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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το περιβαλλοντικό πρόβληµα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου επιδεινώνεται µε ανησυχητικούς ρυθµούς. Η εργασία αυτή σκοπό 
έχει την τον εντοπισµό της ανάπτυξης Θερµικής Νησίδας σε αυτή την ιδιαίτερα βιοµηχανοποιηµένη, χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικά 
δεδοµένα από εικόνες NOAA, αφού πρώτα έγινε κατάλληλη επεξεργασία τους ώστε να διασφαλιστεί υψηλή συσχέτιση µε τις 
επίγειες µετρήσεις (R2= 0,95-0,99). 
Ακολούθως, εξετάζεται η συµπεριφορά του δείκτη ∆υσφορίας (DI), στις θέσεις: Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Παραλία Ασπροπύργου, 
κατά την διάρκεια των ετών 1998-1999. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, αφορούν ωριαίες τιµές της θερµοκρασίας και της 
υγρασίας του αέρα, καθώς και των συγκεντρώσεων του όζοντος (O3).  
Τα συµπεράσµατα που συνολικά προέκυψαν συνοψίζονται ως ακολούθως: 
1. Εµφάνιση τιµών θερµοκρασίας, µεγαλύτερες έως και 5 οC από τις υπόλοιπες περιοχές του Λεκανοπεδίου µε την εµφάνιση των 

υψηλότερων τιµών να περιορίζεται κατά την διάρκεια της ηµέρας. 
2. Ισχυρή εµµονή στην εµφάνιση υψηλών ωριαίων τιµών του δείκτη Αισθητής Θερµοκρασίας, που το εύρος του καλυπτόµενου 

διαστήµατος, πιθανολογεί και µία «θερµική ρύπανση» του Θριασίου Πεδίου και σαφέστατη επίδραση της απόστασης από τη 
θάλασσα, στις διαµορφούµενες τιµές του δείκτη. 

3. Άµεση σχέση µεταξύ της πορείας του δείκτη DI και εκείνης του όζοντος. 
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 ABSTRACT 
The environmental problem of the Thriasio Field area has been increasing in an alarming way. This study attempts to examine the 
localization of appearance of the heat island in this particularly industrialized area. For this aim, data from NOAA satellite images 
were used, after being properly treated so as to ensure their high correlation with surface-based  measurements (R2=0,95-0, 99).  
Following, the hourly variation of the discomfort index (DI) at Elefsis, Aspropyrgos and Paralia Aspropyrgou, during the 1998-1999, 
is examined In this respect hourly values of air temperature and relative humidity, as well as ozone concentration are used.  
The conclusions drawn can be summarized as follows: 
1. Air temperatures rises up to 5oC higher than the rest of the Greater Athens area, mainly limited during daytime.  
2. Persistently high Sensible Temperature values, in a way that could indicate the presence of “thermal pollution” over the examined 

