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Μέτρηση θερμοκρασίας. Εξήγηση και δικαιολόγηση 

των μεταβολών της σε σχέση με τα φαινόμενα την 
επηρεάζουν.  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας είναι γεγονός πως η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να κάνει 

ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία της. Διάφοροι ανθρωπογενείς 
παράγοντες έχουν επηρεάσει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Γι’ αυτό τις 
τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται ότι η θερμοκρασία του πλανήτη 

παρεκκλίνει από το φυσιολογικό. Με αφορμή λοιπόν το έντονο ενδιαφέρον, 
που υπάρχει γενικά στην εποχή μας γύρω από τη θερμοκρασία του πλανήτη, 

αποφασίσαμε να μελετήσουμε με προσοχή τους παράγοντες από τους 
οποίους επηρεάζεται συγκεκριμένα η θερμοκρασία του αέρα και οι οποίοι είναι 
πολλοί. Από το σύνολό τους όμως, επικεντρωθήκαμε στους εξής: εξάρτηση 

θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης, 
υψόμετρο, εξάρτηση ανάλογα με την εποχή, την ώρα, το μικρόκλιμα και τη 

φύση του εδάφους, που σχετίζεται και με το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. 
Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε μετρήσεις της θερμοκρασίας , 
ώστε να δούμε πώς αυτή μεταβάλλεται σε σχέση με τους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν. Έτσι οργανώσαμε έναν πειραματικό σχεδιασμό, για να 
αποδείξουμε κατά πόσον ισχύουν οι πληροφορίες που συλλέξαμε μέσα από 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε. Πιο συγκεκριμένα ο 
πειραματικός σχεδιασμός χωρίζεται σε 6 ενότητες. Σε κάθε ενότητα 
αναλύσαμε θεωρητικά το τι ακριβώς θα κάνουμε και στη συνέχεια προβήκαμε 

στο πρακτικό μέρος στο πλαίσιο του οποίου πήραμε τις διάφορες μετρήσεις 
που χρειαζόμασταν. Τέλος, παρατηρώντας και εκτιμώντας τα πειραματικά 

αποτελέσματα και τις γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν από τις 
μετρήσεις κάθε ενότητας ξεκινήσαμε τους χαρακτηρισμούς , που μας 
βοήθησαν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. 

1. Θεωρητική ανασκόπηση  

Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σωστό πειραματικό σχεδιασμό , θα πρέπει 
πρώτα να ασχοληθούμε με τη θεωρητική μορφή των μεταβολών της 
θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να δούμε τι είναι η 

θερμοκρασία, με ποιο τρόπο μπορούμε να τη μετρήσουμε και στη συνέχεια να 
διερευνήσουμε πώς μεταβάλλεται και γενικά ποιες είναι οι παράμετροι που 

πρέπει να λάβουμε υπόψη για να μελετήσουμε τις  μεταβολές της.  

1.1. Τι είναι η θερμοκρασία;  

Με τον όρο θερμοκρασία εννοούμε τη δράση των μορίων σε ένα υλικό σώμα 
και την ποσότητα θερμότητας που το περικλείει. Θερμότητα είναι μορφή 

ενέργειας που ρέει από το ένα σώμα στο άλλο. Η θερμοκρασία θεωρείται 
σπουδαία παράμετρος για τη Μετεωρολογία και την Κλιματολογία , αφού 
επηρεάζει τον ρυθμό εξάτμισης του ύδατος, παίζοντας έτσι καταλυτικό ρόλο 

στην υδατική και ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη και καθορίζοντας και την 
ταχύτητα του αέρα. Επίσης, η θερμοκρασία κατανέμεται άνισα στην επιφάνεια 

της Γης προωθώντας τη βιολογική ανάπτυξη, ώστε να εξαπλώνονται οι 
φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί.   
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1.2. Ποια η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας;  

Η Θερμοκρασία εκφράζεται συνήθως σε βαθμούς Φαρενάιτ (Fahrenheit) ή 
Κελσίου (Celsius). Μηδέν βαθμοί Κελσίου ισοδυναμούν με 32 βαθμούς 

Φαρενάιτ. Συγκεκριμένα, οι δύο κλίμακες συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση: 

TF = 32° + 1,8·TC (Αντωνίου και άλλοι, 2015) 

όπου TF η θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ και TC η θερμοκρασία σε 

βαθμούς Κελσίου. 
 
Ένας πιο επιστημονικός τρόπος, για να εξηγήσουμε τη θερμοκρασία, είναι να 

την αποδώσουμε με την πρότυπη διεθνή μονάδα Κέλβιν (Kelvin). Σχετική 
θερμοκρασία ονομάζεται κάθε θερμοκρασία που μετριέται αρχίζοντας από το 

0° της κλίμακας Κελσίου και αποκαλείται θετική, όταν είναι μεγαλύτερη του 
μηδενός, και αρνητική, όταν είναι μικρότερη. Η σχετική θερμοκρασία έχει 
ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση τόσο στην καθημερινότητα του ανθρώπου, όσο 

και στις διάφορες τεχνικές και μηχανολογικές εφαρμογές.  
 

Ως Απόλυτη Θερμοκρασία (Τ) χαρακτηρίζεται κάθε θερμοκρασία που έχει ως 
αρχή μέτρησης το απόλυτο μηδέν της όποιας κλίμακας. Το απόλυτο μηδέν 
είναι η θερμοκρασία από την οποία ξεκινά η κλίμακα Κέλβιν και που 

προσδιορίζεται για μεν την κλίμακα Κελσίου στους -273.15°C και για δε τη 
κλίμακα Φαρενάιτ στους -459.76°F. Το απόλυτο μηδέν είναι η πιο πιθανή 

χαμηλή θερμοκρασία και το σημείο όπου σταματά η κίνηση των μορίων.  
 
Για να μετατρέψουμε τους βαθμούς Κελσίου (TC) σε βαθμούς Κέλβιν (TK), 

χρησιμοποιούμε την εξής αριθμητική σχέση: 
TK = TC + 273 (Αντωνίου και άλλοι, 2015) 

Έτσι, η θερμοκρασία που λιώνει ο πάγος είναι 273 Κ και η θερμοκρασία που 
βράζει το νερό 373 Κ.  
 

1.3. Μέτρηση θερμοκρασίας  

Η θερμοκρασία μπορεί να 
μετρηθεί με πολλούς τρόπους, 
συμπεριλαμβανομένων των 

θερμίστορ, των θερμοστοιχείων 
και των θερμομέτρων 

υδραργύρου.  Η στιγμιαία 
μέτρηση της θερμοκρασίας 
γίνεται με ειδικά όργανα, τα 

θερμόμετρα, που καταγράφουν 
μέτρηση για τη θερμοκρασία του 

αέρα. Για συνεχή καταγραφή της 
θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται 
τα αυτογραφικά όργανα του 

θερμογράφου. 
 

Οι μετρήσεις, που γίνονται την ίδια στιγμή σε διάφορους τόπους, με σκοπό τη 
μεταξύ τους σύγκριση πρέπει να πραγματοποιούνται κάτω από σταθερές 
συνθήκες. Γι’ αυτό τα όργανα τοποθετούνται σε στέγαστρο, ώστε να μην 

επηρεάζονται από τον ήλιο και την βροχή. Η θερμοκρασία διαφοροποιείται 
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από σημείο σε σημείο ή από στιγμή σε στιγμή. Μεγάλες διαφορές 
εντοπίζουμε, όσο πλησιάζουμε επιφάνειες ενεργειακών ανταλλαγών, που 

χωρίζουν δύο διαφορετικά μέσα (π.χ. έδαφος – αέρας, θάλασσα – αέρας). 
 

Στο σχήμα 1 (Αντωνίου και άλλοι, 2015) μπορούμε να δούμε την αντιστοιχία 
της κλίμακας Κελσίου με την κλίμακα Φαρενάιτ σε δύο υδραργυρικά 
θερμόμετρα, που μετρούν με τις αντίστοιχες κλίμακες .  

1.3.1. Θερμόμετρο που 

χρησιμοποιήθηκε για τις 

μετρήσεις μας  

Τα θερμόμετρα που πήραμε τις 

μετρήσεις μας ήταν ψηφιακά 
θερμόμετρα και υγρόμετρα 
(Digital thermometer and 

hygrometer), Model DT2, με 
οθόνη  χαρακτήρα LCD, που 

τροφοδοτείται με αλκαλική 
μπαταριά (φωτογραφία 1). Ένα 
τέτοιο θερμόμετρο έχει 

ενσωματωμένο ρολόι και 
ρύθμιση συναγερμού σε 

περίπτωση που χρειαστεί.  
Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο 
αισθητήρα για τη θερμοκρασία 

του εσωτερικού αέρα και 
καλώδιο με αισθητήρα στο ένα άκρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του 

εξωτερικού αέρα, καθώς καταγράφει και μέτρηση για την υγρασία (εμείς 
κάναμε πάντα μέτρηση της θερμοκρασίας του εξωτερικού χώρου από τον 
αισθητήρα).  Προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα  απεικόνισης της θερμοκρασίας 

σε C° ή F°. Για την υλοποίηση του πειραματικού σχεδιασμού μας χρειάστηκαν 
8-10 θερμόμετρα, τα οποία μας παραχώρησε ο συντονιστής καθηγητής μας. 

Τα θερμόμετρα στην αρχή ελέγχθηκαν με σταθερή θερμοκρασία για να 
μπορέσουμε να δούμε ότι κατέγραφαν ομοιόμορφα τη θερμοκρασία.   

