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Περίληψη 

Η εργασία αυτή περιγράφει ένα ολοκληρωµένο και αξιόπιστο σύστηµα καταγραφής της 

στάθµης της θάλασσας και επικεντρώνει στο πως επιτυγχάνεται το φυσικό φιλτράρισµα των 

υψηλών συχνοτήτων που οφείλονται στον κυµατισµό, στο απλό – λιτό – συναρµολογούµενο 

και οικονοµικό της κατασκευής, στην βαθµονόµηση του βασικού οργάνου καταγραφής και 

στον τηλεχειρισµό του συστήµατος µέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Το βασικό 

όργανο καταγραφής της στάθµης της θάλασσας είναι ο Thalimedes της OTT που λειτουργεί µε 

µηχανική αρχή (πλωτήρας – αντίβαρο). Ο αισθητήρας του τοποθετείται σε ένα πλαστικό 

σωλήνα, ο οποίος πακτώνεται πλευρικά µε ανοξείδωτα δακτυλίδια και ειδικούς αρθρωτούς 

βραχίονες σε κάποια προβλήτα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη στήριξη, 

αλλά και να είναι εύκολα εφικτή η κατακορύφωση του. Ο κυµατισµός αποσβένεται µέσω ενός 

ακροφυσίου στο κάτω µέρος του σωλήνα και ενός εξωτερικού µεταλλικού δοχείου 

προσαρµοσµένου στο κάτω µέρος του. Η βαθµονόµηση του οργάνου επιτυγχάνεται µέσω ενός 

ηλεκτρονικού µετρητή αποστάσεων και ενός πλωτήρα που τοποθετείται σε ένα µικρότερο 

πλαστικό σωλήνα, τοποθετηµένο εσωτερικά του άλλου.  Η µονάδα καταγραφής, τηλεχειρισµού 

και ενεργειακής αυτονοµίας του συστήµατος τοποθετείται δίπλα στον σωλήνα και πάνω στην 

προβλήτα. Η τελική ακρίβεια που επιτυγχάνεται στην καταγραφή της στάθµης της θάλασσας 

είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και είναι της τάξης των 1 – 2 mm του µέτρου. 

 

Abstract 
This paper refers to a complete and reliable recording system of the sea level and focuses on 

how the natural filtering of high frequencies, which are due to the waving, the plain assembling, 

the low cost structure, the calibration of the main recording instrument and the remote control of 

the system through the net of mobile telecommunication, is managed. The main recording 

instrument of the sea level is Thalimedes of OTT which operates on the mechanical principal 

(floater – counterweight). Its sensor is located in a plastic tube, which is fixed on each side with 

stainless rings and special arms on a specific pier, in a way that the best support is ensured and 

at the same time its verticality is easily feasible. Waving is extinguished through a very small 

tube in the bottom of the tube and through an external metallic container fixed in the bottom. 

The calibration of the instrument is succeeded through an electronic meter of distances and a 

floater which is placed in a smaller plastic tube located inside the previous one. The recording 

unit, the remote and energy autonomy system is placed beside the tube and on the pier. Its final 

accuracy, which is succeeded in the recording of the sea level is very satisfactory and is 

estimated in 1 to 2 millimeters. 

1. Εισαγωγή  

Η καταγραφή της στάθµης της θάλασσας είναι απαραίτητη σήµερα σε πάρα πολλούς 

επιστηµονικούς τοµείς, όπως γεωδαισία, υδρογραφία, ωκεανογραφία, γεωφυσική και άλλους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη να γίνεται ανοικτά στη θάλασσα (π.χ. 

ωκεανογραφία) και ίσως επικεντρώνοντας στην καταγραφή του κυµατισµού. Εν γένει όµως 

αυτή γίνεται στις ακτές, όπου δεν ενδιαφέρει η καταγραφή του κυµατισµού (πολύ υψηλές 

συχνότητες) αλλά όλη η υπόλοιπη µεταβολή της.  

Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή της, οι λεγόµενοι παλιρροιογράφοι ή 

σταθµηγράφοι, ποικίλουν ως προς την αρχή λειτουργίας τους και διαφοροποιούνται ως προς τη 

θέση τοποθέτησης τους. Υπάρχουν όργανα που τοποθετούνται µέσα στο νερό και βασικά 

καταγράφουν την υδροστατική πίεση του υπερκείµενου όγκου νερού και τα οποία είναι 



ευαίσθητα στο αλµυρό και πολλές φορές µολυσµένο νερό των λιµανιών. Άλλου τύπου είναι 

αυτά που τοποθετούνται έξω από το νερό και καταγράφουν την απόσταση τους από το νερό, 

όπως radar, ακουστικά και άλλα. Τα όργανα αυτά µπορούν να τοποθετηθούν σε απλές 

κατασκευές αλλά καταγράφουν µε αρκετό θόρυβο εφόσον καταγράφουν τη φυσική στάθµη άρα 

και τον κυµατισµό. Τα θεωρούµενα ακριβέστερα όργανα είναι αυτά που βασίζονται σε 

µηχανική αρχή και λειτουργούν µε αντίβαρο και πλωτήρα. Είναι όµως απαιτητικά ως προς την 

κατασκευή που θα τα φιλοξενήσει.  

Συνήθως η καταγραφή της στάθµης γίνεται σε λιµάνια, όπου υπάρχει και µεγάλο ενδιαφέρον 

για την ναυσιπλοία, και αρµόδια είναι κάποια κρατική υπηρεσία (IOC 1985). Στην χώρα µας 

υπεύθυνη είναι η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ). Για το φυσικό 

φιλτράρισµα του κυµατισµού χρησιµοποιούνται βαριές κατασκευές – οικίσκοι µε πηγάδια που 

επικοινωνούν µε τη θάλασσα υπογείως και είναι τοποθετηµένοι σε προβλήτες λιµανιών. Ως επί 

το πλείστον τοποθετείται άλλη σωλήνα µέσα στο πηγάδι για την πλήρη αποκοπή του 

κυµατισµού, όπου και τοποθετούνται τα όργανα καταγραφής.  

Αυτό που προτείνεται στην εργασία αυτή είναι ένα ολοκληρωµένο, απλό, λιτό, 

συναρµολογούµενο αλλά και οικονοµικό σύστηµα καταγραφής στη θέση µιας βαριάς και 

ακριβής ως προς το κόστος κατασκευής, αλλά που να µην υστερεί ως προς την ακρίβεια της 

καταγραφής της στάθµης της θάλασσας (φωτογραφίες 1, 2 ,3 ,4 ,6). 

2. ∆ιάταξη ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής  

2.1 Βασική κατασκευή   

Η βασική ιδέα της κατασκευής είναι η τοποθέτηση µέσα στο νερό ενός πλαστικού σωλήνα 

διαµέτρου 35 cm (Φ350) περίπου 3 µέτρων µήκους (ή κάτι λιγότερο ανάλογα µε τις τοπικές 

συνθήκες) από PVC βαριάς χρήσης, ώστε να έχει µεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες 

αλλά και στον χρόνο. Ο σωλήνας ταπώνεται στο κάτω µέρος του και το νερό εισέρχεται σε 

αυτόν µέσα από ένα µικρό ακροφύσιο (σωληνάκι) διαµέτρου 16 mm. Το ακροφύσιο 

προσαρµόζεται στο µπροστινό µέρος του σωλήνα και σε ύψος περίπου 20 cm από το κάτω 

µέρος του. Στο κάτω µέρος του σωλήνα τοποθετείται ένα µεταλλικό ανοξείδωτο κυκλικό δοχείο 

λίγο µεγαλύτερης διαµέτρου που εφάπτεται στο πίσω µέρος του. Η επικοινωνία του νερού 

γίνεται µε µερικές οπές (3-4) διαµέτρου περίπου 3 cm. Το δοχείο αυτό χρησιµεύει στο να κόβει 

τον µεγάλο κυµατισµό και να αποτρέπει το βούλωµα του ακροφυσίου, ειδικά στην περίπτωση 

που ο πυθµένας της θάλασσας είναι αµµώδης. Στην µπροστινή µεριά υπάρχει συρταρωτή 

πόρτα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καθαριστεί εσωτερικά το δοχείο στην περίπτωση που 

έχουν µπει φερτά υλικά (άµµος) (φωτογρ. 1). Με τη διάταξη αυτή γίνεται το φυσικό 

φιλτράρισµα του κυµατισµού, η αποκοπή των πολύ υψηλών συχνοτήτων, χωρίς να προκαλείται 

αλλοίωση στο εύρος ή καθυστέρηση φάσης στις συχνότητες που ενδιαφέρουν να καταγραφούν. 