area. The magnitude of the discomfort index values depends greatly on the distance from the seashore. 
3. There is a direct relationship between the discomfort index and ozone concentration. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος 4-7 Ιανουαρίου 2002, η κεντρική και νότια Ελλάδα, επηρεάστηκαν από σφοδρή 
κακοκαιρία µε κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και τις συνεχείς χιονοπτώσεις. Για την περιοχή του Θριασίου 
Πεδίου, το φαινόµενο είναι σπάνιο και εποµένως, καθίσταται ιδανικό για την µελέτη των χωρικών και χρονικών κατανοµών που 
εµφανίζουν ορισµένες µετεωρολογικές παράµετροι, όπως η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα. Ακολούθως εξετάζεται η 
παρουσία του όζοντος στους 4 σταθµούς µέτρησης του δικτύου που διαθέτει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων της 
περιοχής. Τα αποτελέσµατα δείχνουν σηµαντική διαφοροποίηση των τιµών των µετεωρολογικών παραµέτρων, που εξαρτώνται τόσο 
από τις χρήσεις γής, όσο και από την απόσταση του σταθµού µέτρησης από την θάλασσα. 
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 ABSTRACT 
During the period 4-7 January 2002, central and southern Greece, were affected by severe weather with main characteristics the very 
low temperatures and the continuous snowfalls. This phenomenon is rather rare for the region of Thriasio Field, therefore, it is 
rendered ideal for the study of the temporal and spatial distributions of certain meteorological parameters’, such as air temperature 
and relative humidity. Subsequently the presence of ozone is examined for the 4 stations of the measurement of network of the Bureau 
of Pollution Control and Environmental Quality of the Thriasio Field area. The results show significant differentiation of the 
meteorological parameters’ values, depending on land use as well as on the distance of the station from the seashore.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η µελέτη της συµπεριφοράς ορισµένων ρυπαντών και συγκεκριµένα: των συγκεντρώσεων του 
όζοντος (O3), των αιωρουµένων σωµατιδίων (PM10) και του διοξειδίου του θείου (SO2), στην ιδιαίτερα βεβαρηµένη από ρύπανση 
περιοχή του Θριασίου Πεδίου, κατά την διάρκεια της µερικής ηλιακής έκλειψης της 31-5-2003. Το φαινόµενο, αν και συνέβη κατά 
την ανατολή του Ήλιου, µας έδωσε την δυνατότητα να παρατηρήσουµε για µία ακόµη φορά τις επιδράσεις που έχει η απότοµη 
µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας στη πορεία των ρυπαντών που επελέγησαν και συγκεκριµένα την άµεση επίδραση στο SO2 και τα 
PM10, την χρονική υστέρηση της επίδρασης στο  O3 και την εξάρτηση της έντασης των επιπτώσεων από την απόσταση από τη 
θάλασσα.  
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 ABSTRACT 
This study attempts to examine the effects of the partial solar eclipse of 31-5-2003 on the behaviour of selected air pollutants in the 
heavily polluted area of the Thriasio Field, namely the concentrations of sulphur dioxide (SO2), ozone (O3) and suspended particulate 
(PM10). Even though the phenomenon occurred during sunrise, it provided the opportunity to observe once more the effect of abrupt 
changes of solar radiation levels on the selected pollutants, and more specifically the immediate effect on SO2 and PM10 along with 
the delayed effect on ozone, and finally the dependence, of the intensity of these effects, on the distance from the sea shore.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης των µεταβολών των συγκεντρώσεων των ατµοσφαιρικών 
ρύπων µεταξύ καθηµερινών και σαββατοκύριακου για την περιοχή της Αθήνας στην περίοδο 1993-2001. Η ανάλυση βασίζεται στην 
επεξεργασία των µετρήσεων των συγκεντρώσεων για τους τέσσερις κυριότερους ρύπους: CO, NO, NO2, O3 και για πέντε σταθµούς 
(Πατησίων, Αθηνάς, Αµαρουσίου, Πειραιά, Περιστερίου) του δικτύου Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.) του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει εξέταση της ηµερήσιας διακύµανσης ανά εποχή των 
συγκεντρώσεων των ρύπων των καθηµερινών και του σαββατοκύριακου καθώς και της ηµερήσιας διακύµανσης για κάθε ηµέρα της 