1.4. Παράγοντες μεταβολής της θερμοκρασίας  

Πώς μεταβάλλεται όμως η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα, ποιοι είναι οι 

παράγοντες που τη μεταβάλλουν και πώς;  Στόχος μας είναι να αναλύσουμε 
αυτά τα ερωτήματα και θεωρητικά, αλλά και πειραματικά.  Μέσα βέβαια από 

την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε ότι η θερμοκρασία αλλάζει ανάλογα με 
τη τοποθεσία, το υψόμετρο, ύψος κτλ. Κάνοντας μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση διαπιστώσαμε πως πράγματι επηρεάζεται όχι μόνο από αυτές, 

αλλά και από άλλες παραμέτρους. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την θερμοκρασία αναλύονται πιο κάτω:  

Νεφοκάλυψη – Ηλιακή Ακτινοβολία  

Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει, όταν  συγκεντρωθούν πολλά σύννεφα πάνω 
από μια περιοχή, με αποτέλεσμα να ενεργούν σαν μια «κουβέρτα», που 
σκεπάζει το σημείο εκείνο της Γη από τον ήλιο. Η νέφωση μετατοπίζει χρονικά 

το μέγιστο και το ελάχιστο της ημερήσιας πορείας της θερμοκρασίας, έχοντας 
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ως συνέπεια τη σημαντική ελάττωση του ημερήσιου εύρους (Νικολάου και 
άλλοι, 2011). 

Η ηλιοφάνεια είναι σπουδαίος κλιματικός παράγοντας. Όσο μεγαλύτερη η 
διάρκεια της σε ένα τόπο, τόσο αυξάνονται τα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας που 

προσλαμβάνει ο τόπος αυτός. Η θερμική κατάσταση της Γης και των 
στρωμάτων της ατμόσφαιρας ρυθμίζεται από τα ποσά αυτά. Η ηλιοφάνεια 
αυξάνει τη θερμοκρασία, καθώς ο ήλιος είναι πολύ θερμός και η θερμότητα 

του μεταφέρεται στη Γη (Λαζαρίδου, 2015). 
 

Υψόμετρο – Ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης 

Το υψόμετρο ορίζεται ως η κάθετη απόσταση ενός τόπου από το επίπεδο της 
θάλασσας, που είναι το καθορισμένο επίπεδο αναφοράς. Το υψόμετρο  είναι 

απαραίτητο  για να προσδιορίσουμε γεωγραφικά ένα τόπο. Για παράδειγμα, 
όσο ψηλότερα βρίσκεται μια περιοχή από την επιφάνεια της θάλασσας, τόσο 
χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία της, επειδή δεν επηρεάζεται από την 

υγρασία (Αντωνίου και άλλοι, 2015, Λαζαρίδου, 2015). 
Όταν αυξάνεται το ύψος πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους και 
ειδικότερα στις πόλεις, τότε 
παρατηρούμε μια μείωση της 

θερμοκρασίας εξαιτίας της πιο 
εύκολης πρόσβασης του αέρα. 

Παρόλα αυτά όμως η θερμοκρασία 
δεν μειώνεται συνεχώς με το ύψος 
αλλά για μικρά ύψη πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους αυτό είναι 
εμφανές σε μεγάλο βαθμό, όπως 

μπορούμε να δούμε στο σχήμα 2 
(Δεληγιώργη και Καλόγηρου, 1999). 
Η εξάρτηση των διαφόρων τρόπων 

μεταφοράς της θερμότητας από τη 
σύσταση της ατμόσφαιρας έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία 
στρωμάτων στην ατμόσφαιρα που 
το καθένα έχει διαφορετική 

κατακόρυφη βαθμίδα θερμοκρασίας, 
δηλαδή ρυθμό μεταβολής της 

θερμοκρασίας ανάλογα με το ύψος. 
Το σχήμα 2 δείχνει την τυπική 
κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας 

(τυπική ατμόσφαιρα), δηλαδή τη 
μέση κατάσταση, αν και υπάρχουν σημαντικές μεταβολές ανάλογα με την 
εποχή και τον τόπο. Τα σημαντικότερα για τη Μετεωρολογία στρώματα της 

ατμόσφαιρας είναι η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα (Δεληγιώργη και 
Καλόγηρου, 1999).   

Βροχή – Βροχόπτωση  

Η βροχή δημιουργείται ως εξής: όταν το μέγεθος των υδροσταγονιδίων ή 
παγοκρυστάλλων που σχηματίζουν τα νέφη είναι τέτοιο, ώστε το βάρος τους 

είναι μεγαλύτερο από την άνωση που δέχονται, πέφτουν προς το έδαφος. 
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Εάν κατά την διέλευση τους από διάφορα ατμοσφαιρικά στρώματα 
διατηρηθούν στην υγρή φάση ή παγώσουν στην περίπτωση των 

παγοκρυστάλλων, τότε δημιουργείται το φαινόμενο της βροχής. Η βροχή 
σχηματίζεται, όταν τα μόρια των υδρατμών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα 

δημιουργούν τα νέφη ή σύννεφα, τα οποία με τη σειρά τους συμπυκνώνονται 
πάνω σε ένα κέντρο συμπύκνωσης, συνήθως έναν κόκκο σκόνης, αρχίζοντας 
έτσι να σχηματίζουν σταγόνες. Όταν η μάζα της σταγόνας ξεπεράσει ένα 

συγκεκριμένο όριο, έλκεται λόγω βαρύτητας και πέφτει στη Γη. Μερικές 
φορές, η βροχή δεν φθάνει στο έδαφος, όταν ο αέρας ανάμεσα στα σύννεφα 

και στο έδαφος είναι πολύ ξηρός. Η πτώση βροχής από τα σύννεφα 
ονομάζεται βροχόπτωση (Νικολάου και άλλοι, 2011).  

Εποχή 

Σαφώς η θερμοκρασία αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Αυτό οφείλεται στα 
φαινόμενα που παρατηρούνται κάθε εποχή.  Για παράδειγμα, οι μήνες του 
χειμώνα παρουσιάζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες από τους μήνες άλλων 

εποχών λόγω βροχοπτώσεων ή και νεφώσεων.  (Νικολάου και άλλοι, 2009) 

Η παρουσία χιονιού ή πάγου. 

Στις περιπτώσεις που οι επιφάνειες είναι καλυμμένες από χιόνι ή πάγο, 

ανακλάται έντονα η ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό συνακόλουθα επηρεάζει την 
κατανομή της θερμοκρασίας του αέρα, διότι η επιφάνεια του εδάφους, λόγω 
ανάκλασης, δεν έχει υποστεί ισχυρή θέρμανση από τον ήλιο (Λαζαρίδου, 

2015). 

Νύχτα-Μέρα 

Τη νύχτα η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη σε αντίθεση με τη μέρα λόγω της 

απουσίας του ήλιου (Σέκκες, 2015).  

Άνεμος 

Η όποια αισθητή «οριζόντια κίνηση» του αέρα ονομάζεται άνεμος.  Αν δύο 

συνεχόμενες περιοχές δεν έχουν την ίδια θερμοκρασία , θα μεταφερθεί αέρια 
μάζα από την ψυχρότερη στη θερμότερη περιοχή, έτσι ώστε η θερμοκρασία 

να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, ο άνεμος 
χαμηλώνει τη θερμοκρασία (Αντωνίου και άλλοι, 2015, Σεκκές, 2015) 

Η φύση του εδάφους 

Αποδεδειγμένα η φύση του εδάφους ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την 
κατανομή της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει, επειδή η άσφαλτος και 
γενικότερα το τσιμέντο που επικρατεί στις μεγαλουπόλεις, απορροφά πολύ 

μεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, από ό,τι συμβαίνει πάνω από 
δασικές ή ερημικές εκτάσεις. Γι’ αυτό και η θερμοκρασία στο έδαφος θα είναι 

υψηλότερη εντός των αστικών περιοχών συγκριτικά με τις μη αστικές. 
Επιπλέον, η κλίση της επιφάνειας του εδάφους επιδρά στην κατανομή της 
θερμοκρασίας, επειδή λαμβάνει διαφορετικά ποσά ενέργειας από τον ήλιο  

(Λαζαρίδου, 2015, Νικολάου και άλλοι 2009). 

Η διανομή ξηράς –θάλασσας 

Η ξηρά και η θάλασσα συμπεριφέρονται διαφορετικά ως προς τον τρόπο 

θέρμανσης και ψύξης μεταβάλλοντας την θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, τη 
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θερμή περίοδο στο εσωτερικό των ηπειρωτικών εκτάσεων παρατηρούνται οι 
υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, ενώ την ψυχρή περίοδο στις ίδιες περιοχές 

παρατηρούνται οι χαμηλότερες τιμές (Σέκκες, 2015).  

Τα θαλάσσια ρεύματα 

Τα θαλάσσια ρεύματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τα θερμά, όπως είναι 

το ρεύμα του Κόλπου (Golf Stream) και τα ψυχρά, όπως είναι το ρεύμα του 
Λαμπραντόρ (Labrador). Κατά την κίνηση των θερμών ρευμάτων προς τους 

πόλους μεταφέρονται θερμά νερά σε ψυχρές περιοχές διαμορφώνοντας με 
αυτό τον τρόπο την διανομή της θερμοκρασίας του αέρα. Αντίστοιχα, 
επιδρούν και τα ψυχρά, τα οποία κινούνται προς τον ισημερινό, μεταφέροντας 

ψυχρά νερά σε θερμές περιοχές (Σέκκες, 2015). 

Γεωγραφικό Πλάτος  

Στον Ισημερινό οι ακτίνες του ήλιου είναι πιο συγκεντρωμένες. Έτσι οι 

τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε αυτόν δέχονται περισσότερη ηλιακή 
ενέργεια. Ως αποτέλεσμα υπάρχει περισσότερη ζέστη.  Αντίθετα, οι περιοχές 
που βρίσκονται πιο μακριά από τον Ισημερινό έχουν χαμηλότερες 

θερμοκρασίες  επειδή ο ήλιος ακτινοβολεί πιο λοξά και εισπράττουν λιγότερα 
ποσά ηλιακής ενέργειας.  Το γεωγραφικό πλάτος είναι ακόμα γνωστό ως η 

κάθετη και λοξή ακτινοβολία (Σέκκες, 2015). 