 

Φωτογραφία 1. Ο σωλήνας µε το δεύτερο µεταλλικό δοχείο στον πυθµένα και το ακροφύσιο 



Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εύκολη και στερεά στήριξη 

του σωλήνα είναι η ύπαρξη προβλήτας µέσα στην θάλασσα, έστω και 

µικρής, αρκεί το πλαϊνό µέτωπο της  προβλήτας να είναι σχεδόν 

κατακόρυφο και να έχει ικανό ύψος (περίπου 70 cm) για την στήριξη του 

σωλήνα (τη χρονική στιγµή της τοποθέτησης), καθώς και αρκετό βάθος 

νερού της τάξης των 80 cm – 120 cm. Οι υπάρχουσες καταγραφές της 

στάθµης της θάλασσας αρκετών ετών, δίνουν µέγιστες διακυµάνσεις της 

τάξης των 100 – 110 cm (Μήλας 2003).  

Φωτογραφία 2. Ο πλαστικός σωλήνας και τα 2 κάτω δακτυλίδια µε τους 

αντίστοιχους βραχίονες 

Ο σωλήνας στηρίζεται στο πλάι της προβλήτας στην προεπιλεγείσα θέση µε 3 µεταλλικά 

ανοξείδωτα δακτυλίδια και αντίστοιχους αρθρωτούς βραχίονες. Η συναρµολόγηση γίνεται επί 

τόπου πάνω στην προβλήτα δίπλα στο σηµείο που πρόκειται να τοποθετηθεί. Αρχικά 

τοποθετείται το µεταλλικό δοχείο και ταπώνεται ο σωλήνας (φωτογραφία 1). Μέσα στον 

σωλήνα τοποθετείται και δεύτερος µικρότερος σωλήνας διαµέτρου 10 cm ο οποίος χρησιµεύει 

για την βαθµονόµηση του συστήµατος. Ο σωλήνας αυτός εφάπτεται του εξωτερικού προς την 

µεριά της προβλήτας. Το πρώτο δακτυλίδι τοποθετείται στο κάτω µέρος του σωλήνα ακριβώς 

πάνω από το µεταλλικό δοχείο. Το δεύτερο δακτυλίδι τοποθετείται σε τέτοιο σηµείο ώστε όταν 

ο σωλήνας µπει στο νερό να βρίσκεται λίγο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για να 

µπορούν να βιδωθούν οι αρθρωτές βάσεις των βραχιόνων στο πλάι της προβλήτας. Οι αρθρωτοί 

βραχίονες που συνδέονται στο κάτω δακτυλίδι πακτώνονται στους βραχίονες του µεσαίου 

δακτυλιδιού. Το πάνω δακτυλίδι τοποθετείται αφού µπει ο σωλήνας στο νερό και οι βραχίονες 

πακτώνονται στο πάνω µέρος της προβλήτας (φωτογραφίες 2, 3)  

 

Φωτογραφία 3. Οι µεταλλικές βάσεις στη προβλήτα και η σύνδεση του σωλήνα µε αυτές. 

Παράλληλα τοποθετούνται (πακτώνονται) δύο µεταλλικές 

βάσεις στην προβλήτα, η µία στο πάνω µέρος και η άλλη 

λίγο πάνω από την στάθµη της θάλασσας. Η κάτω βάση 

είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε όταν µπει ο σωλήνας στο 

νερό, το αντίστοιχο εξάρτηµα του µεσαίου δακτυλιδιού να 

µπορεί να συνδεθεί εύκολα µε την τοποθέτηση ενός πύρου 

και να στηριχτεί ο σωλήνας σε πρώτη φάση, δεδοµένου 

ότι δεν είναι πάντα εφικτό να πατάει ο σωλήνας στον 

πυθµένα (περίπτωση να είναι πολύ βαθιά τα νερά). 

