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Απνξξόθεζε ~ Αλάθιαζε 

2 
εδάφους 



 Τνλ ρεηκώλα ε 

σθέιηκε 

αθηηλνβνιία ηνπ 

ήιηνπ δηαξθεί 

πεξίπνπ 4 ώξεο 

 …ελώ ην 

θαινθαίξη 

πεξίπνπ 

8 ώξεο 
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Ζ κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία εδάθνπο κεηξάηαη κεξηθέο 

ώξεο κεηά ηελ θαηαθόξπθε ζέζε ηνπ ήιηνπ. 

 



 Όηαλ ν ήιηνο είλαη ρακειά, ή ππάξρεη ζπλλεθηά, 

δελ ζεξκαίλεηαη πνιύ ην έδαθνο. 
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Λεηηνπξγνύλ ζαλ 

ζεξκνζπζζσξεπηέο 

Απνδίδνπλ ελέξγεηα 

γηα πνιιέο ώξεο  

αθόκα θαη ηε λύρηα 

Άζθαιηνο, Τζηκέλην & 

Κηίξηα απνξξνθνύλ 

 85-75% 
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Βξάρνη & πέηξεο 

απνξξνθνύλ 

80-70% 
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Οκνίσο θαη ην 

ρσξάθη κε ώξηκα 

~θίηξηλα ζπαξηά  

Σθνύξν ρώκα & 

νξγσκέλν ή 

ζεξηζκέλν ρσξάθη 

κε ζηηεξά 

απνξξνθνύλ 

 85-75% 
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 Τν δάζνο 

απνξξνθά 

ελέξγεηα ηελ 

εκέξα. 

 Μπνξεί λα ηελ 

απνδώζεη ζηγά- 

ζηγά πξνο ην 

βξάδπ, αθόκα θαη 

λσξίο ην πξστ.  
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Τν ρηόλη αλαθιά ηελ πεξηζζόηεξε 

ειηαθή αθηηλνβνιία 10 



Ζ πγξαζία – ζην 

έδαθνο - απαηηεί 

κεγάιε ελέξγεηα γηα 

λα εμαηκηζηεί …  
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…όηαλ όκσο 

εμαηκηζηεί, ε κάδα 

ηνπ αέξα πνπ 

πεξηέρεη πδξαηκνύο 

είλαη ειαθξύηεξε, 

θαη αλέξρεηαη. 



Απόθπγε 
 Τν πξάζηλν ρόξην 

 Τηο πγξέο επηθάλεηεο 

 Τηο πδάηηλεο επηθάλεηεο 

 Τν δάζνο ζηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 
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Εεζηά θαη ςπρξά ζεκεία εδάθνπο 

Θεξκέο θαη ςπρξέο πεξηνρέο 13 



Ζ γέλεζε ελόο ζεξκηθνύ 

Αξρηθά ην ζεξκό έδαθνο ζεξκαίλεη 

έλα ιεπηό ζηξώκα αέξα…  
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…ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη λέεο ζεξκέο 

κάδεο, παραίλεη, & μερσξίδνπλ νη πξώηεο κύηεο.  



Ζ ζεξκή κάδα θαη νη κύηεο κεγαιώλνπλ  
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Η ζεξκή κάδα δηαζηέιιεηαη & αξρίδεη λα αλέξρεηαη ~ ην θελό 

ζπκπιεξώλνπλ νη δηπιαλέο - ηξνθνδόηξηεο - κάδεο.  



 

Αλ νη ηξνθνδόηξηεο κάδεο είλαη ζεξκέο ην αλνδηθό εληζρύεηαη. 
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 Αλ νη ηξνθνδόηξηεο κάδεο είλαη ςπρξέο, ζα δηαρσξηζηεί  

ζε αλνδηθό & θαζνδηθό  
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Σε λελεκία αλεβαίλεη  θαηαθόξπθα 

Με άλεκν κεηαθηλείηαη 20 



Απνθόιιεζε από ην έδαθνο 

Αλ ζπλαληήζεη εκπόδην ζην έδαθνο, 

απνθνιιάηαη. 21 



Σε άλεκν > 10κ/δεπη ηα εκπόδηα 

 πξνθαινύλ ςαιηδηζκό 
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Ο «ινπθνπκάο» 
(ζεσξεηηθό ζρήκα) 

Ζ «θακηλάδα» 
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 Κιαζζηθό 

ζρήκα  

 Αλάζηξνθνο 

θώλνο 



Να απνθεύγεηαη ν ζηξόβηινο. 

Τν αλνδηθό αλαπηύζζεηαη 

πνιύ ςειόηεξα από απηόλ 

Ο «αλεκνζηξόβηινο» 
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Μέγεζνο ζεξκηθώλ 

25 
Γηάκεηξνο από  3 κ. , έσο θαη  100 κ. 
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Οη αξηζκνί ρσξίο 

δηάζηαζε. Απιόο 

ζπζρεηηζκόο πξνο 

ζύγθξηζε. 



Γηάξθεηα ζεξκηθώλ 

Ωξα 
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Μεηαβνιέο  

ζρήκαηνο 

ιόγσ αλέκνπ 



29 

Μεηαβνιέο 

ζρήκαηνο θαη 

ζέζεο ππξήλα  



Δλσζε 

δύν 

ζεξκηθώλ  
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Καηαθόξπθε Θεξκνβαζκίδα 

Ο αέξαο ςύρεηαη κε 

ηελ αύμεζε ηνπ 

ύςνπο 

Λέγεηαη: Καηαθόξπθε 

Θεξκνβαζκίδα 
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Σηελ πξάμε, νη ηηκέο ηεο θαηαθόξπθεο ζεξκνβαζκίδαο 

είλαη κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο από ηελ κέζε ηηκή .  



Η κάδα ηνπ ζεξκηθνύ 

ςύρεηαη κε ηελ αύμεζε 

ηνπ ύςνπο 

Η ηηκή ηνπ ξπζκνύ ηεο 

αδηαβαηηθήο κεηαβνιήο 

είλαη ζηαζεξή =1C/100m 

Λέγεηαη : Αδηαβαηηθή 

Θεξκνβαζκίδα 
 

Αδηαβαηηθή Θεξκνβαζκίδα 
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1C/100m 

Δπζηαζήο 

αηκόζθαηξα 

0,6C/100m 

Βξαδύηεξνο  

ξπζκόο ςύμεο 

αέξα 
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Αζηαζήο 

αηκόζθαηξα 

1,2C/100m 

Ταρύηεξνο 

ξπζκόο ςύμεο 

αέξα 
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1C/100m 

  



Θεξκηθή  αλαζηξνθή 

Ψειόηεξν ζηξώκα αέξα έρεη κεγαιύηεξε 

ζεξκνθξαζία από ην ρακειόηεξν.  
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14C 



Σηξώκα ζεξκνύ αέξα 

Σηξώκα ςπρξνύ αέξα 
< 

Νπρηεξηλή ζεξκηθή αλαζηξνθή 
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Αλ ε αλαζηξνθή είλαη ιεπηή, έλα δπλαηό ζεξκηθό 

κπνξεί λα ηελ δηαπεξάζεη 
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 Πνιιά ζεξκηθά αλαθαηεύνπλ ηελ αλαζηξνθή, θαη 

αξρηθά εκθαλίδνληαη ζηξόβηινη  
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Σην ηέινο νη ζεξκνθξαζίεο εμηζώλνληαη θαη ε 

αλαζηξνθή δηαιύεηαη 



τέλος ενότητας 

Αθξαίθλην 
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