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(β΄) 

Σχήµα 5.11 Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους που προκύπτει από άνεµο 

ταχύτητας 4 m/s (α΄ περίπτωση) και 6 m/s (β΄ περίπτωση) µε χρήση του µοντέλου k-ε. 

 

 

 
Σχήµα 5.12(α) Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η ροή που προκαλείται από άνεµο ταχύτητας 4 m/s µε 

χρήση του µοντέλου k-ε, χωρίς την επίδραση της δύναµης Coriolis.  
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Σχήµα 5.12(β) Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η ροή που προκαλείται από άνεµο ταχύτητας 4 m/s µε 

χρήση του µοντέλου k-ε, χωρίς την επίδραση της δύναµης Coriolis και µε επίπεδη βαθυµετρία. 

 

 

 
Σχήµα 5.13 Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους που προκύπτει από άνεµο 

ταχύτητας 4 m/s µε χρήση του µοντέλου k-ε, χωρίς την επίδραση της δύναµης Coriolis. 
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Σχήµα 5.14 Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η ροή που προκαλείται από άνεµο ταχύτητας 15 m/s µε χρήση 

του µοντέλου k-ε.  

 

 
Σχήµα 5.15 Κατά µήκος τοµή όπου φαίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους που προκύπτει από άνεµο 

ταχύτητας 15 m/s µε χρήση του µοντέλου k-ε. 

 

5.4.4 Η Οριζόντια ∆οµή της Ανεµογενούς ροής. 

Επικεντρώνοντας την προσοχή µας σε αριθµητικές προσοµοιώσεις µε οµοιόµορφο 

άνεµο οι οποίες εκκινούν από συνθήκες ηρεµίας, παρατηρούµε ότι αρχικά και για 
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περιορισµένο χρονικό διάστηµα, η δράση οµοιόµορφου ανέµου δηµιουργεί πεδίο ροής 

(ταχύτητες και διευθύνσεις ρευµάτων) που είναι ανεξάρτητο από την γεωµετρία της 

λεκάνης του Πατραϊκού κόλπου, σύντοµα όµως η µορφή της ακτογραµµής και η σύνθετη 

βαθυµετρία του κόλπου επιδρούν καθοριστικά στο σχηµατισµό της ανεµογενούς 

κυκλοφορίας στον Πατραϊκό. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ροής εµφανίζονται ήδη µέσα 

σε µια ηµέρα, από την έναρξη της προσοµοίωσης, τουλάχιστο για την περίπτωση 

οµοιόµορφου ανέµου ταχύτητας 4 ms-1. 

Λίγες ώρες µετά την έναρξη δράσης του ανέµου, και για όλες τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις, εµφανίζονται ισχυρά παράκτια ρεύµατα κατά τη διεύθυνση δράσης του 

ανέµου. Η αιτιολόγηση της εµφάνισης των ισχυρών αυτών παράκτιων (ή παρόχθιων) 

ανεµογενών ρευµάτων, τόσο κατά την ανάπτυξη της κυκλοφορίας όσο και στη µόνιµη 

κατάσταση της, οφείλεται στη διεισδυτική ανάλυση του Csanady (1973). 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι κυρίαρχες διευθύνσεις ανέµου είναι κατά τον κύριο 

άξονα του κόλπου, βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά. Η δράση του βορειοανατολικού ανέµου 

(ΝΕ-45ο) προκαλεί, λίγα µέτρα κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια, το σχηµατισµό ενός 

αντικυκλωνικού στροβίλου στην νότια και κεντρική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου και 

έναν µικρότερο κυκλωνικό στρόβιλο στην βόρεια και κεντρική περιοχή, όπως φαίνεται 

στο Σχ. 5.16. Ο σχηµατισµός των στροβίλων αυτών ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος της 

πρώτης ηµέρας από την αρχή δράσης του ανέµου και οι στρόβιλοι παραµένουν µέχρι την 

µόνιµη κατάσταση της ροής, δίχως να µεταβάλλουν την θέση και το σχηµατισµό τους. 

Ο νοτιοδυτικός άνεµος (SW-225ο), Σχ. 5.17, προκαλεί το σχηµατισµό κυκλωνικού 

στροβίλου στο νότιο-κεντρικό τµήµα του κόλπου και έναν µικρότερο, αντι-κυκλωνικό 

στρόβιλο, στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του. Και στις δυο περιπτώσεις, ΝΕ-45ο και SW-

225ο, ανέµων οι αντίστοιχοι στρόβιλοι µετατοπίζονται ελαφρώς προσήνεµα, στις 

αντίστοιχες διευθύνσεις.  

Ο βόρειος άνεµος (Ν-0ο), Σχ. 5.18, προκαλεί εισροή υδάτων από τον Κορινθιακό 

κόλπο, µέσω του στενού Ρίου-Αντιρρίου, και επιβάλλει το σχηµατισµό ενός ασθενούς, 

αλλά διακριτού αντικυκλωνικού στροβίλου στη θαλάσσια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο 

παλαιός λιµένας της Πάτρας, στα νοτιοανατολικά του Πατραϊκού.  

Ο νότιος άνεµος (S-180ο), Σχ. 5.19, προκαλεί εκροή υδάτων στον Κορινθιακό κόλπο, 

µέσω του στενού, και έναν ασθενή αντικυκλωνικό στρόβιλο στο βορειοδυτικό τµήµα του 

Πατραϊκού κόλπου. Επιπλέον, ένας ασθενής, επιµηκυµένος κατά µήκος των ισοβαθών, 

σχήµατος ωοειδούς κυκλωνικός στρόβιλος αναπτύσσεται στην ίδια περιοχή.  
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Ο ανατολικός άνεµος (Ε-90ο), Σχ. 5.20, συνδέεται µε τη δηµιουργία κυκλωνικού και 

αντικυκλωνικού στροβίλου στις βόρειες και νότιες, αντίστοιχα ακτές του Πατραϊκού 

κόλπου. Αντίθετα, ο δυτικός άνεµος (W-270ο), Σχ. 5.21, προκαλεί στις ίδιες ακριβώς 

θέσεις αντικυκλωνικό και κυκλωνικό στρόβιλο, αντίστοιχα.  

Στο Σχ. 5.22 δίδεται το πεδίο των επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από µη 

µόνιµη δράση του ανέµου. Το πεδίο ανέµου µε το οποίο φορτίζεται το υδροδυναµικό 

µοντέλο είναι εκείνο που προκύπτει από τη «µέση» ηµέρα ενός χειµερινού µήνα του έτους 

1994, για τον οποίο διατίθενται στοιχεία καταγραφών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο µήνας 

Ιανουάριος επιλέγεται ως τυπικός µήνας του χειµώνα, περίοδος στην οποία ο Πατραϊκός 

κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση και η ροή θεωρείται βαρότροπη. Χαρακτηριστικές 

είναι οι ισχυρές ταχύτητες των ρευµάτων κοντά στις ακτές, οι οποίες ακολουθούν κάθε 

φορά την κατεύθυνση του ανέµου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πεδίο των επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από 

την απότοµη παύση ενός ισχυρού ανέµου που δρούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα από 

συγκεκριµένη διεύθυνση. Τέτοια επεισόδια ισχυρών ανέµων είναι συνήθη στην περιοχή 

του Πατραϊκού κόλπου, δρουν στις κύριες διευθύνσεις του κόλπου ΝΕ-45ο, SW-225ο και 

µπορούν να κρατήσουν από µερικές ώρες έως και ηµέρες (Piper et al., 1982). Εδώ 

εξετάζεται η περίπτωση ισχυρού νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 15 ms-1 που παύει 

απότοµα ύστερα από συνεχή δράση µιας ηµέρας. Το υδροδυναµικό σύστηµα αντιδρά στην 

απότοµη παύση του ανέµου, ενώ λόγω αδράνειας εµφανίζονται ισχυροί κυκλωνικοί 

στρόβιλοι που δρουν σε όλο το σώµα του κόλπου καθώς και στον κόλπο της Ναυπάκτου, 

στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου, Σχ. 5.23. Όπως προκύπτει από τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις παρόµοιοι στρόβιλοι προκύπτουν και στην περίπτωση όπου ισχυρός 

νοτιοδυτικός άνεµος αρχίζει να µειώνεται ή µεταβάλει τη διεύθυνσή του. Αντίθετης 

διεύθυνσης στρόβιλοι, κυκλωνικοί, προκαλούνται από την απότοµη παύση ισχυρού 

βορειοανατολικού ανέµου. Η παρουσία στροβίλων οφείλεται στο γεγονός ότι αµέσως µετά 

την παύση του ανέµου η µόνη δύναµη που επιδρά στη ροή είναι η δύναµη Coriolis που 

αναγκάζει την ροή σε εκτροπή από την διεύθυνσή της και περιστροφή. Στην περίπτωση µη 

γεωφυσικής ροής η διεύθυνση της ροής θα ήταν η ίδια µε την αρχική που προκαλούσε ο 

άνεµος. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε όλες τις περιπτώσεις, που περιγράφηκαν παραπάνω, η 

φορά της περιστροφής των στροβίλων καθορίζεται από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα της 

πλησιέστερης ακτής.  
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Σχήµα 5.16 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου 

βορειοανατολικού ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα 

και το 10ο στην ελεύθερη επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.17 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου 

νοτιοδυτικού ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και 

το 10ο στην ελεύθερη επιφάνεια. 

NE (45o) wind 4 ms-1

SW (225o) wind 4 ms-1
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Σχήµα 5.18 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου βόρειου 

ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και το 10ο στην 

ελεύθερη επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.19 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου νότιου 

ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και το 10ο στην 

ελεύθερη επιφάνεια. 

N (0o) wind 4 ms-1

S (180o) wind 4 ms-1
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Σχήµα 5.20 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου 

ανατολικού ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και το 

10ο στην ελεύθερη επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Ανταλλαγή της Παροχής στη Θέση του Στενού Ρίου-Αντιρρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.21 Πεδίο ροής υπο-επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση οµοιόµορφου δυτικού 

ανέµου, ταχύτητας 4 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και το 10ο στην 

ελεύθερη επιφάνεια. 

E (90o) wind 4 ms-1

W (270o) wind 4 ms-1
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Σχήµα 5.22 Πεδίο ροής επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την δράση µη µόνιµου πεδίου ανέµου, 

µε βάση την µέση ηµέρα του χειµερινού µήνα. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον 

πυθµένα και το 10ο στην ελεύθερη επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.23 Πεδίο ροής επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από την απότοµη παύση οµοιόµορφου 

νοτιοδυτικού ανέµου, ταχύτητας 15 ms-1. Το πρώτο στρώµα (layer) βρίσκεται στον πυθµένα και 

το 10ο στην ελεύθερη επιφάνεια. 
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5.4.5 Παροχή της Υδραυλικής Ανταλλαγής στη Θέση του Στενού Ρίου-Αντιρρίου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γεωµετρία του στενού Ρίου-Αντιρρίου περιορίζει τη ροή, 

ώστε η επίδραση της δύναµης Coriolis εκεί να είναι αµελητέα, ανεξάρτητα από την ένταση 

των ανέµων. Έτσι, η ροή στο στενό συµπεριφέρεται, υπό την δράση του ανέµου, σαν 

τυρβώδης ροή Couette. Στο Σχ. 5.24(α) δίδεται η κατανοµή της διαµήκους ταχύτητας κατά 

το βάθος στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την περίπτωση ανέµου δυτικής 

διευθύνσεως. Το προφίλ της ταχύτητας ακριβώς στο κέντρο του στενού έχει την ίδια δοµή 

µε εκείνο που προκύπτει από τυρβώδη ροή Couette σε ανοικτή διώρυγα πάνω από την 

οποία πνέει σταθερός άνεµος για µεγάλο χρονικό διάστηµα (steady state). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µορφή της ελεύθερης επιφάνειας κατά µήκος του άξονα 

του στενού, Σχ. 5.24(β). Η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας θυµίζει το διάµηκες 

προφίλ υποκρίσιµης ροής† στην περιοχή στένωσης ανοικτού αγωγού (ή απότοµου 

αναβαθµού). Ακριβώς το ίδιο προφίλ ελεύθερης επιφάνειας, µε ταπείνωση στην περιοχή 

του αναβαθµού) και της στένωσης, παρατηρείται και στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, 

στο δυτικό ανοικτό όριο προς το Ιόνιο, πάνω από την περιοχή του ρηχού διαύλου (sill) που 

συνδέει τον Πατραϊκό κόλπο µε το Ιόνιο, Σχ. 5.25.  

 

                                                 
† Η απόδειξη για την υποκρίσιµη συµπεριφορά της ανεµογενούς ροής, για οποιαδήποτε ένταση ανέµου, 
δίδεται στο τέλος του Κεφαλαίου σε Παράρτηµα µε τίτλο: “Η Υδραυλική της Ανεµογενούς Ροής”. 
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Σχήµα 5.24 Χαρακτηριστικά της ροής στην θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου που προκύπτει από άνεµο 

δυτικής διευθύνσεως και ταχύτητας 15 ms-1. (a) Κατακόρυφο προφίλ της διαµήκους ταχύτητας 

(b) ∆ιάµηκες προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας. 

 

Η εξέλιξη της παροχής της ανταλλαγής υδάτων, µέχρι που η ροή να οδηγηθεί σε 

µόνιµη κατάσταση, στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου για ανέµους διαφορετικών 

διευθύνσεων και ταχύτητας 4 ms-1, φαίνεται στο Σχ. 5.26. Από το σχήµα αυτό συνάγεται 

ότι η µόνιµη κατάσταση της ροής επιτυγχάνεται πρακτικά µέσα σε πραγµατικό χρόνο 2 

ηµερών (physical time), για άνεµο σταθερής διεύθυνσης και ταχύτητας. Επιπλέον, µε βάση 

τις προσοµοιώσεις φαίνεται ότι οι µέγιστες µόνιµες τιµές της παροχής αντιστοιχούν σε 

διευθύνσεις ανέµων κατά µήκος του µεγάλου άξονα του Πατραϊκού κόλπου, σε διεύθυνση 

βορειοανατολική-νοτιοδυτική. 

Στο Σχ. 5.27 δίδεται η εξέλιξη της παροχής που ανταλλάσσεται στο στενό, η οποία 

προκύπτει από την χρονοσειρά ανέµου για τη µέση ηµέρα του χειµερινού µήνα 

(Ιανουάριος 1994). Η µέγιστη τιµή που λαµβάνει η παροχή είναι περίπου η µισή αυτής που 

προκύπτει για την περίπτωση σταθερού ανέµου ταχύτητας 4 ms-1.  
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Σχήµα 5.25 Χαρακτηριστικά της ροής στην θέση του διαύλου Τουρλίδα-Πάπας που προκύπτει από άνεµο 

δυτικής διευθύνσεως και ταχύτητας 15 ms-1. ∆ιάµηκες προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας. 

 

 
Σχήµα 5.26 Παροχή της ανταλλαγής µεταξύ Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου στη θέση του στενού Ρίου-

Αντιρρίου, που προκαλείται από την δράση σταθερού ανέµου έντασης 4 ms-1, διαφορετικών 

διευθύνσεων. 
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Σχήµα 5.27 Παροχή της ανταλλαγής µεταξύ Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου στη θέση του στενού Ρίου-

Αντιρρίου, που προκαλείται από την δράση χρονοσειράς ανέµου για τη µέση ηµέρα του µήνα 

Ιανουαρίου 1994.. 

 

5.4.6 Χρόνος Ανανέωσης των Υδάτων . 

Ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων, για την βαρότροπη κυκλοφορία στον Πατραϊκό 

κόλπο δίδεται στο Σχ. 5.28 ως συνάρτηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου. 

Στο ίδιο γράφηµα δίδεται ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων για την περίπτωση 

νοτιοδυτικού (SW) ανέµου ως συνάρτηση του µέτρου της ταχύτητας του, καθώς και για 

άνεµο 4 ms-1 διαφορετικών διευθύνσεων. Οι υπολογισµοί του χρόνου ανανέωσης των 

υδάτων βασίστηκαν στις αριθµητικές προβλέψεις της παροχής της ανταλλαγής µεταξύ του 

Πατραϊκού και του Κορινθιακού κόλπου στα ανατολικά και του Ιονίου πελάγους στα 

δυτικά. Όπως φαίνεται από το γράφηµα ο χρόνος ανανέωσης µειώνεται εκθετικά µε την 

αύξηση της ταχύτητας του ανέµου, που προκαλεί την ανεµογενή ροή, για την περίπτωση 

νοτιοδυτικού ανέµου. 
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Σχήµα 5.28 Χρόνος ανανέωσης των υδάτων για τη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση µέτριου ανέµου 4 ms-1, που συνήθως πνέει στην 

περιοχή. Όταν ο άνεµος φυσά από τα βορειανατολικά (ΝΕ-45ο) ή τα νοτιοδυτικά (SW-

225ο), παρατηρείται ο ελάχιστος χρόνος ανανέωσης των υδάτων περίπου 27 ηµέρες. Τούτο 

συµβαίνει γιατί οι ΝΕ, SW άνεµοι προκαλούν θαλάσσια ρεύµατα που υπό την επίδραση 

της δύναµης Coriolis κατευθύνονται παράλληλα στον κύριο άξονα του κόλπου, 

προκαλώντας µέγιστες τιµές στην ανταλλαγή της παροχής και εποµένως ελάχιστο χρόνο 

ανανέωσης των υδάτων. Αντίθετα, όταν ο άνεµος πνέει από τα βόρεια ή τα νότια η 

ανταλλαγή της παροχής περιορίζεται στο ελάχιστο, οδηγώντας σε µεγάλες τιµές του 

χρόνου ανανέωσης των υδάτων που φτάνουν έως και τις 40 ηµέρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 

Η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΓΩΓΟ 

Στο παρόν Παράρτηµα θα αποδειχτεί ότι η ροή, που προκαλείται σε οριζόντιο ανοικτό 

αγωγό από τη διατµητική τάση του ανέµου, θα είναι πάντα υποκρίσιµη, καθώς και ότι ο 

ίδιος συλλογισµός, µε βάση τον οποίο καταλήγουµε ότι η ελεύθερη επιφάνεια υποκρίσιµης 

βαρυτικής ροής επάνω από αναβαθµό υφίσταται ταπείνωση, ισχύει και για την ανεµογενή 

αυτή ροή. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση της ανεµογενούς ροής στον 

Πατραϊκό διαµέσου του στενού Ρίου-Αντιρρίου, όπως αποδεικνύεται και από τις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις (Σχ. 5.25). 

Θεωρούµε οριζόντιο, ανοικτό αγωγό, µεγάλου µήκους πάνω από τον οποίο πνέει 

σταθερός, οµοιόµορφος άνεµος ο οποίος ασκεί σταθερή διατµητική τάση sτ  στην 

ελεύθερη επιφάνεια. Ως αποτέλεσµα προκύπτει τυρβώδης ροή, Couette µε οριζόντια 

ελεύθερη επιφάνεια. Με βάση την κατακόρυφη κατανοµή της οριζόντιας ταχύτητας (π.χ. 

Eifler et al., 1991), µπορεί να εξαχθεί η µέση ως προς το βάθος ταχύτητα και εάν 

αγνοήσουµε το συνεκτικό υπόστρωµα στην επιφάνεια και τον πυθµένα, προκύπτει: 

 

**

30ln106.14
uhu

u

o

ν
κ

−≅                                                                                               (Π1) 

 

όπου, u  είναι η µέση ταχύτητα, *u  η διατµητική ταχύτητα λόγω του ανέµου 

( * /su τ ρ= ), κ  η σταθερά του von Karman και ν  το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού. 

Με βάση τη σχέση αυτή, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε έκφραση που συσχετίζει την 

ταχύτητα του ανέµου µε τη διατµητική τάση που προκαλείται στην ελεύθερη επιφάνεια, 

προκύπτει αριθµός Froude µικρότερος της µονάδας για κάθε βάθος (π.χ. > 10 cm). 

Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε στον οριζόντιο ανοικτό αγωγό την ολοκληρωµατική 

εξίσωση ενέργειας µε βάση τον όγκο ελέγχου, µεταξύ δύο διατοµών 1 και 2 που απέχουν 

µεταξύ τους απόσταση L. Η εξίσωση της ενέργειας γράφεται όπως και στην κλασσική 

υδραυλική (π.χ. Henderson 1966), µε τη διαφορά ότι εδώ απαιτείται επιπλέον ο 

υπολογισµός της ενέργειας που αποδίδεται στη ροή µέσω της διατµητικής τάσης του 
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ανέµου που δρα στην ελεύθερη επιφάνεια. Η έκφραση της εξίσωσης ενέργειας (ανά 

µονάδα βάρους) δίδεται ως εξής: 

 

L

L

s
s h

g
uhdxu

Q
b

g
uh −++=++ ∫ 0

2
2

20

2
1

1 22 γ
τ                                                                       (Π2) 

 

όπου ih  είναι το τοπικό βάθος ροής, iu  η τοπική µέση ταχύτητα, sτ  η διατµητική τάση 

του ανέµου στην ελεύθερη επιφάνεια, b το πλάτος του αγωγού, γ  το ειδικό βάρος του 

νερού, su  η επιφανειακή ταχύτητα και Lh −0  οι θεωρούµενες απώλειες ενέργειας µεταξύ 

των διατοµών 1 και 2. Εάν σε µια διατοµή, έστω 2, υπάρχει αναβαθµός και εάν L είναι η 

χαρακτηριστική κλίµακα της απόστασης, ανάντη της διατοµής 2, όπου πρέπει να 

τοποθετήσουµε µια διατοµή 1, έτσι ώστε το βάθος ροής h στη διατοµή 1 να είναι 

ανεπηρέαστο από την παρουσία του αναβαθµού, τότε, όπως είναι γνωστό, η L είναι 

σύµµετρη της h. Εποµένως, εάν u~  είναι η κλίµακα της ταχύτητας και h~  η κλίµακα του 

βάθους, και καθώς hL ~~ , συνεπάγεται ότι bhuQ ~~~  και εποµένως, ∫
L s

s
s dxu
Q
b

0
~
γ
τ

γ
τ . 

Συνεπώς, ακόµα και στην περίπτωση ισχυρού ανέµου που ασκεί διατµητική τάση 

στην επιφάνεια π.χ. sτ  = 1 N/m2 και για µικρό βάθος ροής π.χ. 1 m, ο όρος της ενέργειας 

λόγω επιφανειακής διατµητικής τάσης είναι αµελητέος, συγκρινόµενος µε τους όρους του 

πιεζοµετρικού φορτίου και του φορτίου ταχύτητας. Εποµένως, η περίπτωση αυτή είναι 

ταυτόσηµη µε την περίπτωση υποκρίσιµης βαρυτικής ροής ανοικτού αγωγού πάνω από 

αναβαθµό ή στένωση, όπου ως γνωστόν επέρχεται ταπείνωση της ελεύθερης επιφάνειας 

στη θέση της στένωσης ή του αναβαθµού. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται στο Σχ. 5.25, 

όπου η ανεµογενής ροή στον Πατραϊκό κόλπο προκαλεί πτώση της ελεύθερης επιφάνειας 

στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται αριθµητικά η παλιρροϊκή ροή στον Πατραϊκό κόλπο. 
Αρχικά γίνεται ανασκόπηση στοιχείων παλιρροιών από προγενέστερες σχετικές µελέτες, 
ερευνητικά προγράµµατα, ανακοινώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές και στη συνέχεια 
αξιοποιούνται στοιχεία για την αριθµητική προσοµοίωση της παλίρροιας στη λεκάνη του 
Πατραϊκού. Ωριαίες καταγραφές ταλάντωσης της ελεύθερης επιφάνειας (ενεργός 
παλίρροια) και αρµονικές συνιστώσες παλιρροιών αξιοποιούνται για την κατασκευή 
οριακών συνθηκών στις θέσεις των ανοικτών ορίων, ενώ µετρήσεις ρευµάτων και 
καταγραφές θαλάσσιας στάθµης, σε καθορισµένες θέσεις εντός του πεδίου επιλύσεως, 
αξιοποιούνται για τον έλεγχο της πιστότητας των αριθµητικών προβλέψεων, καθώς και για 
την ρύθµιση του αριθµητικού µοντέλου. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 
αριθµητική µελέτη βρίσκονται σε καλή συµφωνία όσον αφορά την µεταβολή στάθµης της 
ελεύθερης επιφάνειας στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου µε βάση παρατηρηθείσες 
τιµές, ενώ οι ταχύτητες των θαλασσίων ρευµάτων είναι συµβατές µε εκείνες που έχουν 
καταγραφεί στις διάφορες φάσεις της παλίρροιας, τόσο στη θέση του στενού όσο και σε 
ολόκληρη τη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου. Επιπλέον, µε βάση µετρήσεις στην περιοχή 
του στενού Ρίου-Αντιρρίου για το έργο της ζεύξης πραγµατοποιούνται λεπτοµερέστερες 
προσοµοιώσεις για την εγγύς περιοχή του στενού. Μελετάται η διάδοση της παλίρροιας 
και η δοµή της κυκλοφορίας στην περιοχή κατά την φάση αλλαγής της παλίρροιας και τα 
αριθµητικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε µετρήσεις ρευµάτων στην περιοχή. Φαίνεται 
ότι το αριθµητικό µοντέλο αναπαριστά καλά την διάδοση της παλίρροιας και τις 
διευθύνσεις των ρευµάτων, ενώ οι ταχύτητες τους εξαρτώνται από την λεπτοµερή 
διαµόρφωση της βαθυµετρίας στην περιοχή του στενού. Γενικά, σε όλο τον κόλπο η 
παλίρροια διαδίδεται αυξάνοντας προοδευτικά από το ανοικτό όριο του Ιονίου προς το 
στενό, όπου δηµιουργείται µερική ανάκλαση οδηγώντας σε συνθήκες σχηµατισµού 
στάσιµου κύµατος, στη θέση δε του στενού παρατηρείται έντονη πτώση της στάθµης της 
ελεύθερης επιφάνειας, αναµενόµενη για (υδραυλικά) υποκρίσιµη ροή. Επιπλέον, η 
παλιρροϊκή ροή φαίνεται να προκαλεί ασθενή ρεύµατα στις ακτές του κόλπου, ενώ ισχυρά 
παράκτια ρεύµατα προκαλούνται κυρίως από ισχυρούς βορειοανατολικούς ή 
νοτιοδυτικούς ανέµους που πνέουν στην περιοχή. Έτσι, τα παλιρροϊκά ρεύµατα 
καθορίζουν την κυκλοφορία των υδάτων στο κύριο σώµα του κόλπου και στο στενό Ρίου-
Αντιρρίου, ενώ η ανεµογενής ροή είναι καθοριστική κοντά στις ακτές. 
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6. ΜΕΛΕΤΗ  ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ  ΚΟΛΠΟ  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ 

Οι επιδράσεις των πλανητών, κυρίως της σελήνης και του ήλιου, στα διάφορα σηµεία 

της επιφάνειας της γης έχουν ως αποτέλεσµα την περιοδική µεταβολή της στάθµης της 

θάλασσας, που την ονοµάζουµε παλίρροια (tide)*. Ωστόσο, ο όρος «παλίρροια» συχνά 

χρησιµοποιείται λανθασµένα, αντί του όρου «µεταβολή της στάθµης της θάλασσας», αφού 

στην πραγµατικότητα το φαινόµενο της παλίρροιας αφορά µόνο τις µεταβολές της 

στάθµης θάλασσας λόγω της επίδρασης πλανητικών δυνάµεων στην επιφάνεια της γης 

(Υ.Υ., 2008), ενώ σηµαντικό ρόλο στην µεταβολή της θαλάσσιας στάθµης έχει και η 

επίδραση µετεωρολογικών παραµέτρων, όπως η ατµοσφαιρική πίεση και ο άνεµος. 

Σε ανοικτές θάλασσες υπολογίζεται ότι η µεταβολή της πίεσης κατά 1 mbar µπορεί να 

προκαλέσει µεταβολή της στάθµης της θάλασσας κατά 1 cm. Μείωση της πίεσης προκαλεί 

αύξηση της στάθµης της θάλασσας και το αντίστροφο. Έτσι, η ταχύτητα και η έκταση των 

ατµοσφαιρικών συστηµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην πρόβλεψη της στάθµης 

της θάλασσας. 

Η θαλάσσια στάθµη επηρεάζεται επίσης από τους ανέµους, οι οποίοι προκαλούν στην 

ακτή συσσώρευση ή αποµάκρυνση µαζών νερού ανάλογα µε τη διεύθυνσή τους. 

Επιπροσθέτως, τα θαλάσσια ρεύµατα και οι διαφορές πυκνότητας που οδηγούν σε 

ανακατανοµή των θαλάσσιων µαζών νερού, επηρεάζουν και αυτές τη θαλάσσια στάθµη. 

Στις παράκτιες περιοχές οι παλίρροιες γίνονται αντιληπτές από την περιοδική 

ανύψωση και ταπείνωση της θαλάσσιας στάθµης και συνοδεύονται από παλιρροϊκά 

ρεύµατα, τα οποία, όταν το νερό είναι ρηχό ή περιορίζεται από χερσαίες µάζες (κόλπους, 

πορθµούς, διαύλους ή στόµια εκβολής ποταµών), είναι πολύ ισχυρά. Η σχέση µεταξύ των 

παλιρροιών και των σχετικών θέσεων του Ήλιου και της Σελήνης ήταν ήδη γνωστή από 

τους αρχαιοτάτους χρόνους, όπως επίσης ήταν γνωστό ότι οι πιο ισχυρές παλίρροιες 

παρατηρούνται µε πανσέληνο ή νέα Σελήνη. Οι παλίρροιες είναι ωκεάνια κύµατα µε πολύ 

µεγάλα µήκη κύµατος και οφείλονται στην απουσία πλήρους αντιστάθµισης µεταξύ των 

δυνάµεων της βαρυτικής έλξης της Σελήνης και του Ήλιου και της φυγόκεντρου που 

προκύπτει από την περιστροφή της Γης και της Σελήνης γύρω από το κοινό κέντρο µάζας. 

Η καταγραφή της κατακόρυφης διακύµανσης της θαλάσσιας στάθµης για ένα 
                                                 
* Η παλίρροια αναφέρεται συνήθως στους ναυτικούς χάρτες και στην διεθνή βιβλιογραφία µε την αγγλική 
ονοµασία tide, που κατά µια εκδοχή προέρχεται από την παλιά αγγλοσαξονική λέξη tyd, δηλαδή εποχή. 
Φαίνεται ότι είχαν θεωρήσει από τότε ότι το µέγεθος των παλιρροιών σχετίζεται µε τις εποχές. 
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εικοσιτετράωρο (Σχ. 6.1) καθιστά σαφές ότι η παλίρροια είναι κύµα µε κορυφή (πλήµµη) 

και κοιλία (ρηχία) και χαρακτηριστική περίοδο 12 ωρών και 25 λεπτών (ηµι-ηµερήσιες) ή 

24 ωρών και 50 λεπτών (ηµερήσιες), ανάλογα µε την γεωγραφική θέση των µετρήσεων.  

 

 
Σχήµα 6.1 Κυµατικά χαρακτηριστικά των παλιρροιών (Θεοδώρου, 2004). 

 

Γενικότερα, η περίοδος του φαινοµένου της παλίρροιας δεν παραµένει σταθερή και 

µπορεί να µεταβάλλεται ακόµα και εντός του ίδιου υδάτινου σώµατος. Εξαρτάται, κυρίως, 

από τη γεωγραφική θέση και την ιδιαίτερη διαµόρφωση του πυθµένα και των ακτών του 

τόπου παρατήρησης, τη σχετική φάση των παλιρροιογόνων δυνάµεων, κατά την περίοδο 

των παρατηρήσεων και από τις επιδράσεις των διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων. 

Με βάση τον αριθµό πληµµών ή ρηχιών, που εµφανίζονται την ηµέρα, σε κάποια περιοχή, 

διακρίνουµε τρεις βασικούς χαρακτηριστικούς τύπους παλίρροιας: (α) τον ηµι-ηµερήσιο 

τύπο (semidiurnal), µε δύο πλήµµες και ρηχίες, κατά τη διάρκεια µιας σεληνιακής ηµέρας, 

(β) τον ηµερήσιο τύπο (diurnal), µε µια πλήµµη και µια ρηχία την ηµέρα και (γ) τον 

ανάµικτο τύπο (mixed), που αποτελεί συνδυασµό των δύο προηγούµενων τύπων και 

εµφανίζει σηµαντικές µεταβολές εύρους και περιόδου (Σχ. 6.2). 

Το ύψος του παλιρροϊκού κύµατος, το παλιρροϊκό εύρος, κυµαίνεται µεταξύ µερικών 

εκατοστών του µέτρου και αρκετών µέτρων. Κάτω όµως από ιδιόµορφες συνθήκες το 

παλιρροϊκό εύρος µπορεί να υπερβαίνει τα 15 µέτρα. Στις ακτές των ελληνικών θαλασσών, 

το εύρος της παλίρροιας είναι σχετικά µικρό. Συνήθως, κυµαίνεται µεταξύ 30 και 40 

εκατοστών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπερβαίνει το ένα µέτρο. 

Οι παλίρροιες έχουν πολύ µεγάλα µήκη κύµατος σε σχέση µε τα ωκεάνια βάθη και 

εποµένως συµπεριφέρονται ως µακρά κύµατα (long waves) ή κύµατα ρηχών νερών 

(shallow-water waves). Ωστόσο, η ενέργεια που µεταφέρεται από τις παλίρροιες είναι 

πολύ µεγαλύτερη ακόµη και από εκείνη των µεγαλύτερων σε ύψος προοδευτικών 

επιφανειακών κυµάτων βαρύτητας (π.χ. Θεοδώρου, 2004). 
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Σχήµα 6.2 Απεικόνιση του ηµερήσιου (diurnal), ηµι-ηµερήσιου (semidiurnal) και του ανάµικτου τύπου 

(mixed) παλίρροιας (Davies, 1977). 

 

Οι παλίρροιες σε περιορισµένης έκτασης παράκτιες εγκολπώσεις διαφέρουν 

ουσιαστικά από τα µεγάλα αµφιδροµικά συστήµατα των ανοικτών και βαθέων ωκεάνιων 

λεκανών. Έτσι, σε στενές χωρικά εγκολπώσεις, το παλιρροϊκό κύµα δεν περιστρέφεται, 

αλλά απλώς εισέρχεται και εξέρχεται από την εγκόλπωση (π.χ. Θεοδώρου, 2004). 

Η παλιρροϊκή ανύψωση και ταπείνωση της παράκτιας θαλάσσιας στάθµης 

συνοδεύεται από οριζόντιες κινήσεις του θαλάσσιου νερού που ονοµάζονται παλιρροϊκά 

ρεύµατα. Τα παλιρροϊκά ρεύµατα στην παράκτια περιοχή, είτε κατευθύνονται προς την 

ακτή (ρεύµατα πληµµυρίδας), είτε αποµακρύνονται από αυτή (ρεύµατα αµπωτίδας), ενώ 

στην ανοικτή θάλασσα ακολουθούν ελλειπτική τροχιά (Σχ. 6.3). 

Η φορά της τελευταίας καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της εκτροπής λόγω της 

δύναµης Coriolis και των τριβών. Σε µικρούς κλειστούς όρµους, η επίδραση της 
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περιστροφής της γης είναι ασήµαντη, όχι όµως οι τριβές στον πυθµένα και την ξηρά. 

Αντίθετα, σε µεγαλύτερες θαλάσσιες λεκάνες, όπως π.χ. η Βόρεια Θάλασσα, η επίδραση 

της περιστροφής της γης είναι πιο σηµαντική από τις τριβές. 

 

 
Σχήµα 6.3 (α) παλινδροµικά και (β) περιστρεφόµενα παλιρροϊκά ρεύµατα (Θεοδώρου, 2004). 

 

Η παρατήρηση και µελέτη των παλιρροιών ξεκίνησε ήδη από τα αρχαία χρόνια, 

κυρίως λόγω του «µυστηρίου» αλλά και της σπουδαιότητας του φαινοµένου για τους 

ναυτιλλόµενους. Ο Ηρόδοτος (484-422 π.Χ.) στο έργο του «Περί κόσµου» συζητά το 

παράδοξο των παλιρροιών, ενώ ουσιαστικό σταθµό στην µελέτη του φαινοµένου 

αποτέλεσαν οι υδροδυναµικές θεωρίες του Kelvin (1824-1907), του Fredholm, του 

Poincaré και άλλων µεταγενέστερων ερευνητών, οι οποίοι έκαναν δυνατή µε την µέθοδο 

της αρµονικής ανάλυσης την πρόγνωση των παλιρροιών µε αρκετή ακρίβεια. Οι θεωρίες 

αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία πολλών νεώτερων µελετών, που εκφράζουν τις σύγχρονες 

απόψεις για το φαινόµενο της παλίρροιας. Στη χώρα µας, στις αρχές του εικοστού αιώνα, 

το φαινόµενο της παλίρροιας παρατηρήθηκε στο στενό του Ευρίπου, όπου αρκετά νωρίς 

διερευνήθηκε ο µηχανισµός της γένεσης των ισχυρών παλιρροϊκών ρευµάτων. 

Χαρακτηριστική είναι η εργασία του Αιγινήτη (1929), ο οποίος ερµήνευσε το φαινόµενο 

της παλίρροιας του Ευρίπου βασιζόµενος στις παρατηρήσεις της Υδρογραφικής 

Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού (1922-1924). Στις µέρες µας η έρευνα διευκολύνθηκε 

σηµαντικά από την τεχνική εξέλιξη στα µέσα παρατηρήσεων και από την χρήση των 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επίλυση των δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων που 

εκφράζουν αυτή την τόσο πολύπλοκή κίνηση των θαλασσινών νερών. 

 

6.2 ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Για την µελέτη των παλιρροιών στον Πατραϊκό κόλπο συγκεντρώθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από προγενέστερες σχετικές µελέτες και ερευνητικά 

προγράµµατα, ανακοινώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές. Ιδιαίτερα όµως ελήφθησαν 

υπόψη στοιχεία παλιρροιών από την Τεχνική έκθεση Παπαηλιού (1982), καθώς και 

στοιχεία που προέκυψαν από την αρµονική ανάλυση των παραπάνω παλιρροϊκών 

δεδοµένων και την εξαγωγή των αρµονικών σταθερών των κυριοτέρων παλιρροϊκών 

συνιστωσών στα πλαίσια της ∆ιδακτορικής διατριβής του Αχιλλεόπουλου (1990). 

Επιπροσθέτως, χρονικές καταγραφές της θαλάσσιας στάθµης υπάρχουν και στις Τεχνικές 

Εκθέσεις των Χατζηθεοδώρου et al. (1992), κυρίως όµως για την εγγύς περιοχή του 

στενού Ρίου-Αντίρριου, που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικού 

προγράµµατος για το έργο της ζεύξης του στενού. Ωριαίες καταγραφές της θαλάσσιας 

στάθµης παραχωρήθηκαν, επιπλέον, από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού 

Ναυτικού, για το σταθµό του λιµένα Πατρών και αξιοποιήθηκαν στις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις στην εγγύς περιοχή του στενού. 

 

6.2.1 Στοιχεία Παλιρροιών από την Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1982). 

Στην τεχνική έκθεση Παπαηλιού (1982) αναφέρεται ότι για την µελέτη της παλίρροιας 

στον Πατραϊκό κόλπο χρησιµοποιήθηκαν 4 παλιρροιογράφοι. Οι τρεις παλιρροιογράφοι 

(τύπου Van Essen) τοποθετήθηκαν από οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών στην 

Μαυροµύτη, Τουρλίδα, και Αντίρριο, ενώ ο τέταρτος που λειτουργεί επί µονίµου βάσεως 

στο λιµάνι της Πάτρας παρακολουθείται, από το Λιµεναρχείο Πατρών (Σχ. 6.4). Οι 

παλιρροιογράφοι λειτούργησαν για µια περίοδο 50 περίπου ηµερών από τις 15 Μαρτίου 

έως 15 Μαΐου 1982. 

Στην Τεχνική Έκθεση δίδονται σε πίνακες, για κάθε παλιρροιογράφο, οι καταγραφές 

επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης (ενεργός παλίρροια). Σε κάθε πίνακα αναγράφεται η 

ώρα της πλήµµης και της ρηχίας, το αντίστοιχο εύρος και η διάρκεια της περιόδου 

µετρούµενη µεταξύ των διαδοχικών πληµµών και ρηχιών. 
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Συµπεραίνεται, ότι όσον αφορά την περίοδο, στον κόλπο της Πάτρας η παλίρροια 

είναι ηµι-ηµερήσιου τύπου µε δύο πλήµµες και δύο ρηχίες το 24ωρο. Ωστόσο, σε κάθε 

σταθµό η περίοδος της παλίρροιας δεν είναι απολύτως σταθερή, αλλά παρατηρούνται 

µικρές αποκλίσεις από το 12ωρο, που θεωρητικά θα πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ δύο 

πληµµών ή ρηχιών του 24ώρου. Οι αποκλίσεις αυτές συνήθως δεν υπερβαίνουν την µια 

ώρα, και οφείλονται τόσο σε µετεωρολογικές διαταραχές, όσο και στην βαθυµετρία της 

περιοχής. Συγκεκριµένα, το έντονο ανάγλυφο του πυθµένα µέσω της τριβής επηρεάζει το 

παλιρροϊκό κύµα ως προς την περίοδο διαδόσεώς και το εύρος του, σε σχέση µε την 

περίπτωση απείρου, θεωρητικά, βάθους που συναντάται στους ωκεανούς. Στα παραπάνω 

επιδρά, επιπλέον, και το γεγονός ότι οι µετρήσεις των παλιρροιών πραγµατοποιούνται στα 

ρηχά όπου η δράση της τριβής είναι περισσότερο έντονη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.4 Γεωφυσικός χάρτης του Πατραϊκού κόλπου, όπου έχουν σηµειωθεί µε κόκκινες κουκίδες οι 

θέσεις εγκατάστασης των 4 παλιρροιογράφων που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση 

Παπαηλιού (1982)  

 

Το εύρος της παλίρροιας κυµαίνεται ακανόνιστα µέσα στον κόλπο. Έτσι, στην 

Μαυροµύτη το ελάχιστο εύρος είναι 6 cm και το µέγιστο εύρος 35,5 cm. Στην Τουρλίδα 

το ελάχιστο εύρος είναι 6 cm και το µέγιστο εύρος είναι 30,5 cm. Στο Αντίρριο το 

ελάχιστο εύρος είναι 10 cm και το µέγιστο 51,5 cm. Στην Πάτρα το ελάχιστο εύρος είναι 9 

ΤΟΥΡΛΙΔΑ

ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ 

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ
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cm και το µέγιστο εύρος είναι 40 cm. Το εύρος µεταβάλλεται σύµφωνα µε την σχετική 

θέση του Ήλιου, της Σελήνης και της Γης. Έτσι το εύρος που αποκτάται για κάθε 

παλιρροϊκό σταθµό είναι µέγιστο στις συζυγίες (spring tides) και ελάχιστο στους 

τετραγωνισµούς (neap tides). 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν (Σχ. 6.5) δίνεται η επάλλαξη της θαλάσσιας στάθµης 

(πλήµµη-ρηχία) µε βάση τις µετρήσεις Παπαηλιού (1982). Οι καταγραφές αυτές 

αξιοποιήθηκαν αρχικά για την φόρτιση του αριθµητικού µοντέλου του Πατραϊκού κόλπου, 

στις θέσεις των ανοικτών ορίων, ενώ ο σταθµός της Πάτρας, που βρίσκεται στο µέσον του 

υπολογιστικού πεδίου, αξιοποιήθηκε για την πιστοποίηση των αριθµητικών προβλέψεων. 

 

Επάλλαξη Θαλάσσιας Στάθµης (Πλήµµη-Ρηχία) 
από 13-04-1982 έως 12-05-1982
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Σχήµα 6.5 Χρονοσειρά ενεργού παλίρροιας (πλήµµη-ρηχία) όπως αυτή προκύπτει µε βάση τους πίνακες από 

την Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1982). 