εβδοµάδος χωριστά, ανά χειµερινή και θερινή περίοδο και συνολικά. Ακόµη γίνεται σύγκριση στις µέσες µέγιστες συγκεντρώσεις του 
σαββατοκύριακου µε της ∆ευτέρας και των καθηµερινών µε του σαββατοκύριακου. Τα κύρια αποτελέσµατα της µελέτης  δείχνουν 
ότι παρατηρούνται µειώσεις στις συγκεντρώσεις των ρύπων κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου συγκριτικά µε τις καθηµερινές 
που, ανάλογα µε το σταθµό µέτρησης, κυµαίνονται από 8 ως 40% για το CO, από 10 ως 18% για το NO και από 12 ως 23% για το 
NO2. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3) είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των καθηµερινών κατά 3 ως 8%.  
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 ABSTRACT 
In this paper we present the results of a study for the weekend-weekday differences of the atmospheric pollutant concentrations in the 
area of Athens for the period 1993-2001. The analysis is based on the processing of the concentration measurements for the four main 
pollutants CO, NO, NO2, O3 in five stations (Patision, Athinas, Amarousiou, Pireus, Peristeriou) of the Atmospheric Pollution & 
Noise Monitoring Network of the Greek Ministry of Environment. The statistical analysis of the data includes investigation of the 
daily fluctuations for the weekday and weekend pollutant concentrations in each season, as well as separately for each day, seasonally 
period and cumulatively. Furthermore, a comparison analysis was made for the maximum mean concentrations between weekend and 
Monday and between weekend-weekday. The main results of the study indicate that we observe reduction during the weekends 
compared to weekdays, which depended in the station and it varies from 8 to 40% for the CO, from 10 to 18% for the NO and from 12 
to 23% in the case of NO2. Unlike, ozone (Ο3) concentrations are higher in weekends from 3 to 8% compared to the weekday 
measurements.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η περιοχή του Σχινιά στο δήµο του Μαραθώνα παρουσιάζει έντονο οικολογικό ενδιαφέρον, αφενός µεν γιατί αποτελεί ένα µοναδικό 
υγρότοπο που έχει θεσµοθετηθεί ως Εθνικό πάρκο, αφετέρου δε διότι η περιοχή έχει ενταχθεί στα Ολυµπιακά έργα. Αντικείµενο της 
εργασίας αυτής είναι η µελέτη της κατάστασης ευστάθειας της ατµόσφαιρας στην περιοχή αυτή µέσω της κατηγοριοποίησής της µε 
χρήση διακριτών δεικτών Turner. Η ισχύς των δεικτών ευστάθειας Tuner εκτείνεται µέχρι µια απόσταση της τάξης των 10 km και η 
οποία µειώνεται σε συνάρτηση µε τις συνοπτικές ιδιοµορφίες της περιοχής και το τοπογραφικό ανάγλυφο. Η ανάλυση στηρίζεται 
στην επεξεργασία µετρήσεων για τη χρονική περίοδο 1993-2000 της ταχύτητας του ανέµου και της νεφοκάλυψης από σταθµό 
επιφανείας και παρέχει τη δυνατότητα άµεσης συσχέτισης µε την ατµοσφαιρική ρύπανση της περιοχής. Συγκεκριµένα 
προσδιορίσθηκαν οι κατανοµές των δεικτών ευστάθειας κατά Turner ανά µήνα, εποχή, χειµερινή και θερινή περίοδο, σε ετήσια βάση 
και για όλα τα έτη των µετρήσεων, ενώ οι ίδιες κατανοµές προσδιορίσθηκαν και συναρτήσει της ώρας. Ακόµη στην εργασία 
παρουσιάζονται τα πολικά διαγράµµατα της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέµου για κάθε τάξη ευστάθειας και εξάγονται 
συµπεράσµατα για τις γενικότερες τάσεις της κατάστασης της ατµόσφαιρας της περιοχής. Τα συµπεράσµατα αυτά αποτελούν 
σηµαντικά εργαλεία για τη θεωρητική επεξεργασία των επεισοδίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής. 
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 ABSTRACT 
The area of Schinia at the Marathon municipality shows a strong ecological interest, because it consists a unique hydro-cite, serving 
as a legally national park, but also as far as it has subsumed under the Olympics infrastructures. In this paper we present the results of 
atmospheric stability in this area through its classification using discrete Turner indexes. The validity of Turner indexes’ stability 
expands over a distance of an order of 10 km, which decreases as a function of the local synoptic particularities and the topographic 
terrain. The study is based on the processing of wind speed and cloud-cover measurements for the period 1993-2000 and provides the 