Επιπρόσθετα η σύνδεση αυτή λειτουργεί σαν άρθρωση, 

έτσι ώστε να µπορεί να κινείται ελεύθερα ο σωλήνας για 

να είναι δυνατή η κατακορύφωση του, πράγµα πολύ 

σηµαντικό για την λειτουργία του οργάνου αλλά και για 

την βαθµονόµηση του συστήµατος (φωτογραφίες 3, 4). 

 Φωτογραφία 4. Η πρώτη φάση τοποθέτησης του σωλήνα και η σύνδεση του µε τις 2 βάσεις 



Αφού ο σωλήνας µπει στο νερό και στηριχτεί στην κάτω βάση, τοποθετείται και το πάνω 

δακτυλίδι µε τα αντίστοιχα µπράτσα και συνδέεται στην πάνω βάση. Στη σύνδεση αυτή υπάρχει 

η δυνατότητα µετακίνησης του σωλήνα σε δύο διευθύνσεις, κάθετα και κατά µήκος της 

προβλήτας, ώστε να επιτευχθεί η κατακορύφωση του. Για την πλήρη στήριξη του σωλήνα 

πακτώνονται οι 4 αρθρωτές βάσεις των βραχιόνων στο πλάι της προβλήτας και συσφίγγονται 

όλες οι αρθρώσεις. Τέλος στο πάνω µέρος του σωλήνα τοποθετείται µεταλλική πλάκα στην 

οποία τοποθετείται το όργανο καταγραφής (φωτογραφίες 5, 6). 

 

2.2 Όργανο καταγραφής - ενεργειακή αυτονοµία – τηλεχειρισµός 

Το βασικό όργανο καταγραφής της στάθµης της θάλασσας είναι 

ο Thalimedes της OTT που λειτουργεί µε µηχανική αρχή 

(πλωτήρας – αντίβαρο) (σχήµα 1). Ο περιστρεφόµενος 

αισθητήρας που συνδέει τον πλωτήρα µε το αντίβαρο 

τοποθετείται πάνω στη µεταλλική βάση στο πάνω µέρος του 

σωλήνα. Ο πλωτήρας συνδέεται µε το αντίβαρο µε ειδικό 

πλαστικό νήµα µε µπίλιες, έτσι που να θηλυκώνει στις 

αντίστοιχες εγκοπές του περιστρεφόµενου αισθητήρα. Η 

κατακόρυφη µετατόπιση του πλωτήρα λόγω της µεταβολής της 

στάθµης της θάλασσας καταγράφεται µέσω του αισθητήρα στο 

καταγραφικό του οργάνου. Η διακριτική ικανότητα του οργάνου 

είναι 1 mm και έχει την δυνατότητα να καταγράφει τιµές κάθε 1 

λεπτό. Η µέγιστη δυνατότητα καταχώρησης στη µνήµη του είναι 

30000 τιµές που σηµαίνει ότι για καταγραφή κάθε 1 λεπτό 

υπάρχει αυτονοµία περίπου 20 ηµερών. 

Σχήµα 1. Το βασικό όργανο καταγραφής µε την καταγραφική µονάδα 

Το καταγραφικό του οργάνου συνδέεται µε ένα GSM modem, το Siemens MC35 µέσω 

συνδεσµολογίας RS 232 και µιας µικρής συσκευής που λειτουργεί ως χρονοδιακόπτης για να 

ανοίγει το modem σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα αλλά και ως µετασχηµατιστής τάσης, 

γιατί η βασική τροφοδοσία του οργάνου είναι 3 Volt. Τελικά το όργανο αλλά και το modem 

τροφοδοτούνται από µία µπαταρία 12 Volt 14 Ah, η οποία φορτίζεται από ένα µικρό ηλιακό 

συλλέκτη 10Watt, ώστε να υπάρχει πλήρης ενεργειακή αυτονοµία του συστήµατος . (φωτογρ.6) 

 

Φωτογραφία 5. Το όργανο τοποθετηµένο στον σωλήνα 

Το GSM modem είναι εφοδιασµένο µε µια κάρτα δεδοµένων (data) κινητής τηλεφωνίας, οπότε 