 

6.2.2 Στοιχεία Παλιρροιών από την ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Αχιλλεόπουλου (1990)† 

Στην ∆ιδακτορική διατριβή του Αχιλλεόπουλου (1990) µελετάται ο τρόπος διάδοσης 

του παλιρροϊκού κύµατος, σε κόλπους και διαύλους της δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα 

στον Πατραϊκό κόλπο και τον δίαυλο της Λευκάδας. Συγκεκριµένα, µε βάση καταγραφές 

χρονικής εξέλιξης της θαλάσσιας στάθµης (ενεργός παλίρροια) που πραγµατοποιήθηκαν 

στους 4 σταθµούς που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1982), δηλαδή το 

Αντίρριο, Μαυροµύτη, Τουρλίδα και Πάτρα για το ίδιο χρονικό διάστηµα από 13-04 έως 

                                                 
† Η αρµονική ανάλυση ωριαίων καταγραφών θαλάσσιας στάθµης, για την εξαγωγή των αρµονικών 
παλιρροϊκών συνιστωσών, έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση καταγραφές περιορισµένης χρονικής διάρκειας. 
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12-05-1982, αποµονώθηκε και µελετήθηκε η αστρονοµική παλίρροια, καθώς και η 

µετεωρολογική συνιστώσα της ενεργού παλίρροιας. Επιπλέον, η αρµονική ανάλυση της 

αστρονοµικής παλίρροιας, για κάθε σταθµό καταγραφής, οδήγησε στον προσδιορισµό των 

αρµονικών σταθερών των κυριοτέρων παλιρροϊκών συνιστωσών. 

Για την αποµόνωση και µελέτη της αστρονοµικής παλίρροιας, από το σύνολο των 

δεδοµένων κάθε σταθµού, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των φίλτρων, επιλέγοντας τα 

κατάλληλα όρια συχνοτήτων, για τον διαχωρισµό τριών βασικών παλιρροϊκών 

οικογενειών (ηµερήσια οικογένεια, ηµι-ηµερήσια, τέταρτο-ηµερήσια) το άθροισµα των 

οποίων αποτελεί τη συνολική αστρονοµική παλίρροια. Αφαιρώντας στη συνέχεια την 

αστρονοµική παλίρροια από τη χρονοσειρά των µεταβολών της στάθµης κάθε σταθµού 

καταγραφής υπολογίστηκε η µετεωρολογική παλίρροια. Στην ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του 

Αχιλλεόπουλου (1990) εντοπίστηκαν δέκα αρµονικές παλιρροϊκές συνιστώσες, ηµι-

ηµερήσιου και ηµερήσιου τύπου, που προήλθαν από αρµονική ανάλυση και είναι οι 

ακόλουθες: K1, O1, Q1, P1, M1, M2, S2, N2, K2, µ2. 

Από την αρµονική ανάλυση των παλιρροϊκών δεδοµένων προέκυψε ότι, στους 

σταθµούς Μαυροµύτη, Πάτρα και Αντίρριο ο λόγος F = (K1+O1)/(M2+S2), είναι 

µικρότερος από 0,25 γεγονός που σηµαίνει ότι το παλιρροϊκό κύµα στον Πατραϊκό κόλπο 

είναι "ηµι-ηµερήσιου τύπου (Α)" (Υ.Υ., 1992). ∆ηλαδή θα εµφανίζει δύο πλήµµες και δύο 

ρηχίες την ηµέρα, οι οποίες θα έχουν το ίδιο περίπου ύψος και το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί, από την µεσουράνηση της σελήνης µέχρι τη στιγµή εµφάνισης της επόµενης 

πλήµµης, θα είναι σταθερό. Το διάστηµα αυτό, γνωστό ως σεληνοπαλιρροϊκό διάλλειµα 

είναι: 2,65, 2,95 και 3,01 ώρες, αντίστοιχα για τους παραπάνω σταθµούς.  

Όµως, στο σταθµό της Τουρλίδας, ο λόγος F είναι: 0,42 και ως εκ τούτου, στην 

περιοχή αυτή, το παλιρροϊκό κύµα είναι "µικτό µε υπεροχή του ηµι-ηµερήσιου τύπου (Β)" 

(0,25< F <1,5). Εποµένως, αναµένονται και εδώ δύο πλήµµες και δύο ρηχίες την ηµέρα, οι 

οποίες όµως θα παρουσιάζουν ανισότητες, ως προς τα ύψη και τους χρόνους. 

Με βάση τις παλιρροϊκές οικογένειες που προέκυψαν από την αρµονική ανάλυση 

παρατηρήθηκε ότι το εύρος της ηµι-ηµερήσιας παλιρροϊκής οικογένειας είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα εύρη της ηµερήσιας και τεταρτοηµερήσιας οικογένειας. Το 

πλάτος δε των τεταρτοηµερήσιων συνιστωσών είναι ασήµαντο, και ως εκ τούτου αυτή η 

οικογένεια δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στη διαµόρφωση των παλιρροϊκών µεταβολών 

της στάθµης του Πατραϊκού κόλπου (Αχιλλεόπουλος, 1990). 
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Επιπλέον, από την στατιστική επεξεργασία των ωριαίων µεταβολών της στάθµης της 

θάλασσας, που προκαλούνται από την: α) ενεργό, β) αστρονοµική και γ) µετεωρολογική 

παλίρροια σε κάθε σταθµό διαπιστώθηκε ότι τα µικρότερα εύρη παλίρροιας σηµειώθηκαν 

στο σταθµό της Τουρλίδας (38,7, 29,0 και 25,0 cm, αντίστοιχα). Το µέγιστο εύρος της 

ενεργού παλίρροιας (59,1 cm) και της αστρονοµικής (47,1 cm) σηµειώθηκε στο Αντίρριο, 

ενώ το µέγιστο εύρος της µετεωρολογικής παλίρροιας σηµειώθηκε στην Πάτρα (48,6 cm).  

Γενικότερα, συγκρίνοντας τις τιµές της ενεργού, αστρονοµικής και µετεωρολογικής 

παλίρροιας, στους 4 σταθµούς, παρατηρείται µια προοδευτική αύξηση των µεταβολών της 

θαλάσσιας στάθµης εντός του Πατραϊκού κόλπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι 

µικρότερες τιµές εµφανίζονται στο σταθµό της Τουρλίδας και οι µέγιστες στο σταθµό του 

Αντιρρίου.  

Όσον αφορά τις φάσεις διάδοσης του παλιρροϊκού κύµατος στον Πατραϊκό κόλπο, 

από την συσχέτιση των χρονοσειρών: α) της ενεργού, β) της αστρονοµικής και γ) της 

µετεωρολογικής παλίρροιας, καθώς επίσης και των χρονοσειρών των τριών βασικών 

παλιρροϊκών οικογενειών α) της ηµερήσιας, β) ηµι-ηµερήσιας και γ) τεταρτοηµερήσιας 

παλίρροιας, µεταξύ των σταθµών Μαυροµύτης-Τουρλίδας, Μαυροµύτης-Αντιρρίου και 

Πάτρας-Αντιρρίου, προέκυψε ότι ο Πατραϊκός κόλπος ανταποκρίνεται σχεδόν ταυτόχρονα 

και κατά τον ίδιο τρόπο στη δράση της παλίρροιας και των µετεωρολογικών φαινοµένων. 

Έτσι, το παλιρροϊκό κύµα φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα κατά µήκος όλων των ακτών του 

Πατραϊκού κόλπου (Αχιλλεόπουλος, 1990). 

Για την µελέτη και την περιγραφή του τρόπου µετάδοσης των παλιρροϊκών κυµάτων, 

στον Πατραϊκό κόλπο, προσδιορίστηκαν οι αρµονικές σταθερές από τον Αχιλλεόπουλο 

(1990) στα πλαίσια της ∆ιδακτορικής διατριβής του και στους 4 παλιρροιογραφικούς 

σταθµούς (Πίν. 6.1). Βασικά χαρακτηριστικά µεγέθη για την περιγραφή της παλίρροιας 

στους 4 παλιρροιογραφικούς σταθµούς, όπως αυτά προκύπτουν από τις αρµονικές 

αναλύσεις του Αχιλλεόπουλου, δίνονται στον Πίν. 6.2.  

Στον Πίν. 6.1 διακρίνεται η προοδευτική αύξηση του παλιρροϊκού κύµατος, από τα 

δυτικά προς τα ανατολικά εντός του Πατραϊκού, ενώ φαίνεται να επικρατούν, ως προς το 

εύρος κυρίως οι παλίρροιες ηµι-ηµερήσιου τύπου µε επικρατέστερη την συνιστώσα Μ2, 

που συνεισφέρει περισσότερο στο εύρος επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης, και 

δευτερεύουσες τις συνιστώσες S2 (ηµι-ηµερήσια), K1 (ηµερήσια) και O1 (ηµερήσια). Οι 

τέσσερις αυτές παλιρροϊκές συνιστώσες καθορίζουν ουσιαστικά το παλιρροϊκό καθεστώς 

στον Πατραϊκό κόλπο.  
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Πίνακας 6.1 Αποτελέσµατα αρµονικής ανάλυσης παλιρροιών, στους σταθµούς Μαυροµύτη, Τουρλίδα, 

Πάτρα και Αντίρριο. Η υστέρηση φάσης (g) αναφέρεται στον Greenwich (Αχιλλεόπουλος, 1990). 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ (Mauromiti Station) 

Ηµερήσιες Παλίρροιες (Diurnal Tide)  

Q1 O1 M1 K1 P1 
Εύρος H (cm) 0,20 0,63 0,29 2,02 0,67 

Φάση g 36,5 40,19 286,1 32,1 32,05 
Ηµι-ηµερήσιες Παλίρροιες (Semidiurnal Tide) 

 
Μ2 Ν2 µ2 Κ2 S2 

Εύρος H (cm) 8,19 1,41 0,09 1,28 4,71 
Φάση g 134,9 157,3 13,28 126,15 126,5 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΛΙ∆Α (Tourlida Station) 

Ηµερήσιες Παλίρροιες (Diurnal Tide)  

Q1 O1 M1 K1 P1 
Εύρος H (cm) 0,22 1,36 0,58 2,99 1,00 

Φάση g 35,3 38,03 190,2 32,87 32,87 
Ηµι-ηµερήσιες Παλίρροιες (Semidiurnal Tide) 

 
Μ2 Ν2 µ2 Κ2 S2 

Εύρος H (cm) 6,64 1,53 0,52 1,01 3,70 
Φάση g 136,1 174,5 296,2 121,7 121,7 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑ (Patras Station) 

Ηµερήσιες Παλίρροιες (Diurnal Tide)  

Q1 O1 M1 K1 P1 
Εύρος H (cm) 0,41 0,65 0,55 2,09 0,70 

Φάση g 36,5 45,60 235,0 40,0 40,0 
Ηµι-ηµερήσιες Παλίρροιες (Semidiurnal Tide) 

 
Μ2 Ν2 µ2 Κ2 S2 

Εύρος H (cm) 11,22 1,79 0,99 1,61 5,91 
Φάση g 142,6 173,7 10,6 134,6 134,6 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ (Antirio Station) 

Ηµερήσιες Παλίρροιες (Diurnal Tide)  

Q1 O1 M1 K1 P1 
Εύρος H (cm) 1,05 1,43 0,49 3,04 1,01 

Φάση g 70,1 46,37 337,3 44,7 44,7 
Ηµι-ηµερήσιες Παλίρροιες (Semidiurnal Tide) 

 
Μ2 Ν2 µ2 Κ2 S2 

Εύρος H (cm) 11,53 1,57 0,51 1,98 7,26 
Φάση g 147,8 155,0 314,6 138,8 138,8 
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Στον Πίν. 6.2 δίνονται τα εύρη της µετεωρολογικής παλίρροιας που προκύπτουν για 

ακραίες καταστάσεις µε βάση τις κύριες αρµονικές συνιστώσες. Επιπροσθέτως, 

υπολογίζεται για κάθε σταθµό καταγραφής ο τύπος της παλίρροιας µε βάση τον λόγο F. 

Φαίνεται ότι ο Πατραϊκός κόλπος υπόκειται σε παλιρροϊκές ταλαντώσεις τύπου Α (ηµι-

ηµερήσιος), εκτός από τον σταθµό της Τουρλίδας που λόγω της γεωγραφικής του θέσης 

και της παρουσίας ρηχών νερών στην εγγύς περιοχή, µε έντονη δράση της τριβής, φαίνεται 

να ανήκει στον µικτό τύπο Β, µε υπεροχή του ηµι-ηµερήσιου. 

Παρατηρώντας ξεχωριστά τα εύρη των ηµι-ηµερήσιων και ηµερήσιων συνιστωσών 

της αστρονοµικής παλίρροιας φαίνεται ότι τα πλάτη των κυριοτέρων ηµι-ηµερήσιων 

συνιστωσών αυξάνουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά του κόλπου ακολουθώντας την 

αύξηση του εύρους που παρουσιάζει η ενεργός, η αστρονοµική και η µετεωρολογική 

παλίρροια στην ίδια διεύθυνση. Αντιθέτως, τα πλάτη των κυριοτέρων ηµερήσιων 

συνιστωσών, αυξάνουν από το βόρειο προς το νότιο τµήµα του κόλπου. 

Οι αρµονικές συνιστώσες που προέκυψαν από αρµονική ανάλυση της ενεργού 

παλίρροιας, στα πλαίσια της ∆ιδακτορικής διατριβής Αχιλλεόπουλου (1990), 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή οριακών συνθηκών στα ανοικτά όρια κατά την 

αριθµητική προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων στο Πατραϊκό κόλπο στην 

παρούσα διατριβή.  

 

 
Πίνακας 6.2 Χαρακτηριστικά µεγέθη περιγραφής της παλίρροιας στους 4 παλιρροιογραφικούς σταθµούς 

του Πατραϊκού κόλπου (κατά Αχιλλεόπουλο, 1990). 

 
Μέγιστο Εύρος 

Συζυγιών 
2(K1+O1+M2+S2) 

(cm) 

Μέσο 
Εύρος 

Συζυγιών 
2(M2+S2) 

(cm) 

Ελάχιστο Εύρος 
Τετραγωνισµών 

2(M2-S2) 
(cm) 

Τύπος Παλίρροιας 
F=(K1+O1)/(M2+S2) 

(cm) 

ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ 27,6 25,7 6,9 0,21 
ΤΟΥΡΛΙ∆Α 29,4 20,7 5,9 0,42 
ΠΑΤΡΑ 39,7 34,3 5,3 0,16 

ΑΝΤΙΡΡΙΟ 46,5 37,6 8,5 0,24 
 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 160 - 

6.2.3 Στοιχεία Παλιρροιών από την Τεχνική Έκθεση Χατζηθεοδώρου και 

Αντωνόπουλου για το έργο της ζεύξης του στενού Ρίου-Αντιρρίου (1992). 

Για την µελέτη και κατασκευή του έργου της ζεύξης στο στενό Ρίου-Αντιρρίου το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ανέθεσε στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών και συγκεκριµένα στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων, µεταξύ των οποίων και 

το πρόγραµµα µε τίτλο "Έρευνα παλιρροιών και θαλασσίων σεισµικών κυµάτων στην 

περιοχή Ρίου-Αντιρρίου για το έργο της ζεύξης". Μεταξύ άλλων σκοπός του 

προγράµµατος ήταν η µελέτη των παλιρροιών στην θέση του στενού για το έργο της 

ζεύξης. 

Η έρευνα των παλιρροιών περιελάµβανε µετρήσεις πεδίου, στην εγγύς περιοχή του 

στενού, συγκέντρωση υπαρχόντων στοιχείων και αξιολόγηση δεδοµένων και κατέληξε σε 

συµπεράσµατα για το γενικό παλιρροιακό καθεστώς του στενού. 

Καταγραφές µεταβολής της θαλάσσιας στάθµης µε το χρόνο (ενεργός παλίρροια) 

κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν στους σταθµούς 

Ρίο, στην Ναύπακτο και στο λιµάνι της Πάτρας. Ο σταθµός της Ναυπάκτου τοποθετήθηκε 

στην πλευρά των βορείων ακτών του Κορινθιακού κόλπου (Στερεά Ελλάδα) µετά τον 

όρµο της Ναυπάκτου και συγκεκριµένα σε οριζόντια απόσταση 2600 m ανατολικά από το 

Άκρο Μόρνος (θέση εκβολής του ποταµού) ή 5100 m ανατολικά από το Άκρο ∆ρέπανο. 

Οι θέσεις των άλλων σταθµών είναι γνωστές από τις προαναφερθείσες µελέτες. Στο Σχ. 

6.6 δίνονται οι ακριβείς θέσεις των παλιρροιογραφικών σταθµών στην εγγύς περιοχή του 

στενού που τοποθετήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος. 

Ο παλιρροϊκός σταθµός του Ρίου εγκαταστάθηκε στην εσωτερική περιφερειακή τάφρο 

του Κάστρου του Ρίου. Λειτούργησε από τις 13-03-1991 έως 31-03-1992. Ωστόσο, 

ωριαίες καταγραφές επάλλαξης θαλάσσιας στάθµης δίνονται µόνο για την περίοδο από 22-

10-1991 έως 31-03-1992. 

Ο παλιρροϊκός σταθµός της Ναυπάκτου εγκαταστάθηκε στον υπό κατασκευή τότε 

λιµένα της Χιλιαδού, παρά την Ναύπακτο, και λειτούργησε από 16-01-1992 έως 31-03-

1992. Ωστόσο, ωριαίες καταγραφές επάλλαξης θαλάσσιας στάθµης δίνονται µόνο για την 

περίοδο από 16-01-1992 έως 10-03-1992. 

Για τον σταθµό της Πάτρας αξιοποιήθηκαν στοιχεία καταγραφών της Υδρογραφικής 

Υπηρεσίας (Υ.Υ.) η οποία έχει εγκαταστήσει µόνιµα και λειτουργεί παλιρροιογραφικό 

σταθµό στον Λιµένα Πατρών. 
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Σχήµα 6.6 Γεωφυσικός χάρτης του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου, µε έµφαση στην εγγύς περιοχή του 

στενού, όπου έχουν σηµειωθεί µε κόκκινες κουκίδες οι θέσεις εγκατάστασης των 3 παλιρροιογράφων 

που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλου (1992). 

 

Τα πρωτογενή παλιρροϊκά δεδοµένα του Σταθµού της Ναυπάκτου, από 16-01-1992 

έως 10-03-1992, θέτουν και τα δυνατά χρονικά όρια για την αριθµητική προσοµοίωση της 

κυκλοφορίας των υδάτων στην περιοχή του στενού. Στο τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο 

για την προσοµοίωση των υδάτων στην εγγύς περιοχή του στενού τα δεδοµένα από το 

σταθµό της Ναυπάκτου αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή της οριακής συνθήκης του 

ανατολικού ανοικτού ορίου, ενώ για το δυτικό όριο αξιοποιήθηκαν τα δεδοµένα της 

Υδρογραφικής Υπηρεσίας για το σταθµό της Πάτρας. Ωστόσο, τον Ιανουάριο και το 

Φεβρουάριο του 1992 ο παλιρροιογράφος της Πάτρας δεν λειτούργησε λόγω τεχνικής 

βλάβης (αλληλογραφία µε Υ.Υ.). Έτσι, είναι διαθέσιµα δεδοµένα στάθµης θάλασσας 

(ωριαία) µόνο για τον Μάρτιο του 1992. Με βάση τους παραπάνω περιορισµούς 

προκύπτει ως δυνατή περίοδος αριθµητικής προσοµοίωσης για την περιοχή του στενού η 

περίοδος από 01-03-1992 έως 10-03-1992, οπότε ο Πατραϊκός κόλπος δεν εµφανίζει 

στρωµάτωση και η ροή θεωρείται βαρότροπη.  

Ως συµπέρασµα σχετικά µε τις παλίρροιες, από την Τεχνική έκθεση του ερευνητικού 

προγράµµατος, προκύπτει ότι το παλιρροϊκό κύµα στην περιοχή είναι ηµι-ηµερήσιου 

ΠΑΤΡΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

ΡΙΟ 
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τύπου και κατά την µετάδοσή του στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο οδηγείται σε 

συνθήκες σχηµατισµού «στάσιµου κύµατος», µε θέσεις ανάκλασης την ευρύτερη περιοχή 

του στενού και τον µυχό του Κορινθιακού κόλπου, γεγονός που συναρτάται άµεσα µε τα 

µεγέθη του εύρους της παλίρροιας στις περιοχές αυτές, σε σχέση µε τα εύρη παλιρροιών 

που καταγράφονται δυτικότερα του στενού. Το παλιρροϊκό εύρος αυξάνει από το δυτικό 

προς το ανατολικό τµήµα του Πατραϊκού κόλπου. Από ταυτόχρονες µετρήσεις στην 

Πάτρα και το Ρίο προέκυψε ότι η αύξηση του εύρους από το λιµάνι των Πατρών µέχρι το 

στενό Ρίου-Αντιρρίου είναι περίπου 16% (Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλος, 1992). Το 

ποσοστό αυτό επιβεβαιώνεται και από την σύγκριση του πλάτους των κυριοτέρων 

ηµερήσιων και ηµι-ηµερήσιων παλιρροϊκών συνιστωσών, που δίνονται στην ∆ιδακτορική 

διατριβή του Αχιλλεόπουλου, στους σταθµούς Αντιρρίου και Πατρών. 

Το µέγιστο αναµενόµενο εύρος της αστρονοµικής παλίρροιας κατά την περίοδο των 

συζυγιών, το οποίο υπολογίστηκε µε βάση τα πλάτη των τεσσάρων κυριοτέρων 

παλιρροϊκών συνιστωσών της περιοχής (K1, O1, M2, S2), είναι 39,7 cm στην Πάτρα και 

46,5 cm στο Αντίρριο (Αχιλλεόπουλος, 1990). Οι πιο πάνω προβλεπόµενες ακραίες τιµές 

εύρους αστρονοµικής παλίρροιας συγκλίνουν ικανοποιητικά µε τις µέγιστες 

παρατηρηθείσες τιµές των 37 cm στη Πάτρα και των 42,7 cm στο Αντίρριο 

(Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλος, 1992). 

Στο Σχ. 6.7 που ακολουθεί δίνονται χρονοσειρές (ωριαίες καταγραφές) της ενεργού 

παλίρροιας για την περίοδο από 01-03-1992 έως 10-03-1992 και για τους τρεις σταθµούς 

καταγραφής που τοποθετήθηκαν από τους Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλο (1992) στα 

πλαίσια εκπόνησης του ερευνητικού προγράµµατος για το έργο της ζεύξης.  

Γενικά, από την σύγκριση των τιµών του εύρους της ενεργού παλίρροιας µεταξύ των 

διαφόρων σταθµών, διαπιστώθηκε ότι αυτό εµφανίζει µια αύξηση από την περιοχή των 

Πατρών προς την περιοχή του Ρίου-Αντιρρίου. Οι διαφορές µέσου και µεγίστου 

παλιρροϊκού εύρους, που παρατηρούνται µεταξύ των Πατρών και της περιοχής Ρίου-

Αντιρρίου, για την ίδια χρονική περίοδο, δικαιολογούνται από τον τρόπο µετάδοσης του 

παλιρροϊκού κύµατος στον Πατραϊκό κόλπο, το οποίο µεταδίδεται από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά και οδηγείται σε συνθήκες στάσιµου κύµατος, µε πρώτη θέση ανάκλασης την 

περιοχή Ρίου-Αντιρρίου και της Ναυπάκτου και δεύτερη θέση ανάκλασης το µυχό του 

Κορινθιακού κόλπου. Εποµένως, αναµένεται µια προοδευτική αύξηση του εύρους των 

παλιρροιακών µεταβολών από το δυτικό προς το ανατολικό τµήµα του Κορινθιακού 

κόλπου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την σύγκριση του µέσου παλιρροιακού 
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εύρους µεταξύ των σταθµών της Πάτρας (18 cm) και της Ποσειδωνίας (30 cm), ενώ 

αντίστοιχες παρατηρήσεις γίνονται και από τον Αχιλλεόπουλο (1990).  

 

Καταγραφές επάλλαξης θαλάσσιας στάθµης, στην περιοχή του 
στενού, από 01/03/1992 έως 10/03/1992
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Σχήµα 6.7 Χρονοσειρά ενεργού παλίρροιας (ωριαίες καταγραφές) όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις 

πρωτογενείς καταγραφές από την Τεχνική Έκθεση Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλου (1992). 

Στο γράφηµα γίνεται αναγωγή θεωρώντας ως µέση στάθµη θάλασσας το µηδέν. 

 

Ωστόσο, οι παραπάνω γενικές παρατηρήσεις δεν φαίνεται να ικανοποιούνται µε βάση 

τις καταγραφές ενεργού παλίρροιας που δίνονται στο Σχ. 6.7. Είναι εµφανής η 

προοδευτική αύξηση του παλιρροιακού εύρους µεταξύ Πάτρας και Ναυπάκτου, αλλά οι 

καταγραφές στον σταθµό του Ρίου δίνουν αρκετά µικρότερες τιµές εύρους µε βάση τις 

προβλεπόµενες τιµές (Αχιλλεόπουλος 1990, Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλος 1992). 

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταγραφές που έγιναν στο σταθµό του Ρίου από 16-

01-1992 έως 10-03-1992 εµφάνισαν σηµαντικές διαταραχές οι οποίες δεν είχαν 

µετεωρολογική προέλευση. Αντιθέτως, ήταν εµφανής η "αποκοπή" του κάτω τµήµατος 

των καταγραφών για το µεγαλύτερο µέρος του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. Αυτό 

οφείλονταν στην κατά διαστήµατα παρεµπόδιση της επικοινωνίας της περιφερειακής 

τάφρου του κάστρου του Ρίου, όπου είχε εγκατασταθεί ο παλιρροιογράφος, µε την ανοικτή 

θάλασσα, εξαιτίας της µείωσης του βάθους του στοµίου επικοινωνίας (µπούκας) από 

παράκτιες προσχώσεις. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η ασυνήθης χρονοσειρά που 
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εµφανίζεται στην καταγραφή της ενεργού παλίρροιας στη θέση του Ρίου (Χατζηθεοδώρου 

και Αντωνόπουλος, 1992). 

Με βάση τα παραπάνω, ο σταθµός του Ρίου, που παρουσιάζει προβλήµατα 

καταγραφής, δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για σύγκριση των αριθµητικά προβλεπόµενων 

ευρών παλίρροιας στη θέση του Ρίου, κατά την αριθµητική προσοµοίωση της 

κυκλοφορίας των υδάτων στην περιοχή του στενού. Ωστόσο, οι καταγραφές στα δυτικά 

(Πάτρα) και ανατολικά (Ναύπακτος) του στενού αξιοποιήθηκαν για την δηµιουργία 

οριακών συνθηκών κατά την προσοµοίωση της κυκλοφορίας στην εγγύς περιοχή του 

στενού.  

 

6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 

6.3.1 Αριθµητική προσοµοίωση παλιρροϊκής κυκλοφορίας – Εισαγωγικά στοιχεία 

Οι παλίρροιες στη Μεσόγειο, σε επίπεδο ευρύτερης κλίµακας, έχουν µελετηθεί 

θεωρητικά από τον Defant (1961) και η Μ2 συνιστώσα τους αριθµητικά από τον Dressler 

(1980) για όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Οι Sanchez et al. (1992), µελέτησαν τις 

παλίρροιες της Μεσογείου αφοµοιώνοντας στοιχεία καταγραφών στις αριθµητικές τους 

προβλέψεις προκειµένου να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά του παλιρροϊκού 

καθεστώτος µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Αντίστοιχα αριθµητικά µοντέλα, αποκλειστικά όµως 

για την παλιρροϊκή συνιστώσα Μ2, αναπτύχθηκαν και από τους Lozano and Candela 

(1995) οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τον τρόπο διάδοσης των παλιρροιών της Μεσογείου. 

Στην εργασία τους οι Tsimplis et al. (1995) µελέτησαν τη διάδοση του παλιρροϊκού 

κύµατος στη Μεσόγειο εφαρµόζοντας µοντέλα υψηλής ακρίβειας και λαµβάνοντας υπόψη 

την είσοδο της παλίρροιας από το βόρειο Ατλαντικό. 

Αν και η διάδοση των παλιρροιών στην κλίµακα της Μεσογείου έχει µελετηθεί από 

αρκετούς ερευνητές, ωστόσο τοπικές λεπτοµερέστερες µελέτες της διάδοσης και της 

δοµής του παλιρροϊκού καθεστώτος δεν έχουν πραγµατοποιηθεί. Μια από τις πρώτες 

ρεαλιστικές µελέτες διεξήχθη από τον Molines (1991) ο οποίος εφάρµοσε ένα δισδιάστατο 

αριθµητικό µοντέλο πεπερασµένων διαφορών αφοµοιώνοντας σ’ αυτό µετρήσεις πεδίου 

προκειµένου να προσοµοιώσει τις παλίρροιες στα στενά της Σικελίας. Τα αριθµητικά του 

αποτελέσµατα βρέθηκαν σε καλή συµφωνία µε τις µετρήσεις πεδίου όσον αφορά τα 
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παλιρροϊκά εύρη, όχι όµως και τα παλιρροϊκά ρεύµατα για τα οποία υπήρχαν περιορισµένα 

στοιχεία πεδίου.  

Ο Tsimplis (1994) αξιοποίησε δεδοµένα καταγραφών θαλάσσιας στάθµης σε 

ελληνικούς λιµένες µε σκοπό την έρευνα και καταγραφή των παλιρροϊκών ευρών, φάσεων 

και ταλαντώσεων στις περιοχές του Ιονίου και του Αιγαίου. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 

µε πρωτοβουλία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού το 1992. 

Την ίδια περίοδο αξιόλογες µετρήσεις παλιρροιών, καθώς και γενικότερα 

συµπεράσµατα για τον τρόπο διάδοσής τους εξήχθησαν, κυρίως για την περιοχή του 

Πατραϊκού κόλπου, από τους Χατζηθεοδώρου et al. (1992) στα πλαίσια ερευνητικού 

προγράµµατος για τη ζεύξη του στενού Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και από τον Π. 

Αχιλλεόπουλο (1990) στα πλαίσια εκπόνησης της ∆ιδακτορικής του ∆ιατριβής. 

Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται στοιχεία παλιρροιών από τις µελέτες που 

προαναφέρθηκαν (Παπαηλιού 1982, Αχιλλεόπουλος 1990, Χατζηθεοδώρου et al. 1992), 

προκειµένου να εφαρµοστεί το τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο µε σκοπό την 

λεπτοµερέστερη µελέτη και περιγραφή της παλιρροϊκής κυκλοφορίας και της διάδοσης 

του παλιρροϊκού κύµατος στη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου. 

Η αριθµητική προσοµοίωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας πραγµατοποιείται θέτοντας 

στα ανοικτά όρια (ΟΒ1, ΟΒ2) του αριθµητικού µοντέλου τη στάθµη της θάλασσας για 

κάθε χρονική στιγµή. Η στάθµη θάλασσας προκύπτει είτε από απευθείας µετρήσεις πεδίου 

ενεργού παλίρροιας (Παπαηλιού 1982, Χατζηθεοδώρου et al. 1992), είτε ως σύνθεση 

κύριων παλιρροϊκών αρµονικών συνιστωσών (Αχιλλεόπουλος, 1990).  

Αν και ο κυρίαρχος µηχανισµός της γένεσης των παλιρροιών είναι οι βαρυτικές 

δυνάµεις που δηµιουργούνται από την έλξη µεταξύ γης-σελήνης-ήλιου, ωστόσο για την 

αριθµητική προσοµοίωση παλιρροιών σε θαλάσσιες περιοχές µε µικρά βάθη και πλησίον 

των ακτών µπορούµε να θεωρούµε τη γένεση και τη διάδοσή τους σαν το αποτέλεσµα της 

ταλάντωσης που προκαλείται από την φόρτιση των ανοικτών ορίων του πεδίου επιλύσεως. 

Συγκεκριµένα, η πιο κοινή µέθοδος για να αποδώσει κανείς την παλιρροϊκή 

κυκλοφορία σε µικρή θαλάσσια περιοχή είναι να επιλύσει τις υδροδυναµικές εξισώσεις, 

στην περιοχή ενδιαφέροντος, υπό το καθεστώς συνθηκών ανοικτών ορίων στα οποία θα 

δίδεται η ταλάντωση της θαλάσσιας στάθµης είτε ως απευθείας µετρήσεις στις θέσεις 

αυτές, είτε σαν δεδοµένα στάθµης στις θέσεις των ανοικτών ορίων που υπολογίζονται από 

µια ευρύτερη περιοχή επίλυσης που περιλαµβάνει και την περιοχή ενδιαφέροντος 

(nesting). Οι δυο αυτές µέθοδοι αναφέρονται από τους Davies et al. (1997) σε άρθρο 
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ανασκόπησης για την προσοµοίωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας, ως απαραίτητες για 

την προσοµοίωση σε θαλάσσιες περιοχές, όπου κατά την "αποµόνωσή" τους 

δηµιουργούνται περισσότερα από ένα ανοικτά όρια. 

Η προσέγγιση αυτή, κατά την οποία η παλίρροια σε µια περιοχή υπολογίζεται σαν 

ταλάντωση που προκαλείται από τη φόρτιση των ανοικτών ορίων του αριθµητικού 

µοντέλου εφαρµόζεται µόνο για την προσοµοίωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας σε 

περιορισµένης έκτασης θαλάσσιες περιοχές, συγκρινόµενες µε τις ωκεάνιες λεκάνες. 

Αντίθετα, στις ωκεάνιες λεκάνες οι υδάτινες µάζες είναι σηµαντικές σε όγκο µε 

αποτέλεσµα οι δυνάµεις έλξης της σελήνης και του ήλιου να µην µπορούν να αγνοηθούν 

στο σώµα του νερού. Επιπλέον, στην παλιρροϊκή κυκλοφορία των ωκεανών η 

παραµόρφωση του φλοιού της γης, η οποία δεν προέρχεται µόνο από την απευθείας 

επιρροή των βαρυτικών δυνάµεων αλλά και από την επιρροή του φορτίου που αποδίδει η 

µάζα νερού των ωκεάνιων παλιρροϊκών ταλαντώσεων, πρέπει επιπλέον να λαµβάνεται 

υπόψη. 

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, ασχολούµαστε αποκλειστικά µε την προσοµοίωση της 

παλίρροιας σε ρηχή θαλάσσια περιοχή, όπου η επιρροή της γένεσης των παλιρροϊκών 

δυνάµεων εντός του υδάτινού σώµατος και η παραµόρφωση του φλοιού της γης µπορούν 

να αγνοηθούν (Davies et al., 1997) και η παλίρροια στη θαλάσσια λεκάνη να αποδοθεί σαν 

ταλάντωση του νερού που προκαλείται από την φόρτιση των ανοικτών ορίων. 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι θέσεις των ανοικτών ορίων έχουν επιλεγεί πιο έξω από τον 

κόλπο της Πάτρας κατά µήκος ισοβαθών 150 και 200 m στα δυτικά και τα ανατολικά, 

αντίστοιχα του κόλπου, προκειµένου να εξασφαλίσουµε την όσο το δυνατόν µικρότερη 

επιρροή των ανοικτών ορίων, κατά την προσοµοίωση, στην περιοχή ενδιαφέροντος (π.χ. 

Berman et al., 2000). 

Η πρακτική αυτή είναι επιπλέον απαραίτητη προκειµένου να καταστεί δυνατός ο 

υπολογισµός της παροχής που ανταλλάσσεται µεταξύ Πατραϊκού κόλπου και Ιονίου 

πελάγους, στα δυτικά και Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου, στα ανατολικά.  

Ωστόσο, δεν διατίθενται µετρήσεις της ταλάντωσης της θαλάσσιας στάθµης ακριβώς 

στις θέσεις όπου έχουµε καθορίσει τα ανοικτά όρια (ΟΒ1, ΟΒ2), αλλά σε θέσεις που 

βρίσκονται εντός του πεδίου επιλύσεως και πλησίον των ανοικτών ορίων. Επιπλέον, όπως 

συνήθως συµβαίνει έτσι και στον Πατραϊκό, µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετά 

κοντά στις ακτές σε θέσεις όπου τοποθετούνται παλιρροιογραφικοί σταθµοί: δυτικά στην 

Μαυροµύτη, ανατολικά στο Ρίο ή στη Ναύπακτο, κεντρικά στο λιµάνι της Πάτρας.  
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Είναι προφανώς επιθυµητό οι συνοριακές συνθήκες να τοποθετούνται στα σηµεία 

όπου έχουν γίνει οι µετρήσεις της ταλάντωσης της θαλάσσιας επιφάνειας. Αυτή η 

πρακτική όµως είναι δυνατό να οδηγήσει σε αριθµητική αστάθεια, δεδοµένου ότι κοντά 

στις ακτές το βάθος είναι σχετικά µικρό. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στη βιβλιογραφία 

(π.χ. DHI, 2007), αλλά επαληθεύτηκε και µε αριθµητικά πειράµατα. Οµοίως, είναι δυνατό 

να προκύπτουν υπολογιστικά µη φυσικές ροές εάν κατά το µήκος του ίδιου ανοικτού ορίου 

χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία µετρήσεις της ταλάντωσης της θαλάσσιας 

στάθµης (Davies et al. 1979, Davies and Lawrence 1994). Συνεπώς, παρότι υπήρχαν 

διαθέσιµες ταυτόχρονες µετρήσεις στους σταθµούς Μαυροµύτη και Τουρλίδα, που είναι οι 

σταθµοί πλησίον του δυτικού ορίου, χρησιµοποιήθηκαν µόνον οι µετρήσεις του σταθµού 

της Μαυροµύτης, δεδοµένου ότι οι χρονοσειρές εκεί αξιολογούνται ως 

χαρακτηριστικότερες µε βάση τον τύπο παλίρροιας της περιοχής. Επιπλέον, αποδείχτηκε 

αναγκαίο οι µετρήσεις να µην τοποθετηθούν στο αριθµητικό πεδίο στο αντίστοιχο σηµείο 

µε εκείνο όπου είχαν γίνει οι µετρήσεις (λόγω του µικρού βάθους), αλλά σε βαθύτερα 

σηµεία, κατά µήκος του ανοικτού ορίου. 

Στη συνέχεια παρακολουθούνταν οι αριθµητικές προβλέψεις του παλιρροϊκού εύρους 

και της φάσης στις θέσεις όπου πραγµατικά είχαν καταγραφεί µε σκοπό να εφαρµοστούν 

διορθώσεις σε περίπτωση όπου εµφανίζονταν σηµαντικές αποκλίσεις µε τις πραγµατικές 

καταγραφές. 

Ωστόσο, τέτοιες διορθώσεις των φορτίσεων δεν απαιτήθηκε να γίνουν αφού 

επιτεύχθηκε από τις πρώτες προσοµοιώσεις αρκετά καλή προσέγγιση των καταγραφών µε 

τις αριθµητικές προβλέψεις. Η παραπάνω µέθοδος αποτέλεσε και ένα είδος πρώτης 

ρύθµισης του αριθµητικού µοντέλου. Οι µετρήσεις στους σταθµούς καταγραφής δυτικά 

και ανατολικά του κόλπου χρησιµοποιήθηκαν ως συνοριακές συνθήκες, αφήνοντας τον 

τρίτο σταθµό καταγραφής, στο λιµάνι της Πάτρας, για τον έλεγχο των αριθµητικών 

προβλέψεων. 

Οι συγκρίσεις αυτές, σε όποιες περιπτώσεις υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία, 

αποδείχτηκαν αρκετά ικανοποιητικές, µε διαφορές µεταξύ µετρήσεων και 

προσοµοιούµενων τιµών που δεν ξεπερνούσαν το 5%, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες 

διαφορές στις φάσεις διάδοσης του παλιρροϊκού κύµατος. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν µε βάση τις 

µετρήσεις Παπαηλιού (1982), στα ανατολικά και δυτικά του κόλπου καθώς και σύγκριση 

µεταξύ αριθµητικών προβλέψεων και µετρήσεων για τον παλιρροϊκό σταθµό του λιµένα 
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Πατρών. Παρουσιάζονται, επίσης, προσοµοιώσεις βασισµένες στην σύνθεση αρµονικών 

συνιστωσών από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της ∆ιδακτορικής 

∆ιατριβής του Π. Αχιλλεόπουλου (1990). Τέλος, διαµορφώνεται ένα νέο υπολογιστικό 

πεδίο, για την εγγύς περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, και πραγµατοποιούνται 

προσοµοιώσεις µε βάση τις µετρήσεις ενεργού παλίρροιας των Χατζηθεοδώρου και 

Αντωνόπουλου (1992). 

Συγκρίσεις γίνονται όπου διατίθενται καταγραφές, ενώ στις υπόλοιπες προσοµοιώσεις 

γίνεται ποιοτική µόνο σύγκριση των µέσων και µεγίστων τιµών της προσοµοίωσης των 

ταχυτήτων των ρευµάτων και των παλιρροϊκών ευρών, µε χαρακτηριστικές τιµές 

µετρήσεων. 

 

6.3.2 Προσοµοίωση παλιρροϊκής ροής µε βάση τις µετρήσεις Παπαηλιού 

Αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τις καταγραφές του εύρους 

επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης, σε θέσεις πλησίον των ανοικτών ορίων του Πατραϊκού 

κόλπου. Με τις καταγραφές µεγίστων-ελαχίστων εικοσιτετραώρου (πλήµµη-ρηχία) που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον Παπαηλιού (1982) φορτίστηκε το αριθµητικό µοντέλο του 

Πατραϊκού υπό συνθήκες αρχικά άπνοιας, και στη συνέχεια µε οµοιόµορφο ως προς τη 

διεύθυνση και τη φορά δυτικό άνεµο 4 ms-1 που επικρατούσε στην περιοχή κατά την 

διάρκεια διεξαγωγής των µετρήσεων. Για την διάρκεια της αριθµητικής προσοµοίωσης, 

από τις χρονοσειρές επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης υπολογίστηκε η µέση τιµή και 

αφαιρέθηκε από τη χρονοσειρά προκειµένου να εξασφαλιστεί ως µέση στάθµη θάλασσας 

η τιµή µηδέν, εφόσον κατά την έναρξη της προσοµοίωσης θεωρούµε ότι η ελεύθερη 

επιφάνεια βρίσκεται στο µηδέν και το νερό ακινητεί. 

Η αριθµητική προσοµοίωση, µε βάση τις µετρήσεις Παπαηλιού, περιλαµβάνει την 

περίοδο από 13-04-1982 01:00:00 έως και 16-04-1982 19:00:00, δηλαδή 90 ώρες 

πραγµατικού χρόνου προσοµοίωσης (~ 4 ηµέρες). Την περίοδο αυτή του Απριλίου ο 

Πατραϊκός κόλπος είναι οµογενής και δεν εµφανίζει στρωµάτωση (Παπαηλιού, 1982), 

εποµένως η ροή θεωρείται βαρότροπη. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν για την περίπτωση παλιρροϊκής φόρτισης µε και χωρίς άνεµο. 
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6.3.2.1  Παλίρροια - Άπνοια 

Η αριθµητική προσοµοίωση ξεκινά από την κατάσταση ηρεµίας. Κατά την φάση της 

πληµµυρίδας, παρατηρείται είσοδος νερού από το Ιόνιο προς τον Πατραϊκό κόλπο η οποία 

διαρκεί µέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πληµµυρίδας, ενώ στις επόµενες ώρες κατά τη 

διάρκεια της άµπωτης, πραγµατοποιείται είσοδος του νερού από τον Κορινθιακό κόλπο 

(Σχ. 6.8).  