capability of direct correlation with the atmospheric pollution in the area. Specifically, the distributions of the Turner indexes were 
determined for each month, season, year and cumulatively and as a function of the daily hours.  Furthermore, in this paper we present 
the polar diagrams of wind direction and speed for each stability class. Conclusions also are derived for the more generic trends of the 
atmospheric conditions in the area. These results constitute a set of important tools for the theoretic processing of the pollution 
episodes in this area.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από τον Ιούνιο του 2001 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), χρησιµοποιώντας το µη υδροστατικό µοντέλο ΜΜ5, 
πραγµατοποιεί σε επιχειρησιακή βάση προγνώσεις καιρού υψηλής ανάλυσης µε απόσταση σηµείων πλέγµατος 8 Km για το σύνολο 
του Ελλαδικού χώρου και 2 Km για την περιοχή που καλύπτει την Αττική και τους γειτονικούς νοµούς. Η επιλογή του σχήµατος 
παραµετροποίησης του οριακού στρώµατος παίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στον καθορισµό της προγνωστικής ικανότητας του 
µοντέλου αναφορικά µε τις επιφανειακές παραµέτρους (άνεµο, θερµοκρασία) αλλά ακόµα και στην αναπαραγωγή των έντονων 
ανοδικών κινήσεων (convection). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η προγνωστική ικανότητα του µοντέλου ΜΜ5 για διάφορα 
σχήµατα παραµετροποίησης του οριακού στρώµατος: Blackadar, Eta και MRF. Συγκεκριµένα γίνεται επαλήθευση των προγνώσεων 
της επιφανειακής θερµοκρασίας και του ανεµολογικού πεδίου για τέσσερις σταθµούς της Αττικής και για µία περίοδο διάρκειας 5 
µηνών και συζητώνται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. 
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 ABSTRACT 
Since June 2001 the National Observatory of Athens (NOA), using the non-hydrostatic model MM5, is issuing operational high-
resolution weather forecasts at a grid distance of 8 Km over Greece and at 2 Κm over a region that covers Attica and the neighbouring 
areas. The choice of the planetary boundary layer scheme plays an important role not only on the model forecast skill of the surface 
parameters such, as temperature and wind but also on the accurate reproduction of convection. In the present work the MM5 forecast 
skill on the prediction of temperature and wind is assessed for three different convective parameterisation schemes: Blackadar, Eta 
and MRF. The forecasts are verified against surface station data over the greater Athens Area for a 5-month period and the results of 
this verification are discussed. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παρούσα εργασία έχει ως στόχο την συµβολή στην µελέτη της µικροφυσικής των συστηµάτων µέσης κλίµακας, στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Βασίζεται στη χρήση δορυφορικών δεδοµένων από τον δορυφόρο TRMM (TROPICAL RAINFALL 
MEASURING MISSION) της NASA καθώς επίσης και δεδοµένων του δικτύου ηλεκτρικών εκκενώσεων της Βρετανικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δορυφορικών δεδοµένων σε διάφορες συχνότητες 
στο φάσµα µικροκυµάτων, και µελετάται η συσχέτιση των δεδοµένων αυτών µε την παρουσία ηλεκτρικών εκκενώσεων. Ο αριθµός 
και ο ρυθµός των ηλεκτρικών εκκενώσεων συσχετίζεται επίσης µε την παρουσία και την συγκέντρωση παγοκρυστάλλων στα νέφη 
καθώς και µε τον ρυθµό βροχόπτωσης στο έδαφος. 
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 ABSTRACT 
In the frame of this study the microphysical properties of the mesoscale systems in the Eastern Mediterranean are studied. Namely, 
the data provided by NASA’s TRMM (TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION) satellite as well as the lightning data 
provided by the ATD system of the British Meteorological Service are used. The results of the analysis of the satellite data at various 
frequencies and the correlation of these data with the occurrence of lightning activity are presented. Additionally the occurrence and 
rate of lightnings is correlated with the presence and content of ice crystals in the clouds and also with the rainrate at surface.  
 