Μικρόκλιμα 

Μικρόκλιμα ονομάζεται το κλίμα που επικρατεί σε μια περιορισμένη περιοχή 

πάνω από την επιφάνεια της Γης και μέχρι το ύψος της βλάστησης.  Οι 
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εντός μιας πόλης διαφέρουν από αυτές 
των προαστίων. Διαφορές όμως εντοπίζονται και σε περιοχές του ίδιου 

αστικού ιστού, όπως για παράδειγμα είναι ένας δρόμος με έντονη κυκλοφορία 
και ένα πάρκο. Παρατηρείται ακόμη ανομοιότητα στα μετεωρολογικά 

δεδομένα εντός μιας πόλης λόγω διαφορετικού σχεδιασμού και τρόπου 
δόμησης σε διάφορα σημεία της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 
διαφορετικών μικροκλιμάτων εντός της πόλης, που το καθένα εξαρτάται από 

τη διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία του αέρα και των 
επιφανειών, την υγρασία και τις συνθήκες ροής του ανέμου (Νικολάου και 

άλλοι, 2011). 
 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το μικρόκλιμα επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική των 
κτηρίων και των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων, όπως και τις ποικίλες 

ανθρώπινες δραστηριότητες, που συντελούν στην αύξηση της θερμοκρασίας 
καθώς και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι παράγοντες αυτοί συντείνουν 
ώστε να παρουσιάζονται ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες σε μια περιοχή 

σε σχέση με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της ευρύτερης 
περιοχής (Γιάννας, 2015). Στην περιοχή αύτη εμφανίζονται διάφορα 

μικροκλιματικά φαινόμενα, όπως η θερμική νησίδα (Urban Heat Island) και η 
οδική χαράδρα (Urban Street Canyon). Ως «θερμική νησίδα» ορίζεται η 
ύπαρξη υψηλότερων θερμοκρασιών στις πυκνοδομημένες περιοχές σε σχέση 

με τον υπόλοιπο χώρο και τα περίχωρά του. Με τον όρο «οδική χαράδρα»  
περιγράφεται ένας δρόμος με υψηλή πυκνότητα οδικής κυκλοφορίας και με 

χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να περιορίζεται η διάχυση των ρύπων από την 
παρουσία κτηρίων (Γεωργιάδου, 2010, Σάσσαλου, 2008). 



9 

 

2. Πειραματικός Σχεδιασμός. 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα πιο πάνω και να δούμε πώς 
μεταβάλλεται η θερμοκρασία σε σχέση με τις πιο πάνω παραμέτρους, έχουμε 
προβεί σε ένα σχεδιασμό της πειραματικής μας διαδικασίας. Επειδή αυτή θα 

είναι πολύπλευρη, θα χωριστεί στους πιο κάτω 6 άξονες:  

2.1. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το ύψος πάνω από την επιφάνεια 

της Γης. 

Για να μπορέσουμε να δούμε την εξάρτηση της θερμοκρασίας σε σχέση με το 
ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους , αποφασίσαμε, αφού βρούμε μια 
ψηλή πολυκατοικία στη Λεμεσό , να πάρουμε ταυτόχρονα τη θερμοκρασία από 

όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας , ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να 
δούμε πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία με βάση το ύψος πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους.   

2.2. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από τις εποχές   

Επειδή το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της έρευνας μας δεν είναι αρκετό, για 

να πάρουμε τις δικές μας μετρήσεις σε βάθος χρόνου, αποφασίσαμε να 
πάρουμε μηνιαίες μετρήσεις από τον Μετεωρολογικό Σταθμό μιας περιοχής, 
ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τη θερμοκρασία με βάση τις εποχές, 

αλλά ταυτόχρονα να δούμε και τα χαρακτηριστικά της με βάση την ηλιοφάνεια 
και την νεφοκάλυψη. Αυτό θα μας επιτρέψει στο τέλος να εξαγάγουμε τα δικά 

μας αποτελέσματα και να καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα.  

2.3. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από την ώρα 

Για να μπορέσουμε να δούμε την εξάρτηση της θερμοκρασίας ανάλογα με την 
ώρα και τη διαφορά της ημερήσιας από τη νυκτερινή θερμοκρασία, 

αποφασίσαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων δύο άτομα 
από την ομάδα μας να παίρνουν θερμοκρασίες ανά 3 ώρες για 3 μέρες. Μόνο 

έτσι θα μπορούσαμε να δούμε τις διαφορές της θερμοκρασίας ανάλογα με τη 
διαδοχή ημέρας και νύκτας, την ώρα, την ηλιοφάνεια, τον άνεμο και τη 
νεφοκάλυψη. Οι εκτιμήσεις για την ηλιοφάνεια, τη νεφοκάλυψη και τον άνεμο 

θα γίνονται απλά με παρατήρηση. Μέσα από τις μετρήσεις, που θα κάνουμε, 
θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε τα δικά μας αποτελέσματα και συμπεράσματα 

σε σχέση με την εξάρτηση της θερμοκρασίας από την ώρα της ημέρας και την 
ηλιοφάνεια. 

2.4. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από τη φύση του εδάφους  

Για να δούμε αυτή την εξάρτηση, αποφασίσαμε να πάρουμε θερμοκρασίες 
ταυτόχρονα ξεκινώντας από το κέντρο της Λεμεσού και βγαίνοντας σταδιακά 
προς τα έξω. Με αυτό τον τρόπο θα δούμε πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία 

ανάλογα με την φύση του εδάφους, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν ισχύει 
το φαινόμενο της θερμικής νησίδας (Νικολάου και άλλοι, 2009) και αν ισχύει 

τυχόν διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του κέντρου της πόλης και των εκτός 
πόλεως περιοχών. Κάνοντας τις δικές μας μετρήσεις θα μπορέσουμε να 
ταυτοποιήσουμε αρκετά αποτελέσματα γι’ αυτό το θέμα σε σχέση με τις 

διαφορές θερμοκρασίας.  
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2.5. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το υψόμετρο  

Λόγω του ότι ήταν περιορισμένος και ο χρόνος μας, αλλά και οι δυνατότητές 

μας, αποφασίσαμε να πάρουμε ταυτόχρονες θερμοκρασίες από διάφορες 
πηγές σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
Κύπρου ανά δεκάλεπτο σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφουν διάφοροι 

Μετεωρολογικοί Σταθμούς που υπάρχουν σε αρκετά σημεία στην Κύπρο. Για 
τα σημεία που θα πάρουμε μετρήσεις, θα συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες και 

θα καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα αξιοποιώντας τις γνώσεις που 
έχουμε για τη γεωγραφία της περιοχής που μας ενδιαφέρει. Μέσα από αυτές 
τις μετρήσεις μπορούμε να δούμε την εξάρτηση της θερμοκρασίας σε σχέση 

με το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Στη φωτογραφία 2 
μπορούμε να δούμε μια απεικόνιση της Κύπρου με σημειωμένους πάνω τους 

Μετεωρολογικούς Σταθμούς από τους οποίους μπορούμε να πάρουμε 
θερμοκρασίες ταυτόχρονα. Η φωτογραφία και οι μετρήσεις θα παρθούν από 
την ιστοσελίδα: http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html 

   

 
Φωτογραφία 2: Χάρτης της Κύπρου με τους διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς από 
τους οποίους μπορούμε να πάρουμε ταυτόχρονη θερμοκρασία.  

 

2.6. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το μικρόκλιμα μιας περιοχής  

Η επόμενη μέτρηση που θα πάρουμε , θα έχει να κάνει με το μικρόκλιμα μιας 
περιοχής. Αποφασίσαμε να πάμε στον ζωολογικό κήπο και να πάρουμε 

θερμοκρασίες ταυτόχρονα στα σημεία που φαίνονται στη φωτογραφία  3.  
Οι περιοχές που σημειώνονται στον χάρτη επιλέχθηκαν σκόπιμα, έτσι ώστε 
να έχουν διαφορετικό μικρόκλιμα, για να δούμε πώς η θερμοκρασία 

επηρεάζεται από το μικρόκλιμα μιας περιοχής. Επίσης στη φωτογραφία 4 του 
χάρτη που πήραμε από το Google αναφέρονται και πάλι τα σημεία από όπου 

πήραμε μετρήσεις για καλύτερο προσανατολισμό του αναγνώστη. Πιο κάτω  
αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής:  
 

http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
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Περιοχή 1: Στην παραλία και 

δίπλα από τη θάλασσα θα δούμε 

συγκεκριμένα πώς η αύρα της 
θάλασσας επηρεάζει τη 

θερμοκρασία.  
Περιοχή 2: Κοντά στη θάλασσα, 

αλλά με τροχαία κίνηση 

(παραλιακή είσοδος του κήπου) 
θα κάνουμε μετρήσεις και θα τις 

συγκρίνουμε με εκείνες από τον 
αυτοκινητόδρομο, όπου επίσης 
υπάρχει σημαντική τροχαία 

κίνηση.  
Περιοχή 3: Στον κήπο, σε σημείο 

με όχι και τόσο πυκνή βλάστηση  
Περιοχή 4: Στον κήπο,  σε 

ξέφωτο που περιβάλλεται από  

βλάστηση  
Περιοχή 5: Στον κήπο, σε σημείο 

με πυκνή βλάστηση  
Περιοχή 6: Κοντά στον κυκλικό 

κόμβο του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου, σε 
πυκνοκατοικημένη περιοχή με 

τροχαία κίνηση  
Περιοχή 7: Σε ανοικτό χωράφι 

εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής με βλάστηση και χωρίς τροχαία κίνηση, 

στη μια πλευρά του οποίου υπάρχει «τείχος» πολυκατοικιών (ανατολικά του 
κήπου). 
Περιοχή 8: Σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χωρίς ιδιαίτερη τροχαία κίνηση 

(πίσω από τον κήπο, βορειοανατολικά του ξενοδοχείου)  
 

 
Φωτογραφία 3: Αεροφωτογραφία που λήφθηκε από τον φωτογράφο Παναγιώτη 
Μαρίνου (Aerial Video Factory και All About Limassol) στις 3 Σεπτεμβρίου του 2015  
(περιοχή κήπου Λεμεσού στην οποία θέλουμε να κάνουμε μετρήσεις).  
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3. Πειραματικά αποτελέσματα – συζήτηση αποτελεσμάτων  

 3.1. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το ύψος πάνω από την επιφάνεια 

της Γης  

Για να μελετήσουμε τον εν λόγω παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η 
θερμοκρασία, επιλέξαμε μια αρκετά ψηλή πολυκατοικία στην Λεμεσό με 

εύκολη πρόσβαση και πήραμε μετρήσεις της θερμοκρασίας από κάθε όροφο. 
Συγκεκριμένα η πολυκατοικία ήταν η πολυκατοικία «Καραολή», που είχε ύψος 

11 ορόφους και υπήρχαν ανοικτά παράθυρα σε κάθε μεσοδιάστημα όπως 
μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία 5.  