Οι ταχύτητες των ρευµάτων είναι µικρές στον κυρίως όγκο του Πατραϊκού κόλπου και 

οι παράκτιες περιοχές φαίνεται να επηρεάζονται ελάχιστα από τα παλιρροϊκά ρεύµατα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στις νότιες 

ακτές του Πατραϊκού, όπου φαίνεται να µην αναπτύσσονται ισχυρά παλιρροϊκά ρεύµατα 

τα οποία επιδρούν κυρίως στις βόρειες ακτές του κόλπου µεταφέροντας τις υδάτινες µάζες 

του Ιονίου µέσω του βορείου τµήµατος του κόλπου. Η επίδραση της παλίρροιας είναι 

περισσότερο εµφανής στα στενά µε µεγαλύτερη επιρροή στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, όπου 

αναπτύσσονται ισχυρά παλιρροϊκά ρεύµατα. Οι µεγάλες ταχύτητες των παλιρροϊκών 

ρευµάτων συνεχίζονται και στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου (∆υτικός Κορινθιακός) 

και ιδιαίτερα στην περιοχή του όρµου της Ναυπάκτου. Μεγάλες ταχύτητες ρευµάτων 

έχουν παρατηρηθεί στις θέσεις αυτές και από άλλους ερευνητές, όπως Αντωνόπουλος et 

al., (1990), Drakopoulos et al. (1998) και Piper et al. (1982). Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά 

την φάση της άµπωτης παρατηρούνται στις νότιες ακτές του Πατραϊκού, και συγκεκριµένα 

στην περιοχή του λιµένα Πατρών, ασθενείς κυκλωνικοί στρόβιλοι µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούν στις ακτές αυτές διευθύνσεις ρευµάτων αντίθετες µε την κύρια παλιρροϊκή 

διεύθυνση της ροής στον κόλπο. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι ταχύτητες των 

ρευµάτων στις ακτές δεν υπερβαίνουν το 0.1 ms-1.  

Η περιοδική εναλλαγή της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο (είσοδος 

νερού από το Ιόνιο ή από τον Κορινθιακό) συνοδεύεται από µεταβατικά φαινόµενα, που 

οφείλονται τόσο στην αδράνεια του υδροδυναµικού συστήµατος όσο και στην σύνθετη 

βαθυµετρία της περιοχής. Συγκεκριµένα, στην φάση εναλλαγής της διεύθυνσης των 

υδάτων παρατηρούνται δύο στρόβιλοι. Ένας αντικυκλωνικός στο κέντρο του Πατραϊκού 

και ένας κυκλωνικός στο δυτικό τµήµα του και συγκεκριµένα στον δίαυλο Τουρλίδα-

Πάπας, Μαυροµύτη-Άκρο Ευήνου. Αντίστοιχα, εµφανίζεται κυκλωνικός στρόβιλος και 

στο ανατολικό τµήµα του Πατραϊκού και συγκεκριµένα στην είσοδο του Κορινθιακού 

κόλπου δηλαδή στον όρµο της Ναυπάκτου (Σχ. 6.9).  
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Σχήµα 6.8 Περιοδική εναλλαγή της κυκλοφορίας κατά την φάση της πληµµυρίδας (άνω σχήµα) και της 

άµπωτης (κάτω σχήµα). Το πεδίο ροής δίνεται στην ελεύθερη επιφάνεια και οι συντεταγµένες 

στο προβολικό σύστηµα UTM-34 σε m.  

 

Στην εναλλαγή της παλιρροϊκής κυκλοφορίας των υδάτων φαίνεται να αναπτύσσονται 

ρεύµατα και κοντά στις ακτές του Πατραϊκού κόλπου. Ωστόσο, οι ταχύτητες των 

ρευµάτων είναι αρκετά µικρές και δεν υπερβαίνουν το 0.1 ms-1. Τα ρεύµατα αυτά 

προκαλούνται αποκλειστικά από την περιστροφική κίνηση των υδάτων, λόγω του 

στροβίλου που αναπτύσσεται στο κεντρικό τµήµα του κόλπου. Περιστροφική κίνηση των 

υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο από την δράση της παλίρροιας, του ανέµου και την είσοδο 
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νερού από το Ιόνιο κατά την φάση της πληµµυρίδας έχει παρατηρηθεί και από τους 

Lascarato et al. (1989) και Αχιλλεόπουλο (1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.9 Κυκλοφορία των υδάτων κατά την φάση εναλλαγής της παλίρροιας από πληµµυρίδα σε άµπωτη. 

 

Όσον αφορά την διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας, κατά την φάση της 

πληµµυρίδας το παλιρροϊκό κύµα διαδίδεται από το Ιόνιο στον Πατραϊκό. Κατά την 

διάδοση του οδηγείται σε συνθήκες σχηµατισµού στάσιµου κύµατος, µε θέσεις ανάκλασης 

την ευρύτερη περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Το παλιρροϊκό εύρος στην περιοχή 

ανάκλασης διπλασιάζεται σε σχέση µε το εύρος της παλίρροιας που εισέρχεται στην 

είσοδο του διαύλου Τουρλίδα-Πάπας. Χαρακτηριστικές τιµές εύρους στην είσοδο του 

κόλπου 0.06 m προκαλούν εύρος παλιρροϊκού κύµατος 0.12 m στην ευρύτερη περιοχή του 

στενού λόγω ανάκλασης (Σχ. 6.10). Αντίστοιχη συµπεριφορά της ροής έχει παρατηρηθεί 

και από τους Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλο (1992) καθώς και από τον Αχιλλεόπουλο 

(1990), οι οποίοι παρατήρησαν την προοδευτική αύξηση του παλιρροϊκού εύρους στην 

φάση της πληµµυρίδας µε συνθήκες σχηµατισµού στάσιµου κύµατος στην ευρύτερη 

περιοχή του στενού. Αύξηση του παλιρροϊκού εύρους παρατηρείται και στον µυχό του 

Κορινθιακού κόλπου και συγκεκριµένα στην περιοχή του όρµου της Ναυπάκτου όπου 

πραγµατοποιείται δευτερεύουσα ανάκλαση του παλιρροϊκού κύµατος, ενώ αυτό διέρχεται 

από το στενό και κινείται εντός του Κορινθιακού κόλπου. Αυτό όµως φαίνεται σαφέστερα 

από τις προσοµοιώσεις της παλίρροιας µε βάση τις αρµονικές συνιστώσες (βλ. επόµενη 
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ενότητα). Αντίστοιχη συµπεριφορά στην περιοχή της Ναυπάκτου εντοπίζεται και από τους 

Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλο (1992) καθώς και τον Αχιλλεόπουλο (1990). Κατά την 

άµπωτη, αντίθετα, µειώνεται το εύρος της παλίρροιας στην περιοχή του στενού και 

αυξάνει προς τα δυτικά του κόλπου και συγκεκριµένα στον δίαυλο Τουρλίδα-Πάπας, 

υποχρεώνοντας έτσι την ροή σε αλλαγή διεύθυνσης (Σχ. 6.10 α, β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.10 (α) ∆ιαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας κατά την φάση της πληµµυρίδας. Χαρακτηριστική 

είναι η αύξηση του εύρους της παλίρροιας από τα δυτικά στα ανατολικά του κόλπου,(β) 

διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας κατά την φάση της άµπωτης. Χαρακτηριστική είναι η 

αύξηση του εύρους της παλίρροιας από τα ανατολικά στα δυτικά του κόλπου. 

(α) 

(β) 
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6.3.2.2  Παλίρροια – Ασθενής δυτικός άνεµος 

Στην προσοµοίωση αυτή εφαρµόζεται οµοιόµορφος δυτικός άνεµος ταχύτητας 4 ms-1. 

Πρόκειται για την µέση ταχύτητα ανέµου που πνέει στην περιοχή (Piper et al., 1982). Με 

βάση την Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1980), κατά την διάρκεια των καταγραφών της 

παλιρροϊκής στάθµης, στα ανοικτά όρια του Πατραϊκού, έπνεαν δυτικοί ασθενείς άνεµοι. 

Εποµένως, εξετάζεται η κυκλοφορία που προκαλείται από την παλίρροια και την 

ταυτόχρονη δράση οµοιόµορφου δυτικού ανέµου διευθύνσεως 270ο. 

Κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας υπό την ταυτόχρονη δράση του δυτικού 

ανέµου είναι η αύξηση της ταχύτητας των ρευµάτων στις ακτές σε σύγκριση µε τις 

ταχύτητες που προκαλούσε η παλιρροϊκή κυκλοφορία χωρίς άνεµο. Συγκεκριµένα, τα 

ρεύµατα στα ρηχά ακολουθούν την διεύθυνση των ακτών και έχουν φορά από τα δυτικά 

προς τα ανατολικά ακολουθώντας την κατεύθυνση δράσης του ανέµου. Η δοµή της 

κυκλοφορίας δεν µεταβάλλεται για την περίπτωση της πληµµυρίδας όπου έχουµε κίνηση 

των νερών από το Ιόνιο προς τα ανατολικά του κόλπου, αλλά στην φάση της άµπωτης 

παρατηρούνται δύο στρόβιλοι ένας κυκλωνικός στα νότια του κόλπου και ένας 

αντικυκλωνικός στα βόρεια (Σχ. 6.11). Βασική αιτία της δηµιουργίας των στροβίλων είναι 

η δράση του δυτικού ανέµου ο οποίος υποχρεώνει την ροή πλησίον των ακτών να κινηθεί 

από τα δυτικά προς τα ανατολικά ακολουθώντας την διεύθυνση της ακτογραµµής, ενώ η 

παλιρροϊκή φόρτιση ωθεί το σύνολο της ροής από τα ανατολικά προς τα δυτικά του 

κόλπου. Έτσι, φαίνεται ουσιαστικά η δράση του ανέµου να επηρεάζει κυρίως τις 

παράκτιες περιοχές, να προσαυξάνει τις ταχύτητες των ρευµάτων στο σύνολο του κόλπου 

κατά τη φάση της πληµµυρίδας και να µειώνει την έντασή τους στη φάση της άµπωτης. Τα 

αντίστροφα αποτελέσµατα αναµένονται κατά την δράση ανατολικού ανέµου. 

Για τη ρύθµιση του αριθµητικού µοντέλου συγκρίθηκαν οι αριθµητικές προβλέψεις 

επάλλαξης της θαλάσσιας στάθµης στις θέσεις όπου πραγµατικά είχαν πραγµατοποιηθεί οι 

καταγραφές µε τις µετρηµένες τιµές µεγίστων-ελαχίστων καθώς και σε ενδιάµεση θέση 

του πεδίου επίλυσης, όπου ταυτίζεται µε το σταθµό καταγραφής του λιµένα Πατρών (Σχ. 

6.12). 

Οι συγκρίσεις αυτές αποδείχτηκαν αρκετά ικανοποιητικές µε διαφορές µεταξύ 

µετρηµένων και προβλέψιµων τιµών που δεν ξεπερνούσαν το 5%, ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν αξιόλογες διαφορές στις φάσεις διάδοσης του παλιρροϊκού κύµατος. 
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(α) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
Σχήµα 6.11 (α) Πεδίο ροής επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της άµπωτης σε κατάσταση άπνοιας και 

(β) υπό την δράση δυτικού οµοιόµορφου ανέµου. Στον οριζόντιο και κατακόρυφο δίνονται οι 

συντεταγµένες σε m σε σύστηµα προβολής UTM 34. 
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(γ) 
Σχήµα 6.12 Σύγκριση µεταξύ αριθµητικών προβλέψεων και µετρήσεων επάλλαξης θαλάσσιας στάθµης σε 

σταθµούς καταγραφής στον Πατραϊκό κόλπο (α) Σταθµός Μαυροµύτη, (β) Σταθµός Αντιρρίου 

και (γ) Σταθµός Πάτρας. 

 

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι στις χρονοσειρές του Σχ. 6. 12 η ανώµαλη µορφή των 

καµπυλών οφείλεται στο ότι οι µετρήσεις αποτελούνταν µόνο από τα µέγιστα και τα 

ελάχιστα της ταλάντωσης, και συνεπώς για τα ενδιάµεσα σηµεία ήταν απαραίτητη η 

παρεµβολή. Στην επόµενη ενότητα ο περιορισµός αυτός αίρεται. 

 

6.3.3 Προσοµοίωση παλιρροϊκής ροής µε βάση τις αρµονικές συνιστώσες από την 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή του Π. Αχιλλεόπουλου (1990). 

Λεπτοµερέστερες αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τις κύριες 

ηµερήσιες και ηµι-ηµερήσιες αρµονικές συνιστώσες Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2 που 

εξήχθησαν από την αρµονική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής του Π. Αχιλλεόπουλου (1990). Η ανάλυση έγινε σε δεδοµένα 

ωριαίας καταγραφής της θαλάσσιας στάθµης σε τέσσερις παλιρροιογραφικούς σταθµούς, 

δύο στην είσοδο του κόλπου από την πλευρά του Ιονίου (Μαυροµύτη και Τουρλίδα), ένας 
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στο κέντρο του, στο λιµάνι της Πάτρας, και ένας στην έξοδο του κόλπου από την πλευρά 

του Κορινθιακού (Αντίρριο). Για την φόρτιση των ανοικτών ορίων συνετέθησαν για την 

περίπτωση του δυτικού ανοικτού ορίου οι οκτώ αρµονικές συνιστώσες του 

παλιρροιογραφικού σταθµού της Μαυροµύτης ενώ για το ανατολικό όριο οι αντίστοιχες 

του Αντιρρίου. 

Η αριθµητική προσοµοίωση, µε βάση τις αρµονικές συνιστώσες από την ανάλυση του 

Αχιλλεόπουλου (1990), αντίστοιχα στην περίοδο από 15-04-1982 01:00:00 έως και 20-04-

1982 00:00:00, δηλαδή 119 ώρες πραγµατικού χρόνου προσοµοίωσης (~ 5 ηµέρες). Στην 

περίοδο αυτή το παλιρροϊκό σήµα στις θέσεις των ανοικτών ορίων περιλαµβάνει τη φάση 

των συζυγιών της παλίρροιας κατά την οποία αναµένονται οι µέγιστες τιµές παλιρροϊκών 

ρευµάτων στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Επιπροσθέτως, µελετάται αριθµητικά η 

δράση και διάδοση της παλίρροιας και κατά την φάση των τετραγωνισµών, η οποία επιδρά 

στο παλιρροϊκό σήµα για περίοδο µικρότερη των τριών ηµερών. Η δεύτερη αυτή 

προσοµοίωση που περιλαµβάνει και την φάση των τετραγωνισµών πραγµατοποιείται για 

την περίοδο από 25-04-1982 01:00:00 έως και 29-04-1982 00:00:00. Την περίοδο αυτή 

του Απριλίου ο Πατραϊκός κόλπος είναι οµογενής και δεν εµφανίζει στρωµάτωση, 

εποµένως η ροή θεωρείται βαρότροπη (Παπαηλιού, 1982). 

Για την αριθµητική µελέτη της διάδοσης της παλίρροιας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

φορτίστηκαν τα ανοικτά όρια µε το παλιρροϊκό σήµα που προέκυψε για την κάθε 

περίπτωση (φάση συζυγιών-φάση τετραγωνισµών) µε βάση την σύνθεση των αρµονικών 

συνιστωσών για κάθε ανοικτό όριο, αντίστοιχα. Επειδή, όµως, το παλιρροϊκό αυτό σήµα 

αντιστοιχεί σε θέσεις που βρίσκονται πιο µέσα από τις θέσεις που καθορίστηκαν τα 

ανοικτά όρια (δυτικό-ανατολικό), µεταθέσαµε αρχικά αυθαίρετα τις φορτίσεις αυτές στις 

θέσεις των ανοικτών ορίων και στη συνέχεια παρακολουθούσαµε την ταλάντωση της 

ελεύθερης επιφάνειας εκεί όπου πραγµατικά είχαν πραγµατοποιηθεί οι καταγραφές της 

θαλάσσιας στάθµης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν απαιτήθηκαν προσαρµογές 

στην παλιρροϊκή ταλάντωση µε την οποία φορτίστηκαν τα ανοικτά όρια, αφού στις 

πραγµατικές θέσεις καταγραφής υπήρξε πολύ καλή συµφωνία ανάµεσα στις αριθµητικές 

προβλέψεις και στις καταγραφές. Στο Σχ. 6.13 δίνεται η σύγκριση στις θέσεις όπου 

πραγµατικά έγιναν οι καταγραφές και εποµένως η προσοµοίωση των παλιρροϊκών 

συνιστωσών µε τις αριθµητικές προβλέψεις, για την φάση των συζυγιών. Η φόρτιση των 

ανοικτών ορίων για την φάση των τετραγωνισµών δίνεται στο Σχ. 6.14, όπου είναι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 178 - 

εµφανής η µείωση του παλιρροϊκού εύρους και στους δύο σταθµούς καταγραφής 

(Μαυροµύτη-Αντίρριο). 

Στο Σχ. 6.15 δίνονται στιγµιότυπα διαµόρφωσης της ελεύθερης επιφάνειας στη θέση 

του στενού. Γενικά, παρατηρείται αύξηση του παλιρροϊκού εύρους καθώς το παλιρροϊκό 

κύµα διαδίδεται µέσα στον Πατραϊκό κόλπο από το ανοικτό όριο του Ιονίου προς την 

περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι η αύξηση αφορά την 

περιοχή έως πριν το στενό, ενώ κατά τη διάβαση των παλιρροϊκών ρευµάτων διαµέσου 

του στενού οι προσοµοιώσεις επιβεβαιώνουν την, αναµενόµενη για (υδραυλικά) 

υποκρίσιµη ροή, έντονη τοπική πτώση της στάθµης της ελεύθερης επιφάνειας. Αντίστοιχη 

πτώση προκύπτει σύµφωνα µε τις προσοµοιώσεις και για την ανεµογενή ροή. Στο Σχ. 6.16 

δίνονται κατανοµές κατά το βάθος της ταχύτητας των παλιρροϊκών ρευµάτων σε 

χαρακτηριστικές θέσεις πριν, µετά και ακριβώς στη θέση του στενού στη φάση των 

τετραγωνισµών, όπου παρατηρούνται και τα ασθενέστερα παλιρροϊκά ρεύµατα. 

Χαρακτηριστική είναι η δοµή του προφίλ της ταχύτητας που φαίνεται να µην 

µεταβάλλεται αισθητά (µείωση) κατά το βάθος αλλά να διατηρεί σχεδόν σταθερή τιµή, σε 

αντίθεση µε τα ανεµογενή ρεύµατα που είτε αναστρέφονται είτε µειώνονται µε το βάθος. 

Τα παλιρροϊκά ρεύµατα, λοιπόν, φαίνεται να δρουν µε την ίδια ισχύ καθ’ όλη την υδάτινη 

στήλη και στην περίπτωση των τετραγωνισµών. Η κατακόρυφη αυτή δοµή των ρευµάτων 

είναι η αναµενόµενη για την περίπτωση της παλίρροιας που επικρατεί στην περιοχή του 

Πατραϊκού κόλπου. 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2
 

 

El
ev

at
io

n 
(m

)

t (hrs)

 numerical predicted 
 Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2 constituents

Mauromiti Station (α)

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 179 - 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3
Antirio Station

 

 

El
ev

at
io

n 
(m

)

t (hrs)

 numerical predicted
 Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2 constituents

(β)

 
Σχήµα 6.13 Σύγκριση µεταξύ αριθµητικών προβλέψεων και αστρονοµικής παλίρροιας σε σταθµούς όπου 

πραγµατικά έγιναν οι καταγραφές στον Πατραϊκό κόλπο (α) Σταθµός Μαυροµύτη πλησίον 

δυτικού ανοικτού ορίου (άνω), (β) Σταθµός Αντιρρίου πλησίον ανατολικού ανοικτού ορίου 

(κάτω). 
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Σχήµα 6.14 Παλιρροϊκό σήµα µε το οποίο φορτίστηκαν τα ανοικτά όρια κατά την δεύτερη προσοµοίωση 

(φάση των τετραγωνισµών) της αστρονοµικής παλίρροιας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύνθεση 

αρµονικών συνιστωσών (Αχιλλεόπουλος, 1990) στον Πατραϊκό κόλπο για το σταθµό 

Μαυροµύτη (πλησίον δυτικού ανοικτού ορίου) και Αντίρρίο (πλησίον ανατολικού ανοικτού 

ορίου). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 180 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.15 (α) Στιγµιότυπα διαµόρφωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τον άξονα του κόλπου, κάθετα 

στον άξονα του στενού Ρίου-Αντιρρίου, στη διεύθυνση IP 1, IP 2. Το σηµείο µηδέν στον άξονα 

των x τοποθετείται πριν το στενό, η θέση του στενού δεικνύεται µε τρίγωνο και κατακόρυφη 

διακεκοµµένη. (β) κάτοψη του κόλπου όπου σηµειώνεται ο άξονας που βλέπουµε τα στιγµιότυπα 

της ελεύθερης επιφάνειας, ενώ από κάτω (γ) δίνεται για την ίδια µηκοτοµή, στη διεύθυνση IP 1, 

IP 2, η βαθυµετρία της περιοχής του στενού. Στη θέση x = 16 000 m βρίσκεται ο άξονας του 

στενού. 
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Σχήµα 6.16 Κατανοµή της ταχύτητας των παλιρροϊκών ρευµάτων κατά το βάθος σε τρεις χαρακτηριστικές 

θέσεις, πριν το στενό Ρίο-Αντίρριο, ακριβώς στη θέση του στενού και αµέσως µετά. Οι 

κατανοµές δίνονται στη φάση των τετραγωνισµών, γι’ αυτό και η µέγιστη ταχύτητα στη θέση 

του στενού δεν υπερβαίνει τα 20 cms-1, τιµή αρκετά µικρή για τα παλιρροϊκά ρεύµατα στη θέση 

αυτή. Χαρακτηριστική είναι η διατήρηση του µέτρου της ταχύτητας του ρεύµατος κατά το βάθος 

(παλίρροια ηµι-ηµερήσιου τύπου). 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν για την 

περίπτωση παλιρροϊκής φόρτισης µε και χωρίς άνεµο. Η περιγραφή της δοµής των 

επιφανειακών ρευµάτων και η διάδοση της παλίρροιας βασίζεται κυρίως στις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις που περιλαµβάνουν την περίοδο από το τέλος των τετραγωνισµών µέχρι 

και την φάση των συζυγιών. Η προσοµοίωση που πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά για 

την παλίρροια των τετραγωνισµών αξιοποιείται, κυρίως, στη συζήτηση που ακολουθεί για 

την ανταλλαγή της παροχής στη θέση του στενού µεταξύ Πατραϊκού και Κορινθιακού 

κόλπου, αφού στη φάση αυτή τόσο τα θαλάσσια ρεύµατα όσο και η παροχή που 

ανταλλάσσεται µεταξύ των δύο κόλπων είναι µεγέθη συγκρίσιµα µε εκείνα που 

προκύπτουν από την συνήθη ανεµογενή ροή. 
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6.3.3.1  Παλίρροια - Άπνοια 

Η δοµή της κυκλοφορίας κατά την φάση της πληµµυρίδας και της άµπωτης, είναι σε 

γενικές γραµµές αυτή που προβλέπεται και από τις προηγούµενες προσοµοιώσεις µε 

δεδοµένα στάθµης θάλασσας πλήµµης-ρηχίας από τις µετρήσεις του Παπαηλιού (1982). 

Ωστόσο, η σύνθεση των αρµονικών του Αχιλλεόπουλου (1990) και η δηµιουργία οριακών 

συνθηκών ανοικτών ορίων αποτελεί ένα δεύτερο βήµα για την λεπτοµερέστερη περιγραφή 

της παλιρροϊκής ροής µε βάση την αστρονοµική παλίρροια που επικρατεί στην περιοχή. 

Η λεπτοµερής προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον κυρίως κατά την φάση της αλλαγής από πληµµυρίδα σε άµπωτη και 

τανάπαλιν, ειδικότερα στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου στην φάση εισόδου των 

υδάτων από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό και αντίστροφα. 

Όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση και φαίνεται ως στιγµιότυπο στο 

Σχ. 6.17, όταν το νερό µπαίνει από τον Πατραϊκό κόλπο στο στενό Ρίου-Αντιρρίου και 

στην συνέχεια κατευθύνεται προς τον Κορινθιακό κόλπο (µετάβαση από άµπωτη σε 

πληµµυρίδα) δηµιουργούνται δύο στρόβιλοι στη δυτική πλευρά του στενού, ένας 

κυκλωνικός και ένας αντικυκλωνικός. Στη συνέχεια, κατά την είσοδο του νερού στον 

Κορινθιακό κόλπο σχηµατίζονται επιπλέον δυο στρόβιλοι, ένας κυκλωνικός καλά 

σχηµατισµένος νότιο-ανατολικά του ορίου Μόρνος-∆ρέπανο και ένας αντικυκλωνικός στο 

βόρειο-ανατολικό τµήµα του στενού και συγκεκριµένα στην περιοχή του Αντιρρίου. 

Κατά την έξοδο του νερού από τον Κορινθιακό και την είσοδό του στον Πατραϊκό 

(µετάβαση από πληµµυρίδα σε άµπωτη) σχηµατίζονται κυκλωνικοί στρόβιλοι. Ο ένας 

ανατολικά του στενού Ρίου-Αντιρρίου επηρεάζοντας όλο το σώµα του κόλπου της 

Ναυπάκτου και κυρίως τις βόρειες ακτές της Ναυπάκτου, όπου παρατηρούνται αρκετά 

σηµαντικές ταχύτητες στη διεύθυνσή τους. Ο δεύτερος κυκλωνικός στρόβιλος εµφανίζεται 

στα ανατολικά του στενού, στην πλευρά του Πατραϊκού κόλπου, προκαλώντας επίσης 

µεγάλες ταχύτητες στις βόρειες ακτές του, Σχ. 6.18. 

Η δηµιουργία στροβίλων κατά την αλλαγή της διεύθυνσης των υδάτων, είσοδος από 

Πατραϊκό προς Κορινθιακό και αντίστροφα, είναι αποτέλεσµα της µορφολογίας της 

περιοχής και της δηµιουργίας στάσιµων κυµάτων που προκαλούνται από την ανάκλαση 

του παλιρροϊκού κύµατος στην εγγύς περιοχή του στενού και στο δυτικό τµήµα του 

Κορινθιακού κόλπου στην περιοχή του όρµου της Ναυπάκτου (Piper et al. 1982, 

Lascaratos et al. 1989, Αχιλλεόπουλος 1990, Χατζηθεοδώρου et al. 1992). 
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Η ανάκλαση της παλίρροιας στην περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου αλλά και στον 

κόλπο της Ναυπάκτου γίνεται εµφανής και µε τη βοήθεια του Σχ. 6.19. 
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(β) 
Σχήµα 6.17 (α) Πεδίο ροής επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της αλλαγής από άµπωτη σε πληµµυρίδα 

σε κατάσταση άπνοιας. (β) Λεπτοµέρεια στην περιοχή του στενού. 
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(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
Σχήµα 6.18 (α) Πεδίο ροής επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της αλλαγής από πληµµυρίδα σε άµπωτη 

σε κατάσταση άπνοιας. (β) Λεπτοµέρεια στην περιοχή του στενού. 
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Σχήµα 6.19 Αριθµητική πρόβλεψη θαλάσσιας στάθµης σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις, στην είσοδο του 

Πατραϊκού προς το Ιόνιο, ανάντη του στενού Ρίου-Αντιρρίου και στον µυχό του κόλπου της 

Ναυπάκτου. Είναι εµφανής η προοδευτική αύξηση του παλιρροϊκού εύρους κατά τη διάδοση της 

παλίρροιας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 

 

6.3.3.2  Παλίρροια - Βορειοανατολικός Άνεµος 

Η δράση του βορειοανατολικού ανέµου προσδίδει µια διαφορετική µορφή στην 

υδροδυναµική κυκλοφορία του Πατραϊκού κόλπου. 

Κατά την φάση της πληµµυρίδας, και ενώ τα νερά εισέρχονται από το Ιόνιο στον 

κόλπο, η σταθερή δράση του βορειοανατολικού ανέµου υποχρεώνει την κίνηση των 

υδάτων κατά την κατεύθυνσή του πλησίον των ακτών. Η αναστροφή αυτή της ροής κοντά 

στις ακτές, σε σχέση µε τη ροή της πληµµυρίδας σε συνθήκες άπνοιας, Σχ. 6.20(α), 

προκαλεί την δηµιουργία δύο στροβίλων που κυριαρχούν σε ολόκληρο τον κόλπο και 

υποχρεώνουν τα ύδατα σε περιστροφική κίνηση, αντικυκλωνική κοντά στις νότιες ακτές 

και κυκλωνική στις βόρειες. Η φορά της περιστροφής των στροβίλων υπαγορεύεται από 

τις µεγάλες ανεµογενείς ταχύτητες της πλησιέστερης ακτής. Συγκεκριµένα, 

δηµιουργούνται ένας κυκλωνικός στρόβιλος µε κέντρο την θαλάσσια περιοχή απέναντι 

από τις εκβολές του ποταµού Ευήνου, και ένας αντικυκλωνικός στην θαλάσσια περιοχή 

απέναντι από την περιοχή του νέου λιµένα Πατρών, Σχ. 6.20 (β). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
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το πεδίο των ρευµάτων λίγα µέτρα (~ 20 m) κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια, Σχ. 6.20 

(γ). Η επιφανειακή δράση του οµοιόµορφου βορειοανατολικού ανέµου περιορίζεται και 

εποµένως στο κεντρικό τµήµα του κόλπου εγκαθίσταται ισχυρότερη η παλιρροϊκή ροή, 

ενώ ταυτόχρονα η δράση της δύναµης Coriolis στρέφει προς τα νότια τα ρεύµατα 

µετατοπίζοντας έτσι το κέντρο του νότιου στροβίλου πιο κοντά στις ακτές του νέου λιµένα 

Πατρών. 

 
(α) 

 

 
(β) 
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(γ)  

 
Σχήµα 6.20 (α) Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της πληµµυρίδας σε κατάσταση άπνοιας. (β) 

Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της πληµµυρίδας υπό τη δράση βορειοανατολικού 

(45ο) ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. (γ) Πεδίο ρευµάτων κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια (~ 20 m) 

για την περίπτωση (β). 

 

Περιστροφικές κινήσεις των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο κατά την είσοδο ύδατος 

από το Ιόνιο πέλαγος (πληµµυρίδα) και την έξοδό του από τον κόλπο µέσω της βόρειας 

ακτογραµµής, έχει καταγραφεί από ερευνητές όπως οι Παπαηλιού (1982), Lascaratos et al. 

(1989) και Αχιλλεόπουλος (1990). Οι παραπάνω παρατηρήσεις έγιναν κυρίως κατά τους 

θερινούς µήνες, όπου στον κόλπο επικρατεί στρωµάτωση και θερµότερα ύδατα 

εισέρχονται από το Ιόνιο και πιο ψυχρά από τον βαθύτερο Κορινθιακό κόλπο, 

αναγκάζοντας την ροή σε κυκλωνική κίνηση. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Αχιλλεόπουλο 

(1990) η περιστροφική αυτή κίνηση οφείλεται επιπλέον και στην τοπική δράση των 

ανέµων (Β ΒΑ και Ν Ν∆) καθώς και στην παλίρροια που επικρατεί στην περιοχή. Με 

βάση τις προσοµοιώσεις που παρουσιάζονται εδώ και αφορούν τη βαρότροπη ροή που 

απεικονίζεται στο Σχ. 6.20 (γ), παρατηρούνται δύο στρόβιλοι στις βόρειο-δυτικές και 

νότιο-ανατολικές ακτές του κόλπου αντιστοίχως, η φορά των οποίων υπαγορεύεται από τα 

αντίστοιχα ισχυρά παράκτια ρεύµατα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πεδίο των ρευµάτων στο ανατολικό τµήµα του 

υπολογιστικού πεδίο και συγκεκριµένα στον κόλπο της Ναυπάκτου. Σε κάθε περίπτωση η 
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περιοχή που οριοθετείται από το στενό Ρίο-Αντίρριο και Μόρνος-∆ρέπανο κυριαρχείται 

από ισχυρά ρεύµατα, είτε βρισκόµαστε στη φάση της πληµµυρίδας είτε της άµπωτης. 

Βασική αιτία αποτελεί η µορφολογία της περιοχής, αφού βρίσκεται µεταξύ δύο στενών 

όπου η ροή επιταχύνεται, είτε ερχόµενη από τον Πατραϊκό είτε από τον Κορινθιακό 

κόλπο. Αντίθετα, στο δυτικό και κεντρικό τµήµα του κόλπου παρατηρούνται µικρότερες 

ταχύτητες ρευµάτων. Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι η δράση του βορειοανατολικού ανέµου 

επηρεάζει πολύ περισσότερο το ανατολικό τµήµα του κόλπου.  

Στην περιοχή του στενού, κατά την είσοδο των υδάτων από τον Πατραϊκό στον 

Κορινθιακό δηµιουργούνται ακριβώς οι ίδιοι στρόβιλοι µε εκείνους που εµφανίζονται 

στην κατάσταση της άπνοιας, Σχ. 6.17. Αντίστοιχα και στην περίπτωση εξόδου του νερού 

από τον Κορινθιακό και την είσοδό του στον Πατραϊκό η δοµή των στροβίλων δεν 

µεταβάλλεται αλλά διατηρεί την µορφή του Σχ. 6.18. Απλώς, η δράση του 

βορειοανατολικού ανέµου εντείνει στην περίπτωση της µετάβασης από πληµµυρίδα σε 

άµπωτη και αποµειώνει στην φάση της αλλαγής από άµπωτη σε πληµµυρίδα τις ταχύτητες 

των ρευµάτων που προκαλούνται από την δράση των στροβίλων. 

 

4.3.3.3  Παλίρροια - Νοτιοδυτικός Άνεµος 

Η δράση του νοτιοδυτικού ανέµου τροποποιεί την δοµή της κυκλοφορίας κατά τις 

φάσεις της πληµµυρίδας και της άµπωτης. Ουσιαστικά, δηµιουργούνται τα αντίθετα 

φαινόµενα σε σχέση µε την δράση του βορειοανατολικού ανέµου, αφού τώρα η σταθερή 

δράση του από τα νοτιοδυτικά υποχρεώνει την ροή πλησίον των ακτών να στρέφεται, σε 

κάθε περίπτωση, προς τα ανατολικά του κόλπου µένοντας ταυτόχρονα παράλληλη στις 

ακτές.  

Στη φάση, λοιπόν, της πληµµυρίδας ο νοτιοδυτικός άνεµος "συναινεί" στην κύρια 

κατεύθυνση της παλιρροϊκής ροής που προκαλεί είσοδο νερών από το Ιόνιο Πέλαγος προς 

τον Πατραϊκό κόλπο, Σχ. 6.21. Αντίθετα, στην περίπτωση της άµπωτης, όπου τα ύδατα 

εξέρχονται από τον Κορινθιακό κόλπο και κινούνται προς τον Πατραϊκό, η υποχρεωτική 

κατεύθυνση της ροής πλησίον των ακτών κατά την διεύθυνση που επιβάλει ο άνεµος 

προκαλεί στο κέντρο του κόλπου περιστροφική κίνηση των υδάτων, Σχ. 6.22. 

Συγκεκριµένα, ένας αντικυκλωνικός στρόβιλος εµφανίζεται στα βόρεια του κόλπου που 

είναι καλοσχηµατισµένος, ενώ στις νότιες ακτές του παρατηρείται µάλλον αναστροφή της 

ροής λόγω της δράσης του ανέµου, παρά η δηµιουργία στροβίλου. 
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Στο στενό Ρίου-Αντιρρίου και στο δυτικό τµήµα του Κορινθιακού κόλπου η δράση 

του νοτιοδυτικού ανέµου δεν επιφέρει καµία τροποποίηση στην δοµή της κυκλοφορίας, σε 

σχέση µε αυτά που έχουν παρατηρηθεί για την περίπτωση της δράσης του 

βορειοανατολικού ανέµου. Οι ίδιοι στρόβιλοι κατά την φάση αλλαγής από πληµµυρίδα σε 

άµπωτη και αντίστροφα διαµορφώνονται ανατολικά και δυτικά του στενού, µόνο που κατά 

περίπτωση µεταβάλλονται οι ταχύτητες των ρευµάτων, λόγω της σταθερής δράσης του 

ανέµου.  

Αντίστοιχη δοµή της κυκλοφορίας των υδάτων που προκύπτει από την επίδραση της 

παλίρροιας σε κατάσταση άπνοιας καθώς και την ταυτόχρονη δράση βορειοανατολικού 

και νοτιοδυτικού ανέµου, στην εγγύς περιοχή του στενού, έχει παρατηρηθεί και από την 

Παντίσκα (2007) κατά την εφαρµογή δισδιάστατου αριθµητικού µοντέλου για τη µελέτη 

της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.21 Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων κατά τη φάση της πληµµυρίδας υπό τη δράση νοτιοδυτικού 

(225ο) ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. Στα δύο εικονίδια δίνεται η φάση του παλιρροϊκού σήµατος 

στην είσοδο και την έξοδο του κόλπου. 
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Σχήµα 6.22 (α) Πεδίο ρευµάτων κατά τη φάση της άµπωτης υπό τη δράση νοτιοδυτικού (225ο) ανέµου 

ταχύτητας 6 ms-1. Στο επάνω σχήµα φαίνεται το πεδίο των επιφανειακών ρευµάτων, ενώ κάτω 

(β) δίνονται τα ρεύµατα κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. Στα δύο εικονίδια δίνεται η φάση του 

παλιρροϊκού σήµατος στην είσοδο και την έξοδο του κόλπου. 
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6.3.3.4  Παροχή της ανταλλαγής µεταξύ Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου, στη θέση του 

στενού Ρίου-Αντίρριου. 

Στην ενότητα αυτή µελετάται η παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού, Ρίου-

Αντιρρίου, που προκύπτει από την παλιρροϊκή φόρτιση. Εξετάζονται οι φάσεις των 

συζυγιών και τετραγωνισµών της παλίρροιας σε καθεστώς άπνοιας, αλλά και η 

συνδυασµένη ταυτόχρονη δράση των κύριων ανέµων που δρουν από τα βορειοανατολικά 

ή τα νοτιοδυτικά. Για την περίπτωση παλιρροϊκής φόρτισης χωρίς τη δράση του ανέµου 

συγκρίνονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα της παροχής µε τιµές που προκύπτουν από την 

ανεµογενή ροή για συνήθεις τιµές ανέµων που πνέουν στην περιοχή αλλά και για 

περισσότερο ισχυρά επεισόδια ανέµων. 

Στο Σχ. 6.23 δίνεται η παροχή της ανταλλαγής που προκύπτει αποκλειστικά από την 

παλιρροϊκή φόρτιση, χωρίς τη δράση του ανέµου, και συγκρίνεται µε την παροχή που 

προκύπτει από την σταθερή δράση νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 4 ms-1, που συνήθως 

πνέει στην περιοχή. Για την περίπτωση ασθενών ανέµων φαίνεται να επικρατεί η 

παλιρροϊκή κυκλοφορία έναντι της ανεµογενούς, ανταλλάσοντας µεγαλύτερες ποσότητες 

παροχής µεταξύ των δύο κόλπων στην θέση του στενού. 

Στο Σχ. 6.24 δίνεται η παροχή της ανταλλαγής στη φάση των τετραγωνισµών της 

παλίρροιας και συγκρίνεται µε την παροχή που προκύπτει από την ανεµογενή ροή, για την 

περίπτωση ισχυρού (10 ms-1) νοτιοδυτικού ανέµου. Στη φάση των τετραγωνισµών 

φαίνεται να επικρατεί η ανεµογενής έναντι της παλιρροϊκής κυκλοφορίας. 

Στο Σχ. 6.25 η παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού υπολογίζεται για τη 

συνδυασµένη δράση παλίρροιας και βορειοανατολικού ή νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 

6 ms-1. Η επίδραση του βορειοανατολικού ανέµου οδηγεί σε µείωση του παλιρροϊκού 

εύρους στην υπήνεµη πλευρά και αύξηση στην προσήνεµη, φανερώνοντας την δηµιουργία 

κλίσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διεύθυνση του ανέµου (wind setup). Το αντίθετο 

συµβαίνει όταν δρα νοτιοδυτικός άνεµος. 

Η επιρροή, ωστόσο, της δράσης του ανέµου στην παλιρροϊκή κυκλοφορία φαίνεται 

στη µεταβολή της παροχής στο στενό Ρίου-Αντιρρίου. Η δράση του βορειοανατολικού 

ανέµου µειώνει την παροχή ανταλλαγής στη φάση της πληµµυρίδας, ενώ το αντίθετο 

συµβαίνει κατά την άµπωτη, όπου η κίνηση των υδάτων από τον Κορινθιακό κόλπο προς 

τον Πατραϊκό ενισχύεται οδηγώντας σε µεγαλύτερες τιµές της παροχής. Αντίθετα, ο 

νοτιοδυτικός άνεµος ενισχύει την κίνηση των υδάτων από τον Πατραϊκό προς τον 
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Κορινθιακό κατά τη φάση της πληµµυρίδας αποδίδοντας υψηλότερες τιµές παροχής στο 

στενό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική στιγµή κατά την οποία παρατηρείται αλλαγή της 

διεύθυνσης των υδάτων κατά την µετάβαση από πληµµυρίδα σε άµπωτη και τανάπαλιν. 

Κατά την µετάβαση από πληµµυρίδα σε άµπωτη (περίοδος από 11-17 hrs, Σχ. 6.25β) η 

δράση του νοτιοδυτικού ανέµου επιβραδύνει την αλλαγή της διεύθυνσης των υδάτων σε 

αντίθεση µε τον βορειοανατολικό άνεµο που επιταχύνει την διαδικασία. Στη µετάβαση 

από άµπωτη σε πληµµυρίδα, µετά τις 34 hrs, η δράση του νοτιοανατολικού ανέµου 

καθυστερεί την αλλαγή, ενώ τώρα ο νοτιοδυτικός άνεµος επιταχύνει την µεταβολή της 

διεύθυνσης των υδάτων στο στενό. Από την αριθµητική προσοµοίωση προκύπτει ότι 

άνεµος 6 ms-1 βορειοανατολικός ή νοτιοδυτικός, µεταβάλει την χρονική στιγµή κατά την 

οποία συµβαίνει αλλαγή της διεύθυνσης των υδάτων κατά περίπου µία ώρα. 
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Σχήµα 6.23 Παροχή της ανταλλαγής στο στενό Ρίο-Αντίρριο που προκαλείται από ασθενή νοτιοδυτικό 

(225ο) άνεµο ταχύτητας 4 ms-1 και παλιρροϊκή φόρτιση. 
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Σχήµα 6.24 Παροχή της ανταλλαγής στο στενό Ρίο-Αντίρριο που προκαλείται από ισχυρό νοτιοδυτικό 

(225ο) άνεµο ταχύτητας 10 ms-1 και παλιρροϊκή φόρτιση στη φάση των τετραγωνισµών της 

παλίρροιας. 
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Σχήµα 6.25 (α) Παροχή της ανταλλαγής στο στενό Ρίο-Αντίρριο που προκαλείται από παλιρροϊκή φόρτιση 

καθώς και συνδυασµένη δράση παλίρροιας και  βορειοανατολικού ή νοτιοδυτικού ανέµου, 

ταχύτητας 6 ms-1. (β) λεπτοµέρεια παροχής της ανταλλαγής σε επίπεδο 24-ώρου, όπου 

παρατηρείται µεταβολή από πληµµυρίδα σε άµπωτη και τανάπαλιν.  

 

 

6.3.4 Προσοµοίωση παλιρροϊκής ροής στην εγγύς περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου, 

          µε βάση τις ωριαίες καταγραφές της θαλάσσιας στάθµης των Χατζηθεοδώρου 

και Αντωνόπουλου (1992). 