 



(108) ΧΡΗΣΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
 
 

Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ 
 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος 
 
 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πρόγνωση της βροχόπτωσης θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες προγνωστικές παραµέτρους καθώς η βροχή έχει άµεση 
συνέπεια (και συχνά καταστροφική) στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρότι η αύξηση της οριζόντιας ανάλυσης στα µοντέλα 
πρόγνωσης καιρού οδηγεί στην βελτίωση της πρόγνωσης της βροχής, υπάρχουν και σηµαντικοί περιορισµοί στην βελτίωση αυτή. Ο 
κύριος λόγος είναι η ηµιτελής γνώση των αρχικών συνθηκών της ατµόσφαιρας, κυρίως πάνω από θαλάσσιες περιοχές. Ανάµεσα στις 
απαραίτητες για την εκκίνηση της προγνωστικής αλυσίδας παραµέτρους είναι και το πεδίο της υγρασίας το οποίο θεωρείται και το 
λιγότερο καλά αναλυµένο πεδίο. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται µία απλή µέθοδος προσαρµογής του πεδίου της υγρασίας µε 
σκοπό την εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας στα αρχικά πεδία ανάλυσης. Η µέθοδος βασίζεται στην χρήση εκτιµήσεων 
βροχόπτωσης όπως αυτές διατίθενται σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο από τη NASA/Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA). 
Μελετώνται περιπτώσεις βροχοπτώσεων στον Ελλαδικό χώρο και η µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις του παγκόσµιου µοντέλου 
GFS οι οποίες χρησιµοποιούνται ως αρχικές συνθήκες για την επιχειρησιακή λειτουργία του µοντέλου BOLAM.  Στην εργασία 
γίνεται επαλήθευση των επιχειρησιακών προγνώσεων αλλά και αυτών που προκύπτουν µε την προσαρµογή της υγρασίας µε τις 
διαθέσιµες παρατηρήσεις.  
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 ABSTRACT 
The precipitation forecast is considered to be one of the most important model output fields provided by numerical weather prediction 
models, as precipitation has direct (and often disastrous) impacts on human activities. Although the increasing model resolution leads 
generally to an improvement of precipitation forecasts, recently many authors highlighted the limitations of such an approach. One of 
the main reasons of these limitations is the improper knowledge of the initial state of the atmosphere, especially over sea areas. 
Among the necessary parameters to initialize a model, humidity is recognized as the least well-analyzed parameter in the current 
operational assimilation systems. It is therefore very important to introduce mesoscale details into the initial fields. In the frame of this 
work, a simple humidity adjustment has been developed, aiming at inserting additional information in the initial humidity fields, 
based on the near real-time precipitation estimates distributed by NASA Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA). Several cases 
with heavy and widespread precipitation over Greece have been selected, the humidity adjustment was applied to the initial fields 
used by BOLAM regional model and the results of simulations were statistically verified against the operational forecasts provided by 
the same model for the same cases. 
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 ABSTRACT 
A traditional, deterministic method of precipitation spatial distribution does not consider local characteristics of topography. In the 
case of mountainous watersheds this can lead to significant estimation errors. Presented gradient method of inversed distance 
weighted (GIDW) is based on such deterministic models, but additionally takes into consideration elevation above sea level of area 
under investigation.  
Main goal of the research is comparison of different precipitation interpolation methods on Peristerona watershed (Cyprus). 
Investigation is based on long-term daily raingauge observations from six stations. Evaluation of GIDW method versus Thiessen 
polygons and inverse distance weighted (IDW) method is made using cross-validation. Preliminary results show significant 
improvement of precipitation estimation calculated by GIDW, especially in upper parts of mountains. Using other methods, 
precipitation depth in those areas is usually underestimated. 
Presented new method was developed for Carpatian watersheds within research project granted by Polish Ministry of Environment. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
∆ιερευνώνται οι µετεωρολογικές συνθήκες που συνέβαλαν στην εµφάνιση δυο χαρακτηριστικών ηµερών καταστρεπτικών 
ανεµοστρόβιλων, της 27ης Ιανουαρίου 2003 και της 22ας Ιανουαρίου 2004. Στην πρώτη ηµέρα, παρατηρήθηκαν έξι ανεµοστρόβιλοι 
που αρχικά δηµιουργήθηκαν σαν σίφωνες θάλασσας και έπληξαν τις περιοχές Λεµεσού και Λάρνακας. Στο δεύτερο συµβάν, ένα 
ξέσπασµα αρκετών ισχυρών ανεµοστρόβιλων σηµειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Κύπρου από την Πάφο µέχρι τη 
Λάρνακα, µε καταγραµµένη ταχύτητα ανέµου που ξεπέρασε τα 80 knots (92 mph). 
O ισχυρότερος ανεµοστρόβιλος της 27ης Ιανουαρίου 2003, έφθασε σε ένταση το επίπεδο Τ5 της κλίµακας ΤΟRRO (F2-F3 της 
κλίµακας Fujita) προκαλώντας εκτεταµένες ζηµιές σε σπίτια, καταστήµατα, αυτοκίνητα, καθώς και τραυµατισµούς ανθρώπων. 
Πολυάριθµα δένδρα έσπασαν ή ξεριζώθηκαν και έκλεισαν δρόµους, στέγες αποκολλήθηκαν, περιουσίες υπέστησαν καταστροφές, 
αυτοκίνητα µετατοπίσθηκαν και ανατράπηκαν και ιπτάµενα αντικείµενα προξένησαν πρόσθετες ζηµιές. 
Μελετώνται και συγκρίνονται οι ιδιαίτερες συνοπτικές και θερµοδυναµικές συνθήκες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και 
ισχυροποίηση των δύο συµβάντων ανεµοστρόβιλων. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα, όπως παρατηρήσεις επιφάνειας και 
ανώτερης ατµόσφαιρας, συνοπτικές και µέσης κλίµακας αναλύσεις, εικόνες ραντάρ καιρού και δορυφορικές. 
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 ABSTRACT 
Τhe meteorological conditions contributing to the occurrence of two notable days of devastating tornadoes on 27 January 2003 and 22 