 
Η πολυκατοικία αποτελείται από 11 ορόφους και κάθε παράθυρο απέχει καθ’ 

ύψος δύο μέτρα από το αμέσως ψηλότερο παράθυρο. Τα παράθυρα 
βρίσκονται στο ενδιάμεσο δύο ορόφων και το πρώτο παράθυρο απέχει 1,5 

μέτρο από το έδαφος. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας λήφθηκαν όλες την ίδια 
στιγμή, αφού κάθε μέλος της ομάδας μας πήρε μετρήσεις από δύο ορόφους 
με χρονική διαφορά το πολύ δύο λεπτά. Για αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι οι 

μετρήσεις μας έγιναν όλες την ίδια χρονική στιγμή. Οι μετρήσεις έγιναν την 
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.40 μ.μ. Η γραφική παράσταση της 

θερμοκρασίας  σε σχέση με το ύψος πάνω από το έδαφος φαίνεται στο 
διάγραμμα 1.  
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη γραφική παράσταση των 

μετρήσεων που πήραμε, στο ισόγειο, που βρίσκεται σε απόσταση μόνο 1,5  
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μέτρου από το έδαφος, έχουμε την ψηλότερη θερμοκρασία, που ανέρχεται 
στους 24°C.  Ευδιάκριτη είναι η πτώση των θερμοκρασιών, όσο ανεβαίνουμε 

ορόφους. Στον 11ο όροφο, σε απόσταση περίπου 25,5  μέτρων από την 
επιφάνεια του εδάφους, εντοπίζουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στους 22οC.  

Επομένως, η θερμοκρασία μεταβάλλεται σε σχέση με το ύψος και όσο 
αυξάνεται το ύψος, ελαττώνεται η θερμοκρασία. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι 
πρώτοι όροφοι, ειδικά το ισόγειο, επηρεάζονται από ρύπους , όπως τα 

καυσαέρια, τα οποία προκαλούν θέρμανση της πόλης με αποτέλεσμα την 
αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, στους χαμηλούς ορόφους, τα γύρω κτήρια 

δεν επιτρέπουν εύκολα τη διέλευση του αέρα και έτσι έχουμε πιο ψηλές 
θερμοκρασίες. Οι τελευταίες γίνονται σημαντικά μικρότερες, καθώς 
ανεβαίνουμε προς τα πάνω και αυξάνεται το ύψος από το έδαφος, αφού η 

διέλευση του αέρα καθίσταται σταδιακά ανεμπόδιστη.  
 

 
Διάγραμμα 1: Γραφική αναπαράσταση της εξάρτησης της θερμοκρασίας από  το ύψος πάνω 
από το έδαφος. Οι μετρήσεις έγιναν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στην πολυκατοικία 
«Καραολή», ώρα 12.40 μ.μ. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με το πρόγραμμα 
Microsoft Excel.  

 

3.2. Εξάρτηση της θερμοκρασίας σε σχέση με την εποχή.  

Όπως έχουμε αναφέρει, επειδή ο χρόνος υλοποίησης της εργασίας ήταν 
περιορισμένος, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες ανάλογα 

με την εποχή, πήραμε δεδομένα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (αυτά μας 
δόθηκαν από τον συντονιστή καθηγητή μας και είναι δεδομένα που πάρθηκαν 
από την Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από 3 χρόνια). Για να μπορέσο υμε να 

συγκρίνουμε τη θερμοκρασία, κάναμε δύο γραφήματα. Στο μεν πρώτο 
φαίνονται οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ανά μήνα για τις χρονιές 1974 

και 2001, όπως επίσης και η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ανά μήνα 
για τις χρονιές  από το 1971 μέχρι το 2000 (διάγραμμα 2). Στο δε δεύτερο 
γράφημα φαίνονται οι ελάχιστες ημερήσιες θερμοκρασίες για τις ίδιες αυτές 

χρονικές περιόδους (διάγραμμα 2). Όλες οι μετρήσεις που πήραμε είναι από 
τον Μετεωρολογικό Σταθμό της Πόλης Χρυσοχούς. Ο λόγος που 
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αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη δύο ημερομηνίες, είναι για να συγκρίνουμε 
τα δεδομένα και αν παρουσιάζουν διαφορές σε διαφορετικές χρονολογίες.   

 
Διάγραμμα 2: Ελάχιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ανά μήνα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό της 
Πόλης Χρυσοχούς για τις χρονιές 1974 και 2001, όπως επίσης και μέση ημερήσια ελάχιστη 
θερμοκρασία για την περίοδο από το 1971 μέχρι το 2000. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε 
με το πρόγραμμα Microsoft Excel.  

 

 
Διάγραμμα 3: Μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ανά μήνα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό της 

Πόλης Χρυσοχούς για τις χρονιές 1974 και 2001, όπως επίσης και μέση ημερήσια ελάχιστη 
θερμοκρασία για την περίοδο από το 1971 μέχρι το 2000. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε 
με το πρόγραμμα Microsoft Excel.  
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Στα διαγράμματα 2 και 3 παρατηρούμε ότι η αναπαράσταση των μετρήσεών 
μας σχηματίζει καμπύλη. Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο οι θερμοκρασίες είναι 

χαμηλότερες και αυξάνονται σταδιακά φτάνοντας στο ανώτατο σημείο κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως τον Ιούλιο και Αύγουστο. Από τον 

Σεπτέμβριο φαίνεται πτώση των θερμοκρασιών. Αυτό οφείλεται στα 
φαινόμενα, που παρατηρούνται κάθε εποχή. Για παράδειγμα, οι μήνες του 
χειμώνα παρουσιάζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες από τους μήνες άλλων 

εποχών λόγω βροχοπτώσεων ή και νεφώσεων. Στο διάγραμμα με την 
ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία παρατηρούμε ότι τη χρονιά 1974 οι 

θερμοκρασίες πλησιάζουν τη μέση ημερήσια θερμοκρασία των ετών 1971-
2000, ενώ τη χρονιά 2001 οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τη μέση, επομένως 
μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια ζεστή χρονιά. Στο διάγραμμα με τη 

μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία μπορούμε να διακρίνουμε με ευκολία ότι οι 
θερμοκρασίες κατά τις χρονιές 1974 και 2001 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με 

τη μέση μέγιστη θερμοκρασία των ετών 1971-2000. 

3.3. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από την ώρα  

 
Διάγραμμα 4: Ημερήσια θερμοκρασία στο χωριό Τραχώνι της Επαρχίας Λεμεσού από το 
Σαββάτο 2 Ιανουαρίου μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Να αναφέρουμε ότι στη γραφική 
παράσταση ο αριθμός 0 αντιστοιχεί στα μεσάνυκτα της 1

ης
 προς 2

α
 Ιανουαρίου και ο αριθμός 72 

στα μεσάνυκτα της 4ης προς 5η Ιανουαρίου 2016. Στο διάγραμμα φαίνονται η ελάχιστη και η 
μέγιστη θερμοκρασία του προηγούμενου διαστήματος και η στιγμιαία θερμοκρασία την ώρα 
της μέτρησης. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με το πρόγραμμα Microsoft Excel. 
 

Οι μετρήσεις αυτές πάρθηκαν για 3 συνεχόμενες μέρες σε δύο περιοχές, από 
δύο μέλη της ομάδας μας. Συγκεκριμένα, επειδή θέλαμε να παίρνουμε 

μετρήσεις κάθε 3 ώρες αποφασίσαμε οι μετρήσεις να ληφθούν κατά τη 
διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και, αν ήταν δυνατόν, τις ίδιες 
μέρες. Τελικά οι μετρήσεις λήφθηκαν από τα μεσάνυκτα της 2ας Ιανουαρίου 

μέχρι τα μεσάνυκτα της 4ης Ιανουαρίου του 2016. Να αναφέρουμε ότι σε αυτές 
τις ημερομηνίες συνεβήκαν διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα , όπως 

χιονόπτωση στο Τρόοδος (1η και 2η Ιανουαρίου) και βροχές σε όλη τη Κύπρο 
(4η και 5η Ιανουαρίου). Οι μετρήσεις λήφθηκαν σε δύο περιοχές της Επαρχίας 
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Λεμεσού (Τραχώνι και Ζακάκι). Κατά τις μετρήσεις μας παίρναμε την ελάχιστη 
και τη μέγιστη θερμοκρασία που σημειωνόταν κατά το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβούμε από την τελευταία μας μέτρηση, τη στιγμιαία θερμοκρασία, την 
ώρα μέτρησης, την υγρασία που πιθανόν να μας χρησιμεύσει στην 

αιτιολόγηση και ακόμη καταγράφαμε και κάποιες παρατηρήσεις για την 
κατάσταση του καιρού (τοπικά και γενικά). Στα επόμενα 3 διαγράμματα 
μπορούμε να δούμε τη ροή των μετρήσεων μας (τα δύο διαγράμματα 4 και 5, 

ένα για κάθε περιοχή, δείχνουν ελάχιστη, μέγιστη και στιγμιαία θερμοκρασία, 
ενώ το τρίτο διάγραμμα κάνει σύγκριση των δύο χρονοσειρών στις 

διαφορετικές περιοχές).  