είναι δυνατόν, τις αντίστοιχες ώρες που έχει προγραµµατιστεί να ανοίγει το modem, να γίνεται 

κλήση µέσω ενός υπολογιστή και του αντίστοιχου προγράµµατος που στηρίζει τον Thalimedes 

το Hydras 3 και να υπάρχει πλήρης τηλεχειρισµός του οργάνου. Η κλήση µπορεί να γίνει από 

κινητό τηλέφωνο µε σύνδεση του υπολογιστή µέσω Bluetooth ή µέσω modem µε οποιαδήποτε 

γραµµή συµβατή µε το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 



ξεφορτωθούν τα δεδοµένα που έχει καταγράψει, να δει κάποιος σε πραγµατικό χρόνο τις τιµές 

που δίνει ο αισθητήρας, αλλά και να αλλάξει οποιεσδήποτε άλλες παραµέτρους, όπως και να 

συγχρονίσει το ρολόι του µε βάση τον χρόνο του υπολογιστή. 

 

Φωτογραφία 6. Αριστερά: Η καταγραφική µονάδα, το modem, οι 2 µετασχηµατιστές και η 

µπαταρία - δεξιά: Ο παλιρροιογράφος σε λειτουργία µε τον ηλιακό συλλέκτη. 

3. Βαθµονόµηση συστήµατος  

Η βαθµονόµηση του συστήµατος είναι η πιο σηµαντική διαδικασία, δεδοµένου ότι το όργανο 

µετράει σχετικές τιµές και είναι πάρα πολύ σηµαντικό να συσχετιστούν µε απόλυτες τιµές. 

Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εισαχθεί στο όργανο η πραγµατική τιµή που απέχει η στάθµη της 

θάλασσας από το σηµείο αναφοράς. Το σηµείο αναφοράς είναι στην µεταλλική πλάκα που είναι 

τοποθετηµένη στο πάνω µέρος του σωλήνα, έτσι σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή πρέπει να 

µετρηθεί η απόσταση από το σηµείο αυτό µέχρι την στάθµη της θάλασσας και να εισαχθεί  

ταυτόχρονα µέσω του υπολογιστή στο όργανο.  

 

Φωτογραφία 7. Το σηµείο αναφοράς του οργάνου, Ο µετρητής αποστάσεων και ο βοηθητικός 

πλωτήρας για την βαθµονόµηση του παλιρροιογράφου 

Για να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της βαθµονόµησης, µέσα στον σωλήνα που λειτουργεί το 

όργανο είναι τοποθετηµένη µία µικρή στρογγυλή σωλήνα διαµέτρου περίπου 12 cm, 

κατακόρυφη και ανοικτή στο κάτω µέρος, ώστε η στάθµη του νερού να είναι ίδια µε την 

στάθµη λειτουργίας του βασικού οργάνου. Στην µικρή αυτή σωλήνα τοποθετείται ένας 

πλωτήρας (φωτογραφίες.1, 7, 8) ο οποίος είναι ζυγισµένος, ώστε να βυθίζεται ολόκληρος µέσα 

στο νερό, και η µαύρη λεία πάνω επιφάνεια του να ταυτίζεται µε την στάθµη της θάλασσας.  



Με την τοποθέτηση ενός ψηφιακού µετρητή 

αποστάσεων (digital distance meter) στο σηµείο 

αναφοράς και µάλιστα σε κατάσταση συνεχούς 

καταγραφής (φωτογραφία 7), είναι δυνατό η 

ανάγνωση (απόσταση της στάθµης από το σηµείο 

αναφοράς) να εισαχθεί στο όργανο και µάλιστα µε 

ακρίβεια 1 – 2 mm, δεδοµένου ότι η διακριτική 

ικανότητα του είναι 1 mm και η απόσταση είναι το 

πολύ της τάξης του 1,5 µέτρου. Μετά την εισαγωγή 

της αρχικής τιµής κρίνεται σκόπιµο να γίνονται 

επανέλεγχοι, δεδοµένου ότι εν γένει η στάθµη της 

θάλασσας µεταβάλλεται σε ορισµένες περιπτώσεις 

από λεπτό σε λεπτό. Εκτιµάται ότι η τελική ακρίβεια 

στην βαθµονόµηση του συστήµατος είναι της τάξης 

των 1-2 mm του µέτρου. 