January 2004 are investigated. On the first date six tornadoes were observed, originating as waterspouts these hit the areas of Limassol 
and Larnaka. In the second event, an outbreak of several strong tornadoes occurred over southern Cyprus, from Pafos to Larnaka, with 
recorded wind speeds above 80 knots (92 mph).  
The strongest tornado on the 27 January 2003 reached the T5 level on the TORRO intensity scale (F2-F3 of the Fujita scale) causing 
extensive damage to homes, shops, cars and also personal injury. Numerous trees were broken and uprooted which blocked roads, 
roofs removed, properties damaged, cars dislodged and overturned and flying objects caused further damage. 
The particular synoptic and thermodynamic conditions contributing to tornado development and intensification of the two tornado 
events are studied and compared. All available observations and data are examined, including surface and upper air observations, 
synoptic and mesoscale analysis, weather radar and satellite imagery. 
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 ABSTRACT 
The contemporary needs for ecological development of industry and energy production oblige the big enterprises, power plants e.t.c., 
to build their own environmental monitoring system. The automatic meteorological monitoring system (AMMS) is an important part 
of it.  
This paper presents the principles of design of AMMS. The applications of the AMMS for different industrial needs such as for NPP 
“Kozlodui”, NPP “Belene” and “Elacite” AD are presented. In all given cases the specific dispersion models are included.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη µελέτη της ηλεκτρικής δραστηριότητας σε συστήµατα µέσης κλίµακας που επηρεάζουν την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τον χειµώνα. Βασίζεται στη χρήση δορυφορικών δεδοµένων από τα όργανα του δορυφόρου 
TRMM (TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION) της NASA (Lightning Imaging Sensor-LIS, TRMM-Microwave 
Imager-TMI, Precipitation Radar-PR) καθώς επίσης και δεδοµένων του δικτύου ηλεκτρικών εκκενώσεων της Βρετανικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ATD). Το όργανo LIS καταγραφεί οπτικά τόσο τις εκκενώσεις µεταξύ νεφών (intracloud-IC flashes) 
τόσο και µεταξύ νεφών και εδάφους (cloud-to-ground-CG flashes). Στις περιπτώσεις κοινών παρατηρήσεων από τα όργανα LIS και 
ATD, παρατηρήθηκε ότι ένα ποσοστό 20-30% των συνολικών ηλεκτρικών εκκενώσεων αφορούσαν εκκενώσεις µεταξύ νεφών και 
εδάφους. Η συχνότητα των εκκενώσεων συγκρίνεται επίσης µε δεδοµένα των οργάνων TMI και PR του TRMM, ενώ παρουσιάζονται 
επίσης αποτελέσµατα από τη µελέτη της χρονικής εξέλιξης του ρυθµού των ηλεκτρικών εκκενώσεων. 
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 ABSTRACT 
In the frame of this work, we study the lightning activity and microphysical contents for winter storms in the Eastern part of the 
Mediterranean Sea based on the observations of the Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) Lightning Imaging Sensor 
(LIS), TRMM-Microwave Imager (TMI) and Precipitation Radar (PR). LIS is designed to record the optical pulses emitted during the 
development of both cloud-to-ground (CG) and intracloud (IC) flashes. Analysis of LIS observations shows that lightning flashes 
were recorded in clouds where ice was sensed by TMI at 85GHz. It is consistent with the current thoughts on electrification processes 
mainly driven by ice-ice interactions. We extended our analysis of the lightning activity to the CG observations reported by ground-
based UK Met Office long-range sferics ATD system. In most cases, observations of ATD and LIS sensors were spatially and 
temporally consistent. For the storms studied up to now, and during the TRMM overpasses (90 sec time window), the population of 
CG flashes represents between 20 and 30% of the total lightning activity. We will first show typical LIS and TMI observations 
combined with ATD reports. We will also detail some time evolutions of CG flash rate and CG flash density.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πρόγνωση των καταιγίδων κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών αποτελεί µια πρόκληση για τους προγνώστες. Κλασσικές µέθοδοι 
πρόγνωσης της τάσης εκδήλωσης καταιγίδας βασίζονται στη χρήση θερµοδυναµικών διαγραµµάτων και τον υπολογισµό πλήθους 
δεικτών αστάθειας. Τα τελευταία χρόνια, η ολοένα αυξανόµενη χρήση αριθµητικών µοντέλων µε υψηλή χωρική ανάλυση επιτρέπει 
την πρόγνωση τοπικών καταιγίδων, η επαλήθευση όµως των προγνώσεων αυτών δεν δίνει ακόµα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στην 
εργασία αυτή παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία υπολογισµού των κρίσιµων τιµών δεικτών αστάθειας για την περιοχή της 
Αττικής, για τη θερινή περίοδο των ετών 1990-2000, τόσο για καταιγίδες αέριας µάζας όσο και για δυναµικές καταιγίδες. Η τριετία 
2001-2003 θα χρησιµοποιηθεί ως περίοδος επαλήθευσης, ενώ ταυτόχρονα θα συγκριθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης δεικτών 
αστάθειας µε τις προγνώσεις υψηλής ανάλυσης του µη-υδροστατικού µοντέλου ΜΜ5, µε χωρική διακριτότητα 2 χιλιοµέτρων στην 
περιοχή της Αττικής.  
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 ABSTRACT 
Forecasting summer thunderstorm activity is among the most challenging tasks for the weather forecasters. For many decades now, 
thunderstorm activity forecast is based on the use of stability indices and corresponding threshold values that indicate the potential for 
thunderstorm development. During the last years, the continuous improvement of computer power permits the realisation of very 
high-resolution model forecasts that explicitly resolve convection; the results however are far from being satisfactory. In the frame of 