 
Διάγραμμα 5: Ημερήσια θερμοκρασία στη περιοχή Ζακάκι Λεμεσού από το  Σαββάτο 2 Ιανουαρίου 
μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Να αναφέρουμε ότι στη γραφική παράσταση ο αριθμός 0 

αντιστοιχεί στα μεσάνυκτα της 1
ης

 προς 2
α
 Ιανουαρίου και ο αριθμός 72 στα μεσάνυκτα της 4

ης
 προς 

5
ς
 Ιανουαρίου 2016. Στο  διάγραμμα φ αίνονται η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία του 

προηγούμενου διαστήματος και η στιγμιαία θερμοκρασία την ώρα της μέτρησης. Η επεξεργασία των 
μετρήσεων έγινε με το πρόγραμμα Microsoft Excel. 

 

Στα διαγράμματα 4 και 5 η αναπαράσταση των μετρήσεών μας δείχνει 
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Παρατηρώντας τις παραστάσεις 

διαπιστώνουμε ότι αυτό συμβαίνει, επειδή τα μεσάνυχτα της μιας μέρας προς 
τα ξημερώματα της επόμενης, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στα χαμηλότερα 

επίπεδα και αυξάνονται σταδιακά με το πέρασμα της ώρας φτάνοντας στα 
ψηλότερα επίπεδα κατά τις απογευματινές ώρες. Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να 
επαναλαμβάνεται και για τις 3 μέρες και στα δύο διαγράμματα. Οι 

θερμοκρασίες τα μεσάνυχτα στο Τραχώνι κυμαίνονται από -2οC, που είναι η 
κατώτατη μέτρηση, με χιόνια στο Τρόοδος και χαμηλό βαρομετρικό, μέχρι 

12,5οC με βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  Κατά το διάστημα των 
τριών ημερών που έγιναν οι μετρήσεις, οι υψηλότερες θερμοκρασίες 
σημειώνονται τις απογευματινές ώρες γύρω στις 15:00-18:00 και κυμαίνονται 
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μεταξύ 8,3οC και 14,7οC. Ομοίως και στο διάγραμμα 5 με τις μετρήσεις του 
Ζακακίου παρατηρούμε ότι τα μεσάνυχτα έχουμε τις πιο χαμηλές 

θερμοκρασίες: την πρώτη μέρα στους 1οC  που είχαμε χιονόπτωση στο 
Τρόοδος και την τελευταία μέρα 12,6οC που είχαμε βροχερό καιρό. Επίσης, 

στο Ζακάκι τη τρίτη ημέρα των μετρήσεων φαίνονται ανωμαλίες στο 
διάγραμμα, που δεν συνάδουν με τις μετρήσεις των προηγούμενων ημερών. 
Αυτό οφείλεται στη βροχόπτωση, που άλλοτε ήταν ήπια και άλλοτε 

εντονότερη.  Ουσιαστικά, έχουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες το απόγευμα 
και τις χαμηλότερες τα μεσάνυχτα, γιατί το μεσημέρι, που είναι η ώρα με τη 

μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, τα σκούρα και θερμά υλικά αστικών επιφανειών 
παρακρατούν θερμότητα που δύσκολα την αποβάλλουν λόγω χαμηλής 
αντανακλαστικότητας και μεγάλης θερμοχωρητικότητας, με αποτέλεσμα να 

εμποδίζουν την ψύχρανση της ατμόσφαιρας.  Μέχρι τα μεσάνυχτα, όμως, η 
θερμότητα αποβάλλεται εντελώς από την ατμόσφαιρα και λόγω απουσίας 

ήλιου σημειώνονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

 
Διάγραμμα 6: Ημερήσια συγκριτική στιγμιαία θερμοκρασία και  για τις δύο περιοχές της Λεμεσού 

από το Σαββάτο 2 Ιανουαρίου μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Να αναφέρουμε ότι στη  γραφική 
παράσταση  ο αριθμός 0 αντιστοιχεί στα μεσάνυκτα της 1

ης
 προς 2

α
 Ιανουαρίου και ο αριθμός 72 στα 

μεσάνυκτα της 4
ης

 προς 5
η
 Ιανουαρίου 2016. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με το πρόγραμμα 

Microsoft Excel. 

 

Το διάγραμμα 6 είναι μια συγκριτική αναπαράσταση των μετρήσεων που 
έγιναν στο Ζακάκι και το Τραχώνι.  Είναι ευδιάκριτο ότι οι θερμοκρασίες στο 

Τραχώνι είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι στο Ζακάκι.  Αυτό συμβαίνει επειδή το 
Τραχώνι είναι μια μη αστική περιοχή, αρκετά μακριά από τη θάλασσα και 

λόγω της έλλειψης τεχνητών εμποδίων ο αέρας διέρχεται ελεύθερα, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι θερμοκρασίες. Αντίθετα το Ζακάκι είναι αστική 
περιοχή, κοντά στη θάλασσα και επηρεαζόμενο από το φαινόμενο της 

θερμικής νησίδας έχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες. 
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3.4. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από τη φύση του εδάφους 

Όπως έχουμε αναφέρει στον πειραματικό σχεδιασμό , αποφασίσαμε να 

κάνουμε ταυτόχρονα μετρήσεις ξεκινώντας από το κέντρο της πόλης και 
προχωρώντας βαθμιδωτά προς τα έξω. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε 
αυτό τον σχεδιασμό, αποφασίσαμε να κάνουμε δύο ομάδες και να πάρουμε 

ταυτόχρονα μετρήσεις σε δύο ευθείες απομάκρυνσης από το κέντρο της 
πόλης. Η πρώτη ομάδα (4 μαθητές και ένας συντονιστής καθηγητής) ξεκίνησε 

από το Λύκειό μας και κατευθύνθηκε προς την Επισκοπή Λεμεσού, που 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Οι 
μετρήσεις λήφθηκαν ταυτόχρονα σε 6 σημεία, όπως φαίνονται στον πίνακα 1 

και σε γραφική απεικόνιση στον χάρτη του διαγράμματος 7. Όλες οι μετρήσεις 
λήφθηκαν ταυτόχρονα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.  

 
 
 
 Πίνακας 1: Σημεία στα οποία  κάναμε μετρήσεις (Α΄ ομάδα) την Τρίτη 10 Νοεμβρίου του 2015 
στις 12 το μεσημέρι προχωρώντας σταδιακά από το κέντρο της Λεμεσού προς την Επισκοπή. 

Σημείο εκκίνησης  το Λύκειό μας.  

Α/Α Σημείο Απόσταση από το κεντρικό σημείο  

1 Λύκειο Λεμεσού  Θέση 0 

2 Ύψωνα («Έλληνας DIY»)  Απόσταση: 3 χιλιόμετρα από το Λύκειο  

3 Ύψωνα («Sporting Center») Απόσταση: 6 χιλιόμετρα από το Λύκειο  

4 Κολόσσι (Συνοικισμός) Απόσταση: 7,5 χιλιόμετρα από το Λύκειο  

5 Κολόσσι (σύνορα με Ερήμη) Απόσταση: 9 χιλιόμετρα από το Λύκειο  

6 Επισκοπή (περίπτερο) Απόσταση: 11 χιλιόμετρα από το Λύκειο  
 

 
Διάγραμμα 7: Γραφική αναπαράσταση των σημείων στα οποία κάναμε τις μετρήσεις (Α΄ Ομάδα, 
Πίνακας 1) την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι σε σχέση με την απόσταση από το 
κέντρο της Λεμεσού με σημείο εκκίνησης το Λύκειό μας.  

 

Η δεύτερη ομάδα μαθητών (4 μαθητές και ένας συντονιστής καθηγητής) 
ξεκίνησε από το κέντρο της Πόλης (ΤΕΠΑΚ) και κατευθύνθηκε προς το «My 

Mall». Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα 5 σημεία από όπου πήραμε τις μετρήσεις 
μας και στο διάγραμμα 8 φαίνεται μια γραφική απεικόνιση στον χάρτη των 5 
σημείων. Οι μετρήσεις λήφθηκαν ταυτόχρονα με τις μετρήσεις της Α΄ ομάδας 
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την ίδια μέρα και ώρα. Να αναφέρουμε ότι όλες οι μετρήσεις έγιναν υπό σκιάν 
και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τις ίδιες συνθήκες σε όλα 

τα σημεία, που αυτό ήταν κατορθωτό.  
 
Πίνακας 2: Σημεία που πήραμε μετρήσεις (Β΄ ομάδα) Τρίτη 10 Νοεμβρίου του 2015 στις 12 το 
μεσημέρι σε σχέση με την απόσταση από το κέντρο της Λεμεσού με σημείο εκκίνησης το Λύκειό 
μας.  

Α/Α Σημείο Απόσταση από το κεντρικό σημείο  

1 ΤΕΠΑΚ Λεμεσού (Κέντρο)  Θέση 0 

2 «ΚΕΟ» (εργοστάσιο) Απόσταση: 2 χιλιόμετρα από το κέντρο  

3 Φώτα Λιμανιού  Απόσταση: 4 χιλιόμετρα από το κέντρο  

4 Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας  Απόσταση: 5,5 χιλιόμετρα από το κέντρο  

5 My Mall Απόσταση: 7 χιλιόμετρα από το κέντρο  
 

Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τις τιμές των θερμοκρασιών που πήραμε στις 
γραφικές παραστάσεις, που φαίνονται στα διαγράμματα 9 (για την Α΄ ομάδα) 
και 10 (για τη Β΄ ομάδα). Οι γραφικές παραστάσεις παρατίθενται στα Αγγλικά, 

διότι καταρτίστηκαν με τη χρήση ξενόγλωσσης ιστοσελίδας, η οποία δεν 
διαθέτει ελληνική έκδοση. Συγκεκριμένα οι γραφικές παραστάσεις και των δύο 

διαγραμμάτων έγιναν στην ιστοσελίδα 
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=9ed9356281054a9b834
778cd7c6fe2e0  

 
Διάγραμμα 8: Γραφική απεικόνηση των σημείων στα οποία κάναμε τις μετρήσεις μας (Β΄ 
Ομάδα, Πίνακας 2) την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι σε σχέση με την απόσταση 
από το κέντρο της Λεμεσού με σημείο εκκίνησης το Λύκειό μας.  
 