Στην ενότητα αυτή δίδονται τα αποτελέσµατα της αριθµητικής προσοµοίωσης που 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά στην εγγύς περιοχή του στενού, βασισµένη σε ωριαίες 

καταγραφές της θαλάσσιας στάθµης (ενεργός παλίρροια) που πραγµατοποιήθηκαν από 

τους Χατζηθεοδώρου et al. (1992) για το έργο της ζεύξης. Το βασικό κίνητρο για τις 

προσοµοιώσεις αυτές είναι η ύπαρξη ταυτόχρονων µετρήσεων της ταλάντωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας, του πεδίου ανέµου καθώς και ρευµάτων στο στενό, ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση των προσοµοιώσεων µε τις µετρήσεις. 

Το υπολογιστικό πεδίο περιορίζεται αισθητά, ώστε να συµπεριλάβει την περιοχή 

µόλις ανάντη και κατάντη του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Ουσιαστικά, η περιοχή µελέτης 

καθορίζεται από τις θέσεις των ανοικτών ορίων που τώρα, µε βάση τις θέσεις καταγραφής 

της θαλάσσιας στάθµης, τοποθετούνται δυτικά του στενού στην νοητή ευθεία που 
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διέρχεται από το λιµάνι της Πάτρας και ανατολικά στην θέση όπου τοποθετείται ο 

παλιρροιγραφικός σταθµός της Ναυπάκτου (Σχ. 6.6).  

Για τη φόρτιση του υδροδυναµικού µοντέλου αξιοποιούνται ωριαίες καταγραφές 

ταλάντωσης της θαλάσσιας στάθµης στις θέσεις των ανοικτών ορίων, καθώς και 

σηµειακές καταγραφές χρονοσειράς ανέµου ακριβώς στη θέση του στενού που 

πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης του ερευνητικού προγράµµατος για το έργο 

της ζεύξης. 

Στο Σχ. 6.26 δίδεται η χρονική εξέλιξη της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου 

στη θέση RIO-AKRO, όπου εγκαταστάθηκε ο σταθµός καταγραφής του ανέµου. 

Συγκεκριµένα, το ανεµόµετρο του σταθµού τοποθετήθηκε στην κεφαλή του ακρωτηρίου 

στο Ρίο σε γεωγραφικές συντεταγµένες 38ο 18.7΄ Ν και 21ο 46.9΄ Ε. Το αισθητήριο 

µέτρησης της ταχύτητας ήταν ανεµόµετρο τύπου τριών κωνικών κυπέλων τοποθετηµένο 

σε βάση αλουµινίου και έδιδε δύο σήµατα εξόδου, ένα για την µέση ταχύτητα και ένα για 

την µέγιστη. Το αισθητήριο κατέγραφε ταχύτητες ανέµου από 0,3 ms-1 έως 60 ms-1, µε 

ακρίβεια +-2% ή 0,2 ms-1 και ήταν τοποθετηµένο σε ύψος 10 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας (Αντωνόπουλος, 1992). Στην παρούσα φάση αξιοποιούνται δεδοµένα 

καταγραφής για την µέση ταχύτητα του ανέµου στο στενό. 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.26 (α) Χρονική εξέλιξη της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου στη θέση RIO-AKRO και (β) 

ροδόγραµµα ανέµου για την ίδια θέση στην ίδια χρονική περίοδο. 

 

Η διαµόρφωση του υπολογιστικού πεδίου φαίνεται στο Σχ. 6.27. Οι διαστάσεις των 

υπολογιστικών κελιών µεταβάλλονται σταδιακά από ∆x ίσο µε 500 m στις περιοχές 

µεγάλου βάθους έως 100 m στα ρηχά και πλησίον των ακτών, προκειµένου να διατηρείται 

µια ανεκτή αναλογία ανάµεσα στο ύψος προς το πλάτος υπολογιστικού κελιού. Στις θέσεις 

των ανοικτών ορίων η γεωµετρία του πεδίου επίλυσης διαµορφώνεται κατάλληλα έτσι 

ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα αριθµητικής αστάθειας και να προκύπτουν επιτυχείς 

Speed  [m/s]
Direction [deg]
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αριθµητικές λύσεις που µπορούν να οδηγήσουν ακόµα και σε µόνιµη κατάσταση τη ροή. 

Το τρισδιάστατο υπολογιστικό πλέγµα αποτελείται από 6690 τριγωνικά υπολογιστικά 

κελιά (ή 3582 κόµβους) στην οριζόντια διεύθυνση, ενώ στην κατακόρυφη εφαρµόζονται 

10 ισαπέχοντα στρώµατα (layers). 

Το τρισδιάστατο αριθµητικό µοντέλο φορτίζεται στα ανοικτά όρια µε ωριαίες τιµές 

της θαλάσσιας στάθµης, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να θεωρείται 

µέση στάθµη θάλασσας η τιµή µηδέν (βλ. Σχ. 6.7). Για την ίδια χρονική περίοδο 

αξιοποιείται η χρονοσειρά ανέµου που έχει καταγραφεί στη θέση RIO-AKRO και δίνεται 

στο Σχ. 6.26. Η προσοµοίωση πραγµατοποιείται για την περίοδο από 01-03-1992 µέχρι 

και 10-03-1992, κατά την οποία ο Πατραϊκός κόλπος δεν εµφανίζει στρωµάτωση και 

θεωρείται οµογενής (Παπαηλιού, 1982). 

 

 
Σχήµα 6.27 ∆ιαµόρφωση υπολογιστικού πεδίου για την εγγύς περιοχή του στενού. Οι διαστάσεις των 

υπολογιστικών κελιών µεταβάλλονται µε βάση την βαθυµετρία της περιοχής. 

 

Εξετάζεται η παλιρροϊκή και ανεµογενής βαρότροπη κυκλοφορία των υδάτων στην 

περιοχή του στενού για την περίοδο της προσοµοίωσης, µε βάση τις παλιρροϊκές φορτίσεις 

στα ανοικτά όρια και την µη µόνιµη δράση του ανέµου. 

Η δοµή της κυκλοφορίας παρουσιάζει ακριβώς την ίδια συµπεριφορά µε εκείνη που 

προκύπτει κατά την προσοµοίωση της ροής σε ολόκληρο τον Πατραϊκό κόλπο µε βάση τις 

αρµονικές συνιστώσες από την ∆ιδακτορική διατριβή του Π. Αχιλλεόπουλου (1990). 
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Συγκεκριµένα, εµφανίζονται οι ίδιοι στρόβιλοι ανατολικά και δυτικά του στενού κατά την 

αλλαγή από πληµµυρίδα σε άµπωτη και τανάπαλιν, ενώ στη φάση της πληµµυρίδας τα 

νερά εισέρχονται από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό κόλπο και εξέρχονται στη φάση 

της άµπωτης δίχως την δηµιουργία στροβίλων. Στο Σχ. 6.28 δίνονται δύο στιγµιότυπα της 

δοµής της ροής κατά την εναλλαγή από άµπωτη σε πληµµυρίδα και τανάπαλιν. 

Προκειµένου να εξετάσουµε την δοµή των στροβίλων που προέρχονται αποκλειστικά από 

την δράση της παλίρροιας στη φάση αυτή αγνοούµε την δράση του ανέµου, ο οποίος 

ουσιαστικά αυξοµειώνει τοπικά τις ταχύτητες των ρευµάτων, χωρίς να επιδρά στη 

διαµόρφωση της δοµής των στροβίλων οι οποίοι οφείλονται αποκλειστικά στη δράση της 

παλίρροιας. 

Για την περίοδο της αριθµητικής προσοµοίωσης διατίθενται µετρήσεις θαλασσίων 

ρευµάτων στην περιοχή του στενού, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τους 

Χατζηθεοδώρου και Αντωνόπουλο (1990) για τη µελέτη του έργου της ζεύξης. 

Οι ρευµατοµετρήσεις έγιναν σε τρία σηµεία, µε διαφορετικά βάθη, δια τριών 

αντίστοιχα ρευµατογράφων. Το ένα σηµείο µέτρησης ήταν λίγο κάτω από την επιφάνεια 

της θάλασσας, σε σταθµό που είχε την κωδική ονοµασία Α. Τα άλλα δύο σηµεία µέτρησης 

βρίσκονται στην ίδια οριζοντιογραφικά θέση (ίδια κατακόρυφο) αλλά σε διαφορετικά 

βάθη, το ένα περίπου στο µέσο του βάθους θάλασσας και το άλλο λίγο πιο πάνω από τον 

πυθµένα. Ο δεύτερος σταθµός είχε την κωδική ονοµασία Β και διέθετε δύο 

ρευµατογράφους, µε κωδικές αντίστοιχα ονοµασίες Β1 και Β2. Έτσι συνολικά έχουµε τρία 

σηµεία ρευµατοµετρήσεων µε διαφορετικά βάθη (µικρό, µεσαίο και µεγάλο) όπου 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις δια τριών αντίστοιχα ρευµατογράφων (Α, Β1, και Β2) 

ενσωµατωµένων σε δύο παρακείµενους σταθµούς Α και Β. 

Οι δύο αυτοί σταθµοί Α και Β εγκαταστάθηκαν περί το κέντρο του στενού, κοντά 

στον άξονα του έργου της ζεύξης. Με βάση τις τεχνικές εκθέσεις των Χατζηθεοδώρου και 

Αντωνόπουλου (1992) εντοπίστηκαν οι ακριβείς τους θέσεις και τοποθετήθηκαν στο 

αριθµητικό µοντέλο, σαν σηµεία παρακολούθησης της ταχύτητας και της διεύθυνσης των 

ρευµάτων. Συγκεκριµένα, οι ακριβείς θέσεις των σταθµών δίνονται µε συντεταγµένες Α 

(568125.45777, 4241405.436) και Β (568077.0236, 4241739.0914) σε σύστηµα WGS ’84. 
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Σχήµα 6.28 Πεδίο ροής επιφανειακών παλιρροϊκών ρευµάτων και στροβίλων σε κατάσταση άπνοιας (α) 

κατά τη φάση της αλλαγής από άµπωτη σε πληµµυρίδα και (β) κατά τη φάση της αλλαγής από 

πληµµυρίδα σε άµπωτη. 

 

(α) 

(β) 
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Η σύγκριση των ρευµάτων στις θέσεις καταγραφής Α και Β µε τις τιµές που 

προκύπτουν από την αριθµητική προσοµοίωση φαίνεται να παρουσιάζει σηµαντικές 

αποκλίσεις κυρίως ως προς το µέτρο και λιγότερο ως προς την διεύθυνση τους. 

Ειδικότερα, κατά την αριθµητική προσοµοίωση προβλέπονται ταχύτητες ρευµάτων 

σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε εκείνες που έχουν καταγραφεί στα πλαίσια 

εκπόνησης του ερευνητικού προγράµµατος, για το έργο της ζεύξης, στους σταθµούς 

καταγραφής Α και Β. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρονική εξέλιξη της 

ταχύτητας του ρεύµατος παρουσιάζει την ίδια δοµή και συµπεριφορά µε τις καταγραφές. 

∆ηλαδή, τις ίδιες χρονικές στιγµές παρατηρούνται οι µέγιστες και ελάχιστες ταχύτητες 

ρεύµατος, µόνο που συστηµατικά προβλέπονται αριθµητικά µεγαλύτερες τιµές ρευµάτων.  

Η παρατήρηση αυτή µας οδήγησε στην λεπτοµερέστερη εξέταση της βαθυµετρίας της 

περιοχής του στενού, αφού µε δεδοµένη την παροχή ανταλλαγής στο στενό Ρίου-

Αντίρριου φαίνονταν ότι η ροή αναγκάζεται να διέλθει από µικρότερη διατοµή, σε σχέση 

µε την φυσική διατοµή του στενού και εποµένως να προκύπτουν αριθµητικά µεγαλύτερες 

ταχύτητες ρευµάτων στο στενό. Πράγµατι, λεπτοµερέστεροι βαθυµετρικοί χάρτες για την 

περιοχή του στενού και συγκεκριµένα για τον άξονα της ζεύξης (Χατζηθεοδώρου και 

Αντωνόπουλος, 1989) δίδουν διατοµή στενού Ρίου-Αντιρρίου αρκετά µεγαλύτερη (~ 50%) 

σε σχέση µε εκείνη που προκύπτει από τους γενικούς βαθυµετρικούς χάρτες Πατραϊκού 

κόλπου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού (1938). Τούτο οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι οι χάρτες της Υ.Υ. δίδουν λεπτοµερέστερη περιγραφή πλησίον των 

ακτών, όπου τα βάθη είναι σχετικά µικρά και η µεταβολή της βαθυµετρίας απότοµη, παρά 

στα πολύ µεγάλα βάθη, που όµως εδώ µας ενδιαφέρουν εξίσου προκειµένου να 

κατασκευαστεί µε ακρίβεια η τρισδιάστατη γεωµετρία του αριθµητικού µοντέλου. Στο Σχ. 

6.29 (α) δίδεται σε στρεβλή κλίµακα η τοµή ακριβώς στον άξονα του στενού Ρίου-

Αντιρρίου, όπως αυτή προκύπτει µε βάση τους βαθυµετρικούς χάρτες της ΥΥ και 

λεπτοµερέστερο χάρτη της ζεύξης και όπως τελικά διαµορφώνεται από τον κώδικα 

κατασκευής υπολογιστικού πλέγµατος MIKE 3-Mesh Generator. Είναι ουσιαστικά οι 

τελικές διατοµές στις οποίες επιλύονται οι υδροδυναµικές εξισώσεις και υπολογίζονται οι 

ταχύτητες των ρευµάτων. Οι ίδιες διατοµές σε σχεδιαστικό περιβάλλον AutoCAD2006 

δίδονται στο Σχ. 6.29 (β). Εδώ η οριζόντια και κατακόρυφη κλίµακα είναι ίδιες δίνοντας 

έτσι την δυνατότητα της πιο φυσικής αναπαράστασης της βαθυµετρίας στον άξονα του 

στενού. Για κάθε διατοµή υπολογίστηκε το εµβαδόν της καθώς και το µέσο βάθος και 

προέκυψε για την αρχική διατοµή του στενού που προέρχεται από τους γενικούς 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Μελέτη Παλιρροιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 200 - 

βαθυµετρικούς χάρτες εµβαδό ίσο µε 70850 m2 και µέσο βάθος 33 m, ενώ για την 

λεπτοµερέστερη διατοµή εµβαδό 106089 m2 και µέσο βάθος 50 m.  

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή που επιχειρήθηκε στη βαθυµετρία, κατά τον άξονα του 

στενού δεν επέφερε αλλαγή στις ταχύτητες των ρευµάτων στις θέσεις καταγραφής Α και 

Β, διότι οι θέσεις αυτές ευρίσκονται αρκετά ανατολικά από τον άξονα του στενού όπου 

βελτιώθηκε η διατοµή και η βαθυµετρία της περιοχής. Αντιθέτως, τα ρεύµατα που 

προβλέπονται αριθµητικά ακριβώς στον άξονα του στενού προέκυψαν αρκετά µικρότερα 

όσον αφορά την ταχύτητά τους (µείωση κατά ~ 30%) ακολουθώντας γραµµικά την 

αύξηση της διατοµής. Στο Σχ. 6.30 δίδεται η σύγκριση των αριθµητικών προβλέψεων µε 

τις µετρηµένες τιµές ρευµάτων στους σταθµούς Α και Β σε βάθη -15 και -60 m, 

αντίστοιχα. Φαίνεται ότι η διαµόρφωση της νέας διατοµής στο στενό δεν επηρεάζει τις 

αριθµητικές προβλέψεις, σε αντίθεση µε τα ρεύµατα ακριβώς στον άξονα του στενού, Σχ. 

6.31, των οποίων η ταχύτητα µειώνεται κατά ~ 30% µε την αύξηση της διατοµής.  
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ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ  (ΥΥΠΝ)  - Στοιχεια βαθυµετρίας απο γενικούς βαθυµετρικούς χαρτες για όλο τον Πατραϊκό κόλπο

∆ΙΑΤΟΜΗ ΖΕΥΞΗΣ (ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΩΡΟΥ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 1989) - Στοιχεια βαθυµετρίας απο λεπτοµερείς βαθυµετρικούς χαρτες για το έργο ζεύξης του στενού

∆ΙΑΤΟΜΗ ΖΕΥΞΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ MIKE ZERO - MESH GENERATOR (DHI, 2007)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 2 KAI 3
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Κλίµακα

 

(β) 
Σχήµα 6.29 (α) ∆ιατοµή του στενού Ρίου-Αντιρρίου σε στρεβλή οριζόντια κλίµακα, (β) η ίδια διατοµή σε 

περιβάλλον AutoCAD2006. 
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Σχήµα 6.30 Σύγκριση µεταξύ µετρήσεων και αριθµητικών προβλέψεων ρευµάτων πριν και µετά την 

βελτίωση της διατοµής στο στενό, άνω: λίγα µέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

κάτω: λίγα µέτρα πάνω από τον πυθµένα.  
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Σχήµα 6.31 Σύγκριση µεταξύ αριθµητικών προβλέψεων ρευµάτων στον άξονα του στενού πριν και µετά την 

βελτίωση της διατοµής. Η µείωση είναι στο 30% ακολουθώντας γραµµικά την αύξηση της 

διατοµής. 

 

Αντίστοιχα προβλήµατα στην σύγκριση µεταξύ µετρήσεων ρευµάτων και 

αριθµητικών προβλέψεων έχουν καταγραφεί σε πρόσφατο άρθρο του Hirose (2005). 

Συγκεκριµένα, εξετάζεται µε λεπτοµέρεια η επίδραση της βαθυµετρίας στην πρόβλεψη 

των ρευµάτων στα στενά Tsushima της Κορέας. Για την αριθµητική προσοµοίωση της 

ροής εφαρµόζονται τέσσερις διαφορετικές βαθυµετρίες οι οποίες έχουν καταγραφεί µε 

τέσσερις, αντίστοιχα, σύγχρονες µεθόδους απεικόνισης και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν για τις ταχύτητες των ρευµάτων στη θέση του στενού αποκλίνουν από τις 

µετρήσεις πεδίου, αλλά παρουσιάζουν και διαφορές µεταξύ τους. Φαίνεται, λοιπόν ότι ο 

σωστός καθορισµός της βαθυµετρίας αποτελεί κυρίαρχη παράµετρο, ίσως την πιο 

σηµαντική (Hirose, 2005), για την πιστή προσοµοίωση της ροής σε θέσεις στενών. 

Αντίθετα, η επίδραση της βαθυµετρίας φαίνεται να είναι µικρότερη στα ανοικτά και βαθιά 

νερά, όπου απλώς κανείς αρκείται στην παρατήρηση της δοµής της ροής. 
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6.3.5 Η Κατακόρυφη ∆οµή της Τύρβης 

6.3.5.1 Βαρότροπη, ανεµογενής κυκλοφορία 

Στην περίπτωση της ανεµογενούς κυκλοφορίας, χωρίς την δράση της παλίρροιας, η 

τύρβη γεννάται στην ελεύθερη επιφάνεια, λόγω της δράσης του ανέµου και διαχέεται προς 

τα βαθύτερα της υδάτινης στήλης. Ειδικότερα, στα ρηχά όταν το βάθος δεν υπερβαίνει τα 

10 m (µικρότερο από την κλίµακα µήκους του στρώµατος Ekman), η τύρβη για µέσες 

εντάσεις ανέµου "καταφέρνει" να φτάσει µέχρι τον πυθµένα. Έτσι, το τυρβώδες ιξώδες 

εµφανίζει παραβολική συµπεριφορά κατά το ύψος της υδάτινης στήλης µε τη µέγιστη τιµή 

του να παρατηρείται στο µέσον του βάθους ροής, όπως στην περίπτωση της τυρβώδους, 

βαρυτικής ροής σε ανοικτούς αγωγούς. Στα βαθιά, όπου παρατηρείται η ανάπτυξη του 

στρώµατος του Ekman, η τύρβη διαχέεται από την ελεύθερη επιφάνεια και σταµατά σε ένα 

ορισµένο βάθος όπου µηδενίζεται ακολουθώντας την µείωση της έντασης των ανεµογενών 

ρευµάτων κατά το βάθος λόγω της διαµόρφωσης της σπείρας του Ekman, Σχ. 6.32. 

 

 
Σχήµα 6.32 Τοµή κατά το βάθος στον Πατραϊκό κόλπο όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

από την ελεύθερη επιφάνεια έως τον πυθµένα, για τη µόνιµη κατάσταση της ροής. Η ροή 

προκαλείται αποκλειστικά από τη δράση δυτικού ανέµου ταχύτητας 4 ms-1. 
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6.3.5.2 Βαρότροπη, παλιρροϊκή κυκλοφορία χωρίς τη δράση του ανέµου 

Στην περίπτωση της παλιρροϊκής, βαρότροπης κυκλοφορίας χωρίς τη δράση του 

ανέµου (συνθήκες άπνοιας), η τύρβη γεννάται στον πυθµένα λόγω της δράσης της 

παλίρροιας και διαχέεται προς την ελεύθερη επιφάνεια. Στα πολύ ρηχά όπου το βάθος δεν 

υπερβαίνει τα 10 m η δοµή του τυρβώδους ιξώδους εµφανίζει παραβολική συµπεριφορά 

µε µέγιστη τιµή στο µέσον του βάθους ροής. Στα µεγαλύτερα βάθη, η τύρβη διαχέεται 

προς την ελεύθερη επιφάνεια εµφανίζοντας τις µεγαλύτερες τιµές του τυρβώδους ιξώδους 

πλησίον του πυθµένα, Σχ. 6.33.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταση της τύρβης στην περιοχή ανάντη και κατάντη του 

στενού Ρίου-Αντιρρίου. Όπως είναι γνωστό η δράση της παλίρροιας προκαλεί αλλαγή στη 

διεύθυνση των ρευµάτων στη θέση του στενού. Η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

εµφανίζει παραβολική συµπεριφορά κατά το βάθος στα κατάντη της παλιρροϊκής ροής. Το 

παραβολικό αυτό προφίλ εναλλάσσεται ακολουθώντας την αλλαγή της διεύθυνσης των 

ρευµάτων στο στενό, Σχ. 6.34. 

 

 
Σχήµα 6.33 Τοµή κατά το βάθος στον Πατραϊκό κόλπο όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

από την ελεύθερη επιφάνεια έως τον πυθµένα. Η ροή προκαλείται αποκλειστικά από τη δράση 

της παλίρροιας χωρίς την επίδραση του ανέµου (συνθήκες άπνοιας). 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 6.34 Αλλαγή της έντασης της τύρβης µε την αλλαγή της διεύθυνσης των παλιρροϊκών ρευµάτων, στη 

θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Με IP2 ορίζεται κατά το βάθος ο άξονας του στενού, η θέση 

IP1 βρίσκεται µέσα στον Πατραϊκό κόλπο, ενώ η IP3 µέσα στον Κορινθιακό. 

 

6.3.5.3 Βαρότροπη, παλιρροϊκή κυκλοφορία υπό την ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού ή 

βορειοανατολικού ανέµου 

Η τύρβη στην περίπτωση αυτή γεννάται στην ελεύθερη επιφάνεια, λόγω της δράσης 

του ανέµου, αλλά και από τον πυθµένα, λόγω της δράσης της παλίρροιας. Η τύρβη 

διαχέεται απρόσκοπτα από την ελεύθερη επιφάνεια προς τον πυθµένα, καθώς και από τον 

πυθµένα προς τα ανώτερα στρώµατα της υδάτινης στήλης. Έτσι, η κατανοµή του 

τυρβώδους ιξώδους εµφανίζει παραβολική συµπεριφορά λαµβάνοντας τη µέγιστη τιµή στο 

µέσον του βάθους ροής, Σχ. 6.35.  
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Σχήµα 6.35 Τοµή κατά το βάθος στον Πατραϊκό κόλπο όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

από την ελεύθερη επιφάνεια έως τον πυθµένα. Η ροή προκαλείται από τη συνδυασµένη δράση 

της παλίρροιας και του ανέµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον 

Πατραϊκό Κόλπο 
 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται αριθµητικά η βαροκλινής κυκλοφορία στον Πατραϊκό 
κόλπο. Αρχικά γίνεται ανασκόπηση στοιχείων στρωµάτωσης από προγενέστερες σχετικές 
µελέτες, ερευνητικά προγράµµατα, ανακοινώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές, και στη 
συνέχεια αξιοποιούνται στοιχεία για την αριθµητική προσοµοίωση της καλοκαιρινής 
κυκλοφορίας των υδάτων στη λεκάνη του Πατραϊκού. Για τις αριθµητικές προσοµοιώσεις 
αξιοποιούνται καταγραφές κυρίως θερµικής στρωµάτωσης µε βάση τις µετρήσεις 
Παπαηλιού (1982). Επιλέγεται η δοµή της στρωµάτωσης που αναπτύσσεται την περίοδο 
του Ιουνίου 1982 ως χαρακτηριστική της θερινής περιόδου που εµφανίζει οµοιόµορφη 
ανάπτυξη σε όλη τη λεκάνη του Πατραϊκού. Μελετάται η ανεµογενής κυκλοφορία, η 
παλιρροϊκή καθώς και η συνδυασµένη δράση ανέµου-παλίρροιας στον Πατραϊκό κόλπο. 
Όπως και στην περίπτωση της βαρότροπης κυκλοφορίας, φαίνεται η δράση της παλίρροιας 
να επηρεάζει ελάχιστα τις ακτές του κόλπου, οι οποίες πλήττονται κυρίως από ισχυρούς 
βορειοανατολικούς ή νοτιοδυτικούς ανέµους που πνέουν στην περιοχή. Έτσι, τα 
παλιρροϊκά ρεύµατα καθορίζουν την κυκλοφορία των υδάτων στο κύριο σώµα του κόλπου 
και στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, ενώ η ανεµογενής ροή είναι καθοριστική κοντά στις ακτές 
καταστρέφοντας το θερµοκλινές. Στην περίπτωση της ανεµογενούς ροής τα ρεύµατα κατά 
το βάθος σταµατούν στην έναρξη του θερµοκλινούς, για τη µέση ένταση ανέµου, ενώ η 
ένταση της τύρβης περιορίζεται στο καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου, µε 
µηδενισµό της στη ζώνη του θερµοκλινούς. Επιπλέον, η δράση νοτιοδυτικού ανέµου 
συνδέεται µε την παρουσία αναβλύσεων (upwelling) στις βόρειες ακτές του κόλπου της 
Ναυπάκτου και στα βορειοδυτικά του Πατραϊκού κόλπου, στο µέτωπο της Λ/Θ του 
Μεσολογγίου. Αναβλύσεις εντοπίζονται και νοτιοδυτικά του Ρίου, µπροστά από την πόλη 
των Πατρών, για την περίπτωση βορειοανατολικού ανέµου. Στο στενό Ρίου-Αντιρρίου η 
δράση του ανέµου, αλλά και η παλίρροια οδηγούν στη γένεση εσωτερικών κυµάτων, τα 
οποία προκαλούν κατακόρυφη κυκλοφορία. Έτσι, ψυχρά ύδατα εισέρχονται υπο-
επιφανειακά στον Πατραϊκό κόλπο από τον ψυχρότερο Κορινθιακό, ενώ θερµά ύδατα 
ανταλλάσσονται επιφανειακά από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό κόλπο, λόγω της 
δράσης Ν∆ ανέµων. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα για τη δοµή της ροής που προκύπτουν 
από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις πιστοποιούνται µε βάση παρατηρήσεις (Παπαηλιού, 
1982), καθώς και δορυφορικές θερµικές φωτογραφίες (Lascaratos et al., 1989; 
Χατζηθεοδώρου et al., 1992) της περιόδου 1981-82. 
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7. ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΟΚΛΙΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ 

ΚΟΛΠΟ 

7.1 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Στα εύκρατα γεωγραφικά πλάτη, καθώς ο ήλιος θερµαίνει την επιφάνεια των 

εσωτερικών (λίµνες, ταµιευτήρες) και παράκτιων υδάτων, δηµιουργεί ένα θερµό και 

λιγότερο πυκνό επιφανειακό στρώµα µε σχετικά οµοιόµορφη θερµοκρασία, το επιλίµνιο. 

Πρόκειται για το επιφανειακό νερό (και αυτό που βρίσκεται σε µικρό βάθος από την 

επιφάνεια) που δέχεται άµεσα τις επιδράσεις από τις µεταβολές των µετεωρολογικών 

συνθηκών (εποχικών ή ηµερήσιων) και του ανέµου. Όταν η υδάτινη στήλη είναι ευσταθής, 

το νερό στο επιλίµνιο είναι συνήθως θερµότερο από αυτό των υποκείµενων στρωµάτων. 

Κατά τη χειµερινή ωστόσο περίοδο και όταν η θερµοκρασία των υδάτων πέσει κάτω από 4 
οC περίπου, το επιλίµνιο µπορεί να είναι ψυχρότερο από τα υποκείµενα στρώµατα, των 

οποίων η θερµοκρασία παραµένει σχεδόν σταθερή. 

Κάτω από το επιλίµνιο, βρίσκεται ένα πυκνότερο, ψυχρότερο και “αδιατάραχτο” 

στρώµα, το υπολίµνιο. Πρόκειται για το κατώτερο, βαρύτερο και ψυχρότερο στο 

µεγαλύτερο διάστηµα του έτους στρώµα των υδάτινων σωµάτων που χαρακτηρίζεται 

συνήθως από χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου. Λόγω ανώµαλης διαστολής 

και µεγάλης θερµοχωρητικότητας του νερού, κατά τους ψυχρούς µήνες του έτους εάν η 

θερµοκρασία των επιφανειακών υδάτων πέσει κάτω από τους 4 οC περίπου, η 

θερµοκρασία στο υπολίµνιο διατηρείται σταθερή και σε πολύ µεγάλα βάθη δεν 

µεταβάλλεται, παραµένοντας έτσι υψηλότερη από αυτή του επιλιµνίου. 

Στην ανώτερη περιοχή του υπολίµνιου, εκεί όπου διαχωρίζεται το επιλίµνιο από το 

υπολίµνιο, υπάρχει ένα στρώµα απότοµης ελάττωσης της θερµοκρασίας µε το βάθος, το 

µεσολίµνιο. Το σηµείο του µεσολιµνίου όπου η βαθµίδα της θερµοκρασίας έχει τη µέγιστη 

τιµή της ονοµάζεται θερµοκλινές. Αν και ο όρος θερµοκλινές συχνά χρησιµοποιείται ως 

συνώνυµο του µεσολιµνίου, στην πραγµατικότητα αντιστοιχεί στην επιφάνεια µε το 

µεγαλύτερο ρυθµό µείωσης της θερµοκρασίας σε σχέση µε το βάθος, Σχ.7.1. 

Η αλλαγή της πυκνότητας του νερού στο µεσολίµνιο λειτουργεί σαν ένας φυσικός 

φραγµός που εµποδίζει την ανάµιξη του νερού των ανώτερων και των βαθύτερων 

στρωµάτων για αρκετούς µήνες κι εµποδίζει τη µεταφορά του διαλυµένου οξυγόνου και 

των θρεπτικών συστατικών από το επιλίµνιο στο υπολίµνιο. 
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Σχήµα 7.1. ∆οµή Θερµικής στρωµάτωσης στη διάρκεια του καλοκαιριού (Horne and Goldman, 1994) 

 

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα δεν παρατηρείται θερµική στρωµάτωση, γιατί στην 

περίοδο αυτή το νερό πλησίον της επιφάνειας ψύχεται συνεχώς, γίνεται βαρύτερο και 

κάποτε βυθίζεται, ενώ η ανάµιξη που ακολουθεί επαυξάνεται λόγω της ταυτόχρονης 

δράσης των ισχυρών ανέµων, και έτσι ουσιαστικά το νερό γίνεται οµογενές από άποψη 

θερµοκρασίας καθ’ όλη την υδάτινη στήλη. 

Το καλοκαίρι, όµως, τα νερά θερµαίνονται λόγω της απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας και σαν ελαφρύτερα παραµένουν στην επιφάνεια, οπότε δεν γίνεται ανάµιξη 

των επιφανειακών µε τα βαθύτερα στρώµατα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται σαφώς το 

φαινόµενο της θερµικής στρωµάτωσης µε έντονη παρουσία του θερµοκλινούς. 

Στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, λόγω της µειωµένης 

ηλιακής ακτινοβολίας και της αυξηµένης νυχτερινής απώλειας θερµότητας, η 

θερµοκρασία του επιλίµνιου ελαττώνεται πλησιάζοντας τη θερµοκρασία του υπολίµνιου 

οπότε είναι δυνατή η πλήρης ανάµιξη των υδάτων µε τη βοήθεια του ανέµου. Ειδικότερα, 

στις αρχές του χειµώνα η ζώνη του θερµοκλινούς µετατοπίζεται, συνήθως, σε πολύ µεγάλο 

βάθος µέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάµιξη σε όλη την υδάτινη στήλη. 

Την άνοιξη, εξαιτίας της αλλαγής των µετεωρολογικών συνθηκών, τα παγωµένα 

επιφανειακά νερά θερµαίνονται και αρχικά εξισώνονται θερµοκρασιακά µε τα νερά του 

υπολίµνιου, που συνήθως διατηρούν µια σχετικά σταθερή θερµοκρασία κατά τον ετήσιο 

κύκλο. Η περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας τους επόµενους µήνες επιφέρει έναν νέο 

κύκλο που ολοκληρώνεται µε την καλοκαιρινή στρωµάτωση. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα υδάτινα οικοσυστήµατα ένα µεγάλο µέρος της 

απορροφούµενης ηλιακής ακτινοβολίας µετατρέπεται σε θερµότητα αυξάνοντας τη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 215 -

θερµοκρασία του νερού. Ωστόσο συνεισφορά θερµότητας στο νερό, σε µικρότερα όµως 

µεγέθη, µπορεί να γίνει και από τον αέρα, το ίζηµα και τις γειτονικές χερσαίες εκτάσεις. 

Το βάθος µέχρι το οποίο γίνεται η επιφανειακή ανάµιξη του νερού εξαρτάται εν µέρει από 

την έκθεση του υδάτινου συστήµατος στον άνεµο, και συγκεκριµένα από την διάρκεια και 

την ένταση του ανέµου. 

Εκτός από την θερµοκρασιακή κατανοµή κατά το βάθος, άλλη βασική παράµετρος 

που επηρεάζει τη µεταβολή της πυκνότητας στη στήλη του νερού είναι η κατανοµή της 

αλατότητας. Το θαλασσινό νερό περιέχει διαλυµένα άλατα και ιόντα σε διάφορες 

ποσότητες µε κυρίαρχα τα ιόντα Νατρίου και Χλωρίου. H αλατότητα (Salinity S) είναι η 

συνολική ποσότητα (σε γραµµάρια) ανόργανων αλάτων που περιέχονται σε 1000 

γραµµάρια θαλασσινού νερού. Ανοιχτά στους Ωκεανούς, η τιµή της αλατότητας στην 

επιφάνεια καθορίζεται από το ισοζύγιο βροχόπτωση - εξάτµιση και παρουσιάζει 

διακύµανση µόνο ως προς το γεωγραφικό πλάτος, µε µέση τιµή περίπου 35ο/οο. Σε 

κλειστές θάλασσες όµως, και κυρίως στο παράκτιο σύστηµα, οι διακυµάνσεις της 

αλατότητας είναι πολύ σηµαντικές, κυρίως λόγω των ποταµών και των πηγών γλυκού 

νερού. 
 

7.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ (1982) 

Στοιχεία για τη δοµή της στρωµάτωσης στον Πατραϊκό κόλπο δίδονται κυρίως από 

την Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1982). ∆εδοµένου ότι η έκθεση αυτή δεν έχει 

δηµοσιευτεί, συνοψίζουµε εδώ ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατά της. Για τη µελέτη των 

θερµοκρασιών, αλατοτήτων και πυκνοτήτων του θαλασσινού νερού του Πατραϊκού, 

διεξήχθησαν τέσσερις αποστολές την περίοδο 1981-82 ώστε να καλυφθούν όλες οι εποχές 

του χρόνου και να γίνει ο προσδιορισµός των µεταβολών και των κατανοµών των φυσικών 

ιδιοτήτων του νερού στον κόλπο κατά τη διάρκεια του έτους. Οι αποστολές έγιναν την 

περίοδο Αυγούστου (31/7-12/8/1981), Νοεµβρίου (3/11-20/11/1981), Μαρτίου (27/-

30/3/1982) και Ιουνίου (16/6-19/6/1982), ενώ µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά µέσο 

όρο σε 55 υδρογραφικούς σταθµούς. Ωστόσο, στην Τεχνική Έκθεση Παπαηλιού (1982), 

δίδονται οι κατανοµές θερµοκρασίας και αλατότητας κατά το βάθος σε χαρακτηριστικούς 

µόνον σταθµούς στον Πατραϊκό κόλπο. Επιπλέον, όµως, κατασκευάζονται και σύνθετες 

τοµές θερµοκρασίας, αλατότητας και πυκνότητας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και 

από τα βόρεια προς τα νότια του κόλπου δίδοντας µια εµπεριστατωµένη περιγραφή της 
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δοµής της στρωµάτωσης, θερµικής και αλατοτήτων, για όλες τις περιόδους του έτους σε 

ολόκληρο το σώµα του Πατραϊκού κόλπου.  

Με βάση τις κατανοµές των φυσικών παραµέτρων που περιγράφονται στις διατοµές 

προκύπτει γενικά διαφορετικό καθεστώς στρωµάτωσης για κάθε χαρακτηριστική περίοδο 

του έτους.  

 

7.2.1 Θερµική Στρωµάτωση  

Σύµφωνα µε την έκθεση Παπαηλιού (1982), την περίοδο Αυγούστου, στο βόρειο 

Πατραϊκό κόλπο η θερµοκρασία ελαττώνεται συνεχώς από την επιφάνεια µέχρι ένα βάθος 

60 έως 70 m. Από το βάθος των 70 m και κάτω, εφόσον βέβαια στον υδρογραφικό σταθµό 

το βάθος του νερού υπερβαίνει τα 70 m, η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. Σε τυπικούς 

σταθµούς στο βόρειο Πατραϊκό η επιφανειακή θερµοκρασία είναι µεταξύ 22,5 και 24 οC 

και µειώνεται συνεχώς και σταθερά στους 14 έως 15 οC σε ένα βάθος 60-70 m. Κάτω από 

το βάθος των 70 m η θερµοκρασία παραµένει σταθερή και κυµαίνεται από 13,5-14 οC. Στο 

νότιο και κεντρικό Πατραϊκό, η θερµοκρασία συνήθως παραµένει σταθερή στα πρώτα 5 

έως 10 m. Από το βάθος των 10 m µέχρι και ένα βάθος 20 m η θερµοκρασία µειώνεται 

πολύ απότοµα. Μετά το βάθος των 20 m και µέχρι τα 50 m η πτώση µειώνεται σηµαντικά. 

Από το βάθος των 60 m και κάτω η θερµοκρασία σταθεροποιείται. Σε όλους τους 

σταθµούς του νότιου Πατραϊκού η επιφανειακή θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 22,5 έως 

24 οC και παραµένει η αυτή περίπου για ένα βάθος 5 έως 10 m. Από το βάθος των 10 m 

µέχρι και τα 20 m η θερµοκρασία πέφτει από 22-23 οC σε 17-18 οC. Η παραπάνω 

µεταβολή της θερµοκρασία δηλώνει την ύπαρξη έντονου θερµοκλινούς σε ένα βάθος από 

10 έως 20 m. Από τα βάθη των 20 m η ελάττωση της θερµοκρασίας συνεχίζεται µέχρι τα 

50 m, αλλά µε µειωµένο ρυθµό. Από το βάθος των 50 m αποκτά µια σταθερή τιµή γύρω 

στους 15 οC. Με βάση τις καταγραφές των θερµοκρασιακών µεταβολών µε το βάθος 

συµπεραίνεται ότι ο Πατραϊκός κόλπος την περίοδο του Αυγούστου µπορεί να διακριθεί 

σε δύο περιοχές, στον Βόρειο Πατραϊκό και στον Νότιο Πατραϊκό όπου επικρατεί ισχυρή 

στρωµάτωση µε έντονο θερµοκλινές. 

Με βάση τις σύνθετες τοµές θερµοκρασίας που κατασκευάστηκαν, για την περίοδο 

του Αυγούστου, προκύπτουν επιπλέον συµπεράσµατα, κυρίως για τη δοµή της 

κυκλοφορίας των υδάτων. Παρατηρώντας τις τοµές της θερµοκρασίας από τα νότια προς 

τα βόρεια του κόλπου, φαίνεται ότι στο δυτικό τµήµα των τοµών (άνοιγµα προς το Ιόνιο) 

υπάρχει ένα µέτωπο (front) που φαίνεται να είναι αποτέλεσµα της συνάντησης των θερµών 
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νερών του Ιονίου µε το λιγότερο θερµό νερό του Πατραϊκού. Επιπλέον, φαίνεται ο 

Πατραϊκός να διαχωρίζεται στο νότιο τµήµα του σε τρία στρώµατα, το επιφανειακό 

πάχους 10 m  που είναι οµογενές, το στρώµα του έντονου θερµοκλινούς και ένα 

οµοιόµορφο βαθύ στρώµα που βρίσκεται κάτω από ένα µέσο βάθος 50 m. Αντίθετα, στο 

βόρειο τµήµα του υπάρχουν µόνο δύο στρώµατα. Ένα επιφανειακό µέχρι ένα βάθος 60 m 

και ένα υποεπιφανειακό κάτω από τα 60 m. Η µετάβαση από το ένα στρώµα στο άλλο 

είναι βαθµιαία και όχι απότοµη. 

Την περίοδο του Νοεµβρίου, επικράτησαν κατά την διάρκεια των µετρήσεων 

προβλήµατα κακών καιρικών συνθηκών µε ισχυρούς ανέµους, βροχοπτώσεις και έντονη 

πτώση της θερµοκρασίας. Συγκεκριµένα, µια κακοκαιρία 12 ηµερών µε συνεπακόλουθο 

την πτώση της θερµοκρασίας του αέρα κατά 7 οC (από 20 σε 13 οC), ισχυρούς ανέµους (9 

έως 11 m/s) και ισχυρή βροχόπτωση (100 mm), µετέβαλλε το καθεστώς των καλοκαιρινών 

συνθηκών, δηµιουργώντας την έναρξη ενός καινούργιου καθεστώτος που χαρακτηρίζει τη 

χειµερινή περίοδο. Το καθεστώς αυτό χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός οµογενούς 

στρώµατος από την επιφάνεια µέχρι σχεδόν τον πυθµένα, που θα λάβει πλήρη ανάπτυξη 

και οµογενοποίηση της υδάτινης στήλης κατά τους επόµενους χειµερινούς µήνες. 

Την περίοδο του Μαρτίου, σε όλους τους σταθµούς η θερµοκρασία παραµένει 

σταθερή από την επιφάνεια ως τον πυθµένα και κυµαίνεται από 13 έως 12 οC. Η ύπαρξη 

επιφανειακής αυξηµένης ελαφρώς θερµοκρασίας, λόγω της ανοιξιάτικης καλοκαιρίας 

κάποιων ηµερών είναι αρκετά µικρή, και η διαφορά θερµοκρασίας από την επιφάνεια στον 

πυθµένα δεν υπερβαίνει στους περισσότερους σταθµούς τους 0,4 οC. Με βάση τις 

παρατηρήσεις που προκύπτουν από την µελέτη των σύνθετων τοµών θερµοκρασίας, σε 

ολόκληρο τον κόλπο, φαίνεται ότι από θερµοκρασιακής πλευράς ο Πατραϊκός κόλπος της 

περίοδο του Μαρτίου είναι τελείως οµοιογενής. Τόσο κατά την κατακόρυφη όσο και κατά 

την οριζόντια διεύθυνση τα νερά στον Πατραϊκό κόλπο έχουν υποστεί πλήρη µίξη και 

παρουσιάζεται σαν µια οµοιογενής υδάτινη µάζα. 