Φωτογραφία 8. Ο πλωτήρας - για την βαθµονόµηση - κατά την τοποθέτηση του στον µικρό 

σωλήνα και η µεταλλική πλάκα µε την οπή που αποτελεί και το σηµείο αναφοράς. 

4. ∆εδοµένα - καταγραφές 

Το σηµείο αναφοράς του παλιρροιογράφου συνδέεται υψοµετρικά µε τρία έως τέσσερα 

χωροσταθµικά σηµεία (Repers), τα οποία τοποθετούνται δίπλα, κοντά και σε πιο µακρινή 

απόσταση από το όργανο ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Αυτό γίνεται ώστε να είναι εφικτό, 

µε διαχρονικές χωροσταθµίσεις, να εντοπιστούν πιθανές µελλοντικές τοπικές καθιζήσεις στην 

κοντινή περιοχή του οργάνου. Σε ένα  από τα σηµεία αυτά που επιλέγεται κατάλληλα 

τοποθετείται ειδικό µπουλόνι, έτσι που να µπορεί να βιδωθεί κεραία δέκτη GPS, ώστε η 

καταγραφή της στάθµης της θάλασσας να µπορεί να εκφραστεί σε ένα διεθνές γήινο σύστηµα 

αναφοράς (ITRF). Κατακόρυφες µεταβολές της ευρύτερης περιοχής µπορούν να εντοπιστούν 

µε διαχρονικές µετρήσεις GPS, ή µε την τοποθέτηση µόνιµου καταγραφικού δέκτη GPS 2 

συχνοτήτων κοντά στον παλιρροιογράφο. 

 

Σχήµα 2. Αριστερά: δεκαπενθήµερη καταγραφή από τον παλιρροιογράφο στην Αιγείρα Αχαίας - 

δεξιά: αντίστοιχη από τον παλιρροιογράφο στο Καστέλλι Κισσάµου Κρήτης. 

Σήµερα υπάρχουν και λειτουργούν επτά τέτοια συστήµατα παλιρροιογράφων µε την ευθύνη του 

Εργαστηρίου Ανώτ. Γεωδαισίας του ΕΜΠ, που καλύπτουν το Αιγαίο και τον Κορινθιακό κόλπο. 

Στις θέσεις Γαλαξίδι και Αιγείρα στον Κορινθιακό κόλπο λειτουργούν από το τέλος του 2006, 

ενώ στις θέσεις Καραβοστάσι Μάνης, Σκάλα ποταµιάς Θάσου, Εµπορειό Χίου και στην Κρήτη 

στο Καστέλλι και το Παλαίκαστρο από το τέλος του 2008 έως τις αρχές του 2009 (Pavlis et al 

2009). 

Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται δεκαπενθήµερες καταγραφές, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, από 

τους παλιρροιογράφους του Εργαστηρίου που λειτουργούν στην Αιγείρα Αχαίας και στο 

Καστέλλι Κισσάµου Κρήτης. Είναι προφανές ότι η γενική τάση µεταβολής της στάθµης είναι 

περίπου ίδια (Μήλας 2003, 2007), αλλά το εύρος των ηµερήσιων και ηµιηµερήσιων 

παλιρροιακών συχνοτήτων διαφέρει κατά πολύ. Στον Κορινθιακό κόλπο πλησιάζει τα 50 cm 



(Μήλας 1999, 2003), ενώ στο Καστέλλι τα 10 cm (ΥΥΠΝ 1992). Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται 

σε µεγέθυνση τριήµερες καταγραφές από το ίδιο χρονικό διάστηµα του σχήµατος 2, όπου 

φαίνεται σαφέστατα η πολύ ποιοτική καταγραφή στην Αιγείρα, ενώ φαίνεται να εµφανίζεται 

αρκετός θόρυβος στην καταγραφή στο Καστέλλι.  