Στο διάγραμμα 9 βλέπουμε ότι στη θέση 0, όπου βρίσκεται το Λύκειό μας, 

σημειώνεται η ψηλότερη θερμοκρασία, που είναι οι 26οC, ενώ όσο 
απομακρυνόμαστε από το κέντρο η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά 
φτάνοντας στους 20,5οC στην Επισκοπή.  Ομοίως, το ίδιο μοτίβο 

παρατηρείται και στο διάγραμμα 10: αρχίζοντας από το ΤΕΠΑΚ, που 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, καταγράφουμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία 

(24οC), η οποία προχωρώντας προς τα έξω ελαττώνεται, φτάνοντας στην 
Εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας, όπου καταγράφηκε η τιμή των 21,9οC.   

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=9ed9356281054a9b834778cd7c6fe2e0
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=9ed9356281054a9b834778cd7c6fe2e0
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Διάγραμμα 9: Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων της θερμοκρασίας της Α΄ Ομάδας την Τρίτη 
10 Νοεμβρίου 2015, ώρα 12 το μεσημέρι. Η γραφική παράσταση έγινε σε ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο.  

 
Διάγραμμα 10: Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων της θερμοκρασίας της Β΄ Ομάδας την Τρίτη 
10 Νοεμβρίου 2015, ώρα 12 το μεσημέρι. Η γραφική παράσταση έγινε σε ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο.  
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Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι καταλήγοντας στο My Mall παρατηρούμε 
μια έντονη αύξηση της θερμοκρασίας.  Ο λόγος που παρατηρούμε ψηλότερες 

θερμοκρασίες εντός των αστικών περιοχών συγκριτικά με τις μη αστικές είναι 
η άσφαλτος των δρόμων και το τσιμέντο, που κυριαρχεί ως δομικό υλικό στις 

μεγαλουπόλεις. Τα υλικά αυτά απορροφούν πολύ μεγαλύτερα ποσά ηλιακής 
ακτινοβολίας, απ’ ό,τι τα υλικά σε δασικές, γεωργικές ή χερσαίες περιοχές. Το 
ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του My Mall, εφόσον πρόκειται για εμπορικό 

κέντρο και περιβάλλεται από μεγάλο ασφαλτοστρωμένο χώρο στάθμευσης. Η 
απορρόφηση τεραστίων ποσών ηλιακής ακτινοβολίας από την άσφαλτο και 

ταυτόχρονα τα καυσαέρια των αυτοκινήτων του πολυσύχναστου εμπορικού 
κέντρου αυξάνουν τη θερμοκρασία της περιοχής. Αποδεδειγμένα, λοιπόν, η 
φύση του εδάφους ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την κατανομή της 

θερμοκρασίας.   

 

Διάγραμμα 11: Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα σε 
μια αστική περιοχή της Κρήτης. Στο διάγραμμα φαίνονται οι ισοθερμικές καμπύλες να 
μικραίνουν καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο της πόλης (Ψωμά, 2008).  

 
Η παρατήρησή μας αυτή αναφέρεται και στη βιβλιογραφία ως φαινόμενο της 

θερμικής αστικής νησίδας (Μπουγιατιώτη, 2010; Νικολάου και άλλοι, 2009; 
Ζησοπούλου & Κάσδαγλη, 2015). Το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας 
είναι το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα στο εσωτερικό 

των πόλεων σε σχέση με τα περίχωρα, που οφείλεται στην αποθήκευση 
ηλιακής ενέργειας στις αστικές επιφάνειες, όπως είναι τα κτήρια και οι δρόμοι. 
Αυτό οφείλεται στη μεγάλη θερμοχωρητικότητα των υλικών από τα οποία είναι 

κτισμένη μια πόλη και είναι πολύ πιο εμφανές κατά τη διάρκεια της νύκτας  
(Ζησοπούλου & Κάσδαγλη, 2015).  Στη διαμόρφωση της θερμικής αστικής 

νησίδας συμβάλλουν τα σκούρα και θερμά υλικά των αστικών επιφανειών, 
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που έχουν χαμηλή αντανακλαστικότητα και παρακρατούν θερμότητα 
εμποδίζοντας τη φυσική ψύχρανση της ατμόσφαιρας (Ψωμά, 2008).  

Αντίθετα, στις μη αστικές περιοχές είναι η παρουσία πρασίνου που μειώνει 
σημαντικά τη θερμοκρασία του αέρα, αφού τα φυτά απορροφούν μεγάλο 

μέρος της ηλιακής ενέργειας, με αποτέλεσμα να βοηθούν στη ελάττωση των 
θερμοκρασιών και συνάμα στη μείωση της έντασης της θερμικής νησίδας. Το 
φαινόμενο αυτό μπορεί να φανεί και στη διαγραμματική απεικόνιση της 

θερμοκρασίας σε ισοθερμικές καμπύλες (διάγραμμα 11) από μια αστική 
περιοχή μια θερμή μέρα του καλοκαιριού (Ψωμά, 2008). 

3.5. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το υψόμετρο  

Όπως έχουμε αναφέρει, σε αυτή την περίπτωση πήραμε μετρήσεις από την 
ιστοσελίδα:  http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html. Οι 

μετρήσεις λήφθηκαν δύο τυχαίες μέρες και αυτό έγινε, για να μπορέσουμε να 
μελετήσουμε και συγκριτικά τις μετρήσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη μέτρηση 

λήφθηκε στις 08.55 π.μ. την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 και η δεύτερη την 
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ώρα 20.50 μ,μ. Ο λόγος που επιλέξαμε διαφορετικές 

ημερομηνίες και ώρες ήταν για να εξαλείψουμε τις παραμέτρους της ώρας 
(διαφορετικές ώρες) και της εποχής (διαφορετικοί μήνες) από τις μετρήσεις 
μας και να διαπιστώσουμε κατά πόσο η αλλαγή εξαρτάται από το υψόμετρο ή 

όχι. Επιλέχθηκαν 8 σημεία στον χάρτη με διαφορετικό υψόμετρο, όπως 
μπορούμε να δούμε από τις φωτογραφίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 
2. Τα σημεία που επιλέχτηκαν και το υψόμετρο κάθε σημείου φαίνονται στον 

Πίνακα 3. Οι γραφικές αναπαραστάσεις των μετρήσεων σε σχέση με το 
υψόμετρο φαίνονται στα διαγράμματα 12 και 13.  

 
 

Πίνακας 3: Μετρήσεις με βάση το υψόμετρο, που λήφθηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, στις 08.55 π.μ. 
και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, στις 20.50 μ.μ.. Οι μετρήσεις λήφθηκαν από την ιστοσελίδα: 
http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html.  

Α/Α Περιοχή Υψόμετρο 
(m) 

Θερμοκρασία (oC) 
5–11–2015. 08.55 π.μ. 

Θερμοκρασία (oC) 
16-12-2015. 08.50 μ.μ. 

1 Λιμάνι Λεμεσού 0 23,2 14,9 

2 Πόλη Χρυσοχούς 30 21,8 14,0 
3 Παραλίμνι 40 20,9 13,4 

4 Αθαλάσσα 180 19,7 11,5 
5 Ξυλιάτου 515 15,0 10,4 

6 Κάμπος της Τσακκίστρας 660 17,5 11,5 
7 Πρόδρομος 1400 8,8 4,5 

8 Τρόοδος (Χιονίστρα) 1950 7,0 3,4 

 
Όπως μπορούμε να δούμε στα διαγράμματα 12 και 13, το λιμάνι Λεμεσού, 

που βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας, έχει την ψηλότερη θερμοκρασία το 
πρωί του Νοέμβρη στις και το βράδυ του Δεκέμβρη με 23,2οC και 14,9οC 
αντίστοιχα.  Αντιθέτως, το Τρόοδος, που φτάνει στο υψόμετρο των 1950 

μέτρων, παρουσιάζει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες με 7οC το πρωί του 
Νοέμβρη και 3,4οC το βράδυ του Δεκέμβρη.  Είναι εμφανές ότι, όσο 

μεγαλώνει το υψόμετρο, η θερμοκρασία ελαττώνεται.  Αυτό οφείλεται στο ότι 
όσο ψηλότερα βρίσκεται μια περιοχή από την επιφάνεια της θάλασσας , τόσο 
χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία της, επειδή δεν επηρεάζεται από την 

υγρασία. Σημαντικό είναι να αναφερθούμε στον Ξυλιάτο, ο οποίος διαθέτει 
φράγμα και πυκνή βλάστηση, που απορροφά μέρος της ηλιακής ενέργειας με 

http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
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συνέπεια τη μείωση της θερμοκρασίας. Γι’ αυτό πάντα, ενώ έχει πιο χαμηλό 
υψόμετρο από τον Κάμπο της Τσακκίστρας, έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία 

απ’ αυτόν.   

 
Διάγραμμα 12: Γραφική αναπαράσταση των μετρήσεων του πίνακα 3. Εξάρτηση της θερμοκρασίας 
από το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 .  
 

 
Διάγραμμα 13: Γραφική αναπαράσταση των μετρήσεων του πίνακα 3. Εξάρτηση της θερμοκρασίας  
από το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας για την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015.  
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Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την περίπτωση του Κάμπου της 
Τσακκίστρας, ο οποίος αν και έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά με την 

Αθαλάσσα σημειώνει την ίδια θερμοκρασία με αυτήν κατά τη βραδινή ώρα με 
11,5οC και με μόλις 2,5 περίπου βαθμούς διαφορά κατά την πρωινή ώρα.  