Την περίοδο του Ιουνίου, σε όλους σχεδόν τους σταθµούς η θερµοκρασία παραµένει 

σταθερή στα πρώτα περίπου 10 έως 15 m. Από το βάθος των 15 m και µέχρι το βάθος 

περίπου 24 m η θερµοκρασία µειώνεται πολύ απότοµα. Μετά το βάθος των 25 m και µέχρι 

τα 60 m, η πτώση συνεχίζεται αλλά ο ρυθµός µεταβολής βρίσκεται σηµαντικά µειωµένος. 

Από το βάθος των 60 m και κάτω η θερµοκρασία σταθεροποιείται. Σε όλους γενικά τους 

σταθµούς η επιφανειακή θερµοκρασία είναι µεταξύ 21 και 22 οC και παραµένει η αυτή 

(µόνο ελαφρά µειώνεται) για ένα βάθος 10 έως 15 m. Από το βάθος των 15 m και µέχρι τα 
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25 m η θερµοκρασία πέφτει από 21 σε 16 οC (∆Τ1 ≈ 5 οC). Η έντονη αυτή µεταβολή της 

θερµοκρασίας δηλώνει την ύπαρξη έντονου θερµοκλινούς σε ένα βάθος από 15 έως 25 m. 

Από το βάθος των 25 m η ελάττωση της θερµοκρασίας συνεχίζεται µέχρι τα 60 m (∆Τ2 ≈ 3 
οC). Από το βάθος των 60 m µέχρι τον πυθµένα η θερµοκρασία αποκτά µια σχεδόν 

σταθερή τιµή από 12,5 έως 13 οC. Με βάση στοιχεία από τις σύνθετες τοµές 

θερµοκρασίας, φαίνεται ότι τον Ιούνιο ολόκληρος ο Πατραϊκός κόλπος διακρίνεται σε τρία 

στρώµατα. Το επιφανειακό στρώµα πάχους 10 έως 15 m που είναι σχεδόν οµοιογενές, το 

στρώµα του θερµοκλινούς και ένα οµοιόµορφο βαθύ στρώµα που βρίσκεται κάτω από ένα 

µέσο βάθος 50 m.  

Μια σύγκριση µεταξύ των σύνθετων κατακόρυφων τοµών θερµοκρασίας της περιόδου 

Αυγούστου και Ιουνίου 1982, όπου ο Πατραϊκός κόλπος εµφανίζει στρωµάτωση, δείχνει 

ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές οδηγώντας σε δυο διαφορετικές δοµές της θερµικής 

στρωµάτωσης στην υδάτινη στήλη κατά την περίοδο του έτους. Την περίοδο του Ιουνίου 

το θερµοκλινές είναι ανεπτυγµένο σε ολόκληρο τον Πατραϊκό κόλπο, ενώ την περίοδο του 

Αυγούστου το θερµοκλινές υπό την έντονη µορφή του παρατηρείται µόνο στον νότιο 

Πατραϊκό. Επιπλέον, ένα µέτωπο που παρατηρήθηκε στην περίοδο του Αυγούστου στην 

περιοχή της Μαυροµύτης (δυτικός Πατραϊκός – άνοιγµα προς το Ιόνιο), δεν 

παρατηρήθηκε στην περίοδο του Ιουνίου, όπου τα νερά στον κόλπο φαίνεται να 

παρουσιάζουν όµοια θερµοκρασιακή δοµή καθ’ όλη την υδάτινη στήλη. 

Από την σύγκριση των οριζόντιων κατανοµών της θερµοκρασίας παρατηρείται ότι η 

κατανοµή της θερµοκρασίας στα 20 m στον Πατραϊκό κόλπο φαίνεται ότι επηρεάζεται από 

τα ψυχρά νερά του Κορινθιακού κόλπου που εισέρχονται στον Πατραϊκό και φθάνουν στο 

ύψος της Πάτρας κατά µήκος µιας γραµµής διευθύνσεως Β-Ν. Οι θερµοκρασίες στο 

βόρειο και νότιο Πατραϊκό είναι σχεδόν ίδιες, σε αντίθεση µε την περίοδο Αυγούστου 

όπου ο βόρειος Πατραϊκός είναι σαφέστερα θερµότερος του νοτίου Πατραϊκού. 

 

7.2.2 Κατανοµή Αλατότητας 

Στην έκθεση Παπαηλιού (1982) αναφέρονται και εκτενείς µετρήσεις αλατότητας. Οι 

ίδιοι σταθµοί για τους οποίους εξετάστηκε η κατανοµή της θερµοκρασίας κατά το βάθος, 

αξιοποιήθηκαν και για την µελέτη της αλατότητας, ενώ κατασκευάστηκαν, αντίστοιχα, 

κατακόρυφες και οριζόντιες τοµές αλατότητας σε όλη τη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου.  

Την περίοδο του Αυγούστου, σε όλους γενικά τους σταθµούς παρατηρείται αύξηση 

της αλατότητας µε το βάθος ενώ σε κάποιους σταθµούς φαίνεται µετά το βάθος των 20 m, 
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περίπου, η τιµή της αλατότητας να σταθεροποιείται. Με βάση τις σύνθετες κατακόρυφες 

τοµές αλατότητας φαίνεται ότι µια θαλασσινή µάζα µε υψηλότερη αλατότητα εισέρχεται 

από το Ιόνιο Πέλαγος και κατευθύνεται προς τα ανατολικά του κόλπου σαν 

υποεπιφανειακό στρώµα. Ειδικότερα, φαίνεται να υπάρχει ένα µέτωπο αλατότητας στα 

δυτικά το οποίο συµπίπτει ακριβώς µε το µέτωπο που προσδιορίστηκε από τη µελέτη των 

τοµών της θερµοκρασίας. Οι αλατότητες είναι χαµηλότερες κοντά στις βόρειες και νότιες 

ακτές του Πατραϊκού και υψηλότερες στο κέντρο του. Επιπλέον, επειδή οι ισόαλες 

κλείνουν προς την πλευρά των ακτών υποδηλώνουν ότι ακόµα και το καλοκαίρι υπάρχει 

µια διάχυση γλυκών υδάτων µέσω των αλουβιακών κροκαλοπαγών που επεκτείνονται και 

υποθαλασσίως. Από την µελέτη των οριζοντίων τοµών αλατότητας στα βάθη 20 και 40 m, 

φαίνεται ότι τα νερά του Ιονίου και του Κορινθιακού διεισδύουν στον Πατραϊκό 

υποεπιφανειακώς και από τους δύο διαύλους. Ωστόσο, την περίοδο αυτή οι τιµές της 

αλατότητας στη στήλη του νερού δεν µεταβάλλονται περισσότερο από 0,5 ο/οο, µε τυπικές 

τιµές από 36 έως 36,5 ο/οο στην επιφάνεια και στον πυθµένα, αντίστοιχα. 

Την περίοδο του Νοεµβρίου, η αλατότητα φαίνεται να παρουσιάζει µια οµοιόµορφη 

σχεδόν κατανοµή κατά το βάθος δίχως αξιόλογες µεταβολές. Ειδικότερα, πριν και µετά 

την κακοκαιρία του Νοεµβρίου παρατηρείται µια µεταβολή στην τιµή της αλατότητας 

περίπου 1ο/οο, η οποία επηρεάζει την κατανοµή αλατότητας οµοιόµορφα σε όλη την 

υδάτινη στήλη. Τυπικές τιµές αλατότητας για την περίοδο του Νοεµβρίου είναι 36 ο/οο, 

πριν την κακοκαιρία και 37 ο/οο µετά, σταθερή καθ’ όλη την υδάτινη στήλη. 

Την περίοδο του Μαρτίου, όπου ο Πατραϊκός δεν εµφανίζει θερµική στρωµάτωση, 

παρατηρείται σχεδόν η ίδια τιµή αλατότητας από την επιφάνεια έως τον πυθµένα. Η 

µεταβολή αλατότητας στην υδάτινη στήλη κυµαίνεται από 0,2 έως 0,4 ο/οο, µε τυπική τιµή 

38,5 ο/οο. 

Τον Ιούνιο, η αλατότητα µεταβάλλεται ελαφρώς µε το βάθος από 38,2 έως 38, 9 ο/οο. 

Το εύρος διακυµάνσεως σε κάθε σταθµό κυµαίνεται από 0,3 έως 0,6 ο/οο. Όπως και στην 

περίοδο του Αυγούστου, αλλά σε µικρότερο βαθµό, οι οριζόντιες κατανοµές αλατότητας 

στα 20 m δείχνουν ότι νερό από τα ανατολικά (Κορινθιακός κόλπος) διεισδύει στο βόρειο 

τµήµα του Πατραϊκού, ενώ στο νότιο τµήµα έχουµε διείσδυση νερού από τα δυτικά (Ιόνιο 

πέλαγος). Ωστόσο, οι παρατηρήσεις αυτές δεν είναι τόσο εµφανείς όπως στο καθεστώς 

στρωµάτωσης του Αυγούστου. 

Συνεπώς, αξιοποιώντας τις µετρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση Παπαηλιού 

(1982), ως γενική παρατήρηση, µε βάση τις κατανοµές αλατότητας τόσο κατά το βάθος 
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όσο και κατά την οριζόντια διεύθυνση, προκύπτει ότι οι µεταβολές αλατότητας για κάθε 

περίοδο είναι αρκετά µικρές (< 0,5 ο/οο ) στην υδάτινη στήλη, καθώς και από σηµείο σε 

σηµείο στην οριζόντια διεύθυνση του κόλπου. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιρροή της 

µεταβολής αλατότητας είναι πολύ µικρή στην κατανοµή της πυκνότητας στην υδάτινη 

στήλη, η οποία καθορίζεται κυρίως από την µεταβολή της θερµοκρασίας (Fischer et al., 

1979)*. Εποµένως, υπ’ αυτές τις συνθήκες µιλάµε κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, για 

θερµική στρωµάτωση που καθορίζει και την µεταβολή των πυκνοτήτων στο ύψος της 

στήλης του νερού στα ύδατα του Πατραϊκού κόλπου. 

 

7.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ  

Οι Lascaratos et al. (1989) και Χατζηθεοδώρου et al. (1992), µελέτησαν σειρά 

θερµικών δορυφορικών φωτογραφιών, ΝΟΟΑ-6 και ΝΟΟΑ-7, που κάλυπταν τις περιοχές 

Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου για την περίοδο από τον Ιούνιο του 1981 έως τον 

Νοέµβριο του 1982 (18 µήνες). Συµπεράσµατα για την κυκλοφορία των υδάτων και την 

δοµή της επιφανειακής θερµοκρασίας εξήχθησαν αποκλειστικά για τις καλοκαιρινές 

περιόδους, όπου είναι δυνατόν να παρατηρηθούν µεταβολές της επιφανειακής 

θερµοκρασίας. Το χειµώνα η επιφανειακή θερµοκρασία των δύο κόλπων φαίνεται ότι είναι 

οµογενοποιηµένη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη µελέτη των δορυφορικών 

θερµοφωτογραφιών, για την καλοκαιρινή περίοδο, αξιοποιήθηκαν για τον έλεγχο των 

αριθµητικών προβλέψεων κατά την αριθµητική προσοµοίωση της βαροκλινούς 

κυκλοφορίας. 

 

7.3.1 Πεδίο Επιφανειακών Θερµοκρασιών στον Πατραϊκό Κόλπο 

Γενικά, σε όλη την περίοδο του έτους η επιφανειακή θερµοκρασία στον Πατραϊκό 

κόλπο είναι ίση ή µικρότερη της θερµοκρασίας που παρατηρείται στο ανοικτό όριο προς 

το Ιόνιο (Lascaratos et al., 1989). Οι διαφορές αυτές ελαχιστοποιούνται τους χειµερινούς 

µήνες και λαµβάνουν µέγιστες τιµές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Την καλοκαιρινή 

περίοδο παρατηρείται διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των βορίων και νοτίων ακτών του 

Πατραϊκού οφειλόµενη στην είσοδο µέσω των νοτίων ακτών θερµότερων νερών από το 
                                                 
* Με βάση απλοποιηµένα µοντέλα (Fischer et al., 1979) υπολογίστηκε η µεταβολή στην πυκνότητα του 
θαλασσινού νερού καθ’ ύψος της υδάτινης στήλης που προκαλείται από τη µέγιστη µεταβολή της 
αλατότητας κατά 0,6 ο/οο (π.χ. από 38,3-38,9 ο/οο), διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία (π.χ. 20 οC). Η 
µεταβολή της πυκνότητας υπολογίστηκε σε 0,45 kg/m3.  
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Ιόνιο. Θερµά ύδατα εισέρχονται στον κόλπο βόρεια του ακρωτηρίου Πάπας 

ακολουθώντας κυκλωνική κίνηση. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόµενο που παρατηρείται 

στις περισσότερες θερµικές φωτογραφίες, µε παρουσία ψυχρότερων υδάτων στις Βόρειο 

Βορειοδυτικές ακτές του κόλπου, µε τις ισόθερµες να κατευθύνονται σχεδόν παράλληλα 

στις ακτές και µεταβολές θερµοκρασίας που φτάνουν τους 2,5-3 οC, συγκρινόµενες µε τις 

θερµοκρασίες των νοτίων ακτών. Έτσι, θερµά ύδατα εισέρχονται από τις νότιες ακτές του 

Πατραϊκού κόλπου και εξέρχονται ψυχρότερα µέσω των βορείων ακτών του. Τα 

φαινόµενα αυτά συνδέονται µε την παρουσία δυτικών, νοτιοδυτικών ανέµων, που 

επικρατούν κυρίως στην περιοχή. Το καλοκαίρι (Ιούνιο) του 1982, µε βάση τα στοιχεία 

από τη µελέτη των θερµικών φωτογραφιών, οι µεταβολές θερµοκρασίας µεταξύ βορείων-

νοτίων ακτών ήταν από 1,5-3,5 οC.  

Στις αρχές του καλοκαιριού η επιφανειακές θερµοκρασίες διαµορφώνονται σαν 

“γλώσσες” ψυχρότερου ύδατος που κινούνται από τα βορειοδυτικά. Τα θερµότερα ύδατα 

εισέρχονται από το Ιόνιο ακολουθώντας το κυκλικό σχήµα των νοτίων ακτών µε φορά 

προς τα βορειοανατολικά. Ταυτόχρονα ένα ψυχρό επιφανειακό στρώµα εγκαθίσταται 

µόνιµα στο κέντρο του κόλπου διαµορφώνοντας διαφορές θερµοκρασίας από το κέντρο 

προς τις ακτές της τάξης του 0,5-2,5 οC, µε τις ισόθερµες να λαµβάνουν ένα καθαρά 

κλειστό κυκλικό σχήµα. Η δοµή αυτή διατηρείται ακόµα και στις θερµότερες ηµέρες του 

Αυγούστου οπότε, σύµφωνα µε τους Friligos et al. (1982), η επιφανειακή θερµοκρασία 

στον Πατραϊκό κόλπο κυµαίνονταν τον Αύγουστο του 1980 από 24,5-25,8 οC στην 

περιφέρεια του κόλπου έως 23,9 οC στο κέντρο διατηρώντας µια µεταβολή θερµοκρασίας 

από 0,5-2 οC.  

Επιπλέον, στην καλοκαιρινή περίοδο ψυχρά ύδατα εντοπίστηκαν δυτικά του 

Ακρωτηρίου Πάπας (στην είσοδο του κόλπου), καθώς και κοντά στις ακτές της Πάτρας, 

νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου του Ρίου. Η παρουσία ψυχρών υδάτων στις θέσεις αυτές 

συνδέονται µε την παρουσία βορείων, βορειοανατολικών ανέµων. 

 

7.3.2 Πεδίο Επιφανειακών Θερµοκρασιών στον Όρµο της Ναυπάκτου και το ∆υτικό 

Κορινθιακό 

Ο όρµος της Ναυπάκτου αποτελεί συνέχεια του Πατραϊκού κόλπου προς τα 

ανατολικά, µετά το στενό Ρίου-Αντιρρίου, συνδέοντας τον µε το βαθύτερο Κορινθιακό. 

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, του χειµώνα και της άνοιξης ο κόλπος της Ναυπάκτου 

εµφανίζεται ψυχρότερος κατά 0,5-1 οC, συγκρινόµενος µε την θερµοκρασία των δύο 
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γειτονικών κόλπων. Η θερµοκρασιακή αυτή διαφορά αποµειώνεται την περίοδο του 

καλοκαιριού, λόγω της παρουσίας θερµών υδάτινων µετώπων που εισρέουν επιφανειακά 

από τον Πατραϊκό κόλπο µέσω του στενού Ρίου-Αντιρρίου (Lascaratos et al., 1989).  

Εσωτερικά του όρµου, την θερινή περίοδο, παρατηρούνται διαφορές της επιφανειακής 

θερµοκρασίας, µε εµφάνιση ψυχρότερων υδάτων στις βόρειες ακτές του πλησίον του 

ακρωτηρίου στο Αντίρριο. Η παρουσία ψυχρών υδάτων στα βόρεια του κόλπου της 

Ναυπάκτου συµπίπτει µε την εµφάνιση ψυχρών νερών στις βόρειες ακτές και των δύο 

γειτονικών κόλπων. Συγκεκριµένα, ψυχρά ύδατα εµφανίζονται στις βορειοδυτικές ακτές 

του Κορινθιακού κόλπου και συγκεκριµένα από το ακρωτήριο του Μόρνου έως τον όρµο 

της Ερατεινής, καθώς και στο βορειοδυτικό τµήµα των ακτών του Πατραϊκού. Τα 

παραπάνω φαινόµενα συνδέονται µε την παρουσία νοτιοδυτικών ανέµων που δρουν από 

ώρες έως και ηµέρες. Η παρουσία ψυχρών υδάτων στον κόλπο της Ναυπάκτου προκαλεί 

διαφορές θερµοκρασίας µεταξύ βορείων-νοτίων ακτών της τάξης των 1,5-2 οC.  

 

7.3.3 Παρουσία Αναβλύσεων (upwelling) στον Πατραϊκό Κόλπο 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ίσως το πιο χαρακτηριστικό φαινόµενο που 

προκύπτει από τη µελέτη των δορυφορικών θερµοφωτογραφιών είναι η ύπαρξη συχνών 

επεισοδίων αναβλύσεων (upwelling) στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, του όρµου της 

Ναυπάκτου και του εγγύς Κορινθιακού. Το φαινόµενο αυτό αποδίδεται στη συχνή ύπαρξη 

ισχυρών ανέµων του δυτικού, νοτιοδυτικού τοµέα, οι οποίοι λόγω της ορογραφίας 

ενισχύονται µέσα στο δίαυλο Ρίου-Αντιρρίου και αποκτούν διεύθυνση κατάλληλη για 

δηµιουργία ανάβλυσης βαθύτερων και ψυχρότερων νερών στις βορειοδυτικές ακτές του 

Κορινθιακού κόλπου και του όρµου της Ναυπάκτου. Η συνήθης έκταση του µετώπου 

αυτών των ψυχρών αναβλύσεων είναι από το στενό Ρίου-Αντιρρίου µέχρι τον όρµο της 

Ερατεινής.  

Το καλοκαίρι του 1986 οι Χατζηθεοδώρου et al. (1992) κατέγραψαν τη δοµή της 

υδάτινης στήλης µε αυτογραφικό θερµίστορα (Thermistor-chain) και επαλήθευσαν τα 

συµπεράσµατα της µελέτης των δορυφορικών φωτογραφιών. Κατά την διάρκεια των 

µετρήσεων ήταν εµφανής η παρουσία αναβλύσεων, που εντοπίζονταν από την πολύ 

σηµαντική πτώση της επιφανειακής θερµοκρασίας που έφτανε ακόµα και τους 5-6 οC. 

Ταυτόχρονα, πραγµατοποιούνταν και µετρήσεις ανέµων στην περιοχή του Ρίου, που 

αποδείκνυαν ότι τα επεισόδια των αναβλύσεων στις βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου 

σχετίζονται µε την παρουσία νοτιοδυτικών ανέµων στην περιοχή.  
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Με βάση τις µετρήσεις προκύπτει ότι η πτώση της θερµοκρασίας στη θάλασσα, 

δηλαδή το φαινόµενο του upwelling, εµφανίζεται 2-8 ώρες µετά την πνοή ανέµων µε 

ένταση µεγαλύτερη των 5 ms-1. Η διάρκεια της πτώσης της θερµοκρασίας εξαρτάται 

άµεσα από την διάρκεια της Ν∆ συνιστώσας του ανέµου, καθώς και από την ένταση του. 

Έτσι, για την περίπτωση νοτιοδυτικού ανέµου που διαρκούσε περίοδο 4 ηµερών η 

αντίστοιχη διάρκεια πτώσης της θερµοκρασίας στη θάλασσα ήταν 3 ηµέρες. Ενώ για 

επεισόδιο ανέµου 1,5 ηµέρας, αντίστοιχα η διάρκεια πτώσης της θερµοκρασίας ήταν 1,5 

µέρα.  

Γενικά, η ολοκλήρωση της πτώσης της θερµοκρασίας γίνεται σε 1-3 ηµέρες από την 

έναρξη δράσης του ανέµου σε σχέση µε την αρχική της τιµή και µε βάση τα πέντε 

επεισόδια αναβλύσεων που καταγράφτηκαν βορειοανατολικά του ακρωτηρίου του 

Αντιρρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις µετρήσεις η θερµοκρασία πέφτει κατά 0,5 οC, 2-8 

ώρες από την έναρξη πνοής του ανέµου, ενώ µετά από 3 ηµέρες ολοκληρώνεται και 

σταθεροποιείται η πτώση της θερµοκρασίας για όλες τις µετρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν. Η µείωση της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 2-5,5 οC, και 

σταθεροποιείται, ανάλογα µε τα επεισόδια που καταγράφηκαν, µετά 1-3 ηµέρες από την 

έναρξη δράσης του ανέµου. 

Το παράλληλο προς τις ακτές ρεύµα που συνοδεύει το φαινόµενο των αναβλύσεων, 

δηλαδή το επονοµαζόµενο coastal jet, εντοπίζεται µε παρουσία ισχυρών ρευµάτων σε 

σταθµό πλησίον των βορείων ακτών του όρµου της Ναυπάκτου. Οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν από το ΕΚΘΕ την περίοδο από 26-06-1986 έως 29-07-1987, σε βάθος 

12 m από την ελεύθερη επιφάνεια. Την ίδια ακριβώς περίοδο πραγµατοποιήθηκαν και οι 

µετρήσεις θερµοκρασιών µε αυτογραφικό θερµίστορα που αναφέρονται παραπάνω. Είναι 

πραγµατικά εκπληκτική η σχέση ανάµεσα στο παράλληλο προς την ακτή ρεύµα και στην 

καµπύλη πτώσης της θερµοκρασίας, σε πλήρη συµφωνία µε θεωρητικές προβλέψεις. 

 

7.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Με βάση τις µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στη λεκάνη του Πατραϊκού 

κόλπου (Παπαηλιού, 1982) και αναφέρονται παραπάνω, κατασκευάστηκαν αρχικές και 

οριακές συνθήκες για την προσοµοίωση της βαροκλινούς κυκλοφορίας στη λεκάνη του 

Πατραϊκού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου ο κόλπος εµφανίζει στρωµάτωση και 

εποµένως κατακόρυφη µεταβολή πυκνοτήτων. 
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Στρωµάτωση στον Πατραϊκό κόλπο παρατηρείται για δύο περιόδους µετρήσεων, µε 

διαφορετική δοµή και ανάπτυξη κατά την κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση. Η 

στρωµάτωση του Αυγούστου µε διαφορετική κατακόρυφη δοµή στον βόρειο και νότιο 

Πατραϊκό, και η στρωµάτωση του Ιουνίου µε σταθερή δοµή κατά το βάθος και 

οµοιόµορφη κατανοµή σε ολόκληρο τον Πατραϊκό. Επιπλέον, την περίοδο του Ιουνίου 

παρατηρείται σταθερό και έντονο θερµοκλινές στο ίδιο σχεδόν ύψος της υδάτινης στήλης 

σε όλη την έκταση του κόλπου, ενώ µικρότερες ποσότητες υδάτων διαφορετικής 

αλατότητας και θερµοκρασίας ανταλλάσσονται µε το Ιόνιο πέλαγος, στα δυτικά και τον 

Κορινθιακό κόλπο, στα ανατολικά.  

Εποµένως, η στρωµάτωση που αναπτύσσεται στον κόλπο την περίοδο του Ιουνίου 

αποτελεί περισσότερο τυπική µορφή θερµικής στρωµάτωσης, η προσοµοίωση της οποίας 

µπορεί να οδηγήσει σε γενικότερα συµπεράσµατα για την δοµή της ροής και τα 

χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Την περίοδο του Ιουνίου παρατηρείται έντονο θερµοκλινές που 

διαιρεί κατά την κατακόρυφο τα νερά του Πατραϊκού σε τρεις σαφώς καθορισµένες ζώνες 

διαφορετικής πυκνότητας, που αναµένεται να επιδρούν ουσιωδώς στη γενική δοµή της 

κυκλοφορίας των υδάτων.  

Η αριθµητική προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων µε βάση την στρωµάτωση 

του Ιουνίου πραγµατοποιείται όπως ακριβώς και για την περίπτωση της βαρότροπης 

(χειµερινής) κυκλοφορίας, µε την διαφορά ότι για την προσοµοίωση της βαροκλινούς 

κυκλοφορίας η πυκνότητα εκφράζεται ως συνάρτηση της θερµοκρασίας και της 

αλατότητας και συνεπώς µεταβάλλεται τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την 

κατακόρυφη διεύθυνση. 

Για την κατασκευή των οριακών και αρχικών συνθηκών αξιοποιούνται µετρήσεις για 

την περίοδο του Ιουνίου (Παπαηλιού, 1982). Για τις αρχικές τιµές της προσοµοίωσης 

θεωρούµε µόνον µεταβολή θερµοκρασίας στην κατακόρυφη διεύθυνση, ενώ σταθερή τιµή 

αλατότητας λαµβάνεται για όλη την λεκάνη του Πατραϊκού και ίση µε 38,5 ο/οο (όπως π.χ. 

Vested et al. 1998 και Chen et al. 2005), που είναι η µέση τιµή αλατότητας µε ασθενείς 

διακυµάνσεις για την περίοδο του Ιουνίου. Στις θέσεις των ανοικτών ορίων, δυτικά και 

ανατολικά του κόλπου, εφαρµόζονται σταθερές ως προς το χρόνο οριακές συνθήκες µε 

κατανοµή κατά την κατακόρυφο της θερµοκρασίας, όπως αυτή προκύπτει από το Σχ. 7.2 

(µέσο τυπικό προφίλ). Η ίδια κατανοµή θερµοκρασιακής στρωµάτωσης δίδεται και ως 

αρχική συνθήκη κατά την εκκίνηση των αριθµητικών προσοµοιώσεων, σε ολόκληρο το 
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σώµα του Πατραϊκού κόλπου. Στο Σχ. 7.2 δίδονται µετρηµένες κατανοµές θερµικής 

στρωµάτωσης σε χαρακτηριστικούς σταθµούς στον Πατραϊκό κόλπο και επιλεγµένες 

θέσεις σε όλο το άνοιγµά του. Με βάση τις µετρήσεις αυτές, δεδοµένου ότι δεν 

παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στη δοµή της στρωµάτωσης στη λεκάνη του 

Πατραϊκού, κατασκευάζεται ένα τυπικό (µέσο) προφίλ για την περίοδο του Ιουνίου που θα 

χρησιµοποιηθεί κατά την διεξαγωγή των αριθµητικών προσοµοιώσεων.  
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Σχήµα 7.2. Κατανοµή Θερµικής στρωµάτωσης στον Πατραϊκό κόλπο για την περίοδο του Ιουνίου 1982 

(Παπαηλιού, 1982). Με κόκκινη έντονη γραµµή επιλέγεται ένα µέσο τυπικό προφίλ που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των προσοµοιώσεων. 

 

Το τυπικό προφίλ στρωµάτωσης που εµφανίζεται µε κόκκινη έντονη γραµµή στο Σχ. 

7.2 αναπαριστά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την στρωµάτωση του Ιουνίου 

στον Πατραϊκό κόλπο. Οµοιόµορφο σχεδόν επιφανειακό στρώµα πάχους ≈ 10 m µε µικρή 

µεταβολή της θερµοκρασίας, έντονο θερµοκλινές πάχους ≈ 15 m µε έντονη µεταβολής 

θερµοκρασίας (∆Τ)1 ≈ 5 οC, στρώµα µε σηµαντικά µειωµένο ρυθµό ελάττωσης 

θερµοκρασίας (∆Τ)2 ≈ 3 οC και πάχους 35 m και τέλος, µετά τα 60 m βάθος σταθερή τιµή 

θερµοκρασίας και ίση µε 13 οC.  

Στο Σχ. 7.3 δίδεται µια κατακόρυφη τοµή του Πατραϊκού κόλπου, ακολουθώντας 

κατά το δυνατόν την κύρια µισγάγγεια της λεκάνης του, όπου φαίνεται η κατανοµή της 

θερµοκρασίας των υδάτων κατά την εκκίνηση των προσοµοιώσεων, µε βάση το τυπικό 

προφίλ θερµικής στρωµάτωσης του Σχ. 7.2.  
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Σχήµα 7.3 Αρχική κατανοµή Θερµικής στρωµάτωσης στον Πατραϊκό κόλπο για την περίοδο του Ιουνίου 

1982, όπως διαµορφώνεται στο αριθµητικό µοντέλο. Στο άνω σχήµα δίδεται η ακριβής θέση της 

τοµής κατά το βάθος. 

 

Όσον αφορά τις αρχικές και οριακές συνθήκες για την κατανοµή της αλατότητας 

επιλέγεται σταθερή τιµή 38,5 ο/οο, ίση µε την µέση τιµή αλατότητας στη στήλη του νερού. 

Οι µικρές διακυµάνσεις αλατότητας που παρατηρούνται κατά το βάθος δεν επιφέρουν 

µεταβολές στην πυκνότητα, που καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τις µεταβολές της 

θερµοκρασίας. Πρόκειται, λοιπόν, για µεταβολές πυκνότητας που οφείλονται σε θερµική 

στρωµάτωση. 
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7.4.1 Μελέτη της Ανεµογενούς κυκλοφορίας 

Αρχικά µελετάται η επίδραση του ανέµου στην καλοκαιρινή κυκλοφορία των υδάτων 

του Πατραϊκού κόλπου, δίχως την επίδραση της παλίρροιας. Η µελέτη αυτή θα οδηγήσει 

σε γενικότερα συµπεράσµατα για τη δοµή της ανεµογενούς ροής, που θα αντιπαρατίθενται 

και θα συµπληρώνουν εκείνα που προέκυψαν στο Κεφάλαιο 5, για την χειµερινή 

(βαρότροπη) κυκλοφορία των υδάτων.  

Με βάση την εµπειρία της µελέτης της ανεµογενούς, οµογενούς ροής επιλέγεται η 

µελέτη της ανεµογενούς στρωµατοµένης ροής για την περίοδο του Ιουνίου, για δύο 

χαρακτηριστικές και επικρατέστερες διευθύνσεις ανέµου, νοτιοδυτική και 

βορειοανατολική. Όπως τη χειµερινή περίοδο έτσι και την καλοκαιρινή επικρατούντες 

είναι οι άνεµοι που δρουν κατά τον κύριο άξονα του κόλπου, µε διεύθυνση ανατολική, 

βορειοανατολική και δυτική, νοτιοδυτική, επηρεαζόµενοι κυρίως από την έντονη 

µορφολογία (ορογραφία) της περιοχής. Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται 

κατ’ αρχήν για άνεµο ταχύτητας 4 ms-1, που αποτελεί και την µέση ταχύτητα ανέµου για 

την περιοχή. 

Η διαµόρφωση και διακριτοποίηση του πεδίου επιλύσεως, οι θέσεις των ανοικτών 

ορίων καθώς και οι αρχικές και οριακές συνθήκες είναι ίδιες όπως ακριβώς και στην 

περίπτωση της βαρότροπης κυκλοφορίας των υδάτων (Κεφ. 5). Συνεπώς, εδώ, µελετάται η 

επίδραση της στρωµάτωσης στο γενικότερο καθεστώς της ανεµογενούς κυκλοφορίας των 

υδάτων. 

Στο Σχ. 7.4 δίδεται το πεδίο των επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει από τη 

δράση οµοιόµορφου, νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 4 ms-1 για την καλοκαιρινή περίοδο 

µε βάση τη στρωµάτωση του Ιουνίου και συγκρίνεται µε το πεδίο που προκύπτει για τη 

χειµερινή κυκλοφορία, µε τις ίδιες συνθήκες ανέµου. Την καλοκαιρινή περίοδο για τον 

ίδιο άνεµο προκύπτουν ισχυρότερα επιφανειακά ρεύµατα τα οποία λαµβάνουν σχεδόν 

διπλάσιες τιµές συγκρινόµενα µε τα ρεύµατα της χειµερινής περιόδου. Επιπλέον, η ένταση 

των επιφανειακών ρευµάτων εµφανίζεται σχεδόν οµοιόµορφη σε όλο το άνοιγµα του 

Πατραϊκού κόλπου, σε αντίθεση µε την χειµερινή περίοδο που ισχυρότερα ρεύµατα 

κυριαρχούν πλησίον των ακτών.  
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.4 Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων στον Πατραϊκό κόλπο (α) για την καλοκαιρινή περίοδο, (β) για τη 

χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 4 ms-1. 

 

Τα ισχυρά επιφανειακά ρεύµατα που παρατηρούνται την καλοκαιρινή περίοδο 

οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η δράση ασθενών ανέµων, όπως αυτή των 4 ms-1, έχει 

κυρίως επιρροή στο επιφανειακό καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου. Έτσι, για 

την περίπτωση ανέµων µέσης έντασης η κυκλοφορία των υδάτων περιορίζεται στο 
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επιφανειακό στρώµα, δίχως να διαπερνά την ζώνη του θερµοκλινούς. Στο Σχ. 7.5 δίδεται 

µια κατά το βάθος τοµή στον Πατραϊκό κόλπο όπου φαίνεται η κατακόρυφη δοµή των 

ρευµάτων.  

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.5 Τοµή κατά το βάθος (α) για την καλοκαιρινή περίοδο, (β) για τη χειµερινή περίοδο, όπως 

προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 4 

ms-1.  
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Στο Σχ. 7.5(α) φαίνεται ότι τα ρεύµατα µειώνονται σηµαντικά κάτω από τη περιοχή 

έναρξης του θερµοκλινούς, σε αντίθεση µε την χειµερινή περίοδο, Σχ. 7.5(β), όπου στα 

βαθύτερα εµφανίζονται ρεύµατα επιστροφής τύπου Ekman. 

Ωστόσο, η συµπεριφορά αυτή της ανεµογενούς ροής, µε περιορισµό της κυκλοφορίας 

στο καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου, δεν διατηρείται και στη θέση του στενού 

Ρίου-Αντιρρίου, Σχ. 7.6(α). Στο στενό, κατά την έναρξη του ανέµου προκύπτουν ρεύµατα 

καθ’ όλο το ύψος της υδάτινης στήλης, από την ελεύθερη επιφάνεια έως τον πυθµένα µε 

ισχυρότερα στο επιφανειακό στρώµα του επιλιµνίου και ασθενέστερα κάτω από το 

στρώµα του θερµοκλινούς, Σχ. 7.6(β). Η δοµή της ροής είναι παρόµοια µε εκείνη που 

προκύπτει στη βαρότροπη ροή µε τη διαφορά ότι τα ρεύµατα δεν έχουν την ίδια ένταση σε 

όλη την υδάτινη στήλη, όπως συµβαίνει στη χειµερινή κυκλοφορία, Σχ. 7.6(δ). Ενώ ο 

σταθερός νοτιοδυτικός άνεµος συνεχίζει να πνέει, µετά την παρέλευση περίπου 6 ωρών, 

τίθεται σε κίνηση ένα εσωτερικό κύµα στην περιοχή του στενού και συγκεκριµένα στη 

ζώνη του θερµοκλινούς. Η δράση του εσωτερικού κύµατος προκαλεί κατακόρυφη 

κυκλοφορία µε αποτέλεσµα την εναλλαγή της φοράς των ρευµάτων στα βαθύτερα, κάτω 

από την περιοχή του θερµοκλινούς, στη ζώνη του υπολιµνίου. Τα υποεπιφανειακά αυτά 

θαλάσσια ρεύµατα προκαλούν εισροή ψυχρών υδάτων στον Πατραϊκό κόλπο απ’ τον 

βαθύτερο Κορινθιακό, Σχ. 7.6(γ). 

 

 
(α) 
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(β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) 
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(δ) 

Σχήµα 7.6 (α) Θέση τοµής κατά το βάθος κατά µήκος του στενού Ρίου-Αντιρρίου. Πεδίο ρευµάτων κατά το 

βάθος (β) για την καλοκαιρινή περίοδο, (γ) για την καλοκαιρινή περίοδο κατά την κίνηση του 

εσωτερικού κύµατος, (δ) για τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική 

προσοµοίωση για οµοιόµορφο νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 4 ms-1.  

 

Έτσι, θερµότερα ύδατα εισέρχονται επιφανειακά µέσω του στενού Ρίου-Αντιρρίου 

από τον θερµότερο Πατραϊκό κόλπο προς τον ψυχρότερο Κορινθιακό, ενώ ψυχρότερα 

ανταλλάσσονται υποεπιφανειακά λόγω της ανάπτυξης του εσωτερικού κύµατος. Η αλλαγή 

αυτή στη φορά των ρευµάτων στην υδάτινη στήλη επιδρά στην παροχή της ανταλλαγής, 

µεταξύ Πατραϊκού Κορινθιακού κόλπου στη θέση του στενού.  

Στο Σχ. 7.7 δίνονται στιγµιότυπα της κίνησης του εσωτερικού κύµατος στη θέση του 

στενού, µε βάση την τοµή του Σχ. 7.6(α). Στο Σχ. 7.8 δίδεται κατά το βάθος, ακριβώς στο 

κέντρο του στενού Ρίου-Αντιρρίου, η διαµόρφωση του εσωτερικού κύµατος 

παρατηρώντας την µεταβολή της θερµοκρασίας σε συγκεκριµένες θέσεις από την 

ελεύθερη επιφάνεια έως λίγα µέτρα πάνω από τον πυθµένα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

χρονική εξέλιξη της θερµοκρασίας στις θέσεις παρατήρησης για τις πρώτες δώδεκα ώρες 

από την έναρξη δράσης του νοτιοδυτικού ανέµου, Σχ. 7.8(β). Η κατακόρυφη δοµή της 

θερµοκρασίας παραµένει σταθερή για τις πρώτες έξι ώρες, οπότε ξεκινά η ταλάντωση του 

θερµοκλινούς λόγω της κίνησης του εσωτερικού κύµατος.  
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Σχήµα 7.7 Χρονική εξέλιξη του εσωτερικού κύµατος που αναπτύσσεται στη θέση του στενού Ρίου-

Αντιρρίου. ∆ίνονται τα στιγµιότυπα διαµόρφωσης των ισόθερµων σε χαρακτηριστικές χρονικές 

στιγµές, από την έναρξη δράσης του νοτιοδυτικού ανέµου, µετά (α) 1 ώρα, (β) 17 ώρες, (γ) 30 

ώρες, (δ) 56 ώρες, (ε) 88 ώρες, (στ) 96 ώρες. 
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Σχήµα 7.8 Χρονική εξέλιξη του εσωτερικού κύµατος που αναπτύσσεται κατά το βάθος του στενού Ρίου-

Αντιρρίου. (α) για 4 ηµέρες προσοµοίωσης, (β) για τις πρώτες 12 ώρες. 

 

Η επίδραση της αλλαγής διεύθυνσης των υποεπιφανειακών ρευµάτων, που 

προκαλείται από την κίνηση του εσωτερικού κύµατος, αντικατοπτρίζεται στον υπολογισµό 

της παροχής της ανταλλαγής στη θέση του στενού σε σύγκριση µε την παροχή που 

προκύπτει για την περίπτωση της βαρότροπης κυκλοφορίας. Για σταθερό, νοτιοδυτικό 

άνεµο η παροχή της ανταλλαγής αρχικά (περίπου για 6 ώρες από την έναρξη δράσης του 
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ανέµου) συµπεριφέρεται όµοια µε την περίπτωση της βαρότροπης κυκλοφορίας, αφού 

ακόµα δεν έχει τεθεί σε κίνηση το εσωτερικό κύµα. Στη συνέχεια, όµως, η δράση του 

εσωτερικού κύµατος προκαλεί αλλαγή στη φορά των υποεπιφανειακών µόνο ρευµάτων µε 

αποτέλεσµα η παροχή της ανταλλαγής να θυµίζει περισσότερο παλιρροϊκή ροή. Μετά την 

πρώτη ηµέρα (0-24 hrs), που λειτουργεί σαν µεταβατική κατάσταση κατά την εκκίνηση 

του εσωτερικού κύµατος, η παροχή παρουσιάζει περιοδική συµπεριφορά επηρεαζόµενη 

από τη δράση του εσωτερικού κύµατος στο στενό, Σχ. 7.9. 
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Σχήµα 7.9 Ανταλλαγή της παροχής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 4 ms-1. 

 

Η ανεµογενής ροή στη περίπτωση βορειοανατολικού ανέµου δίδεται ως στιγµιότυπο 

στο Σχ. 7.10 σε σύγκριση µε την βαρότροπη ανεµογενή κυκλοφορία για τις ίδιες συνθήκες 

ανέµου. Όπως και στην περίπτωση του νοτιοδυτικού ανέµου ισχυρότερα (σε σχέση µε 

εκείνα της βαρότροπης κυκλοφορίας) επιφανειακά ρεύµατα καθορίζουν την ανεµογενή 

κυκλοφορία στο επιφανειακό καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου. Ισχυρά 

επιφανειακά ρεύµατα εµφανίζονται σε όλη την έκταση του Πατραϊκού και κυρίως στον Α-

∆ άξονά του µε ταχύτητες που υπερβαίνουν το 0,1 ms-1. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

βαρότροπης κυκλοφορίας ισχυρά ρεύµατα παρατηρούνται κυρίως στην παράκτια ζώνη, σε 

απόλυτη συµφωνία µε αναλυτικά µοντέλα (Csanady, 1973).  
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.10 Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων στον Πατραϊκό κόλπο (α) για την καλοκαιρινή περίοδο, (β) για 

τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

βορειοανατολικό άνεµο ταχύτητας 4 ms-1. 

 

Όσον αφορά την παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, 

φαίνεται η δράση του εσωτερικού κύµατος που προκαλείται στη θέση του στενού να 

επιδρά λιγότερο στην παροχή της ανταλλαγής σε σχέση µε την περίπτωση νοτιοδυτικού 

ανέµου.  
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Για την περίπτωση, λοιπόν, σταθερού βορειοανατολικού ανέµου η παροχή λαµβάνει 

περίπου ίσες τιµές για το πρώτη ηµέρα (0-24 hrs) µε εκείνες που προκύπτουν για την 

βαρότροπη κυκλοφορία. Μετά την πρώτη ηµέρα και µέχρι τη δεύτερη (24-48 hrs) φαίνεται 

η ροή να οδηγείται σε µόνιµη κατάσταση, όπως περίπου και στην περίπτωση της 

βαρότροπης κυκλοφορίας, λαµβάνοντας ωστόσο µικρότερη µέγιστη τιµή κατά 15% σε 

σχέση µε την τιµή της βαρότροπης κυκλοφορίας. Μετά τη δεύτερη ηµέρα δράσης του 

ανέµου όµως, ξεκινά η κίνηση ενός εσωτερικού κύµατος προκαλώντας υποεπιφανειακά 

µεταβολή στη φορά των ρευµάτων επηρεάζοντας την ανταλλαγή στη θέση του στενού, Σχ. 

7.11.  
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Σχήµα 7.11 Ανταλλαγή της παροχής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

βορειοανατολικό άνεµο ταχύτητας 4 ms-1. 