this study, the statistical analysis of various stability indices is performed in the area of Athens, for the summer period of 1990-2000. 
The years 2001-2003 are used as verification period. The operational forecasts provided by MM5 model at 2-km horizontal resolution 
are also evaluated and compared against the results obtained from the calculation of stability indices. 
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 ABSTRACT 
Evapotranspiration is one of the most important processes in the land phase of the hydrological cycle. The water resources planning, 
management for water supply and irrigation of agricultural areas required adequate information for the temporal and special variations 
of evapotranspiration.  
The aim of the presented paper is to estimate and describe the evapotranspiration regime of Struma - the biggest river in southwestern 
part of Bulgaria. The mean monthly potential evapotranspiration is calculated according Thornthwaite and Turc’s empirical equations 
for mean monthly value actual evapotranspiration is applied. The long-term variability of evapotranspiration is analyzed.  
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 ABSTRACT 
The sun is the main source of energy for life on Earth. That is why some knowledge of the distribution and amount of solar radiation 
has a great importance to people and economy. As well, during recent years there has been, due to the growing interest in solar energy 
as an alternative source of energy, an increased effort in the study of solar radiation. Information about solar radiation is needed for 
the design of heating and cooling systems for homes, livestock structures, greenhouses and other buildings. Many models calculated 
evapotranspiration, heat budget and plant growths also require solar radiation data.  
In this study a statistical analysis of solar radiation data were made. Data from five stations were used for the period 1950-2000. A 
series of daily measurements of the global solar radiation on a horizontal surface recorded in Sofia was analyzed, too. The mean 
annual global solar radiation is about 13 MJ/m-2, in winter it is around 7 MJ/m-2 and in summer - 60 MJ/m-2. The annual variations 
(mean monthly values) show that from January to June there is a slow increase compared to the more rapid decrease from summer to 
winter. Trend analysis of the time series shows a decreasing tendency. Finally, an estimation of the total solar radiation from 
climatological data in the Bulgaria area has been attempted.  
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 ABSTRACT 
Indications towards a changing climate have recently lead scientists to study weather and climate extremes. Studies performed at a 
global scale reveal tendencies towards warming mainly due to increased Tmin and hazardous weather including heatwaves and 
increased intense rainfalls able to cause catastrophic floods. The domain of the eastern Mediterranean is considered vulnerable to 
extremes such as potential drought and desertification and an increase in heatwave duration and severity. This study puts its emphasis 
over the broad eastern Mediterranean region, which includes part of the central Mediterranean (Italian Peninsula) and eastern 
Mediterranean (Balkan Peninsula, Cyprus and western Turkey). Several climate extreme indices were calculated and their trends are 
presented in map form.  The eastern Mediterranean region presents generally contrarily tendencies compared to the global trends. In 
many areas of the world the number of frost days has decreased, however many areas of the eastern Mediterranean showed significant 
increasing trends in the Fd (frost duration) index at the annual scale. The changes in Tmin are, however, consistent with the global 
findings. Negative trends are found for very cold nights but the most significant trends were revealed regarding warm conditions over 
the study region. Increases in the HWDI (heat wave duration index) are found in stations situated in continental areas and especially 
in the central Balkan countries. Increases were observed in the number of very warm night- and day-times, which are especially 
pronounced during summer. The two halves of the study region revealed conflicting precipitation trends with the western part 
showing positive trends towards increased precipitation, larger precipitation totals and increases in intense rainfall events. In contrast, 
the easternmost side reveals generally negative trends indicating tendencies towards a drying climate over time. This was seen 
especially at the southern coastal and island stations, which present large positive and significant trends in the maximum number of 
consecutive dry days (CDD) index.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι βαροκλινικές υφέσεις που φτάνουν στην περιοχή της Κύπρου, από τον περιβάλλοντα γεωγραφικό χώρο, αλλά και αυτές που 
δηµιουργούνται στην ίδια την περιοχή, επηρεάζουν τον καιρό της νήσου, τουλάχιστον κατά τη χειµερινή περίοδο. Με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης αυτών των συνοπτικής κλίµακας συστηµάτων καιρού, γίνεται µελέτη µερικών χαρακτηριστικών 
της τροπόπαυσης στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο σε σχέση µε οµάδες βαροκλινικών υφέσεων που επηρέασαν την περιοχή κατά τη 
χειµερινή περίοδο, Νοεµβρίου – Μαρτίου, από το 1988 µέχρι το 2003. Συγκεκριµένα, µελετάται η χωρο-χρονική εξέλιξη του ύψους 
της τροπόπαυσης, της θερµοκρασίας και του πεδίου του οριζοντίου ανέµου στα γύρω από την τροπόπαυση επίπεδα, σε σχέση µε την 
εξέλιξη των υφέσεων των αντίστοιχων οµάδων.  
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ABSTRACT 