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη, ανώτερο 
λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μάθαμε ότι αυτό συμβαίνει λόγω 
της τοποθεσίας του Μετεωρολογικού Σταθμού, ο οποίος βρίσκεται σε τέτοιο 

σημείο, που η θερμοκρασία είναι αυξημένη σε σχέση με το υψόμετρο της 
περιοχής. Τέλος, παρατηρούμε ότι το διάγραμμα 12 με τις μετρήσεις του 

Νοεμβρίου έχει μεγαλύτερη κλίση από το διάγραμμα 13 με τις μετρήσεις του 
Δεκεμβρίου. Προφανώς, επειδή ο Νοέμβριος είναι πιο θερμός μήνας και δεν 
παρουσιάζει έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης, χιονόπτωσης και νεφώσεων 

παρουσιάζει ψηλότερες θερμοκρασίες από τον Δεκέμβριο. 

3.6. Εξάρτηση της θερμοκρασίας από το μικροκλίμα μιας περιοχής  

Το τελευταίο κομμάτι της πειραματικής μας διαδικασίας ήταν να πάρουμε 
μετρήσεις από σημεία με διαφορετικό μικρόκλιμα. Όπως έχουμε αναφέρει 
στην ενότητα 2.6 , αποφασίσαμε να πάρουμε μετρήσεις στην περιοχή γύρω 

από τον Ζωολογικό Κήπο της Λεμεσού, όπου συναντούμε αρκετά διαφορετικά 
μικροκλίματα σε πολύ κοντινές αποστάσεις (να αναφέρουμε το ένα σημείο 

μέτρησης από το άλλο απείχε το πολύ 50 μέτρα), κάτι που δεν θα 
δικαιολογούσε οποιεσδήποτε αποκλίσεις. Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 
κατεβήκαμε μαζί με τους συντονιστές καθηγητές μας στον κήπο και 

χωριστήκαμε στα 8 σημεία που είναι σημειωμένα στην φωτογραφία του 
σχήματος 2. Καταγράψαμε τις ταυτόχρονα μετρήσεις στις 12.05 το μεσημέρι. 

Όλα τα θερμόμετρα ήταν κάτω από σκιά (φωτογραφία 6) και μαζί με τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας σημειώσαμε και κάποιες πληροφορίες για τη 
μορφολογική κατάσταση κάθε περιοχής, κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο στην 

αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας 
φαίνονται στον Πίνακα 4.  

 

Φωτογραφία 6: Σημεία όπου τοποθετήθηκαν τα θερμόμετρα κατά τις μετρήσεις μας την Τρίτη 
22 Δεκεμβρίου στην περιοχή του κήπου Λεμεσού.  

Όπως μπορούμε να δούμε από τον Πίνακα 4, 1ο σημείο 1 βρίσκεται στη 

παραλία (σε πολύ μικρή απόσταση από το κύμα) με θερμοκρασία 17.2οC.  
Περιοχή με ηλιοφάνεια μεν, αλλά σε μόλις 2 μέτρα απόσταση από τη 

θάλασσα με τον θαλασσινό αέρα να χαμηλώνει τη θερμοκρασία.  Το σημείο 2, 
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σε απόσταση 6 μέτρων από το σημείο 1, σημειώνει μικρή αύξηση της 
θερμοκρασίας με 17,6οC. Το σημείο 2 είναι περιοχή, που, αν και επηρεάζεται 

από τη θαλάσσια αύρα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία λόγω των καυσαερίων 
των αυτοκινήτων από τη κίνηση του δρόμου.   

Πίνακας 4: Μετρήσεις στην περιοχή του κήπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, ώρα 12.05 το μεσημέρι. 

Τα σημεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι τα αντίστοιχα σημεία που φαίνονται στη 

φωτογραφία του σχήματος 2. 

Σημ. Περιγραφή περιοχής  Επιπλέον χαρακτηριστικά της περιοχής  
Θερμοκρασί

α σε 
o
C 

1 
Στην παραλία και δίπλα από 
τη θάλασσα 

Ηλιοφάνεια, απόσταση από τη θάλασσα:  
2 μέτρα. 17,2 

2 

Κοντά στη θάλασσα, αλλά με 

τροχαία κίνηση, στην 
παραλιακή είσοδο του 
Κήπου 

Ηλιοφάνεια, κίνηση από τον δρόμο σε κοντινή 

απόσταση από θάλασσα (8 μέτρα). Σε απόσταση 
μόνο 6 μέτρων νότια από το σημείο 1 και 10 
μέτρων βορειοανατολικά από το σημείο 3.  

17,6 

3 
Στον κήπο με όχι και τόσο 
πυκνή βλάστηση 

Στην είσοδο του κήπου σε απόσταση μόνο 15 

μέτρα από την θάλασσα στο ξέφωτο χωρίς 
βλάστηση. 

18,0 

4 
Σε ξέφωτο του κήπου 
περιβαλλόμενο από  

βλάστηση 

Βλάστηση (όχι αρκετή ηλιοφάνεια). Στο ξέφωτο 
και σε απόσταση μόνο 20 μέτρων βόρεια του 

σημείου 3). 
17,0 

5 
Στον κήπο σε σημείο με 

πυκνή βλάστηση 

Πολύ πυκνή βλάστηση στον κήπο, σε περιοχή 
που δεν υπάρχει δρόμος και σε απόσταση μόνο 
15 μέτρα βόρεια του σημείου 4.  

16,9 

6 

Στα δικαστήρια κοντά στο 
κυκλικό κόμβο σε 

πυκνοκατοικημένη περιοχή 
με κίνηση 

Πάνω στον κυκλικό κόμβο με επιπλέον τροχαία 

κίνηση. Ηλιοφάνεια. Κάτω από την σκιά ενός 
δέντρου περιμετρικά του κυκλικού κόμβου προς 
τη μεριά των δικαστηρίων. Σε απόσταση 50 

περίπου μέτρων βόρεια του σημείου 5.  

17,8 

7 
Μία πλευρά κτίρια άλλη 
πλευρά ανοικτή 

Στην ανατολική πλευρά του κήπου σε απόσταση 
40 μέτρων από τη θάλασσα με ηλιοφάνεια. Σε 
απόσταση μόνο 30 μέτρα ανατολικά του σημείου 

5. 

18,1 

8 
Σε πυκνοκατοικημένη 
περιοχή χωρίς σημαντική 

τροχαία κίνηση. 

Περιμετρικά υπήρχαν πολυκατοικίες και δεν 
υπήρχε θέα του ήλιου. Κλειστή ανήλια περιοχή. 
Πίσω από τον κήπο, βορειοανατολικά του 

κοντινού ξενοδοχείου και σε απόσταση μόνο 40 
μέτρων βορειανατολικά του σημείου 7.  

17,2 

 

Στα 10 μέτρα βρίσκεται το σημείο 3, που ενώ είναι σε απόσταση μόνο 15  
μέτρων από τη θάλασσα, η θερμοκρασία φτάνει τους 18οC, λόγω της 
απουσίας πρασίνου.  Αντίθετα, στο σημείο 4, 20 μέτρα βόρεια του σημείου 3, 

σε μια περιοχή περιβαλλόμενη από βλάστηση και χωρίς αρκετή ηλιοφάνεια η 
θερμοκρασία παρουσιάζει αισθητή μείωση με τιμή 17οC.  Το σημείο 5, 15  

μέτρα μακριά από το σημείο 4, διαθέτει την πυκνότερη βλάστηση και τη 
μικρότερη θερμοκρασία, που ανέρχεται στους 16,9οC.  Σε απόσταση 50 
μέτρων από το σημείο 5 βρίσκεται το σημείο 6 στον κυκλικό κόμβο του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής με τροχαία 
κίνηση και ηλιοφάνεια. Τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας (17,8οC), που 

οφείλεται στην απουσία πρασίνου, στην υψηλή πυκνότητα οδικής 
κυκλοφορίας και στην ηλιακή ακτινοβολία, που αντανακλάται στην άσφαλτο.  
Στο σημείο 7 η θερμοκρασία αγγίζει τους 18,1οC. Παρατηρείται μεγάλη 

άνοδος στη θερμοκρασία σε σχέση με το σημείο 5 , που η διαφορά τους είναι 
μόνο 30 μέτρα. Η ηλιοφάνεια της περιοχής και τα κτήρια από τη μια πλευρά, 

που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση του αέρα, αυξάνουν την 
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θερμοκρασία. Τέλος, στο σημείο 8, 40 μέτρα από το σημείο 7, σημειώνουμε 
μείωση της θερμοκρασίας με 17,2οC, γιατί, αν και πρόκειται για 

πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι ανήλια και δεν επηρεάζεται από τα 
καυσαέρια των αυτοκινήτων. Έτσι  λοιπόν, αποδεδειγμένα,  παρατηρείται 

ανομοιότητα στα μετεωρολογικά δεδομένα εντός της πόλεως λόγω του 
μικροκλίματος, που επικρατεί σε μια ορισμένη περιοχή.  Επομένως, η ύπαρξη 
διαφορετικών μικροκλιμάτων εντός του αστικού ιστού εξαρτάται από τη 

διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία, την οδική κυκλοφορία, τη βλάστηση και τις 
συνθήκες ροής του ανέμου. 
 

Επίλογος  

Ολοκληρώνοντας την ερευνητική εργασία μας για τη θερμοκρασία και τις 
μεταβολές της είμαστε πλέον σε θέση να δούμε ότι αποδεδειγμένα ισχύουν 

όσα γνωρίσαμε βιβλιογραφικά. Μπορούμε να εξηγήσουμε αναλυτικά ποιοι 
είναι οι  παράγοντες και πώς μπορούν να  επηρεάσουν τη θερμοκρασία. 
Παρακάτω παρουσιάζονται σε συντομία οι παράγοντες που εξετάσαμε και η 

εξάρτηση της θερμοκρασίας από αυτούς.  