 

Κατά τη δράση του βορειοανατολικού ανέµου παρατηρείται πτώση της επιφανειακής 

θερµοκρασίας των υδάτων στην εγγύς περιοχή του στενού. Τούτο οφείλεται αποκλειστικά 

στη µετακίνηση ψυχρότερων υδάτων από τον βαθύτερο Κορινθιακό κόλπο προς τον 

θερµότερο Πατραϊκό. Στο Σχ. 7.12 δίδεται η διαµόρφωση της επιφανειακής θερµοκρασίας 

που προκύπτει από τη δράση βορειοανατολικού/ νοτιοδυτικού ανέµου για τέσσερις 

ηµέρες. Η επιφανειακή θερµοκρασία στην περιοχή του στενού πέφτει κατά 3 oC, σε σχέση 

µε την περίπτωση δράσης νοτιοδυτικού ανέµου. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.12 Πεδίο επιφανειακών θερµοκρασιών στον Πατραϊκό κόλπο, για την περίπτωση (α) 

βορειοανατολικού ανέµου, (β) νοτιοδυτικού ανέµου, όπως προκύπτει από την αριθµητική 

προσοµοίωση για οµοιόµορφο άνεµο ταχύτητας 4 ms-1. 

 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το φαινόµενο των αναβλύσεων 

(upwelling) (βλ. επόµενη ενότητα) παρατηρείται και στην περίπτωση της αποκλειστικής 

δράσης του ανέµου, δίχως την επίδραση της παλίρροιας. Έτσι, όπως προέκυψε και από τη 

µελέτη των θερµοφωτογραφιών αναβλύσεις παρατηρούνται στις βορειοδυτικές ακτές του 

Κορινθιακού κόλπου (όρµος της Ναυπάκτου) υπό τη δράση νοτιοδυτικού ανέµου, καθώς 
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και στις νοτιοανατολικές πλησίον της θέσης του Ρίου, υπό την δράση βορειοανατολικού 

ανέµου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι διαφορές θερµοκρασιών που 

προκύπτουν από τη δράση νοτιοδυτικού ανέµου µεταξύ των βορείων και νοτίων ακτών 

του δυτικού Κορινθιακού είναι της τάξης των 2 oC, σε απόλυτη συµφωνία µε τις διαφορές 

θερµοκρασίας που παρατηρούνται στις θερµικές δορυφορικές φωτογραφίες.  

Οι παρατηρήσεις αυτές µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο του upwelling 

σε καθορισµένες θέσεις δεν συνδέεται απλώς µε την παρουσία ανέµων συγκεκριµένης 

διεύθυνσης, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς, µε µικρή συµβολή της παλίρροιας 

στο φαινόµενο. 

 

7.4.1.1 Μελέτη της Κυκλοφορίας σε συνθήκες ισχυρού επεισοδίου ανέµου 

Στην ενότητα αυτή µελετάται η επίδραση ισχυρού επεισοδίου νοτιοδυτικού ανέµου 

ταχύτητας 15 ms-1 στην κυκλοφορία των υδάτων του Πατραϊκού κόλπου, την καλοκαιρινή 

περίοδο όπου ο κόλπος εµφανίζει κατακόρυφη στρωµάτωση. Ως αρχική συνθήκη 

θεωρείται το µέσο προφίλ της στρωµάτωση του Σχ. 7.3, που έχει διαµορφωθεί µε βάση τις 

µετρήσεις Παπαηλιού (1982), για τον Ιούνιο του 1982.  

Αντίστοιχη περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών παρατηρήθηκε από τον Παπαηλιού 

(1982), τον Νοέµβριο του 1981, κατά τη διαδικασία µετρήσεων στον Πατραϊκό κόλπο. 

Στις αρχές Νοεµβρίου, που ακόµα επικρατούσαν οι καλοκαιρινές συνθήκες, καταγράφηκε 

το κατακόρυφο προφίλ θερµοκρασιών στην υδάτινη στήλη. Η κατακόρυφη δοµή της 

θερµοκρασίας εµφάνιζε στρωµάτωση µε έντονο θερµοκλινές. Μετά την κακοκαιρία που 

διήρκησε περίπου 12 ηµέρες και που χαρακτηρίστηκε από ισχυρά επεισόδια ανέµου, 

βροχοπτώσεις και πτώση της θερµοκρασίας του αέρα καταγράφηκε ξανά η 

θερµοκρασιακή δοµή στην υδάτινη στήλη.  

Σε γενικές γραµµές παρατηρήθηκε µείωση της επιφανειακής θερµοκρασίας των 

υδάτων κατά 2 έως 3 oC, ενώ συγχρόνως αυξήθηκε το βάθος του επιφανειακού στρώµατος 

σταθερής θερµοκρασίας µε ταυτόχρονη πτώση της θερµοκρασίας του όλου στρώµατος. 

Στα βαθύτερα του Πατραϊκού παρατηρήθηκε πλήρης ανάδευση της υδάτινης στήλης από 

την επιφάνεια µέχρι ένα βάθος 50 m, ενώ στα ρηχά καταστράφηκε πλήρως το 

θερµοκλινές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών της θερµοκρασίας αµέσως κάτω 

από το θερµοκλινές, στα µεγαλύτερα βάθη (Παπαηλιού, 1982). Η νέα αυτή 

θερµοκρασιακή δοµή αποτέλεσε ουσιαστικά και την έναρξη της χειµερινής περιόδου, που 
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ολοκληρώθηκε τους επόµενους µήνες µε την ανάπτυξη ενός οµογενούς στρώµατος από 

την επιφάνεια µέχρι τον πυθµένα. 

Με βάση τις αρχικές και οριακές συνθήκες της στρωµάτωσης του Ιουνίου, όσον 

αφορά το πεδίο θερµοκρασιών, µελετήθηκε αριθµητικά ένα επεισόδιο ισχυρού 

νοτιοδυτικού ανέµου που διήρκησε για 8 περίπου ηµέρες. Αν και η θερµική στρωµάτωση 

του Ιουνίου διαφέρει κυρίως ως προς τις τιµές επιφανειακής θερµοκρασίας αλλά και θέσης 

του θερµοκλινούς, σε σχέση µε τη στρωµάτωση της αρχικής περιόδου του Νοεµβρίου του 

1981, ωστόσο επιχειρείται η προσοµοίωση αυτή µε σκοπό την ποιοτική εκτίµηση της 

δοµής της ροής και της θερµοκρασίας που προκύπτει µετά από συνθήκες ξαφνικής 

κακοκαιρίας, αντίστοιχες µε εκείνες που παρατηρήθηκαν τον Νοέµβριο του 1981. 

Λόγω του ότι, στην παρούσα φάση, στο αριθµητικό µοντέλο δεν λαµβάνεται υπόψη η 

ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ θάλασσας και ατµόσφαιρας καθώς και οι κατακρηµνίσεις, 

η κακοκαιρία του Νοεµβρίου του 1981 προσεγγίζεται απλοποιηµένα φορτίζοντας το 

αριθµητικό µοντέλο µε έντονες συνθήκες ανέµου και µελετάται η συνακόλουθη εξέλιξη 

της θερµικής στρωµάτωσης στην υδάτινη στήλη καθώς και η δοµή της κυκλοφορίας. 

Στο Σχ. 7.13 δίνεται το πεδίο των επιφανειακών ρευµάτων που προκύπτει τέσσερις 

ηµέρες µετά τη δράση του ανέµου και συγκρίνεται µε το αντίστοιχο που προκύπτει για την 

περίπτωση βαρότροπης κυκλοφορίας. Και στις δύο περιπτώσεις, για ισχυρό άνεµο, το 

πεδίο των ρευµάτων προκύπτει σχεδόν όµοιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δράση 

ισχυρού ανέµου οδηγεί σε καταστροφή του θερµοκλινούς και δηµιουργία ενός 

επιφανειακού οµοιοµόρφου θερµικά στρώµατος από την ελεύθερη επιφάνεια έως τα 

πρώτα πενήντα περίπου µέτρα. Στο επιφανειακό αυτό στρώµα των πρώτων 50 περίπου 

µέτρων αναπτύσσεται η ανεµογενής ροή. Μετά τα 50 µέτρα βάθος συναντώνται οι 

εγκάρσιες ράχες (sills) που περιορίζουν τα βαθύτερα ύδατα του Πατραϊκού κόλπου 

κρατώντας τα αποµονωµένα. Εποµένως, όπως έχει δειχτεί στο Κεφ. 5 για την βαρότροπη 

ανεµογενή, οµογενή κυκλοφορία ουσιαστικά ενεργή συµµετοχή στην παροχή της 

ανταλλαγής και στην ανανέωση των υδάτων έχει ο όγκος των υδάτων που βρίσκεται πάνω 

από τα sills, περίπου στα πρώτα 50-60 µέτρα βάθος. Τα βαθύτερα ύδατα παραµένουν 

αποµονωµένα να επανακυκλοφορούν στη λεκάνη που ορίζουν το ανατολικό και δυτικό sill 

που ουσιαστικά καθορίζει και την περιοχή βαθέων και πυκνών υδάτων του Πατραϊκού. 

Εποµένως, αναµένεται αντίστοιχη δοµή της κυκλοφορίας για την περίπτωση πολύ ισχυρού 

ανέµου τόσο για την βαροκλινή όσο και για την βαρότροπη ροή. 
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Στο Σχ. 7.14 δίνεται η χρονική εξέλιξη της κατακόρυφης δοµής της θερµοκρασίας στο 

χρόνο στο κέντρο του Πατραϊκού, καθώς και σε όλο το µήκος του, Σχ. 7.14, όπως 

προκύπτει από την προσοµοίωση. Φαίνεται ότι τέσσερις ηµέρες µετά τη δράση του ανέµου 

διαµορφώνεται ένα οµογενές επιφανειακό στρώµα περίπου 50 µέτρων στο οποίο η 

επιφανειακή θερµοκρασία έχει πέσει κατά 3 oC. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση των 

τιµών της θερµοκρασίας αµέσως κάτω από το θερµοκλινές, στα µεγαλύτερα βάθη. Η νέα 

αυτή δοµή της κατακόρυφης στρωµάτωσης ποιοτικά µοιάζει µε εκείνη που παρατηρήθηκε 

στην κακοκαιρία του Νοεµβρίου (Παπαηλιού, 1982).  

Με βάση το Σχ. 7.15 στο οποίο φαίνεται µια κατά το βάθος τοµή του Πατραϊκού κατά 

µήκος της κύριας µισγάγγειας της λεκάνης του, παρατηρείται η διαµόρφωση του πεδίου 

της θερµοκρασίας τέσσερις ηµέρες µετά την δράση του ανέµου και συγκρίνεται µε την 

αρχική δοµή της θερµοκρασίας, πριν την έναρξη του ισχυρού επεισοδίου ανέµου, για την 

ίδια τοµή. Το θερµοκλινές έχει καταστραφεί στα ρηχά (< 50 m) και έχει διαµορφωθεί ένα 

οµοιόµορφο στρώµα µέσης θερµοκρασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι θέσεις (sills) του 

στενού Ρίου-Αντιρρίου (IP5) καθώς και Τουρλίδα-Πάπας (IP2). Το θερµοκλινές έχει 

συµπιεστεί και µεταφερθεί στα βαθύτερα και, όπως αναµένεται, αποκτά κλίση αντίθετη µε 

εκείνη που προκαλείται στην ελεύθερη επιφάνεια από τη δράση του ανέµου (wind set-up). 

Φαίνεται, λοιπόν, το θερµοκλινές να “εναντιώνεται” στη διεύθυνση δράσης του ανέµου. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, αν και στα όρια IP1 (δυτικά), IP7 (ανατολικά) της τοµής 

του Σχ. 7.15 δεν διακρίνεται η θερµική στρωµάτωση κατά το βάθος του Σχ. 7.2, που 

τίθεται ως οριακή συνθήκη σε όλες τις προσοµοιώσεις της καλοκαιρινής κυκλοφορίας, 

ωστόσο η θερµική αυτή κατανοµή διατηρείται πάντα σταθερή στις θέσεις των ανοικτών 

ορίων. Η παραπειστική απεικόνιση της κατανοµής της θερµοκρασία στις κατακόρυφες 

τοµές, πλησίον των ανοικτών ορίων, οφείλεται στην απότοµη µετάβαση που προκαλείται 

στην θερµοκρασία µέσα σε µικρή απόσταση από τα όρια. Η µετάβαση αυτή 

πραγµατοποιείται µε την διαµόρφωση ενός λεπτού οριακού στρώµατος πλησίον του 

ανοικτού ορίου που στα σχήµατα αποτυπώνεται ως ασυνέχεια. 

Στο Σχ. 7.16 δίνεται η παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου 

που προκαλείται από ισχυρό, οµοιόµορφο, νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 15 ms-1. Η 

παροχή λαµβάνει σχεδόν σταθερή (µόνιµη) τιµή µετά την πρώτη ηµέρα της προσοµοίωσης 

που είναι µικρότερη κατά 20% σε σχέση µε την παροχή που προκύπτει για την αντίστοιχη 

περίπτωση της βαρότροπης ροής. 
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(α) 

 
(β) 

 
Σχήµα 7.13 Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων στον Πατραϊκό κόλπο (α) για την καλοκαιρινή περίοδο, (β) για 

τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 15 ms-1. 
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Σχήµα 7.14 Εξέλιξη της θερµικής στρωµάτωσης καθ’ ύψος της υδάτινης στήλης, στο κέντρο του 

Πατραϊκού, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο ισχυρό 

νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 15 ms-1. 

 

 
(α) 
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(β) 

 

 
(γ) 

Σχήµα 7.15 Εξέλιξη της θερµικής στρωµάτωσης κατά το βάθος, κατά µήκος του Πατραϊκού, µε βάση την 

τοµή (α), όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο ισχυρό νοτιοδυτικό 

άνεµο ταχύτητας 15 ms-1. (β) Φαίνεται η αρχική κατανοµή της στρωµάτωσης, (γ) καθώς και 

εκείνη που προκύπτει 4 ηµέρες µετά τη δράση του ανέµου 
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Σχήµα 7.16 Ανταλλαγή της παροχής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για οµοιόµορφο 

νοτιοδυτικό άνεµο ταχύτητας 15 ms-1. 
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7.4.2 Μελέτη της Παλιρροϊκής κυκλοφορίας 

Στη συνέχεια µελετάται αριθµητικά η δράση της παλίρροιας στη λεκάνη του 

Πατραϊκού κόλπου, κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τις κύριες ηµερήσιες και ηµι-ηµερήσιες αρµονικές 

συνιστώσες Q1, O1, K1, P1, M2, N2, K2, S2, που προέκυψαν από την αρµονική ανάλυση 

ωριαίων καταγραφών θαλάσσιας στάθµης. Η αρµονική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε από 

τον Π. Αχιλλεόπουλο (1990) κατά την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής του ∆ιατριβή.  

Οι οκτώ κύριες αρµονικές συνιστώσες συνετέθησαν προκειµένου να κατασκευαστούν 

οριακές συνθήκες για τη φόρτιση των ανοικτών ορίων. Στο δυτικό ανοικτό όριο 

αξιοποιήθηκαν οι αρµονικές συνιστώσες που προέκυψαν από την αρµονική ανάλυση των 

ωριαίων καταγραφών που πραγµατοποιήθηκαν στη θέση Μαυροµύτη. Αντίστοιχα, το 

ανατολικό ανοικτό όριο φορτίστηκε µε το παλιρροϊκό σήµα που προέκυψε από τη 

σύνθεση των ίδιων αρµονικών συνιστωσών που προήλθαν από την ανάλυση των 

καταγραφών στο σταθµό Αντιρρίου. Γενικότερα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 

προσοµοίωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας, όσον αφορά τις αρχικές και οριακές 

συνθήκες είναι η ίδια µε αυτή του Κεφαλαίου 6. 

Προκειµένου τα αποτελέσµατα των αριθµητικών προσοµοιώσεων της παλιρροϊκής 

βαροκλινούς κυκλοφορίας να είναι συγκρίσιµα µε εκείνα της χειµερινής περιόδου 

επιλέχτηκαν αντίστοιχες παλιρροϊκές φορτίσεις στις θέσεις των ανοικτών ορίων, καθώς 

και οι ίδιες συνθήκες ανέµου όσον αφορά τη διεύθυνση και την ταχύτητα. Μελετάται η 

παλιρροϊκή κυκλοφορία σε κατάσταση άπνοιας καθώς και η συνδυασµένη δράση ανέµου 

παλίρροιας. Ως συνθήκες ανέµου επιλέγονται οι κύριες διευθύνσεις που είναι η 

νοτιοδυτική και η βορειοανατολική και µια µέση ταχύτητα ανέµου ίση µε 6 ms-1. 

Πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µεταξύ καλοκαιρινής και χειµερινής περιόδου για 

αντίστοιχες συνθήκες φόρτισης παλίρροιας και ανέµου, προκειµένου να φωτιστούν οι 

διαφορές για τις δύο περιόδους που χαρακτηρίζουν τη δοµή της ροής. 
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7.4.2.1 Παλίρροια - Άπνοια 

Αρχικά µελετάται αποκλειστικά η δράση της παλίρροιας σε συνθήκες άπνοιας µε 

σκοπό να διερευνηθεί η δοµή της αµιγώς παλιρροϊκής κυκλοφορίας σε συνθήκες 

στρωµάτωσης. Στο Σχ. 7.17(α, β) που ακολουθεί συγκρίνεται το πεδίο των επιφανειακών 

ρευµάτων για την περίπτωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας στην καλοκαιρινή και 

χειµερινή περίοδο, στη φάση της πληµµυρίδας και της άµπωτης, αντίστοιχα, στις 

αντίστοιχες χρονικές στιγµές. 

Η δράση της παλίρροιας τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο και κατά τη χειµερινή 

περίοδο προκαλεί παρόµοια κυκλοφορία µε σχεδόν ίδιες ταχύτητες ρευµάτων. Και για τις 

δυο περιόδους ισχυρά ρεύµατα παρατηρούνται στη θέση του στενού, ενώ στις ακτές 

προκύπτουν ασθενή παράκτια ρεύµατα. Η περίπου κοινή συµπεριφορά της παλιρροϊκής 

κυκλοφορίας και για τις δύο περιόδους του έτους αποδεικνύεται και µε βάση την παροχή 

της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, Σχ. 7.18.  

Εποµένως, όπως και για την περίπτωση της οµογενούς παλιρροϊκής κυκλοφορίας η 

δράση αποκλειστικά της παλίρροιας στη λεκάνη του Πατραϊκού κόλπου προκαλεί ισχυρά 

ρεύµατα (> 0,5 ms-1) στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου που εναλλάσσουν τη φορά τους 

κατά τη φάση της πληµµυρίδας και της άµπωτης, αντίστοιχα. Τα ισχυρά αυτά ρεύµατα 

περιορίζονται στην περιοχή του στενού χωρίς να επηρεάζουν τις ακτές, στις οποίες τα 

παλιρροϊκά ρεύµατα δεν υπερβαίνουν το 0,1 ms-1.  

Το πεδίο των επιφανειακών θερµοκρασιών (Σχ. 7.19) δεν παρουσιάζει σηµαντικές 

µεταβολές στον Πατραϊκό κόλπο κατά την αµιγώς παλιρροϊκή κυκλοφορία, σε συνθήκες 

άπνοιας. Αντίθετα, στο δυτικό Κορινθιακό κόλπο και συγκεκριµένα στις βορειοδυτικές 

ακτές του κόλπου της Ναυπάκτου η παλιρροϊκή κυκλοφορία προκαλεί αναβλύσεις ψυχρών 

υδάτων από τα βαθύτερα στρώµατα. Οι µεταβολές θερµοκρασίας που παρατηρούνται 

µεταξύ βορειοδυτικών και νοτιοδυτικών ακτών του κόλπου της Ναυπάκτου φτάνουν έως 

και τους 2 oC. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαµόρφωση του πεδίου των επιφανειακών 

θερµοκρασιών, όπως δίδεται στο Σχ. 7.19, προκύπτει αποκλειστικά από τη δράση της 

παλίρροιας µετά από τέσσερις ηµέρες προσοµοίωσης, δεδοµένου ότι η κατανοµή της 

θερµοκρασίας στις θέσεις των ανοικτών ορίων παρέµενε σταθερή και ίδια για το δυτικό 

και το ανατολικό όριο. Έτσι, η µεταβολή (µείωση) της επιφανειακής θερµοκρασίας στον 

κόλπο της Ναυπάκτου, σε σχέση µε τον Πατραϊκό κόλπο, οφείλεται αποκλειστικά στη 

βαθυµετρία της περιοχής και δεν επηρεάζεται από τις σταθερές οριακές συνθήκες. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 248 -

 
(α1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α2) 
Σχήµα 7.17(α) Πεδίο επιφανειακών παλιρροϊκών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό 

κόλπο κατά τη φάση της πληµµυρίδας (α1) για την καλοκαιρινή περίοδο, (α2) για τη χειµερινή 

περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση. 
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(β1) 

 

 
(β2) 

Σχήµα 7.17(β) Πεδίο επιφανειακών παλιρροϊκών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό 

κόλπο κατά τη φάση της άµπωτης (β1) για την καλοκαιρινή περίοδο, (β2) για τη χειµερινή 

περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση. 
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Σχήµα 7.18 Παροχή της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για την παλιρροϊκή 

κυκλοφορία σε συνθήκες άπνοιας. 

 

 
Σχήµα 7.19 Πεδίο επιφανειακών θερµοκρασιών στον Πατραϊκό κόλπο, για την περίπτωση παλιρροϊκής 

κυκλοφορίας σε συνθήκες άπνοιας. 
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Όσον αφορά την κατακόρυφη δοµή της ροής, η ανάπτυξη του εσωτερικού κύµατος 

παρατηρείται στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου και στην περίπτωση της παλιρροϊκής 

κυκλοφορίας, δίχως τη δράση του ανέµου (κατάσταση άπνοιας). ∆ύο µηχανισµοί φαίνεται 

να δρουν ταυτόχρονα καθορίζοντας την κατακόρυφη κυκλοφορία στη θέση του στενού: η 

δράση της παλίρροιας και η κίνηση του εσωτερικού κύµατος. Ειδικότερα, η δράση της 

παλίρροιας προκαλεί στο στενό ροή µε κατεύθυνση των ρευµάτων που καθορίζεται 

ανάλογα µε τη φάση (πληµµυρίδα ή άµπωτη) στην οποία βρίσκεται. Η κίνηση της ροής 

προκαλεί, λόγω της ύπαρξης της στρωµάτωσης, τη δηµιουργία εσωτερικού κύµατος. Το 

εσωτερικό κύµα προκαλεί εισροή υδάτων υποεπιφανειακά από τον βαθύτερο Κορινθιακό 

προς τον Πατραϊκό κόλπο, επηρεάζοντας την ένταση των υποεπιφανειακών ρευµάτων που 

προκαλούνται από τη δράση της παλίρροιας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το εύρος των 

εσωτερικών κυµάτων φτάνει έως και τα 25 m. 

Στη φάση της άµπωτης, όπου τα ύδατα κινούνται από τον Κορινθιακό προς τον 

Πατραϊκό κόλπο, η δράση του εσωτερικού κύµατος ενισχύει τα υποεπιφανειακά ρεύµατα, 

ενώ το αντίθετο συµβαίνει στη φάση της πληµµυρίδας. Η καθαρή δράση του εσωτερικού 

κύµατος αποκαλύπτεται µε ενάργεια κατά τη φάση αλλαγής από πληµµυρίδα σε άµπωτη 

και τανάπαλιν, Σχ. 7.20(α) όπου το φαινόµενο της παλίρροιας περιορίζεται οδηγώντας σε 

ασθενή παλιρροϊκά ρεύµατα καθ’ ύψος της υδάτινης στήλης στην περιοχή του στενού.  

Για την αντίστοιχη χρονική στιγµή, στη χειµερινή κυκλοφορία, η διεύθυνση των 

ρευµάτων στο κατακόρυφο επίπεδο δίνεται στο Σχ. 7.20(β). Λόγω του ότι βρισκόµαστε 

στη φάση αλλαγής από πληµµυρίδα σε άµπωτη τα παλιρροϊκά ρεύµατα προκύπτουν 

αρκετά ασθενή, σε σχέση µε τα παλιρροϊκά ρεύµατα που παρατηρούνται στη θέση του 

στενού. Στη βαρότροπη ροή τα ρεύµατα κατευθύνονται προς µια διεύθυνση δίχως να 

παρατηρείται υποεπιφανειακά εισροή υδάτων από τον Κορινθιακό προς τον Πατραϊκό 

κόλπο, όπως την αντίστοιχη στιγµή της καλοκαιρινής περιόδου.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 252 -

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.20 Πεδίο ρευµάτων στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου κατά το βάθος (α) για την καλοκαιρινή 

περίοδο υπό τη δράση του εσωτερικού κύµατος, (β) για τη χειµερινή περίοδο, σε αντίστοιχες 

χρονικές στιγµές, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για παλιρροϊκή κυκλοφορία 

χωρίς άνεµο (άπνοια). 
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7.4.2.2 Παλίρροια – Νοτιοδυτικός και Βορειοανατολικός άνεµος 

Στην ενότητα αυτή µελετάται η συνδυασµένη δράση παλίρροιας και ανέµου στον 

Πατραϊκό κόλπο. Με βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από τα Κεφάλαια 5 και 6, 

επιλέγεται η περίπτωση παλιρροϊκής φόρτισης µε ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού ή 

βορειοανατολικού ανέµου που είναι οι επικρατούντες, όσον αφορά τη διεύθυνση, άνεµοι 

που πνέουν στην περιοχή. Προκειµένου τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις της βαροκλινούς κυκλοφορίας να είναι συγκρίσιµα µε εκείνα 

που προέκυψαν για την οµογενή (βαρότροπη) ροή επιλέγονται οι ίδιες συνθήκες ανέµου 

και αντίστοιχες για την παλίρροια.  

Αρχικά εξετάζεται η περίπτωση οµοιόµορφου νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. 

Με βάση τις αρµονικές παλιρροϊκές συνιστώσες (Αχιλλεόπουλος, 1990) κατασκευάζονται 

οι οριακές συνθήκες των ανοικτών ορίων και πραγµατοποιείται αριθµητική προσοµοίωση 

της κυκλοφορίας για την καλοκαιρινή περίοδο από 16-06-1982 έως 20-06-1982. Ως 

αρχικές και οριακές συνθήκες στρωµάτωσης επιλέγεται το µέσο (τυπικό) προφίλ θερµικής 

στρωµάτωσης (Σχ. 7.2) µε βάση τις µετρήσεις Παπαηλιού (1982). Για την περίοδο αυτή 

διατίθενται και θερµικές δορυφορικές φωτογραφίες, για τις οποίες τα λεπτοµερή 

συµπεράσµατα των Lascaratos et al. (1989) και Χατζηθεοδώρου et al. (1992) για τη 

διαµόρφωση της επιφανειακής θερµοκρασίας έχουν συνοψισθεί στην ενότητα 7.3. 

Στο Σχ. 7.21 δίδεται το πεδίο των επιφανειακών και υποεπιφανειακών ρευµάτων που 

προκύπτει στη φάση της άµπωτης µε ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού ανέµου. Οι 

αριθµητικές προβλέψεις συγκρίνονται κάθε φορά µε τα αποτελέσµατα από την 

προσοµοίωση της βαρότροπης (χειµερινής) κυκλοφορίας. Οι προσοµοιώσεις 

πραγµατοποιήθηκαν για ίδιο χρονικό διάστηµα και αντιστοιχούν σε τέσσερις ηµέρες, 

εφαρµόζοντας στα ανοικτά όρια αντίστοιχη αστρονοµική παλίρροια. Οι συγκρίσεις µεταξύ 

καλοκαιρινής και χειµερινής κυκλοφορίας γίνονται για αντίστοιχες χρονικές στιγµές. 

Τα επιφανειακά ρεύµατα, Σχ. 7.21(α), που προκαλούνται κυρίως από τη δράση του 

νοτιοδυτικού ανέµου, µε µικρή επιρροή της παλίρροιας, λαµβάνουν µεγαλύτερες τιµές για 

την καλοκαιρινή κυκλοφορία, σε σύγκριση µε τις ταχύτητες ρευµάτων της χειµερινής 

περιόδου. Στη βαροκλινή ροή η δράση του ανέµου περιορίζεται στα επιφανειακά 

στρώµατα αφήνοντας ανεπηρέαστα σχεδόν τα θαλάσσια στρώµατα που βρίσκονται κάτω 

από το θερµοκλινές. Έτσι, ισχυρότερα ανεµογενή ρεύµατα προκαλούνται στην επιφάνεια 

τους καλοκαιρινούς µήνες. 
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(α1) 

 

 
(α2) 

Σχήµα 7.21(α) Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό κόλπο κατά τη 

φάση της άµπωτης µε δράση νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1, (α1) για την καλοκαιρινή 

περίοδο, (α2) για τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 255 -

 
(β1) 

 

 
(β2) 

Σχήµα 7.21(β) Πεδίο υποεπιφανειακών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό κόλπο κατά 

τη φάση της άµπωτης µε δράση νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1, (β1) για την καλοκαιρινή 

περίοδο, (β2) για τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση. 
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Αντίθετα, τα υποεπιφανειακά θαλάσσια ρεύµατα, Σχ. 7.21(β), λαµβάνουν 

µεγαλύτερες τιµές στην περίπτωση της χειµερινής (βαρότροπης) κυκλοφορίας, αφού δεν 

περιορίζονται από την παρουσία του θερµοκλινούς. Ωστόσο, πλησίον των ακτών που η 

κυκλοφορία καθορίζεται από τη δράση του ανέµου την καλοκαιρινή περίοδο εµφανίζονται 

ισχυρότερα παράκτια ρεύµατα συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της χειµερινής περιόδου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η µακροχρόνια δράση του ανέµου καταστρέφει τη δοµή του 

θερµοκλινούς στα ρηχά διαµορφώνοντας ένα οµοιόµορφο στρώµα µέσης θερµοκρασίας. 

Αντιθέτως στα βαθύτερα διατηρείται το θερµοκλινές και η δοµή της στρωµάτωσης εφόσον 

δεν δρουν πολύ ισχυροί άνεµοι. 

Το αποτέλεσµα της παλιρροϊκής κυκλοφορίας µε ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού 

ανέµου είναι σχεδόν ταυτόσηµο, όσον αφορά την παροχή της ανταλλαγής µεταξύ 

Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου στη θέση του στενού, µε εκείνο που προκύπτει για την 

αντίστοιχη χειµερινή κυκλοφορία, Σχ. 7.22. Τούτο οφείλεται στην “εξισορρόπηση” όσον 

αφορά τις ταχύτητες των ρευµάτων που προκαλούνται στην υδάτινη στήλη. Ισχυρά 

επιφανειακά και παράκτια ρεύµατα και ασθενή υποεπιφανειακά στην καλοκαιρινή 

κυκλοφορία, ασθενέστερα επιφανειακά και ισχυρότερα υποεπιφανειακά στην χειµερινή.  
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Σχήµα 7.22 Ανταλλαγή της παροχής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για την παλιρροϊκή 

κυκλοφορία σε συνθήκες οµοιόµορφου βορειοανατολικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοµή της ροής που παρατηρείται για την περίπτωση 

παλιρροϊκής κυκλοφορίας µε ταυτόχρονη δράση βορειοανατολικού ανέµου ταχύτητας 6 

ms-1. Στο Σχ. 7.23(α, β) δίνεται το πεδίο των επιφανειακών και υποεπιφανειακών 

ρευµάτων που προκύπτει κατά τη φάση της πληµµυρίδας ενώ δρα οµοιόµορφος 

βορειοανατολικός άνεµος. Τα στιγµιότυπα του Σχ. 7.23 δίνονται για αντίστοιχες χρονικές 

στιγµές. Στην περίπτωση της βαροκλινούς κυκλοφορίας, που χαρακτηρίζει την 

καλοκαιρινή περίοδο, στο κέντρο του Πατραϊκού κόλπου αναπτύσσεται ισχυρός 

κυκλωνικός στρόβιλος τόσο στην ελεύθερη επιφάνεια όσο και υποεπιφανειακά όπου η 

δράση του ανέµου είναι σχετικά περιορισµένη και η ροή προκαλείται κυρίως από την 

παλίρροια. Αντίστοιχη δοµή της ροής µε εµφάνιση επιφανειακού κυκλωνικού στροβίλου 

έχει παρατηρηθεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο και από τους Lascarato et al. (1989) κατά 

τη µελέτη δορυφορικών θερµικών φωτογραφιών.  

Με βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις η εµφάνιση κεντρικού κυκλωνικού 

στροβίλου παρατηρείται µόνον κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στη φάση της πληµµυρίδας 

και συνδέεται µε την παρουσία βορειοανατολικού ανέµου. Αντιθέτως, στην βαρότροπη 

κυκλοφορία του χειµώνα, κατά τη φάση της πληµµυρίδας, οι στρόβιλοι που εµφανίζονται 

υπαγορεύονται αποκλειστικά από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα που προκαλούνται από τη 

δράση του βορειοανατολικού ανέµου. Έτσι, ενώ τα ύδατα στη φάση της πληµµυρίδας 

οδηγούνται από τον Πατραϊκό κόλπο προς τον Κορινθιακό η αντίθετη φορά του 

βορειοανατολικού ανέµου προκαλεί πλησίον των ακτών κυκλωνικό και αντικυκλωνικό 

στρόβιλο. Η εµφάνιση των στροβίλων αυτών είναι αποτέλεσµα της βαθυµετρίας που 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη βαρότροπη κυκλοφορία, σε αντίθεση µε τη βαροκλινή, για τη 

δοµή της οποίας καθοριστική είναι η στρωµάτωση η οποία περιορίζει την κυκλοφορία 

πάνω από το θερµοκλινές.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσία κεντρικού κυκλωνικού στροβίλου την 

καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται µέχρι τα πρώτα 20-25 m από την ελεύθερη επιφάνεια. 

Σε µεγαλύτερα βάθη (> 30 m), κάτω από τη ζώνη του µεσολιµνίου, τα ύδατα κινούνται σε 

διεύθυνση αντίστοιχη µε εκείνη που παρατηρείται σε αντιστοίχως µεγάλα βάθη όπως και 

για την περίπτωση της βαρότροπης κυκλοφορίας. 
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(α2) 
Σχήµα 7.23(α) Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό κόλπο κατά τη 

φάση της πληµµυρίδας µε δράση βορειοανατολικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1, (α1) για την 

καλοκαιρινή περίοδο, (α2) για τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική 

προσοµοίωση. 
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Σχήµα 7.23(β) Πεδίο υποεπιφανειακών ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή στον Πατραϊκό κόλπο κατά 

τη φάση της πληµµυρίδας µε δράση βορειοανατολικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1, (β1) για την 

καλοκαιρινή περίοδο, (β2) για τη χειµερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την αριθµητική 

προσοµοίωση. 
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Η παρουσία του κυκλωνικού στροβίλου συνοδεύεται από την εµφάνιση ψυχρότερων 

υδάτων στο κέντρο του Πατραϊκού διαµορφώνοντας ένα πεδίο επιφανειακών 

θερµοκρασιών που εµφανίζει διαφορές θερµοκρασίας από το κέντρο στην περιφέρεια του 

κόλπου από 0,5-2,5 oC, Σχ. 7.24. Αντίστοιχη δοµή του επιφανειακού πεδίου 

θερµοκρασιών, µε εµφάνιση ψυχρότερων υδάτων στο κέντρο του Πατραϊκού, έχει 

παρατηρηθεί και από τους Lascarato et al. (1989). Επιπλέον, την ίδια θερµοκρασιακή δοµή 

παρατήρησαν και οι Χατζηθεοδώρου et al. (1992), κατά τη µελέτη δορυφορικών 

θερµοφωτογραφίων, στις οποίες εµφανίζεται αριστερόστροφος στρόβιλος στο τέλος της 

άνοιξης ενώ φτάνει στην πλήρη ανάπτυξή του το φθινόπωρο. Η παρουσία του 

αριστερόστροφου στροβίλου συνδέεται µε αντίστοιχη κυκλωνική κίνηση της δοµής της 

επιφανειακής θερµοκρασίας του κόλπου, που συνοδεύεται από ανάβλυση ψυχρών υδάτων 

στο κέντρο του. 

 

 
 
Σχήµα 7.24 ∆ιαµόρφωση πεδίου επιφανειακών θερµοκρασιών στον Πατραϊκό κόλπο, για την περίπτωση 

παλιρροϊκής κυκλοφορίας στη φάση της πληµµυρίδας υπό τη δράση οµοιόµορφου 

βορειοανατολικού ανέµου. 

 

Στο Σχ. 7.25 δίνεται η παροχή της ανταλλαγής που υπολογίζεται αριθµητικά στη θέση 

του στενού Ρίου-Αντιρρίου και συγκρίνεται µε την αντίστοιχη χρονική εξέλιξη της 

παροχής για την περίπτωση της χειµερινής κυκλοφορίας. Φαίνεται ότι ανεξάρτητα απ’ το 
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γεγονός ότι η καλοκαιρινή κυκλοφορία των υδάτων εµφανίζει διαφορετική δοµή 

συγκρινόµενη µε εκείνη που προκύπτει για βαρότροπη ροή, η παροχή της ανταλλαγής 

εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά. Εποµένως, ίσες ποσότητες  υδάτων ανταλλάσσονται για 

αντίστοιχες χρονικές στιγµές µεταξύ Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου, τόσο κατά την 

καλοκαιρινή όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο. 
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Σχήµα 7.25 Παροχής της ανταλλαγής στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου, για την καλοκαιρινή και την 

χειµερινή περίοδο όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση για την παλιρροϊκή 

κυκλοφορία σε συνθήκες οµοιόµορφου βορειοανατολικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. 

 

Στο Σχ. 7.26 δίνεται ένα συγκριτικό γράφηµα χρονικής εξέλιξης της παροχής της 

ανταλλαγής στη θέση του στενού που υπολογίζεται για τη συνδυασµένη δράση παλίρροιας 

και βορειοανατολικού ή νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1, καθώς και αποκλειστικά 

της παλιρροϊκής φόρτισης σε συνθήκες άπνοιας. Η δράση του βορειοανατολικού ανέµου 

µειώνει την παροχή ανταλλαγής στη φάση της πληµµυρίδας, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 

κατά την άµπωτη, όπου η κίνηση των υδάτων από τον Κορινθιακό κόλπο προς τον 

Πατραϊκό ενισχύεται οδηγώντας σε µεγαλύτερες τιµές της παροχής. Αντίθετα, ο 

νοτιοδυτικός άνεµος ενισχύει την κίνηση των υδάτων από τον Πατραϊκό προς τον 

Κορινθιακό κατά τη φάση της πληµµυρίδας αποδίδοντας υψηλότερες τιµές παροχής στο 

στενό. 
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(β) 

Σχήµα 7.26 (α) Συγκριτικό διάγραµµα της ανταλλαγής στο στενό Ρίο-Αντίρριο που προκαλείται από 

παλιρροϊκή φόρτιση καθώς και συνδυασµένη δράση παλίρροιας και βορειοανατολικού ή 

νοτιοδυτικού ανέµου, ταχύτητας 6 ms-1. (β) λεπτοµέρεια ανταλλαγής της παροχής σε επίπεδο 

24-ώρου, όπου παρατηρείται µεταβολή από πληµµυρίδα σε άµπωτη και τανάπαλιν.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική στιγµή κατά την οποία παρατηρείται αλλαγή της 

διεύθυνσης των υδάτων κατά την µετάβαση από πληµµυρίδα σε άµπωτη και τανάπαλιν. 

Κατά την µετάβαση από πληµµυρίδα σε άµπωτη (περίοδος από 39-43 hrs, Σχ. 7.26(β) η 

δράση του νοτιοδυτικού ανέµου επιβραδύνει την αλλαγή της διεύθυνσης των υδάτων σε 

αντίθεση µε τον βορειοανατολικό άνεµο που επιταχύνει την διαδικασία. Στη µετάβαση 

από άµπωτη σε πληµµυρίδα, µετά τις 58 hrs, η δράση του βορειοανατολικού ανέµου 

καθυστερεί την αλλαγή, ενώ τώρα ο νοτιοδυτικός άνεµος επιταχύνει την µεταβολή της 

διεύθυνσης των υδάτων στο στενό. Από την αριθµητική προσοµοίωση προκύπτει ότι 

άνεµος µέσης ταχύτητας 6 ms-1 βορειοανατολικός ή νοτιοδυτικός, µεταβάλει την χρονική 

στιγµή κατά την οποία συµβαίνει αλλαγή της διεύθυνσης των υδάτων κατά περίπου µία 

ώρα, Σχ. 7.26 (β). 

 

7.4.2.3 Αναβλύσεις (upwelling) στον Πατραϊκό κόλπο και τον Όρµο της Ναυπάκτου 

Ένα απ’ τα πιο χαρακτηριστικά φαινόµενα που προκύπτουν από την αριθµητική 

µελέτη της παλιρροϊκής κυκλοφορίας στον Πατραϊκό κόλπο και τον όρµο της Ναυπάκτου, 

είναι η παρουσία αναβλύσεων που συνδέεται µε τη δράση νοτιοδυτικών ή 

βορειοανατολικών ανέµων. 

Αναβλύσεις ψυχρών υδάτων στις βορειοδυτικές ακτές του Πατραϊκού κόλπου και 

κυρίως του όρµου της Ναυπάκτου καθώς και στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού 

προκύπτουν από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις της παλιρροϊκής κυκλοφορίας µε 

ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 6 ms-1. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα 

που προκύπτουν είναι απολύτως συµβατά, όσον αφορά τις θέσεις εµφάνισης καθώς και τις 

µεταβολές της δοµής της επιφανειακής θερµοκρασίας µε παρατηρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν από τους Χατζηθεοδώρου et al. (1992) κατά τη µελέτη 

δορυφορικών θερµοφωτογραφιών. Επιπλέον, αναβλύσεις παρατηρούνται και στις 

νοτιοανατολικές ακτές του Πατραϊκού κόλπου, νοτιοδυτικά του Ρίου και συγκεκριµένα 

µπροστά από το µέτωπο της πόλης των Πατρών, ενώ δρα βορειοανατολικός άνεµος.  

Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν για την περίοδο από 16-06-1982 

µέχρι 20-06-1982 για την οποία διατίθενται προς σύγκριση δορυφορικές 

θερµοφωτογραφίες. Για τις συγκρίσεις επιλέγονται στιγµιότυπα διαµόρφωσης της 

επιφανειακής θερµοκρασίας όπως προκύπτουν από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις που 

συµπίπτουν χρονικά µε τις δορυφορικές φωτογραφίες για τις οποίες η διεύθυνση του 

ανέµου ήταν νοτιοδυτική µε µέση ταχύτητα που κυµαίνονταν από 5-8 ms-1. Επιπλέον, 
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ποιοτικές συγκρίσεις πραγµατοποιούνται και µε τις µετρήσεις που πραγµατοποίησαν µε 

αυτογραφικό θερµίστορα οι Χατζηθεοδώρου et al. (1992).  