The baroclinic depressions that reach the area of Cyprus from the surrounding geographical region, and those that are formed in the 
area, affect the weather conditions over the island, at least during the cold season. For a better understanding of the evolution of these 
synoptic scale systems, some characteristics of the tropopause over the wider Mediterranean area, of selected groups of baroclinic 
depressions that affected the area during the winter season November - March, from 1988 till 2003, are studied. More specifically, the 
spatio-temporal evolution of the tropopause height and the fields of temperature and horizontal wind at tropopause levels are studied, 
in relation to the evolution of depressions of the respective groups.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι βαροκλινικές υφέσεις που φτάνουν στην περιοχή της Κύπρου, από τον περιβάλλοντα γεωγραφικό χώρο, αλλά και αυτές που 
δηµιουργούνται στην ίδια την περιοχή, επηρεάζουν τον καιρό της νήσου, τουλάχιστον κατά τη χειµερινή περίοδο. Με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης αυτών των συνοπτικής κλίµακας συστηµάτων καιρού, έγινε µελέτη µερικών δυναµικών 
χαρακτηριστικών της ανώτερης τροπόσφαιρας και κατώτερης τροπόσφαιρας στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο που αφορούσε οµάδες 
βαροκλινικών υφέσεων που επηρέασαν την περιοχή κατά τη χειµερινή περίοδο, Νοεµβρίου– Μαρτίου, από το 1988 µέχρι το 2003. 
Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η χωρο-χρονική εξέλιξη των πεδίων του σχετικού στροβιλισµού, της απόκλισης, των κατακόρυφων 
κινήσεων και ενός δείκτη στατικής αστάθειας, σε σχέση µε την εξέλιξη των υφέσεων των αντίστοιχων οµάδων.  
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 ABSTRACT 
The baroclinic depressions that reach the area of Cyprus from the surrounding geographical region, and those that are formed in the 
area, affect the weather conditions over the island, at least during the cold season. For a better understanding of the evolution of these 
synoptic scale systems, some of the dynamic characteristics at the lower stratosphere and upper troposphere, of selected groups of 
baroclinic depressions that affected the area during the winter season November- March, from 1988 till 2003, were studied. More 
specifically, the spatio-temporal evolution of the fields of relative vorticity, divergence, vertical motion and a static stability index 
were considered, in relation to the evolution of depressions of the respective groups.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η όλο και συχνότερη εφαρµογή αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών για τις ανάγκες της Συνοπτικής Μετεωρολογίας και 
Κλιµατολογίας, δηµιουργεί την ανάγκη σχεδιασµού λογισµικών διαχείρισης και επεξεργασίας των µετρήσεων που λαµβάνονται. Η 
παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασµό ενός τέτοιου λογισµικού, που είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται τις 
µετρήσεις που συλλέγονται από τους αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς που είναι εγκαταστηµένοι στα αεροδρόµια της 
Κύπρου, ενώ η χρήση του είναι δυνατόν να επεκταθεί και στους αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς που βρίσκονται 
εγκαταστηµένη σε άλλα σηµεία της Κύπρου. 
Το λογισµικό βασίζεται στην διαµόρφωση εξειδικευµένων φύλλων εργασίας EXCEL µε τη βοήθεια προγραµµατισµού Visual Basic 
for applications. Τα παραγόµενα προϊόντα είναι υπό µορφή πινάκων, διαγραµµάτων ή και µετεωρολογικών κωδίκων. 
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 ABSTRACT 
Remote sensing is widely used in Synoptic Meteorology and Climatology. This is driving the need for design and creating software 
able to handle, sort, store in suitable manner and process the relevant measurements. The present study refers to the design of such 
software able to manage, and process all relevant measurements obtained by automatic meteorological stations currently installed at 
Larnaka and Paphos Int. Airports. The software is designed in such a way that can manage data obtained by other automatic 
meteorological stations based elsewhere in Cyprus. The software is based on the formation of special EXCEL worksheet with the aid 
of Visual Basic for applications. The products are either in the form of tables,  diagrams or meteorological codes. 
 
 



(120) MICROCLIMATOLOGICAL INVESTIGATIONS IN NORTHERN SLOPE OF BELASITZA 
MOUNTAIN 

 
 

A. TZENKOVA- BRATOEVA, J. IVANCHEVA 
 

National institute of Meteorology and Hydrology, Bulgaria 
 
 
 ABSTRACT 
The chestnut forests on the northern slope of Belasitza Mountain are significant natural resource of big importance for the Petrich 
region. To estimate a local climate conditions on northern slope of the mountain and the microclimate variability in different type of 
forest the temporary monitoring system has been in operation since July 2003 consisted by 3 points of observation.  
In the presented work the diurnal and yearly course of air temperature and relative humidity is described. The microclimatological 
differences between different types of location and basic station are estimated. The obtained results are useful as for the further 
management and development of the region.  
 