1) Εποχή: Κατά τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη σε 

σχέση με τους καλοκαιρινούς λόγω των φαινομένων που συμβαίνουν 
χαρακτηριστικά σε κάθε εποχή. 

2) Φύση του εδάφους: Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της πόλης, η 

θερμοκρασία μειώνεται, γιατί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας είναι 

ηπιότερο. 

3) Υψόμετρο (από τη θάλασσα): Όσο ψηλότερα βρίσκεται μια περιοχή από 

την επιφάνεια της θάλασσας, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία , επειδή 
δεν επηρεάζεται από την υγρασία.  

4) Ύψος (απόσταση από την επιφάνεια της γης):  Όσο μεγαλώνει το ύψος 

πάνω από την επιφάνεια της γης, η θερμοκρασία μειώνεται, διότι στα 
ψηλότερα επίπεδα έχουμε ελεύθερη διέλευση του αέρα και απουσία ρύπων. 

5) Ώρα: Κατά τη διάρκεια της μέρας οι ψηλότερες θερμοκρασίες 

παρατηρούνται το απόγευμα και οι χαμηλότερες τα μεσάνυχτα. Αυτό 
συμβαίνει, επειδή παρακρατείται θερμότητα στα υλικά των αστικών 

επιφανειών εξαιτίας της έντονης ηλιοφάνειας του μεσημεριού, η οποία  
αποβάλλεται το απόγευμα με συνέπεια να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι 

τα μεσάνυχτα η παρακρατημένη θερμότητα αποβάλλεται εντελώς, γι’ αυτό και 
εκείνη τη χρονική στιγμή σημειώνονται οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. 

6) Μικροκλίμα: Η θερμοκρασία αλλάζει σε κάθε αστικό ιστό ανάλογα με τη 

διαμόρφωση της περιοχής και των όσων παραγόντων αλληλεπιδρούν σε έναν 

περιορισμένο χώρο. Η ηλιακή ακτινοβολία, η οδική κυκλοφορία, η βλάστηση, 
η απόσταση από τη θάλασσα, η θέση και τα χαρακτηριστικά των κτηρίων μιας 
περιοχής είναι παράμετροι, που μπορούν να επηρεάσουν τη θερμοκρασία 

προκαλώντας αύξηση ή μείωση. 

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση  που καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
την παρούσα εργασία και να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε εξ αρχής.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας περάσαμε από διάφορα και διαφορετικά 



27 

 

στάδια, που το καθένα ξεχωριστά είχε τη δυσκολία του, αλλά τελικά ήταν όλα 
εποικοδομητικά. Αρχικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την οποία 

συλλέξαμε πολλές πληροφορίες και στη συνέχεια η οργάνωση του 
πειραματικού σχεδιασμού μέσα από τον οποίο ήταν έπρεπε να σκεφτούμε 

εύστοχους και εφικτούς τρόπους, για να αποδείξουμε τα όσα διαβάσαμε, μας 
βοήθησαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η αναζήτηση έγκυρων 
πληροφοριών και η δημιουργία μιας σειράς από πειραματικές διαδικασίες. 

Κάνοντας τη θεωρία πράξη φτάσαμε σε μετρήσεις που έπρεπε να 
επεξεργαστούμε και να χαρακτηρίσουμε. Η δημιουργία γραφικών 

παραστάσεων και η επεξεργασία τόσων πληροφοριών και δεδομένων μας 
δίδαξαν σίγουρα πώς να οργανώνουμε τη σκέψη και τα δεδομένα μας και 
καλλιέργησαν την ευστροφία μας. Τέλος, για να καταλήξουμε στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα έπρεπε να συνεργαστούμε και να μοιραστούμε τον φόρτο 
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Παράρτημα 1: Μετρήσεις ωριαίας θερμοκρασίας από τις 
περιοχές Τραχωνίου και Ζακακίου.  
 

Πίνακας 1: Μετρήσεις ημερήσιας (ωριαίας) θερμοκρασίας στη Περιοχή Τραχωνίου  Λεμεσού από τις 2 μέχρι 

τις 4 Ιανουαρίου 2016.  

Ημερομηνία Ώρα Min θερ.  

(oC) 

Max θερ. 

(oC) 

Στιγμ. 

Θερ. 

(oC) 

Υγρασία 

(%) 

Παρατηρήσεις 

2/01/16 00.00 -2.0 0.0 -1.5 30% Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά 

2/01/16 3.00 -1.0 1.0 -1 31% Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά 

2/01/16 6.00 0.0 2.0 0.0 31% Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά - ελάχιστος αέρας 

2/01/16 9.00 1.5 5.0 4.8 49% Συννεφιά. Χιόνια μέχρι χαμηλά σε 

ολόκληρη την Κύπρο 

2/01/16 12.00 4.8 10 9.8 41% Χιόνια, ελάχιστη συννεφιά 

2/01/16 15.00 5.8 10.8 8.3 42% Χιόνια 

2/01/16 18.00 6.8 11.6 6.8 43% Συννεφιασμένος καιρός 

2/01/16 21.00 5.4 6.8 5.4 44% Συννεφιασμένος καιρός 

2/01/16 24.00 5.4 6.8 5.4 43% Ελαφρύς αέρας 

3/01/16 3.00 6.0 6.8 6.6 43%  

3/01/16 6.00 6.6 7.4 7.4 43% Καθαρός καιρός 

3/01/16 9.00 7.0 9.8 10.0 43% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 12.00 10.0 13,4 13.1 42% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 15.00 12.1 14.7 12.3 41% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 18.00 9.6 12.5 10 42% Συννεφιά 

3/01/16 21.00 6.4 10 6.4 43% Συννεφιά 

3/01/16 24.00 5.8 7.0 7.0 44% Συννεφιά 

4/01/16 3.00 7.0 9.0 8.8 44% Συννεφιά 

4/01/16 6.00 8.0 9.5 9.5 46% Ελαφριά βροχή 

4/01/16 9.00 8.8 10.5 10.5 46% Ελαφριά βροχή 

4/01/16 12.00 10.5 13.1 11.3 55% Ελαφριά βροχή 

4/01/16 15.00 11.1 14.4 11.6 53% Βροχερός καιρός  

4/01/16 18.00 11.3 15.8 14.7 51% Βροχερός καιρός 

4/01/16 21.00 13.0 15.1 13.5 56% Βροχερός καιρός  

4/01/16 24.00 12.1 13.5 12.5 58% Δυνατός αέρας 
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Πίνακας 2: Μετρήσεις ημερήσιας (ωριαίας) θερμοκρασίας στη Περιοχή Ζακακίου Λεμεσού από τις 2 μέχρι 

τις 4 Ιανουαρίου 2016.  

Ημερομηνία Ώρα Min θερ.  

(oC) 

Max θερ. 

(oC) 

Στιγ. 

Θερ. 

(oC) 

Υγρασία 

(%) 

Παρατηρήσεις 

2/01/16 00.00 0.5 1.0 1,3 42% Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά 

2/01/16 3.00 1.0 1.5 1,7 45% Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά 

2/01/16 6.00 

1,7 2 2,0 48% 

Χιόνισε στο Τρόοδος την 

Πρωτοχρονιά - ελάχιστος αέρας 

2/01/16 9.00 

1,7 6 6 45% 

Συννεφιά. Χιόνια μέχρι χαμηλά σε 

ολόκληρη την Κύπρο 

2/01/16 12.00 6 11,3 10,6 37% Χιόνια, ελάχιστη συννεφιά 

2/01/16 15.00 10,3 12,5 11,1 40% Χιόνια 

2/01/16 18.00 8,2 12,5 9,0 43% Συννεφιασμένος καιρός 

2/01/16 21.00 8 10,6 8,2 43% Συννεφιασμένος καιρός 

2/01/16 24.00 7,8 8,4 8,2 42% Ελαφρύς αέρας 

3/01/16 3.00 7,6 9 8 43%  

3/01/16 6.00 8,2 8,8 8,6 43% Καθαρός καιρός 

3/01/16 9.00 8,6 10,6 10,5 43% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 12.00 10,5 13,4 13,1 42% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 15.00 12,3 15,1 12,5 41% Ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ αέρα 

3/01/16 18.00 11,3 12,8 11,5 42% Συννεφιά, ελαφρύς αέρας 

3/01/16 21.00 9,3 11,8 9,3 43% Συννεφιά, ελαφρύς αέρας 

3/01/16 24.00 8,6 9,3 9,0 44% Συννεφιά, ελαφρύς αέρας 

4/01/16 3.00 8,0 9,0 8,6 44% Συννεφιά, ελαφρύς αέρας 

4/01/16 6.00 8,6 11,3 11,3 46% Βροχερός καιρός, ελαφρύς αέρας 

4/01/16 9.00 11 11,3 11,3 46% Βροχερός καιρός (ελαφρά βροχή) 

4/01/16 12.00 11,1 13,8 13,8 55% Βροχερός καιρός 

4/01/16 15.00 11,3 12,5 12,5 53% Βροχερός καιρός (δυνατή βροχή) 

4/01/16 18.00 11,8 15,8 14,7 51% Βροχερός καιρός 

4/01/16 21.00 13,2 15 13,2 56% Βροχερός καιρός (ελαφρά βροχή) 

4/01/16 24.00 12,6 13,7 12,6 58% Δυνατός αέρας 
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Παράρτημα 2: Απεικονίσεις των μετρήσεων που λήφθηκαν 
από την ιστοσελίδα 
http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html. 
Λεμεσός  

 
Πόλη Χρυσοχούς 

 
Παραλίμνι 

 
 
 

http://213.207.155.12:8080/NWP/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
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Αθαλάσσα  

 
Κάμπος της Τσακίστρας  

 
Ξυλιάτος 
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Πρόδρομος  

 
Τρόοδος  

 

 

  

 