 

Σχήµα 3. Αριστερά: τριήµερη καταγραφή από τον παλιρροιογράφο στην Αιγείρα Αχαίας - δεξιά: 

αντίστοιχη από τον παλιρροιογράφο στο Καστέλλι Κισσάµου Κρήτης. 

Στην πραγµατικότητα δεν είναι θόρυβος, αλλά πραγµατικές συχνότητες ιδιοταλάντωσης µικρής 

περιόδου της συγκεκριµένης περιοχής. Στο σχήµα 4 που είναι λεπτοµέρεια του σχήµατος 3 

φαίνεται ότι στο Καστέλλι υπάρχουν περίοδοι µεταβολής της στάθµης της τάξης των 30 λεπτών 

µε εύρος περίπου 2 cm. Στις ήδη υπάρχουσες 

καταγραφές των παλιρροιογράφων του 

εργαστηρίου έχουν παρατηρηθεί περίοδοι 

µεταβολής της στάθµης της τάξης των 5 

λεπτών στη Θάσο, των 12 λεπτών στην Χίο 

και στο Παλαίκαστρο Λασιθίου Κρήτης, των 

10 και 2 λεπτων στην Μάνη, ενώ στο Γαλαξίδι 

της τάξης των 35 λεπτών και µε µεγάλα εύρη 

της τάξης των 10 cm. 

Σχήµα 4. Εξάωρη καταγραφή από τον παλιρροιογράφο στο Καστέλλι Κισσάµου Κρήτης. 

 Στο σχήµα 5 εµφανίζονται συγκριτικά οι καταγραφές του παλιρροιογράφου της ΥΥΠΝ της 

Καλαµάτας µε του αντίστοιχου του Εργαστηρίου στο Καραβοστάσι της Μάνης, για το χρονικό 

διάστηµα από 21-6-09, που άρχισε να δίνει τα στοιχεία η ΥΥΠΝ στο Internet, έως τις 6-12-09. 

Είναι εµφανές ότι οι 2 καταγραφές ταυτίζονται πάρα πολύ και είναι αυτός ο λόγος που είναι 

δυσδιάκριτη η διαφορά µεταξύ τους. Οι αποχές των καταγραφών είναι της τάξης του 1 cm 

παρότι η µεταξύ τους απόσταση είναι της τάξης των 45 Km, και βρίσκονται στην ίδια περιοχή 

(Μεσσηνιακό κόλπο).  

 

Σχήµα 5.  Συγκριτική δεκαπενθήµερη καταγραφή των παλιρροιογράφων Καλαµάτας (ΥΥΠΝ) 

και Καραβοστασίου Μάνης (ΕΜΠ). 



5. Συµπεράσµατα - προτάσεις 

Το προτεινόµενο ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής της στάθµης της θάλασσας θεωρείται 

αξιόπιστο και το λιγότερο ίδιας, αν όχι καλύτερης ως προς την βαθµονόµηση, ακρίβειας από τα 

ακριβά όργανα (πχ Θαλής) και τις ογκώδεις και ακριβείς ως προς το κόστος κατασκευές της 

ΥΥΠΝ. Το κόστος του όλου συστήµατος, µε τιµές του 2008 είναι της τάξης των 8000 Ευρώ, 

ενώ το µεγάλο του πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργεί σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, το πολύ 2 ηµερών. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι να 

υπάρχει κάποια στοιχειώδης προβλήτα και η σχετική άδεια από τις αρχές. Ένα άλλο 

πλεονέκτηµα του είναι ότι θα µπορούσε να µεταφερθεί σε άλλη θέση εύκολα, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο, εφόσον αυτό τοποθετείται µόνο µε βίδες. Ο τηλεχειρισµός τους είναι πανεύκολος 

από οπουδήποτε µέσω ενός φορητού υπολογιστή και ενός κινητού τηλεφώνου. 

Το σύστηµα αυτό µπορεί να εξελιχθεί ώστε τα δεδοµένα να κατεβαίνουν αυτόµατα σε κάποιον 

Υπολογιστή, για παράδειγµα κάθε ηµέρα ή κάθε εβδοµάδα και να διατίθενται στο διαδίκτυο, µε 

την υποστήριξη αντίστοιχου λογισµικού. 
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