Στο Σχ. 7.27 δίνονται οι επιφανειακές θερµοκρασίες (SST) Πατραϊκού κόλπου, όρµου 

της Ναυπάκτου και δυτικού Κορινθιακού από δορυφορικές φωτογραφίες. Οι δορυφορικές 

φωτογραφίες στην αρχική τους µορφή (Χατζηθεοδώρου et al. 1992) περιελάµβαναν και 

τον Κορινθιακό κόλπο. Εδώ έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να περιορίζονται στην 

περιοχή ενδιαφέροντος, όπου έχουν πραγµατοποιηθεί οι αριθµητικές προσοµοιώσεις. Στα 

σχήµατα αυτά έχουν χαραχθεί οι ισόθερµες καµπύλες ανά 0,5 oC σε σχετική κλίµακα, η δε 

αρίθµηση των ισόθερµων είναι τέτοια ώστε ο αριθµός 1 να αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη 

παρατηρηθείσα θερµοκρασία κάθε δορυφορικής φωτογραφίας. Έτσι παραδείγµατος χάριν 

στις δορυφορικές φωτογραφίες της 16-06-1982 (ΝΟΟΑ-7, 5048) και 17-06-1982 (ΝΟΟΑ-

7, 5062), παρατηρείται ανάβλυση (upwelling) στις βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου, 

κοντά στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, µε θερµοκρασίες χαµηλότερες κατά 2 oC από αυτές των 

νοτίων ακτών. Τα στιγµιότυπα διαµόρφωσης της επιφανειακής θερµοκρασίας στις 

δορυφορικές φωτογραφίες ελήφθησαν σε συνθήκες νοτιοδυτικού ανέµου µε ταχύτητα 

µεγαλύτερη των 5 ms-1. 

Γενικά, από τις δορυφορικές φωτογραφίες προκύπτει συγκεκριµένη δοµή της 

κυκλοφορίας των επιφανειακών υδάτων, υπό τη δράση νοτιοδυτικού ανέµου, µε βάση την 

εξέλιξη του επιφανειακού πεδίου θερµοκρασιών. Θερµότερα ύδατα τα οποία εισέρχονται 

από τα νοτιοδυτικά του Ιονίου µετακινούνται µέσω των νοτίων ακτών του Πατραϊκού 

κόλπου µε κατεύθυνση ανατολική, νοτιοανατολική και κατευθύνονται στον Κορινθιακό 

κόλπο µέσω των νοτίων ακτών του στενού Ρίου-Αντιρρίου και του όρµου της Ναυπάκτου. 

Ταυτόχρονα λόγω του φαινοµένου των αναβλύσεων ψυχρά ύδατα εντοπίζονται στις 

βορειοδυτικές ακτές του Πατραϊκού κόλπου, του όρµου της Ναυπάκτου και του δυτικού 

Κορινθιακού. 

Στο Σχ. 7.28 δίνεται η διαµόρφωση της επιφανειακής θερµοκρασίας όπως προκύπτει 

από την αριθµητική προσοµοίωση για την χρονική περίοδο από 16-06-1982 µέχρι 20-06-

1982 και άνεµο νοτιοδυτικό ταχύτητας 6 ms-1. Η κλίµακα των θερµοκρασιών δίνεται ανά 

0,5 oC προκειµένου οι αριθµητικές προβλέψεις να είναι συγκρίσιµες µε τις δορυφορικές 

φωτογραφίες, Σχ. 7.27. ∆ίνονται δύο χαρακτηριστικά στιγµιότυπα για τις 16-06-1982 και 

17-06-1982 στα Σχ. 7.28(α) και Σχ. 7.28(β), αντίστοιχα. Σε γενικές γραµµές το πεδίο των 

επιφανειακών θερµοκρασιών όπως προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση συµπίπτει 

µε την θερµική δοµή που αποτυπώνεται ως στιγµιότυπο στις δορυφορικές φωτογραφίες. 
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Θερµότερα ύδατα κινούνται µέσω των νοτίων ακτών του Πατραϊκού, ενώ στο κέντρο του 

εµφανίζονται πάντοτε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Η µεταβολή της θερµοκρασίας από το 

κέντρο στην περιφέρεια του κόλπου κυµαίνεται από 0,5-2 oC. Επιπλέον, αναβλύσεις 

παρατηρούνται στις βορειοδυτικές ακτές του Πατραϊκού µε πιο έντονο το φαινόµενο να 

παρατηρείται στις βορειοδυτικές ακτές του όρµου της Ναυπάκτου. Η διαφορά 

θερµοκρασίας µεταξύ βορείων-νοτίων ακτών του όρµου της Ναυπάκτου, µε βάση το πεδίο 

θερµοκρασιών που υπολογίζεται αριθµητικά, λαµβάνει τιµές έως και 2 oC, σε απόλυτη 

συµφωνία µε τις δορυφορικές φωτογραφίες. 

 

 
 

 
 

Σχήµα 7.27 Επιφανειακές θερµοκρασίες (SST) Πατραϊκού-Κορινθιακού από δορυφορικές φωτογραφίες 

(Χατζηθεοδώρου et al., 1992). Εδώ περιορίζονται στην περιοχή ενδιαφέροντος όπου έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι αριθµητικές προσοµοιώσεις. 
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(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
Σχήµα 7.28 Πεδίο επιφανειακών θερµοκρασιών Πατραϊκού-δυτικού Κορινθιακού που έχει προκύψει από 

την αριθµητική προσοµοίωση µε νοτιοδυτικό άνεµο 6 ms-1. Τα στιγµιότυπα ανταποκρίνονται 

(α) στις 16-06-1982 και (β) στις 17-06-1982. 

 

Ο µηχανισµός που προκαλεί τις αναβλύσεις (upwelling) στις βορειοδυτικές ακτές της 

Ναυπάκτου φαίνεται ως στιγµιότυπο στο Σχ. 7.29. Ανοδικά ρεύµατα παράλληλα µε τον 
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πυθµένα προκαλούν ανάβλυση ψυχρών υδάτων από τα βαθύτερα του Κορινθιακού µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ βορείων και νοτίων ακτών. 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 7.29 Αναβλύσεις ψυχρών υδάτων στις βόρειες ακτές της Ναυπάκτου, (α) θέση τοµής και πεδίο 

επιφανειακών θερµοκρασιών στον όρµο της Ναυπάκτου, (β) κίνηση ψυχρότερων υδάτων προς 

την ελεύθερη επιφάνεια, (γ) πεδίο ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 268 -

Συναφώς, αξίζει να αναφερθεί ότι η εµφάνιση ανοδικών ρευµάτων από τα βαθύτερα 

προς την ελεύθερη επιφάνεια που προκαλεί την παρουσία ψυχρών υδάτων στις 

βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου (upwelling), παρατηρείται όπως φαίνεται από τις 

αριθµητικές προσοµοιώσεις και την χειµερινή περίοδο. Το γεγονός αυτό δεν έχει 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία διότι οι αναβλύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν 

µε βάση θερµοφωτογραφίες, αφού κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών οι 

θερµοφωτογραφίες αποτυπώνουν το ότι το επιφανειακό πεδίο θερµοκρασιών είναι 

οµοιόµορφο (Lascaratos et al. 1989). Στο Σχ. 7.30 δίνεται για την αντίστοιχη χρονική 

στιγµή µε την καταγραφή ανάβλυσης της καλοκαιρινής περιόδου (Σχ. 7.29), το πεδίο των 

ρευµάτων στην ίδια τοµή κατά το βάθος αλλά για τη χειµερινή περίοδο. Αξιοσηµείωτα 

είναι τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα (coastal jet), παράλληλα προς τις βορειοδυτικές ακτές 

του όρµου της Ναυπάκτου, τα οποία συνοδεύουν το φαινόµενο των αναβλύσεων. 

Αντίστοιχη συµπεριφορά µε ανοδικά ρεύµατα από τα βαθύτερα προς την ελεύθερη 

επιφάνεια προκύπτει και για την αµιγώς ανεµογενή ροή, τόσο κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, Σχ. 7.31(α) όσο και κατά τη χειµερινή, Σχ. 7.31(β). Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι η 

παλιρροϊκή και η ανεµογενής ροή προκαλεί κυκλοφορία στον όρµο της Ναυπάκτου τέτοια 

που να ευνοεί την δηµιουργία ανοδικών ρευµάτων. Τα ανοδικά αυτά ρεύµατα µεταφέρουν 

από τα βαθύτερα του Κορινθιακού κόλπου ψυχρότερα και πυκνότερα ύδατα προς τις 

βόρειες ακτές. Το φαινόµενο γίνεται έντονα αντιληπτό την καλοκαιρινή περίοδο όπου 

εµφανίζονται διαφορές θερµοκρασίας µεταξύ βορείων-νοτίων ακτών της τάξης των 2 oC. 

Οι διαφορές αυτές συµφωνούν µε τις παρατηρήσεις των Lascaratos et al. (1989).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι και στην περίπτωση της αµιγώς παλιρροϊκής κυκλοφορίας, 

δίχως την δράση του ανέµου (συνθήκες άπνοιας), παρατηρούνται αναβλύσεις στις 

βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου µόνον για την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ στις 

αντίστοιχες χρονικές στιγµές δεν προβλέπονται αριθµητικά αναβλύσεις υδάτων για την 

χειµερινή περίοδο. 
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(α) 

 

 
(β) 

Σχήµα 7.30 Πεδίο ρευµάτων στις βόρειες ακτές της Ναυπάκτου για τη χειµερινή περίοδο (βαρότροπη 

κυκλοφορία) σε αντίστοιχη χρονική στιγµή µε το Σχ. 7.29. (α) θέση τοµής και πεδίο 

επιφανειακών ρευµάτων, (β) κίνηση υδάτων προς την ελεύθερη επιφάνεια.  
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(α) 

 

 
(β) 

Σχήµα 7.31 Τοµή όπου φαίνεται το πεδίο ρευµάτων στις βόρειες ακτές της Ναυπάκτου αποκλειστικά για την 

ανεµογενή ροή που προκαλείται από νοτιοδυτικό άνεµο 4 ms-1 χωρίς τη δράση της παλίρροιας. 

(α) για την καλοκαιρινή περίοδο (β) για τη χειµερινή περίοδο Το στιγµιότυπο δίνεται σε 

αντίστοιχη χρονική στιγµή µε το Σχ. 7.27. 

 

Αναβλύσεις ψυχρών υδάτων παρατηρούνται και στις νοτιοδυτικές ακτές του 

Πατραϊκού κόλπου και συγκεκριµένα δυτικά του ακρωτηρίου του Ρίου, στο θαλάσσιο 

µέτωπο της πόλης των Πατρών. Οι αναβλύσεις στις θέσεις αυτές συνδέονται αποκλειστικά 

µε την παρουσία βορειοανατολικών ανέµων Στο Σχ. 7.32 δίνεται ένα στιγµιότυπο 

διαµόρφωσης της δοµής της επιφανειακής θερµοκρασίας για την 21η Ιουλίου του 1982 και 

ενώ έπνεε βορειοανατολικός άνεµος, όπως προκύπτει από θερµοφωτογραφία. Όπως και 

στο Σχ. 7.27, οι ισόθερµες δίνονται ανά 0,5 oC σε σχετική κλίµακα, η δε αρίθµηση των 

ισόθερµων είναι τέτοια ώστε ο αριθµός 2 να αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη παρατηρηθείσα 

θερµοκρασία, για την περιοχή που παρουσιάζεται στο Σχ. 7.32. Αναβλύσεις 

παρατηρούνται νοτιοδυτικά του Ρίου, ισόθερµη 10, που εµφανίζει µικρότερη θερµοκρασία 
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κατά 4 oC σε σχέση µε το νοτιότερο τµήµα του Πατραϊκού, ισόθερµη 2. Επιπλέον, 

αναβλύσεις παρατηρούνται και στα νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Πάπας, ισόθερµη 7. 

 

 
 

Σχήµα 7.32 Επιφανειακές θερµοκρασίες (SST) Πατραϊκού-Κορινθιακού από δορυφορικές φωτογραφίες 

(Lascaratos et al. 1989). Εδώ περιορίζονται στην περιοχή ενδιαφέροντος όπου έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι αριθµητικές προσοµοιώσεις. 

 

Αν και οι αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται µε βάση τις συνθήκες 

στρωµάτωσης του Ιουνίου 1982, ωστόσο ποιοτικά η δράση βορειοανατολικού ανέµου 

προκαλεί τα ίδια αποτελέσµατα στη διαµόρφωση της επιφανειακής θερµοκρασίας, 

προβλέποντας αναβλύσεις στις ίδιες θέσεις µε εκείνες που εντοπίζονται στις δορυφορικές 

θερµοφωτογραφίες. Στο Σχ. 7.33 δίνεται το πεδίο επιφανειακής θερµοκρασίας που 

προκύπτει από την αριθµητική προσοµοίωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας σε συνθήκες 

βορειοανατολικού ανέµου, στο τέλος της δεύτερης και της τρίτης ηµέρας αριθµητικής 

προσοµοίωσης.  
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(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
Σχήµα 7.33 Πεδίο επιφανειακών θερµοκρασιών Πατραϊκού-δυτικού Κορινθιακού που έχει προκύψει από 

την αριθµητική προσοµοίωση µε βορειοανατολικό άνεµο 6 ms-1. Τα στιγµιότυπα 

ανταποκρίνονται (α) στο τέλος της δεύτερης ηµέρας προσοµοίωσης και (β) στο τέλος της 

τρίτης ηµέρας προσοµοίωσης. 

 

Από την αριθµητική προσοµοίωση προκύπτει ανάβλυση ψυχρών υδάτων στα 

νοτιοδυτικά του Πατραϊκού κόλπου και συγκεκριµένα δυτικά του ακρωτηρίου Ρίου. 

Επιπλέον, αναβλύσεις προβλέπονται και νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Πάπας. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει το γεγονός ότι όπως και στις δορυφορικές θερµοφωτογραφίες η θερµοκρασία 

µεταξύ νοτίων ακτών του Πατραϊκού κόλπου και θέσης ανάβλυσης δυτικά του 

ακρωτηρίου Ρίο παρουσιάζει διαφορές της τάξεως των 3,5 oC.  

Ο µηχανισµός που προκαλεί αναβλύσεις δυτικά του ακρωτηρίου Ρίο φαίνεται στο Σχ. 

7.34. Στο Σχ. 7.34(α) δίνεται η θέση της τοµής IP1-IP2 όπου παρατηρούνται αναβλύσεις 

ψυχρών υδάτων. Όπως και στην περίπτωση του νοτιοδυτικού ανέµου ανοδικά ρεύµατα 

καθορίζουν την κίνηση ψυχρών και πυκνότερων υδάτων από τα βαθύτερα προς την 

ελεύθερη επιφάνεια οδηγώντας σε µεταβολές της επιφανειακής θερµοκρασίας κατά 3-4 
oC, Σχ. 7.34(β). 

Ως γενική παρατήρηση το πεδίο των επιφανειακών θερµοκρασιών που παρατηρείται 

από τις δορυφορικές θερµοφωτογραφίες προβλέπεται ικανοποιητικά από τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις που πραγµατοποιούνται για τις συνήθεις διευθύνσεις ανέµων που πνέουν 

στην περιοχή. Ειδικότερα, οι θέσεις όπου παρατηρούνται αναβλύσεις (upwellings) 

προβλέπονται µε ακρίβεια από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις, καθώς και οι µέσες 

µεταβολές της επιφανειακής θερµοκρασίας. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι αναβλύσεις ψυχρών υδάτων ξεκινούν 2-8 ώρες 

µετά την έναρξη δράσης του οµοιόµορφου νοτιοδυτικού ή βορειοανατολικού ανέµου και η 

πτώση της θερµοκρασίας ολοκληρώνεται σε περίπου τρεις ηµέρες από την έναρξη της 

προσοµοίωσης. Οι ποιοτικές αυτές παρατηρήσεις βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τις 

παρατηρήσεις των Χατζηθεοδώρου et al. (1992), για την µεταβολή της θερµοκρασίας στις 

θέσεις παρατήρησης που ήταν οι βόρειες ακτές του όρµου της Ναυπάκτου. 

Με βάση τις προσοµοιώσεις προκύπτει ότι η πτώση της θερµοκρασίας στη θάλασσα, 

δηλαδή το φαινόµενο του upwelling, εµφανίζεται στις βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου 

(ανατολικά του Αντιρρίου) 2-8 ώρες µετά την πνοή ανέµων µε ένταση 6 ms-1. Η διάρκεια 

της πτώσης της θερµοκρασίας εξαρτάται άµεσα από την διάρκεια της Ν∆ συνιστώσας του 

ανέµου, καθώς και από την ένταση του. Έτσι, για την περίπτωση νοτιοδυτικού ανέµου που 

διήρκησε περίοδο 4 ηµερών η αντίστοιχη διάρκεια ολοκλήρωσης της πτώσης της 

θερµοκρασίας στη θάλασσα ήταν 3 ηµέρες. Ενώ για επεισόδιο ανέµου 1,5 ηµέρας, 

αντίστοιχα η διάρκεια πτώσης της θερµοκρασίας ήταν 1,5 µέρα. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 7.34 Αναβλύσεις ψυχρών υδάτων στις νοτιοανατολικές ακτές του Πατραϊκού (νοτιοδυτικά του Ρίου), 

(α) θέση τοµής και πεδίο επιφανειακών θερµοκρασιών, (β) κίνηση ψυχρότερων υδάτων προς 

την ελεύθερη επιφάνεια και πεδίο ρευµάτων για την ίδια χρονική στιγµή. 

 

Γενικά, η ολοκλήρωση της πτώσης της θερµοκρασίας γίνεται σε 1-3 ηµέρες από την 

έναρξη δράσης του ανέµου σε σχέση µε την αρχική της τιµή και µε βάση τη χρονική 

εξέλιξη της θερµοκρασίας στις δύο θέσεις παρατήρησης στις βόρειες ακτές της 

Ναυπάκτου σε βάθος -12 m. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις αριθµητικές προβλέψεις η 

θερµοκρασία πέφτει κατά 0,5 οC, 2-8 ώρες από την έναρξη πνοής του ανέµου, ενώ µετά 

από 3 ηµέρες ολοκληρώνεται και σταθεροποιείται η πτώση της θερµοκρασίας για όλες τις 
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θέσεις παρατήρησης. Η µείωση της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 2-5,5 οC, και 

σταθεροποιείται µετά 1-3 ηµέρες από την έναρξη δράσης του ανέµου. 

Οι αριθµητικές προβλέψεις, όσον αφορά τη χρονική εξέλιξη της θερµοκρασίας, σε 

θέσεις παρατήρησης όπου είχαν πραγµατοποιηθεί καταγραφές από τους Χατζηθεοδώρου 

et al. (1992) το καλοκαίρι του 1986 συµφωνούν ποιοτικά. Στο Σχ. 7.33 δίνεται η χρονική 

εξέλιξη της θερµοκρασίας στα βορειοδυτικά του όρµου της Ναυπάκτου, πλησίον του 

ακρωτηρίου του Αντιρρίου. Επιλέγονται οι θέσεις παρατήρησης της χρονικής εξέλιξης της 

θερµοκρασίας t1, t2 (Σχ. 7.35 (α)) στα -12 m βάθος σε αντίστοιχες θέσεις µε εκείνες που 

επιλεγήκαν από τους Χατζηθεοδώρου et al. (1992), το καλοκαίρι του 1986. Όπως φαίνεται 

στο Σχ. 7.35 (β) η θερµοκρασία µειώνεται απότοµα την πρώτη ηµέρα προσοµοίωσης, ενώ 

η πτώση της ολοκληρώνεται στο τέλος της τρίτης ηµέρας εµφανίζοντας στη συνέχεια 

περιοδική συµπεριφορά. Η µεταβολή της θερµοκρασίας, όπως υπολογίζεται αριθµητικά, 

προβλέπει µείωση της τάξης των 3 οC που ολοκληρώνεται την τρίτη ηµέρα από την 

έναρξη δράσης του νοτιοδυτικού ανέµου. Επιπλέον, µείωση της θερµοκρασίας κατά 0,5 οC 

προβλέπεται 8 ώρες µετά την έναρξη πνοής του ανέµου, Σχ. 7.35 (γ).  

Το συµβάν αυτό συµφωνεί ποιοτικά µε τις παρατηρήσεις των Χατζηθεοδώρου et al. 

(1992), για ένα από τα φαινόµενα ανάβλυσης (upwelling) που παρατηρήθηκε από τις 

06/07 έως 09/07/1986, όσον αφορά τη µεταβολή της θερµοκρασίας σε βάθος -12 m. 

Συγκεκριµένα, ενώ έπνεε νοτιοδυτικός άνεµος µέσης ταχύτητας 5 ms-1 για 4 ηµέρες, 

παρατηρήθηκε πτώση της θερµοκρασίας κατά 0,5 οC στο τέλος των πρώτων 8 ωρών, και 

τρεις ηµέρες µετά πτώση 2 οC. 

 

 
(α) 
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Σχήµα 7.35 (α) θέσεις των σταθµών παρατήρησης (t1, t2) στις βορειοδυτικές ακτές της Ναυπάκτου, χρονική 

εξέλιξη της θερµοκρασίας (β) για 4 ηµέρες προσοµοίωσης, (γ) για τις πρώτες δύο ηµέρες. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – Μελέτη Βαροκλινούς Κυκλοφορίας στον Πατραϊκό Κόλπο 

 - 277 -

Κύριο χαρακτηριστικό της καλοκαιρινής περιόδου είναι ο περιορισµός της 

κυκλοφορίας των υδάτων κυρίως στο επιφανειακό στρώµα του επιλιµνίου, πάνω από το 

θερµοκλινές, η παρουσία αναβλύσεων σε συγκεκριµένες θέσεις του Πατραϊκού κόλπου 

καθώς και οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στην κατακόρυφη δοµή της κυκλοφορίας, 

λόγω της ανάπτυξης του εσωτερικού κύµατος. Με βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις 

συνοψίζονται στον παρακάτω Πίν. 7.1, τόσο για την βαροκλινή όσο και για τη βαρότροπη 

κυκλοφορία, τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη δοµή της ροής. 

 
Πίνακας 7.1. Παρουσία αναβλύσεων και γένεση εσωτερικών κυµάτων στην περίπτωση της βαροκλινούς και 

βαρότροπης κυκλοφορίας στον Πατραϊκό κόλπο. 

ΒΑΡΟΚΛΙΝΗΣ 

(Καλοκαιρινή Κυκλοφορία) 

ΒΑΡΟΤΡΟΠΗ 

(Χειµερινή Κυκλοφορία) 
 

Αναβλύσεις 

(upwellings) 

Εσωτερικό 

κύµα 
Αναβλύσεις (upwellings) 

Ανεµογενής Κυκλοφορία 
(Βορειοανατολικός άνεµος) 

ΝΑΙ 
(νοτιοδυτικά 
του Ρίου) 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

(νοτιοδυτικά του Ρίου) 
 

Ανεµογενής Κυκλοφορία 
(Νοτιοδυτικός άνεµος) 

ΝΑΙ 
(βορειοδυτικά 

της 
Ναυπάκτου) 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

(βορειοδυτικά της 
Ναυπάκτου) 

Παλιρροϊκή Κυκλοφορία 
(Παλίρροια-άπνοια) 

ΝΑΙ 
(βορειοδυτικά 

της 
Ναυπάκτου) 

ΝΑΙ ΟΧΙ† 

Παλιρροϊκή Κυκλοφορία 
(Παλίρροια-βορειοανατολικός 

άνεµος) 

ΝΑΙ 
(νοτιοδυτικά 
του Ρίου) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(νοτιοδυτικά του Ρίου) 

Παλιρροϊκή Κυκλοφορία 
(Παλίρροια-νοτιοδυτικός άνεµος) 

ΝΑΙ 
(βορειοδυτικά 

της 
Ναυπάκτου 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

(βορειοδυτικά της 
Ναυπάκτου 

 

 

 
                                                 
† Εξετάστηκε στην ίδια διατοµή, όπως µε την περίπτωση της βαροκλινούς κυκλοφορίας, η παρουσία 
ανοδικών ρευµάτων από τα βαθύτερα προς την ελεύθερη επιφάνεια κατά τη χειµερινή περίοδο (βαρότροπη 
κυκλοφορία). Επιλέχτηκαν πέντε χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της βαροκλινούς κυκλοφορίας για τα οποία 
σαφώς παρατηρείται ανάβλυση ψυχρών υδάτων από τα βαθύτερα του δυτικού Κορινθιακού κόλπου στην 
περιοχή των βορειοδυτικών ακτών του όρµου της Ναυπάκτου. Για τις αντίστοιχες χρονικές στιγµές της 
βαρότροπης κυκλοφορίας και στην ίδια διατοµή, µόνον σε ένα από τα πέντε στιγµιότυπα παρατηρήθηκαν 
ανοδικά ρεύµατα που ήταν σχετικά ασθενή συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της καλοκαιρινής περιόδου. 
Γενικότερα, σε καµία περίπτωση κατά τη βαρότροπη παλιρροϊκή κυκλοφορία (σε συνθήκες άπνοιας) δεν 
παρατηρήθηκαν αξιόλογα ανοδικά ρεύµατα που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την παρουσία αναβλύσεων. 
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7.4.3 Η Κατακόρυφη ∆οµή της Τύρβης 

7.4.3.1 Βαροκλινής, ανεµογενής κυκλοφορία 

Η τύρβη γεννάται στην ελεύθερη επιφάνεια και κατά την διάχυσή της προς τα 

κατώτερα της υδάτινης στήλης µειώνεται σηµαντικά στη ζώνη του µεσολιµνίου, χωρίς 

ωστόσο να µηδενίζεται. Ουσιαστικά η παρουσία του θερµοκλινούς περιορίζει την ένταση 

της τύρβης στη ζώνη του επιλιµνίου, Σχ. 7.36. 

Στα πολύ ρηχά (<10 m), ο άνεµος αναδεύει την υδάτινη στήλη, καταστρέφει την 

κατακόρυφη δοµή της θερµικής στρωµάτωσης και η δοµή του τυρβώδους ιξώδους 

εµφανίζει παραβολική κατανοµή κατά το βάθος, αντίστοιχη µε την περίπτωση της 

τυρβώδους, βαρυτικής ροής σε ανοικτό αγωγό.  

 

 
Σχήµα 7.36 Τοµή κατά το βάθος του Πατραϊκού κόλπου όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

κατά το ύψος της υδάτινης στήλης. Η κυκλοφορία προκαλείται αποκλειστικά από τη δράση 

νοτιοδυτικού ανέµου ταχύτητας 4 ms-1.  

 

7.4.3.2 Βαροκλινής, παλιρροϊκή κυκλοφορία χωρίς τη δράση του ανέµου 

Στην περίπτωση αυτή η τύρβη γεννάται στον πυθµένα και σταµατά κατά τη διάχυσή 

της προς τα ανώτερα της υδάτινης στήλης στο πάνω µέρος του υπολιµνίου, κάτω από το 

στρώµα του µεσολιµνίου, Σχ. 7.37.  

Στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου η ένταση της τύρβης δεν εµφανίζει αντίστοιχη 

συµπεριφορά µε την περίπτωση της βαρότροπης, παλιρροϊκής κυκλοφορίας αλλά 
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περιορίζεται µόνον πλησίον του πυθµένα έως τη ζώνη του θερµοκλινούς, ανεξάρτητα από 

τη διεύθυνση των ρευµάτων. 

 

 
Σχήµα 7.37 Τοµή κατά το βάθος του Πατραϊκού κόλπου όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

κατά το ύψος της υδάτινης στήλης. Η κυκλοφορία προκαλείται αποκλειστικά από τη δράση της 

παλίρροιας (συνθήκες άπνοιας). 

 

 

7.4.3.3 Βαροκλινής, παλιρροϊκή κυκλοφορία υπό την ταυτόχρονη δράση νοτιοδυτικού ή 

βορειοανατολικού ανέµου 

Η τύρβη γεννάται στον πυθµένα, λόγω της δράσης της παλίρροιας και στην ελεύθερη 

επιφάνεια, λόγω της δράσης του ανέµου και διαχέεται προς τα ανώτερα και τα κατώτερα, 

αντίστοιχα, της υδάτινης στήλης. Ωστόσο, η παρουσία του έντονου θερµοκλινούς 

περιορίζει την καθ’ ύψος διάχυση στη ζώνη του υπολιµνίου και επιλιµνίου, αντίστοιχα, 

καθώς η τύρβη γεννάται από τον πυθµένα ή την ελεύθερη επιφάνεια. 
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Σχήµα 7.38 Τοµή κατά το βάθος του Πατραϊκού κόλπου όπου δίνεται η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

κατά το ύψος της υδάτινης στήλης. Η κυκλοφορία προκαλείται από τη συνδυασµένη δράση της 

παλίρροιας και του ανέµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 
Εφαρµογές: Υπολογισµός Ρευµάτων και 
Φαινοµένων ∆ιάχυσης-Μεταφοράς στη 

Νοτιοανατολική Παράκτια Ζώνη του Πατραϊκού 
Κόλπου 

 
 

Περίληψη 
 
Στο παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται ο τρισδιάστατος αριθµητικός κώδικας MIKE 3 FM(HD 
& TR) για την αριθµητική µελέτη καταρχάς του πεδίου ρευµάτων στην παράκτια ζώνη του 
παλαιού και νέου λιµένα Πατρών και στη συνέχεια της διάχυσης και µεταφοράς του 
πεδίου λυµάτων των επεξεργασµένων αποβλήτων από τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. 
Προκειµένου να διεξαχθούν λεπτοµερέστερες αριθµητικές προσοµοιώσεις, εστιασµένες 
στη νότια παράκτια ζώνη του Πατραϊκού, διαµορφώνεται κατάλληλα διαβαθµισµένο 
υπολογιστικό πλέγµα στην οριζόντια διεύθυνση, έτσι ώστε να συµπεριλάβει την ευρύτερη 
περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών καθώς και την περιοχή εκβολής του αγωγού 
των λυµάτων. Το πεδίο επίλυσης και οι θέσεις των ανοικτών ορίων διαµορφώνονται όπως 
και στα προηγούµενα κεφάλαια, ενώ αναφορικά µε τις αρχικές και οριακές συνθήκες 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως στις µέχρι εδώ αριθµητικές προσοµοιώσεις. Για την 
περίπτωση της χειµερινής περιόδου εξετάζονται τα σενάρια παλιρροϊκής κυκλοφορίας µε 
ταυτόχρονη δράση βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού ανέµου, εφαρµόζοντας τα ίδια µε 
το Κεφάλαιο 6. Αντίστοιχες αριθµητικές προσοµοιώσεις διεξάγονται και για την 
καλοκαιρινή περίοδο µε βάση τις αρχικές και οριακές συνθήκες που έχουν εφαρµοστεί στο 
Κεφάλαιο 7. Όσον αφορά το πεδίο ρευµάτων, τα επιφανειακά ρεύµατα κυκλοφορίας 
προκύπτουν παρόµοια, τόσο για την καλοκαιρινή όσο και για τη χειµερινή περίοδο. 
Αντίθετα, τα υποεπιφανειακά ρεύµατα και τα ρεύµατα κοντά στον πυθµένα λαµβάνουν 
σηµαντικά µικρότερες τιµές την καλοκαιρινή περίοδο, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές 
της χειµερινής περιόδου. Με βάση το τρισδιάστατο πεδίο ρευµάτων µελετάται αριθµητικά 
η διάχυση και µεταφορά του πεδίου λυµάτων που προκύπτει από τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. 
Εξετάζονται οι δυσµενέστερες περιπτώσεις, όσον αφορά τις διαλύσεις (τελικές αραιώσεις) 
που προκύπτουν µε βάση το πεδίο ρευµάτων που υπολογίζεται για την περιοχή εκβολής. 
Εξετάζεται η περίπτωση διατηρητικού (conservative) ρύπου καθώς και µε αποδόµηση 
(decay). Και για τις δύο περιπτώσεις προκύπτουν τελικές αραιώσεις, πλησίον της ακτής, 
που ικανοποιούν επαρκώς τα ποιοτικά κριτήρια διάθεσης των λυµάτων.  
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8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται έµφαση στις νοτιοανατολικές ακτές του Πατραϊκού 

κόλπου και συγκεκριµένα σε µια περιοχή που περιλαµβάνει τον παλαιό και νέο λιµένα 

Πατρών, καθώς και τη θέση διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων από τον αγωγό της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης της Πάτρας (∆ΕΥΑΠ), Σχ. 8.1. 

Σκοπό αποτελεί ο υπολογισµός του τρισδιάστατου πεδίου των επιφανειακών και 

υποεπιφανειακών ρευµάτων στην παράκτια ζώνη του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών. 

Τα ρεύµατα και γενικότερα η κυκλοφορία προκύπτουν από συνδυασµό φυσικών 

φορτίσεων, όπως είναι η παλίρροια και ο άνεµος για τη χειµερινή περίοδο, καθώς και η 

στρωµάτωση που χαρακτηρίζει την καλοκαιρινή περίοδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 8.1 Θέση του Πατραϊκού κόλπου µεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Με µαύρη 

διακεκοµµένη γραµµή καθορίζονται οι θέσεις των ανοικτών ορίων που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την αριθµητική προσοµοίωση. Η περιοχή ενδιαφέροντος δεικνύεται µε κόκκινη διαγράµµιση. 

Αγωγός λυµάτων 
∆ΕΥΑΠ 

Ευρύτερη Περιοχή 
παλαιού και νέου 
λιµένα Πατρών 
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Ο υπολογισµός του πεδίου ρευµάτων στην περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα 

Πατρών, µέσω αριθµητικών προσοµοιώσεων, είναι δυνατό να συµβάλει µελλοντικά στην 

πρόβλεψη περιβαλλοντικών φαινοµένων για τα οποία δεν υπάρχουν µετρήσεις, όπως για 

παράδειγµα της µεταφοράς φερτών υλών στην παράκτια ζώνη. Επιπλέον, µε βάση το 

τρισδιάστατο πεδίο ρευµάτων που προβλέπεται αριθµητικά υπολογίζεται η διάχυση και 

µεταφορά του ανωστικού πλουµίου των επεξεργασµένων αποβλήτων από τον αγωγό της 

∆ΕΥΑΠ. Ο αγωγός διάθεσης των λυµάτων είναι εγκατεστηµένος στην θέση «Κόκκινος 

Μύλος» που βρίσκεται στην περιοχή των νοτιοανατολικών ακτών του Πατραϊκού κόλπου 

και συγκεκριµένα εντός της ευρύτερης περιοχής του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών. Για 

την περιοχή αυτή που σηµειώνεται στο Σχ. 8.1 µε κόκκινη διαγράµµιση διεξήχθησαν 

λεπτοµερέστερες αριθµητικές προσοµοιώσεις µε σκοπό τον ακριβέστερο υπολογισµό του 

τρισδιάστατου πεδίου ροής.  

 

8.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Η λεπτοµερής αριθµητική µελέτη των ρευµάτων κυκλοφορίας καθώς και των 

φαινοµένων της διάχυσης και µεταφοράς των επεξεργασµένων λυµάτων στην περιοχή του 

παλαιού και νέου λιµένα Πατρών προϋποθέτει την προσοµοίωση της υδροδυναµικής 

κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου. Η προσοµοίωση αυτή έγινε σύµφωνα µε όσα έχουν 

παρουσιαστεί στα προηγούµενα κεφάλαια. Οι αρχικές και οριακές συνθήκες που 

εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία των προσοµοιώσεων, καθώς και η διαµόρφωση των 

ανοικτών ορίων έχουν ήδη παρουσιαστεί εκτενώς και εφαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο και 

στην παρούσα ενότητα. 

Για την προσοµοίωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας στην εγγύς περιοχή του 

παλαιού και νέου λιµένα Πατρών είναι απαραίτητο αριθµητικό πλέγµα πολύ λεπτότερο 

από εκείνο που χρησιµοποιήθηκε στις αριθµητικές προσοµοιώσεις των προηγούµενων 

κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό, διαµορφώνεται διαβαθµισµένο υπολογιστικό πλέγµα στην 

οριζόντια διεύθυνση σε µια περιοχή ακτίνας 6,5 περίπου χιλιοµέτρων γύρω από τη θέση 

όπου εκβάλλει ο αγωγός λυµάτων. Συγκεκριµένα, από 6,5 έως 4 km διαµορφώνεται µία 

πρώτη ζώνη και από 4 km έως την ακτή µία δεύτερη ζώνη, όπως φαίνεται στο Σχ. 8.2. Η 

περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα περιλαµβάνεται στην Α ζώνη όπου εφαρµόζεται το 

πιο λεπτό υπολογιστικό πλέγµα, προκειµένου να προκύψουν όσο το δυνατόν 

λεπτοµερέστερες προσοµοιώσεις για τα παράκτια ρεύµατα κυκλοφορίας. Στην 
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κατακόρυφη διεύθυνση, εφαρµόζεται καρτεσιανό υπολογιστικό πλέγµα µε 15 ισαπέχοντα 

στρώµατα (σ-layers) αντί των 10 που χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες 

προσοµοιώσεις της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη λεκάνη του Πατραϊκού. 

Επιπλέον, µε την παραπάνω διακριτοποίηση επιτυγχάνεται αριθµητικά αρχική 

αραίωση των επεξεργασµένων λυµάτων στην εγγύς (άµεση) περιοχή εκβολής (near field) 

του αγωγού ίση ή µεγαλύτερη από 100 φορές, που είναι συµβατή µε την αρχική διάλυση 

(S1) που προκύπτει από το σύστηµα διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων (∆ΕΥΑΠ, 

2008). Αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθεί σωστή αρχική συνθήκη για την 

προσοµοίωση της διάχυσης και µεταφοράς των επεξεργασµένων λυµάτων. Στο Σχ. 8.3 

δίδεται η συνολική διαµόρφωση του υπολογιστικού πλέγµατος σε όλο τον Πατραϊκό, µε 

ταυτόχρονη υπέρθεση της βαθυµετρίας. 

Συνοψίζοντας, το πεδίο επίλυσης αποτελείται από τρεις ζώνες του υπολογιστικού 

πλέγµατος που µεταβάλλονται βαθµιαίως. Στο κεντρικό τµήµα του Πατραϊκού κόλπου 

εφαρµόζεται υπολογιστικό πλέγµα µε µέγιστο µήκος υπολογιστικού κελιού ∆x ≈  ∆y 

≈1000 m. Πλησιάζοντας προς την περιοχή ενδιαφέροντος και στην πρώτη ζώνη 

διακριτοποίησης (Β) το πλέγµα διαµορφώνεται έτσι ώστε το µέγιστο µήκος κελιού να 

είναι ∆x ≈  ∆y ≈500 m. Τέλος, σε µια ακτίνα 4 περίπου χιλιοµέτρων γύρω κα 

βορειοανατολικά από τη θέση εκβολής που περιλαµβάνει και την παράκτια περιοχή του 

παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, δεύτερη ζώνη διακριτοποίησης (Α), τα κελιά 

λαµβάνουν µέγιστες διαστάσεις ∆x ≈  ∆y ≈100 m.  
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(β) 
Σχήµα 8.2. (α) Ζώνες διακριτοποίησης στην περιοχή εκβολής, πλησίον της ακτής, µε διαβαθµισµένο 

υπολογιστικό πλέγµα, (β) λεπτοµέρεια πλέγµατος στην πρώτη ζώνη στην εγγύς περιοχή της 

εκβολής. 
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(β) 

 

 
(γ) 

Σχήµα 8.3. (α) Γενική άποψη του πεδίου επίλυσης όπου διακρίνονται και οι θέσεις των ανοικτών ορίων 

ανατολικά και δυτικά του Πατραϊκού κόλπου, συµπεριλαµβάνοντας στην προσοµοίωση ευρύτερες 

περιοχές, (β) περιοχή που περιλαµβάνει αποκλειστικά τον Πατραϊκό κόλπο, (γ) περιοχή 

ενδιαφέροντος, µε το διαβαθµισµένο υπολογιστικό πλέγµα. Σε όλα τα σχήµατα δίνεται και η 

διαµόρφωση της βαθυµετρίας. 
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8.3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Για την αριθµητική µελέτη των ρευµάτων κυκλοφορίας στην περιοχή του παλαιού και 

νέου λιµένα Πατρών διεξάγονται αριθµητικές προσοµοιώσεις τόσο για τη χειµερινή, όσο 

και για την καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία ο Πατραϊκός κόλπος εµφανίζει 

στρωµάτωση. Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται µε βάση τις 

επικρατούσες διευθύνσεις ανέµων, που πνέουν στην περιοχή του Πατραϊκού, 

εφαρµόζοντας οµοιόµορφο άνεµο µέσης ταχύτητας 6 ms-1. Σε όλες τις αριθµητικές 

προσοµοιώσεις εφαρµόζεται η παλιρροϊκή φόρτιση στις θέσεις των ανοικτών ορίων που 

προκύπτει από τη σύνθεση των κύριων ηµερήσιων και ηµι-ηµερήσιων αρµονικών 

συνιστωσών που δίνονται στην ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του Αχιλλεόπουλου (1990), όπως 

ακριβώς στις προσοµοιώσεις του Κεφαλαίου 6. Παρουσιάζονται τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν για το πεδίο των επιφανειακών και υποεπιφανειακών 

ρευµάτων καθώς και των ρευµάτων στον πυθµένα. Το πεδίο ρευµάτων στον πυθµένα, που 

υπολογίζεται αριθµητικά, µπορεί να αξιοποιηθεί µελλοντικά στην πρόβλεψη της 

µεταφοράς φερτών υλών στην περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών.  

Στο Σχ. 8.4 απεικονίζεται η περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα όπως αυτή 

διαµορφώνεται στο αριθµητικό µοντέλο, το οποίο περιορίζεται στην πρώτη ζώνη (Α) όπου 

εφαρµόζεται και το λεπτότερο υπολογιστικό πλέγµα (∆x≈  ∆y ≈100 m). Επιπλέον, στο 

ίδιο σχήµα σηµειώνονται και οι σταθµοί παρατήρησης των ρευµάτων που προβλέπονται 

αριθµητικά από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις. Στα Σχ. 8.6 έως 8.11 που ακολουθούν 

απεικονίζεται το πεδίο των επιφανειακών, υποεπιφανειακών και ρευµάτων στον πυθµένα 

που προβλέπεται για τις επικρατούσες διευθύνσεις ανέµου που δρουν στον Πατραϊκό 

κόλπο. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα δίνονται για κάθε µια απ’ τις επικρατούσες 

διευθύνσεις ανέµου, αντίστοιχα για την χειµερινή και καλοκαιρινή περίοδο, στο ίδιο 

επιφανειακό στρώµα (σ- layer) προκειµένου να γίνεται περισσότερο ευδιάκριτη η 

µεταβολή του πεδίου ρευµάτων σε κάθε περίοδο.  

Στη συνέχεια, επιλέγονται στο αριθµητικό µοντέλο, Σχ. 8.4, τρεις χαρακτηριστικές 

θέσεις t1, t2, t3 µε συντεταγµένες αντίστοιχα, (562690, 4230145), (563290, 4232039), 

(563853, 4233893) στις οποίες παρατηρείται η χρονική εξέλιξη της ταχύτητας των 

ρευµάτων που υπολογίζονται κατά την προσοµοίωση. Συγκεκριµένα, ο σταθµός t1 

τοποθετείται στο νοτιοανατολικό άκρο του νέου λιµένα, ο σταθµός t2 στο 

βορειοανατολικό και ο σταθµός t3 στην περιοχή του παλαιού λιµένα Πατρών. Για κάθε 
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σταθµό παρατήρησης δίνεται η χρονική εξέλιξη των επιφανειακών, υποεπιφανειακών και 

των ρευµάτων στον πυθµένα, για τη χειµερινή και καλοκαιρινή περίοδο, στο 15ο, 7ο και 1ο, 

αντίστοιχα, κατακόρυφο στρώµα (σ-layer), Σχ. 8.12 έως 8.14. Στην παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων δίνεται έµφαση στο βορειοανατολικό άνεµο που αποτελεί και τη 

δυσµενέστερη φόρτιση, όσον αφορά τα παράκτια ρεύµατα κυκλοφορίας που 

προκαλούνται στην περιοχή, κυρίως, του υπό κατασκευή νέου λιµένα Πατρών. 

Με βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις προκύπτουν ισχυρά επιφανειακά ρεύµατα 

στην περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών που ξεπερνούν τα 0,15 ms-1, τόσο 

κατά την χειµερινή όσο και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λαµβάνοντας ένα εύρος τιµών 

από 0,15-0,20 ms-1. Όσον αφορά τα υποεπιφανειακά ρεύµατα κυκλοφορίας, που 

παρατηρούνται ακριβώς στο µέσον του βάθους (για τις προσοµοιώσεις τις καλοκαιρινής 

περιόδου αυτό βρίσκεται κάτω από το θερµοκλινές) για κάθε σταθµό παρατήρησης, οι 

τιµές τους τη χειµερινή περίοδο υπερβαίνουν το 0,1 ms-1 λαµβάνοντας ένα εύρος τιµών 

από 0,1 έως 0,15 ms-1. Αντιθέτως, την καλοκαιρινή περίοδο τα υποεπιφανειακά ρεύµατα 

ελάχιστες φορές παρατηρείται να ξεπερνούν το 0,1 ms-1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοµή 

των ρευµάτων κοντά στον πυθµένα. Τη χειµερινή περίοδο λαµβάνουν τιµές που 

κυµαίνονται σε ένα εύρος από 0,05 έως 0,1 ms-1 µε µέση τιµή περίπου 0,08 ms-1. Την 

καλοκαιρινή περίοδο οι τιµές των ρευµάτων του πυθµένα δεν υπερβαίνουν τα 0,05 ms-1. 

Αυτό αποτελεί και το κυριότερο χαρακτηριστικό της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καταγραφές θαλασσίων ρευµάτων στην νοτιοανατολική παράκτια ζώνη του 

Πατραϊκού κόλπου πραγµατοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 1993 από το Εργαστήριο 

Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τµήµατος Γεωλογίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Συγκεκριµένα, στην Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή της Παντίσκα 

(2007) περιλαµβάνεται χρονοσειρά της ταχύτητας των ρευµάτων, Σχ. 8.5, που 

καταγράφηκε στα πλαίσια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, για την τοποθέτηση του 

υποθαλάσσιου αγωγού λυµάτων, για λογαριασµό της ∆ΕΥΑΠ. Τα ρεύµατα έχουν 

καταγραφεί σε απόσταση 10 m πάνω από τον πυθµένα από την 13-07-1993 έως και την 

17-07-1993. Η περιοχή καταγραφής των ρευµάτων είναι πλησίον του σταθµού t1 και 

συγκεκριµένα νοτιότερα, στην περιοχή όπου σήµερα εκβάλει ο αγωγός λυµάτων της 

∆ΕΥΑΠ. Οι ταχύτητες των ρευµάτων που έχουν καταγραφεί βρίσκονται, τουλάχιστον ως 

τάξη µεγέθους, σε συµφωνία µε τις αριθµητικές προβλέψεις των υποεπιφανειακών 

ρευµάτων της καλοκαιρινής περιόδου στο σταθµό t1, Σχ. 8.12(β), που είναι και ο 

πλησιέστερος στη θέση καταγραφής σταθµός παρατήρησης. Συγκεκριµένα, οι καταγραφές 
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δίνουν τιµές για τα υποεπιφανειακά θαλάσσια ρεύµατα που ελάχιστες φορές υπερβαίνουν 

το 0,1 ms-1 όπως ακριβώς προβλέπεται και από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις. 

Η εξήγηση της παρουσίας των ασθενών υποεπιφανειακών ρευµάτων και κυρίως των 

ρευµάτων κυκλοφορίας στον πυθµένα που παρατηρείται την καλοκαιρινή περίοδο 

συνδέεται µε την παρουσία της στρωµάτωσης που αναπτύσσεται στον κόλπο τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Έχει ήδη αποδειχθεί σε προηγούµενες ενότητες (βλ. Κεφάλαιο 6) 

ότι η δράση της παλίρροιας επηρεάζει, όσον αφορά την ένταση του πεδίου ρευµάτων, 

κυρίως το κεντρικό τµήµα του Πατραϊκού και τις θέσεις των στενών, αφήνοντας 

ανεπηρέαστες τις ακτές. Η κυκλοφορία των ακτών καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από 

τη δράση των ανέµων που πνέουν στην περιοχή. Την καλοκαιρινή περίοδο η ύπαρξη του 

θερµοκλινούς περιορίζει τη δράση του ανέµου και εποµένως την ανεµογενή κυκλοφορία, 

στο καλώς αναµεµιγµένο επιφανειακό στρώµα του επιλιµνίου. Αντίθετα, κάτω από το 

θερµοκλινές ή σε περιοχές όπου η κλίση των πυκνοτήτων γίνεται σηµαντική η κυκλοφορία 

που προκαλείται από τον άνεµο εµφανίζεται ασθενής. Αυτό έχει ως συνέπεια, σε σταθµούς 

παρατήρησης όπου το µέσον του βάθους βρίσκεται σε περιοχές µε έντονη κλίση 

πυκνοτήτων ή κάτω από τη ζώνη του θερµοκλινούς, οι ταχύτητες των ρευµάτων να 

µειώνονται. Το φαινόµενο γίνεται εντονότερο λίγο πάνω από τον πυθµένα, όπου 

παρατηρούνται κατά πολύ ασθενέστερα ρεύµατα συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της 

χειµερινής περιόδου.  
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Σχήµα 8.4. Περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας ζώνης του 

Πατραϊκού κόλπου. Με κόκκινες κουκίδες σηµειώνονται οι σταθµοί παρατήρησης St.1, St.2, 

St.3. Στο αριθµητικό µοντέλο αναγνωρίζονται σαν t1, t2 και t3, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 8.5. Καταγραφή ρευµάτων στην περιοχή εκβολής του αγωγού λυµάτων της ∆ΕΥΑΠ (Παντίσκα, 

2007), πλησίον του σταθµού παρατήρησης St.1.  

 

Περιοχή 
παλαιού 

λιµένα Πατρών

Περιοχή νέου 
λιµένα Πατρών
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.6. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων υπό τη δράση παλίρροιας και 

βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.7. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο υποεπιφανειακών ρευµάτων υπό τη δράση παλίρροιας και 

βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.8. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο ρευµάτων στον πυθµένα υπό τη δράση παλίρροιας και 

βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.9. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο επιφανειακών ρευµάτων υπό τη δράση παλίρροιας και 

νοτιοδυτικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.10. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο υποεπιφανειακών ρευµάτων υπό τη δράση παλίρροιας και 

νοτιοδυτικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.11. Ευρύτερη περιοχή παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, στο νοτιοανατολικό τµήµα της παράκτιας 

ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Πεδίο ρευµάτων στον πυθµένα υπό τη δράση παλίρροιας και 

νοτιοδυτικού ανέµου (α) για τη χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Σχήµα 8.12. Χρονική εξέλιξη υπολογιζόµενων επιφανειακών, υποεπιφανειακών και ρευµάτων πυθµένα για 

το σταθµό παρατήρησης St.1 υπό τη δράση παλίρροιας και βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη 

χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Σχήµα 8.13. Χρονική εξέλιξη υπολογιζόµενων επιφανειακών, υποεπιφανειακών και ρευµάτων πυθµένα για 

το σταθµό παρατήρησης St.2 υπό τη δράση παλίρροιας και βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη 

χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Σχήµα 8.14. Χρονική εξέλιξη υπολογιζόµενων επιφανειακών, υποεπιφανειακών και ρευµάτων πυθµένα για 

το σταθµό παρατήρησης St.3 υπό τη δράση παλίρροιας και βορειοανατολικού ανέµου (α) για τη 

χειµερινή περίοδο, (β) για την καλοκαιρινή περίοδο. 
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8.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η λεπτοµερής ανάλυση της κυκλοφορίας στον Πατραϊκό κόλπο µας παρέχει τη 

δυνατότητα µελέτης της διάχυσης και µεταφοράς των επεξεργασµένων αποβλήτων από 

τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. Στην παρούσα εφαρµογή εξετάστηκαν τα δυσµενέστερα σενάρια 

τόσο για την χειµερινή περίοδο (βαρότροπης κυκλοφορίας), όσο και για την καλοκαιρινή 

περίοδο (βαροκλινούς κυκλοφορίας). Με βάση στοιχεία από έκθεση της ∆ΕΥΑΠ (2008), 

επελέγη παροχή εκροής ίση µε 1 m3s-1, η οποία είναι λίγο µεγαλύτερη από την παροχή 

αιχµής των λυµάτων που υπολογίζεται σε 800 l/s (0,8 m3s-1). Η χρήση προσαυξηµένης 

παροχής εκροής κατά 25%, σε σχέση µε την παροχή αιχµής των λυµάτων, εξασφαλίζει 

καταρχήν συντελεστή ασφαλείας. Επιπλέον, η προσαύξηση αυτή συνάδει µε την 

αναµενόµενη αύξηση της παροχής αυτής στο εγγύς µέλλον (∆ΕΥΑΠ, 2000). 

 

8.4.1 Χειµερινή Περίοδος – Οµογενής Αποδέκτης 

Τον χειµώνα ο Πατραϊκός κόλπος έχει ευρεθεί να είναι οµογενής (Παπαηλιού, 1982), 

εποµένως η πυκνότητα του παραµένει ουσιαστικά σταθερή καθ’ όλο το ύψος της υδάτινης 

στήλης. Πριν την έναρξη των προσοµοιώσεων για ρεαλιστικές µετεωρολογικές και 

δυναµικές συνθήκες, µελετάται η τρισδιάστατη διάχυση του πεδίου λυµάτων από τον 

αγωγό σε ακίνητο αποδέκτη. Τούτο αποτελεί αρχική απαίτηση προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ότι µε βάση την κατασκευή του αριθµητικού µοντέλου επιτυγχάνεται αρχική 

αραίωση λυµάτων (S1) στην εγγύς περιοχή (π.χ. ελεύθερη επιφάνεια) ίση µε 100 φορές 

(∆ΕΥΑΠ, 2008). Η αρχική αυτή αραίωση πραγµατοποιείται στην πραγµατικότητα από το 

σύστηµα διάθεσης, δηλαδή από το διαχύτη. Η άµεση εκβολή όµως αποβλήτων από το 

διαχύτη δεν είναι αριθµητικά δυνατή, διότι θα απαιτούσε µη-ρεαλιστικά λεπτό αριθµητικό 

πλέγµα και συνεπώς δεν προσοµοιώνεται στην παρούσα µελέτη. Προσοµοιώνεται όµως η 

παραπέρα διάχυση και µεταφορά των λυµάτων που προκαλείται από το πεδίο ρευµάτων 

του αποδέκτη. Στο Σχ. 8.15 δίνονται η κάτοψη και µία τοµή της διαµόρφωσης του 

ανωστικού πλουµίου κατά την άνοδό του προς την ελεύθερη επιφάνεια, όπου και 

επιτυγχάνεται η αρχική αραίωση ίση µε 100 φορές, σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της 

∆ΕΥΑΠ.  
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 8.15. Περίπτωση ακίνητου αποδέκτη, (α) κάτοψη όπου φαίνεται το πλουµίο στην ελεύθερη 

επιφάνεια, (β) για την ίδια χρονική στιγµή η τοµή IP1-IP2 που φαίνεται η κατακόρυφη 

συγκέντρωση του διατηρητικού ρύπου. 

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται ρεαλιστικές προσοµοιώσεις. Το αριθµητικό µοντέλο 

φορτίζεται στις θέσεις των ανοικτών ορίων µε παλιρροϊκό σήµα που έχει προκύψει από τη 
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σύνθεση οκτώ κυρίων αρµονικών συνιστωσών που προέκυψαν από αρµονική ανάλυση 

ωριαίων καταγραφών της θαλάσσιας στάθµης. Η αρµονική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε 

από τον Αχιλλεόπουλο (1990). Ως δυσµενέστερο σενάριο επιλέγεται η περίπτωση άπνοιας, 

κατά την οποία η κυκλοφορία των υδάτων καθορίζεται αποκλειστικά από τη δράση της 

παλίρροιας. Στο Σχ. 8.16 δίδεται ένα στιγµιότυπο της διάθεσης των λυµάτων, για 

διατηρητικό ρύπο, σε κατάσταση άπνοιας. Η δράση της παλίρροιας επηρεάζει ελάχιστα 

την µεταφορά και διάχυση του ρύπου πλησίον της ακτής. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι 

η παλιρροϊκή ροή προκαλεί µεν ισχυρά ρεύµατα στο στενό Ρίου-Αντιρρίου και στο κύριο 

σώµα του κόλπου, αφήνει όµως σχεδόν ανεπηρέαστες τις ακτές όπου πραγµατοποιείται η 

διάθεση των λυµάτων (βλ. Κεφάλαιο 6). Όπως όµως θα δούµε παρακάτω, κοντά στις 

ακτές προκαλούνται ισχυρά ρεύµατα λόγω της δράσης των ανέµων. Στο Σχ. 8.17 δίδεται η 

µεταβολή της αραίωσης µε το χρόνο σε θέσεις πλησίον της ακτής για τις δυσµενέστερες 

περιπτώσεις συγκέντρωσης ρύπου. Η περίπτωση αποδοµούµενου ρύπου φαίνεται στο Σχ. 

8.18. Οι ελάχιστες αραιώσεις που προκύπτουν στην ακτή είναι περίπου 4000 φορές. Ο 

συντελεστής αποδόµησης, k, που χρησιµοποιήθηκε στις προσοµοιώσεις είναι k = 

2,132x10-4 sec-1 (∆ΕΥΑΠ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 8.16. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες άπνοιας. Στο στιγµιότυπο επιλέγεται η δυσµενέστερη 

περίπτωση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου στο επιφανειακό στρώµα νερού. 

Στην ακτογραµµή σηµειώνονται οι θέσεις παρατήρησης της αραίωσης. 

1 2 
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4 
5 
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∆ιάλυση ∆ιατηρητικού Ρύπου Πλησίον της Ακτής σε 
Κατάσταση Άπνοιας για τη Χειµερινή Περίοδο

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Χρόνος (hrs)

Α
ρα

ίω
ση

 Σ
υγ
κέ
ντ
ρω

ση
ς

Θέση 1
Θέση 2
Θέση 3
Θέση 4
Θέση 5

 
Σχήµα 8.17. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες άπνοιας. Χρονική εξέλιξη της αραίωσης που επιτυγχάνεται από 

το πεδίο ρευµάτων σε 5 θέσεις (βλέπε Σχ. 6) κατά µήκος της πλησιέστερης προς τον αγωγό 

ακτής. 

 

 
 

Σχήµα 8.18. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες άπνοιας. Στο στιγµιότυπο επιλέγεται η δυσµενέστερη 

περίπτωση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αποδοµούµενου ρύπου στο επιφανειακό στρώµα 

νερού. 
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Επόµενο σενάριο, για την περίπτωση της χειµερινής κυκλοφορίας, είναι η ταυτόχρονη 

δράση παλίρροιας και νοτιοδυτικού ή βορειοανατολικού ανέµου, που συνήθως πνέουν 

στην περιοχή. Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται στιγµιότυπα για τις δυσµενέστερες 

συνθήκες, όσον αφορά την εξάπλωση διατηρητικού ρύπου πλησίον της ακτής 

Παρουσιάζεται η περίπτωση νοτιοδυτικού, Σχ. 8.19 και βορειοανατολικού ανέµου, Σχ. 

8.20 ταχύτητας 6 ms-1. Ωστόσο και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις που 

υπολογίζονται αριθµητικά πλησίον της ακτής είναι µικρότερες σε σχέση µε εκείνες που 

προκύπτουν σε κατάσταση άπνοιας, η οποία αποτελεί και τη δυσµενέστερη περίπτωση 

όσον αφορά τις αραιώσεις για τη χειµερινή περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 8.19. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες νοτιοδυτικού ανέµου. Στο στιγµιότυπο επιλέγεται η 

δυσµενέστερη περίπτωση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου στο επιφανειακό 

στρώµα νερού. 
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Σχήµα 8.20. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες βορειοανατολικού ανέµου. Στο στιγµιότυπο επιλέγονται οι 

δυσµενέστερες περιπτώσεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου στο 

επιφανειακό στρώµα νερού. Επιπλέον, δίνεται η θέση της τοµής IP1-IP2 όπου παρατηρούµε την 

κατακόρυφη δοµή του ανωστικού πλουµίου. 

 

Στο Σχ. 8.21 δίνεται µια κατακόρυφη τοµή στη θέση εκβολής όπου φαίνεται η κατά το 

βάθος ανάπτυξη του ανωστικού πλουµίου των λυµάτων, υπό τη δράση βορειοανατολικού 

ανέµου. Τα λύµατα στην περίπτωση του οµογενούς αποδέκτη αναδύονται στην ελεύθερη 

επιφάνεια, όπου παρατηρείται και η µέγιστη τιµή των συγκεντρώσεων του ρύπου. 
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Σχήµα 8.21. Κατακόρυφη δοµή του ανωστικού πλουµίου στον Πατραϊκό κόλπο, τη χειµερινή περίοδο, υπό 

τη δράση βορειοανατολικού ανέµου. Η θέση της τοµής δίδεται στο Σχ. 8.20. 

 

 

8.4.2 Καλοκαιρινή Περίοδος – Στρωµατωµένος Αποδέκτης 

Την καλοκαιρινή περίοδο ο Πατραϊκός κόλπος εµφανίζει κατακόρυφη θερµική 

στρωµάτωση µε ανάπτυξη έντονου θερµοκλινούς (Σχ. 8.22) που ξεκινά 10 m κάτω από 

την ελεύθερη επιφάνεια και φτάνει έως 25 m βάθος (Παπαηλιού, 1982). Εξετάστηκαν 

διάφορα σενάρια κατά τη φάση της στρωµάτωσης. ∆υσµενέστερη περίπτωση, όσον αφορά 

τις αραιώσεις που επιτυγχάνονται πλησίον της ακτής, αποτελεί η περίπτωση κατά την 

οποία δρα βορειοανατολικός άνεµος.  

Η καλοκαιρινή στρωµάτωση οδηγεί σε εγκλωβισµό των λυµάτων περιορίζοντας την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου στο επιφανειακό στρώµα. Το πλούµιο των λυµάτων 

κινείται κάτω από τη ζώνη του θερµοκλινούς, εµφανίζοντας µεγάλες συγκεντρώσεις στα 

υποεπιφανειακά υδάτινα στρώµατα.  

Στην περίπτωση όπου δρα µόνον η παλίρροια σε συνθήκες άπνοιας, στην ελεύθερη 

επιφάνεια η συγκέντρωση του ρύπου είναι σηµαντικά περιορισµένη σε σχέση µε τη 

χειµερινή κυκλοφορία. Υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται κάτω από τη ζώνη του 

θερµοκλινούς σε µεγάλη απόσταση παράλληλα προς την ακτογραµµή. Η παράλληλη 
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ανάπτυξη του πεδίου λυµάτων οφείλεται αποκλειστικά στη δράση της παλίρροιας που 

προκαλεί ρεύµατα πλησίον των ακτών που εναλλάσσουν την κατεύθυνση τους.  Στο Σχ. 

8.23 δίνεται το πεδίο λυµάτων στην επιφάνεια και λίγα µέτρα πάνω από τον πυθµένα, 

κάτω από τη ζώνη του θερµοκλινούς όπου προκαλείται εγκλωβισµός των λυµάτων. 

Επιπλέον, στο Σχ. 8.24 δίνεται η κατακόρυφη δοµή του πλουµίου στη φάση της 

στρωµάτωσης όπου προκαλείται εγκλωβισµός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 8.22. Κατακόρυφη δοµή θερµικής στρωµάτωσης (σε συνθήκες ηρεµίας του αποδέκτη) στις ακτές του 

Πατραϊκού κόλπου, όπως διαµορφώνεται στο αριθµητικό µοντέλο. Στο σχήµα δίνεται µια τοµή 

κατά το βάθος παράλληλα στις νότιες ακτές του Πατραϊκού όπου εκβάλει ο αγωγός λυµάτων. Η 

θέση της τοµής διακρίνεται στο επόµενο σχήµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

Point of discharge 

IP1 
IP2 
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(β) 

Σχήµα 8.23. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες στρωµάτωσης και άπνοιας. Στο στιγµιότυπο επιλέγονται οι 

δυσµενέστερες περιπτώσεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου (α) στο 

επιφανειακό και (β) υποεπιφανειακό στρώµα νερού. Επιπλέον, δίνεται η θέση της τοµής IP1-IP2 

όπου παρατηρούµε την κατακόρυφη δοµή του ανωστικού πλουµίου. 

 

 
 

Σχήµα 8.24. Κατακόρυφη δοµή του ανωστικού πλουµίου στον Πατραϊκό κόλπο, την καλοκαιρινή περίοδο, 

όπου επικρατεί στρωµάτωση. Η θέση της τοµής δίνεται στο Σχ. 13. 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση όπου εκτός από την παλίρροια δρα και 

οµοιόµορφος βορειοανατολικός άνεµος. Η δράση βορειοανατολικού ανέµου υποχρεώνει 

το πεδίο λυµάτων να κινηθεί προς τα νοτιοδυτικά προσπίπτοντας έτσι στις νοτιοδυτικές 

ακτές του Πατραϊκού κόλπου. Εποµένως, η περίπτωση αυτή αποτελεί και την 
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δυσµενέστερη από πλευράς υπολογισµού συγκεντρώσεων πλησίον των ακτών όπου 

εκβάλει ο αγωγός των λυµάτων, Σχ. 8.25.  

 

 
(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
Σχήµα 8.25. ∆ράση παλίρροιας σε συνθήκες στρωµάτωσης και βορειοανατολικού ανέµου. Στο στιγµιότυπο 

επιλέγονται οι δυσµενέστερες περιπτώσεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις διατηρητικού ρύπου (α) 

στο επιφανειακό και (β) υποεπιφανειακό στρώµα νερού. 
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Στο Σχ. 8.26 δίδεται η χρονική εξέλιξη της αραίωσης σε πέντε θέσεις κατά µήκος της 

πλησιέστερης ακτής ως προς τη θέση εκβολής του αγωγού. Φαίνεται ότι ακόµα και στις 

δυσµενέστερες συνθήκες διάθεσης των λυµάτων η αραίωση που πραγµατοποιείται από το 

πεδίο των λυµάτων είναι τουλάχιστο 100 φορές, από εκείνη που προκύπτει στην πηγή. 

 

∆ιάλυση ∆ιατηρητικού Ρύπου Πλησίον της Ακτής υπό 
τη ∆ράση Βορειοανατολικού Ανέµου για τη Θερινή 
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Σχήµα 8.26. ∆ράση βορειοανατολικού ανέµου σε συνθήκες στρωµάτωσης. Χρονική εξέλιξη της αραίωσης 

που επιτυγχάνεται από το πεδίο ρευµάτων σε 5 θέσεις κατά µήκος της πλησιέστερης προς τον 

αγωγό ακτής, πλησίον του πυθµένα (στο 2ο στρώµα). 

 

8.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο διερευνήθηκαν αριθµητικά το πεδίο των επιφανειακών, 

υποεπιφανειακών και των ρευµάτων στον πυθµένα του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών 

καθώς και η διάχυση και µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων από τον αγωγό της 

∆ΕΥΑΠ στον Πατραϊκό κόλπο. Στην παρούσα φάση εκτιµήθηκαν αριθµητικά οι τιµές των 

ρευµάτων καθ’ ύψος της υδάτινης στήλης, τόσο για την καλοκαιρινή όσο και για τη 

χειµερινή περίοδο. Ο υπολογισµός της διάχυσης και µεταφοράς των ρύπων βασίστηκε σε 

τρισδιάστατη αριθµητική προσοµοίωση της υδροδυναµικής κυκλοφορίας του Πατραϊκού, 

η οποία συµπεριλαµβάνει όλες τις συνιστώσες των ρευµάτων, δηλαδή τα ανεµογενή 

ρεύµατα και τις παλίρροιες, τόσο όταν τα νερά του Κόλπου είναι οµογενή (όπως είναι 
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κατά τους χειµερινούς µήνες), όσο και όταν είναι στρωµατωµένος (κατά τους θερινούς), 

καθώς και ρεύµατα πυκνότητας τα οποία εµµέσως αναπτύσσονται κατά την περίοδο της 

στρωµάτωσης. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί, ότι στις προσοµοιώσεις χρησιµοποιήθηκε η 

στρωµάτωση που χαρακτηρίζει τις αρχές του θέρους (Παπαηλιού, 1982) και όχι τους 

προχωρηµένους θερινούς µήνες. 

Εξετάστηκαν τα δυσµενέστερα σενάρια συνδυασµού ανέµων (ή άπνοιας) και 

στρωµάτωσης, δηλαδή οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να 

δηµιουργηθούν οι πλέον αυξηµένες συγκεντρώσεις ρύπων κοντά στην ακτή, µε σκοπό τον 

υπολογισµό των ελαχίστων (δηλαδή των δυσµενέστερων) τιµών αραιώσεων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, δίνονται τα αποτελέσµατα τόσο για 

διατηρητικό (conservative) ρύπο, για τον οποίο προκύπτουν οι ελάχιστες τιµές αραιώσεων, 

όσο και για αποδοµούµενο ρύπο.  

Για το διατηρητικό ρύπο, ακόµα και για τις δυσµενέστερες περιπτώσεις, προκύπτουν 

τελικές αραιώσεις στην ακτή, µεγαλύτερες των 200 φορών της αρχικής συγκέντρωσης. Για 

τις ίδιες περιπτώσεις φόρτισης εξετάστηκε και η αραίωση που προκαλείται και για την 

περίπτωση αποδοµούµενου ρύπου, µε ρυθµό αποδόµησης k = 2,132x10-4 sec-1 (∆ΕΥΑΠ 

2008). Για τον ρύπο µε αποδόµηση οι ελάχιστες αραιώσεις που προέκυψαν ήταν της τάξης 

των 3000 έως 4000 φορών της αρχικής συγκέντρωσης.  

Με βάση τις παραπάνω αριθµητικές προσοµοιώσεις, επιβεβαιώνεται ότι η διάχυση και 

µεταφορά, από το πεδίο ρευµάτων του Πατραϊκού Κόλπου, εξασφαλίζουν επαρκή 

αραίωση στα επεξεργασµένα απόβλητα, που παροχετεύονται από τον αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. 

Πρέπει όµως να τονισθεί ότι κατά τις προσοµοιώσεις ως µοναδική πηγή ρύπανσης 

θεωρήθηκε ο αγωγός της ∆ΕΥΑΠ και συνεπώς οι συγκεντρώσεις που υπολογίστηκαν 

αντιστοιχούν µόνον σε αυτή την πηγή.  Εάν στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλες 

σηµειακές πηγές ρύπανσης εκτός του αγωγού λυµάτων, π.χ. από τον παρακείµενο Γλαύκο, 

τότε θα απαιτούνταν προσοµοιώσεις οι οποίες θα λάµβαναν υπόψη και τις επιπλέον αυτές 

πηγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
Σύνοψη και Συµπεράσµατα 

 
 

Περίληψη 
 
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν 
από την τρισδιάστατη αριθµητική προσοµοίωση της κυκλοφορίας των υδάτων στον 
Πατραϊκό κόλπο. Παρουσιάζονται ξεχωριστά τα πορίσµατα της έρευνας για την 
περίπτωση καταρχάς της ανεµογενούς, οµογενούς ροής, στη συνέχεια της αµιγώς 
παλιρροϊκής κυκλοφορίας καθώς και της συνδυασµένης δράσης ανέµου και παλίρροιας, 
για τη χειµερινή περίοδο και τέλος, της ανεµογενούς και παλιρροϊκής υδροδυναµικής 
κυκλοφορίας για την καλοκαιρινή περίοδο, όπου ο Πατραϊκός κόλπος εµφανίζει 
στρωµάτωση. Για κάθε µια από τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν γενικεύονται, όπου 
είναι δυνατόν, κάποια από τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν. 
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9. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µελετήθηκε αριθµητικά η τρισδιάστατη 

υδροδυναµική κυκλοφορία του Πατραϊκού κόλπου η οποία διαµορφώνεται υπό την 

επίδραση φυσικών φορτίσεων όπως ο άνεµος, η παλίρροια και η στρωµάτωση που 

αναπτύσσεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Λόγω έλλειψης συστηµατικών µετρήσεων, 

τόσο των µετεωρολογικών παραµέτρων, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι φορτίσεις, 

όσο και στοιχείων της ροής για συγκρίσεις, οι προσοµοιώσεις εστιάστηκαν κυρίως στην 

ανάδειξη της δοµής της ροής, ενώ συγκρίσεις έγιναν όπου υπήρχαν διαθέσιµες µετρήσεις. 

Προϋπόθεση για επιτυχείς αριθµητικές προσοµοιώσεις, τόσο της ανεµογενούς όσο και 

της παλιρροϊκής κυκλοφορίας, αποτελεί η σωστή επιλογή του πεδίου επίλυσης, η οποία 

έγκειται ουσιαστικά στη σωστή τοποθέτηση των ανοικτών ορίων. Τα ανοικτά όρια πρέπει 

να τοποθετούνται έξω από την περιοχή ενδιαφέροντος και µάλιστα σε θέση όπου το βάθος 

είναι µεγάλο. Η σηµασία της απαίτησης για µεγάλο βάθος αναδείχθηκε στην περίπτωση 

του Πατραϊκού από το γεγονός ότι παρόλο που το ανοικτό όριο προς την µεριά του 

Κορινθιακού Κόλπου τοποθετήθηκε µόλις έξω από τον Κόλπο της Ναυπάκτου, όπου το 

πλάτος είναι σχετικά µικρό, δεν δηµιουργήθηκε ποτέ πρόβληµα στο όριο αυτό χάρη στο 

µεγάλο βάθος του Κόλπου της Ναυπάκτου. Εάν το βάθος είναι ανεπαρκές τότε οι 

προσοµοιώσεις µπορεί είτε να οδηγηθούν σε απόκλιση, είτε σε αφύσικη περιοδική αντί για 

µόνιµη κατάσταση. 

Η βαρότροπη ανεµογενής κυκλοφορία η οποία αναπτύσσεται στον Πατραϊκό κατά 

τους χειµερινούς µήνες, οπότε τα νερά είναι οµογενή, επηρεάζεται καθοριστικά από τη 

βαθυµετρία της λεκάνης του Κόλπου. Ταυτοχρόνως όµως, η ανεµογενής αυτή ροή 

παρουσιάζει στοιχεία ροής µεγάλης κλίµακας, µε επιρροή από τη δύναµη Coriolis, 

ανάπτυξη στρώµατος Ekman και ισχυρά ρεύµατα επιστροφής, λίγα µέτρα κάτω από την 

ελεύθερη επιφάνεια. Ο βαθµός στον οποίο κάθε παράγων επηρεάζει τη ροή εξαρτάται από 

την ένταση των ρευµάτων: η ασθενής κυκλοφορία επηρεάζεται από τη δύναµη Coriolis 

περισσότερο από την ισχυρότερη, µε αποτέλεσµα τα ρεύµατα επιστροφής κάτω από την 

επιφάνεια να οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη στρώµατος Ekman. Η 

ισχυρότερη κυκλοφορία καθορίζεται από τη βαθυµετρία, όπως απέδειξαν αριθµητικά 

πειράµατα στα οποία πρώτα απαλείφθηκε η δύναµη Coriolis και στη συνέχεια 

ισοπεδώθηκε και η βαθυµετρία. Στην επιφάνεια, η ροή έχει στοιχεία που παρατηρούνται 
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στις λίµνες, δηλαδή έντονα παράκτια ρεύµατα και κλίση της ελεύθερης επιφάνειας (set 

up). 

Οι στρόβιλοι οι οποίοι δηµιουργούνται στα επιφανειακά ύδατα στην οµογενή 

ανεµογενή κυκλοφορία επηρεάζονται καθοριστικά από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα, και 

µάλιστα τα ρεύµατα αυτά καθορίζουν και τη φορά περιστροφής των στροβίλων. Στα 

βαθύτερα στρώµατα του Πατραϊκού η ανεµογενής ροής δεν επιδρά σηµαντικά στην 

ανανέωση των βαθέων υδάτων, τα οποία παραµένουν εγκλωβισµένα και 

επανακυκλοφορούν µεταξύ των δύο εγκάρσιων ραχών (sills) που οριοθετούν την λεκάνη 

του Πατραϊκού κόλπου. 

Τέλος, στη θέση του στενού Ρίου-Αντιρρίου η ροή συµπεριφέρεται περισσότερο ως 

υδραυλική ροή ανοικτού αγωγού, µε ταπείνωση της ελεύθερης επιφάνειας και 

κατακόρυφο προφίλ ταχύτητας, όµοιο µε εκείνο που παρατηρείται στην τυρβώδη ροή 

Couette. Η ταπείνωση της ελεύθερης επιφάνειας µπορεί να παρατηρηθεί σε κάθε 

περίπτωση µελέτης της κυκλοφορίας των υδάτων σε θέσεις όπου η βαθυµετρία 

παρουσιάζει στένωση ή τοπικό αναβαθµό (sill), καθότι όπως έχει αποδειχθεί η ανεµογενής 

ροή είναι πάντα υδραυλικά υποκρίσιµη. 

Με βάση τις προσοµοιώσεις του πεδίου ροής υπολογίζεται και η παροχή της 

ανταλλαγής που αναπτύσσεται µεταξύ του Πατραϊκού και των γειτονικών υδατίνων 

όγκων. Ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων ο οποίος προκύπτει για τις παροχές αυτές είναι 

για ασθενείς ανέµους της τάξης του µήνα, για ισχυρά όµως επεισόδια ανέµων, που είναι 

συνήθη στην περιοχή, µειώνεται στην µια εβδοµάδα. 

Από τη προσοµοίωση της παλιρροϊκής ροής για τους χειµερινούς µήνες, κατά τους 

οποίους ο κόλπος είναι οµογενής, προκύπτει ότι η παλίρροια διαδίδεται στον Πατραϊκό 

αυξάνοντας προοδευτικά από το ανοικτό όριο του Ιονίου προς το στενό Ρίου-Αντιρρίου, 

όπου προκαλείται µερική ανάκλαση οδηγώντας σε συνθήκες σχηµατισµού στάσιµου 

κύµατος, στην ευρύτερη περιοχή του στενού και τον µυχό του όρµου της Ναυπάκτου. Το 

γεγονός αυτό συνάδει µε προηγούµενες µετρήσεις. 

Στη θέση του στενού παρατηρείται έντονη πτώση της στάθµης της ελεύθερης 

επιφάνειας, γεγονός αναµενόµενο για (υδραυλικά) υποκρίσιµη ροή. Στον κυρίως Κόλπο 

φαίνεται ότι η αµιγώς παλιρροϊκή ροή, δίχως τη δράση του ανέµου, προκαλεί ασθενή 

ρεύµατα στις ακτές (σε αντίθεση µε τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα που προκαλούνται από 

την αµιγώς ανεµογενή ροή των επικρατούντων στην περιοχή βορειοανατολικών ή 

νοτιοδυτικών ανέµων). Έτσι, τα παλιρροϊκά ρεύµατα καθορίζουν την κυκλοφορία των 
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υδάτων στο κύριο σώµα του κόλπου και στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, ενώ η ανεµογενής ροή 

είναι καθοριστική κοντά στις ακτές. Η συνδυασµένη δράση ανέµου και παλίρροιας 

προκαλεί κυκλωνικούς και αντικυκλωνικούς στροβίλους, πλησίον των βορείων και νοτίων 

ακτών του Πατραϊκού κόλπου. Η ανάπτυξη και φορά των στροβίλων αυτών, τη χειµερινή 

περίοδο, υπαγορεύεται αποκλειστικά από τα ισχυρά παράκτια ρεύµατα, η φορά των 

οποίων καθορίζεται από τη διεύθυνση και φορά του ανέµου. 

Με βάση προσοµοιώσεις, αποκλειστικά στην εγγύς περιοχή του στενού Ρίου-

Αντιρρίου και χρησιµοποιώντας λεπτοµερέστερους βαθυµετρικούς χάρτες, φαίνεται ότι οι 

αριθµητικές προβλέψεις στην περιοχή του στενού εξαρτώνται στενά από την ρεαλιστική 

αποτύπωση της βαθυµετρίας. Γενικότερα, οι αριθµητικές προσοµοιώσεις αποδεικνύουν ότι 

η λεπτοµερής αποτύπωση της βαθυµετρίας παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στις θέσεις των 

στενών, ενώ λιγότερο καθοριστική είναι η επίδραση της βαθυµετρίας στα µεγάλα βάθη. 

Αναφορικά µε την κατανοµή της τύρβης, για την περίπτωση της βαρότροπης, 

ανεµογενούς κυκλοφορίας η τύρβη γεννάται στην ελεύθερη επιφάνεια, λόγω της δράσης 

του ανέµου, και διαχέεται προς τα βαθύτερα της υδάτινης στήλης ακολουθώντας την 

µείωση της έντασης των ανεµογενών ρευµάτων κατά το βάθος λόγω της ανάπτυξης της 

σπείρας του Ekman. Στην περίπτωση της παλιρροϊκής, βαρότροπης κυκλοφορίας η τύρβη 

γεννάται στον πυθµένα και διαχέεται προς τα ανώτερα στρώµατα, ενώ η συνδυασµένη 

δράση ανέµου και παλίρροιας οδηγεί σε παραβολική κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους 

κατά το βάθος, όµοια µε αυτή που παρατηρείται στην περίπτωση τυρβώδους ροής σε 

ανοικτό αγωγό.  

Η µελέτη της καλοκαιρινής (βαροκλινούς) κυκλοφορίας αναδεικνύει σηµαντικές 

διαφορές, τόσο στην κατακόρυφη όσο και την οριζόντια δοµή της ροής, σε σύγκριση µε 

όσα προκύπτουν, αντίστοιχα, για την χειµερινή κυκλοφορία των υδάτων στον Πατραϊκό 

Κόλπο. Στην περίπτωση της ανεµογενούς ροής οι ταχύτητες των ρευµάτων είναι 

αµελητέες από τη ζώνη του θερµοκλινούς και κάτω, για τη µέση ένταση ανέµου, ενώ η 

ένταση της τύρβης περιορίζεται στο καλώς αναµεµιγµένο στρώµα του επιλιµνίου, µε 

µηδενισµό της στη ζώνη του θερµοκλινούς. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της καλοκαιρινής κυκλοφορίας η δράση του ανέµου 

γεννά τύρβη στην ελεύθερη επιφάνεια η διάχυση της οποίας, προς τα βαθύτερα της 

υδάτινης στήλης, περιορίζεται από την παρουσία του έντονου θερµοκλινούς. Στην 

περίπτωση της παλιρροϊκής κυκλοφορίας η τύρβη γεννάται στον πυθµένα και διαχέεται 

προς την ελεύθερη επιφάνεια φτάνοντας µέχρι την έναρξη του µεσολιµνίου, η παρουσία 
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του οποίου περιορίζει τη διάχυσή της προς τα ανώτερα. Η συνδυασµένη δράση ανέµου και 

παλίρροιας, την καλοκαιρινή περίοδο, δεν οδηγεί σε παραβολική κατανοµή του 

τυρβώδους ιξώδους κατά το βάθος (όπως στην αντίστοιχη περίπτωση της βαρότροπης 

κυκλοφορίας), αλλά σε δύο διακριτές ζώνες έντονης τύρβης πλησίον της ελεύθερης 

επιφάνειας και του πυθµένα που διαχωρίζονται από το µεσολίµνιο, το οποίο αποτελεί και 

το φυσικό φραγµό για την διάχυση της τύρβης στην κατακόρυφη διεύθυνση. 

Επιπλέον, την καλοκαιρινή περίοδο η δράση νοτιοδυτικού ανέµου συνδέεται µε την 

παρουσία αναβλύσεων (upwelling) στις βορειοδυτικές ακτές του όρµου της Ναυπάκτου 

(όπως και κατά τη χειµερινή) και επιπλέον και στα βορειοδυτικά του Πατραϊκού κόλπου, 

στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Αναβλύσεις εντοπίζονται και 

νοτιοδυτικά του Ρίου, µπροστά από την πόλη των Πατρών, για την περίπτωση 

βορειοανατολικού ανέµου, ο οποίος όµως δεν προκαλεί αναβλύσεις στον Κόλπο της 

Ναυπάκτου. Οι παρατηρήσεις αυτές επαληθεύονται για την καλοκαιρινή περίοδο και από 

δορυφορικές θερµικές φωτογραφίες για την ευρύτερη περιοχή Πατραϊκού και 

Κορινθιακού κόλπου. Με βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις για την βαρότροπη 

κυκλοφορία, αναβλύσεις εντοπίζονται στις ίδιες ακριβώς θέσεις και κατά την χειµερινή 

περίοδο. Ωστόσο, οι πιθανές αυτές θέσεις αναβλύσεων δεν µπορούν να ανιχνευτούν, για 

τη χειµερινή περίοδο, µε τη χρήση δορυφορικών θερµοφωτογραφιών, που έχουν έως τώρα 

χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό των θέσεων ανάβλυσης για την καλοκαιρινή περίοδο. 

Στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, µε βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις της καλοκαιρινής 

περιόδου, προκύπτει ότι η δράση του ανέµου, αλλά και η παλίρροια οδηγούν στη γένεση 

εσωτερικών κυµάτων, τα οποία προκαλούν κατακόρυφη κυκλοφορία. Έτσι, ψυχρά ύδατα 

εισέρχονται υποεπιφανειακά στον Πατραϊκό κόλπο από τον ψυχρότερο και βαθύτερο 

Κορινθιακό, ενώ θερµά ύδατα ανταλλάσσονται επιφανειακά από τον Πατραϊκό προς τον 

Κορινθιακό κόλπο, κυρίως λόγω της δράσης νοτιοδυτικών ανέµων.  

Κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας των υδάτων στον Πατραϊκό, την καλοκαιρινή 

περίοδο, είναι ο ισχυρός κυκλωνικός στρόβιλος που παρατηρείται στο κέντρο του κόλπου 

αναγκάζοντας τα ύδατα σε περιστροφική κίνηση. Έτσι, θερµότερες µάζες µεταφέρονται 

από τα ανοικτά του Ιονίου, µέσω των νοτίων ακτών του, προς τα ανατολικά του κόλπου. 

Με βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις η ύπαρξη ισχυρού κυκλωνικού στροβίλου 

συνδέεται αποκλειστικά µε την παρουσία βορειοανατολικού ανέµου και συγκεκριµένα στη 

φάση της πληµµυρίδας, όπου τα ύδατα κινούνται από τον Πατραϊκό προς τον Κορινθιακό 

κόλπο. Στην αντίστοιχη φάση, για την περίπτωση της χειµερινής κυκλοφορίας, δεν 
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παρατηρείται περιστροφική κίνηση των υδάτων στο κέντρο του κόλπου αλλά 

ασθενέστεροι κυκλωνικοί και αντικυκλωνικοί στρόβιλοι, πλησίον των ακτών, η φορά των 

οποίων καθορίζεται από τα ισχυρά, ανεµογενή παράκτια ρεύµατα. 

Τέλος, µε βάση τις αριθµητικές προσοµοιώσεις υπολογίζεται το τρισδιάστατο πεδίο 

ρευµάτων στην ευρύτερη περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα Πατρών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων από τον 

αγωγό της ∆ΕΥΑΠ. Το πεδίο ρευµάτων στην περιοχή του παλαιού και νέου λιµένα 

παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές, κυρίως ως προς την ένταση των ρευµάτων, µεταξύ της 

καλοκαιρινής και χειµερινής περιόδου. Έτσι, ισχυρά ρεύµατα επικρατούν καθ’ όλο το 

ύψος της υδάτινης στήλης την περίοδο του χειµώνα, τα οποία υπόκεινται κυρίως στη 

δράση των ανέµων και λιγότερο στη παλιρροϊκή κυκλοφορία, που φαίνεται να µην 

επηρεάζει σηµαντικά την παράκτια ζώνη. Αντιθέτως, την καλοκαιρινή περίοδο τα 

υποεπιφανειακά και τα ρεύµατα κοντά στον πυθµένα προκύπτουν σηµαντικά 

ασθενέστερα, λόγω της περιορισµένης δράσης του ανέµου στα βαθύτερα στρώµατα του 

υπολιµνίου.  
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