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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για την εκτίμηση των
κλιματικών συνθηκών μιας περιοχής μέσω κλιματικού δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται η
καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε μια περιοχή για να χρησιμοποιηθούν
στην αξιολόγηση της ποιότητας της περιοχής ως κατάλληλου τουριστικού προορισμού αναφορικά
με τα επίπεδα αναψυχής που προσφέρει και τον προγραμματισμό τουριστικών δραστηριοτήτων
κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα υλοποιηθεί ο δείκτης Tourism Climate Index (TCI) ο οποίος
παρέχει πληροφορίες για την κλιματική ευεξία των τουριστών σε μία περιοχή που είναι τουριστικός
προορισμός. Οι κλιματικές μεταβλητές που εμπλέκονται στον υπολογισμό του δείκτη είναι η
θερμοκρασία του αέρα, η υγρασία, η βροχόπτωση, η ηλιοφάνεια και ο άνεμος (ως μεταβλητές
εξαρτώμενες από το χρόνο). Τα δεδομένα για τις μεταβλητές αυτές ώστε να γίνει η δοκιμή της
μεθόδου σε hindcast μορφή προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργούσε το
Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ στο Κούλε κατά την περίοδο 19/12/2017
έως 03/01/2020. Το υπολογιστικό μοντέλο χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού R για την
επεξεργασία των δεδομένων.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του τουριστικού κλιματικού δείκτη TCI και της περιοχής
μελέτης. Το 3ο κεφάλαιο περιέχει ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε καθώς και τη
προέλευση των δεδομένων. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα. Στο
5ο κεφάλαιο γίνονται οι σχολιασμοί και αναλύονται τα συμπεράσματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο
περιέχεται η βιβλιογραφική αναφορά των εργασιών και των βιβλίων που μελετήθηκαν στα πλαίσια
δημιουργίας της παρούσας εργασίας.

2

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή
1.1 Η έννοια του κλίματος και του τουρισμού
Το κλίμα είναι οι μέσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, για μεγάλη
χρονική περίοδο και ποικίλλει λόγω φυσικών συνθηκών. Το κλίμα κάθε τόπου επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ηλιοφάνεια, το υψόμετρο, το γεωγραφικό πλάτος, η φυτοκάλυψη
κ.λπ. Έτσι, το κλίμα διακρίνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες το τροπικό (θερμό), το πολικό (ψυχρό)
και το εύκρατο. Χαρακτηριστικό του τροπικού κλίματος είναι οι υψηλές θερμοκρασίες (περίπου
26TC) και οι πολλές βροχές κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Στους πόλους, η ηλιοφάνεια είναι
πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όλο το έτος ενώ τα
ζεστά καλοκαίρια και οι κρύοι χειμώνες είναι χαρακτηριστικά των περιοχών με εύκρατο κλίμα,
όπως είναι και η Ευρώπη.
Το κλίμα έχει τρεις πτυχές στον τουρισμό και την αναψυχή, συμπεριλαμβανομένων των
θερμικών, φυσικών και αισθητικών συνιστωσών, [1],[2]. Η αισθητική συνιστώσα περιλαμβάνει την
ηλιοφάνεια, την ορατότητα, την ομίχλη και τη διάρκεια της ημέρας οι οποίες είναι ελκυστικές και
συμβάλλουν στη διασκέδαση των τουριστών. Ακόμα, η φυσική συνιστώσα του κλίματος
αποτελείται από τον άνεμο, τη βροχή, το χιόνι, τον πάγο, τον ακραίο καιρό, την ατμοσφαιρική
ρύπανση, τη UV ακτινοβολία και την ρύπανση. Αυτοί οι κλιματικοί παράμετροι προκαλούν
ενόχληση στις τουριστικές δραστηριότητες και δημιουργούν το αίσθημα του κινδύνου. Επίσης, η
θερμοκρασία του αέρα, η υγρασία, ο άνεμος, η επίδραση, οι ηλιακές και γήινες ακτινοβολίες, ο
μεταβολισμός, η δραστηριότητα και η ενδυμασία δημιουργούν την θερμική συνιστώσα του
κλίματος και είναι αυτές οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη θερμική άνεση του ανθρώπου, [3].
Ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν
σε μέρη εκτός του συνηθισμένου περιβάλλοντος τους για όχι περισσότερο από ένα συνεχόμενο
έτος για αναψυχή, επαγγελματικούς και άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού, [4]. Τα πρώτα στάδια στην εξέλιξη του τουρισμού ήταν πολύ περιορισμένης κλίμακας
και διαμονής και ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι ταξίδευαν για αναψυχή ή
την υγεία, όπως και για πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Ωστόσο, από το 1950 ο τουρισμός
αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω διάφορων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που
δημιουργήθηκαν (π.χ. η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και του πλούτου, βελτιωμένα και πιο
προσιτά μέσα μεταφοράς), [5].

1.2 Συσχετισμός των κλιματικών συνθηκών με τον τουρισμό
Ο τουρισμός προς μία περιοχή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, με το κλίμα να είναι
ένας από τους σπουδαιότερους [2],[6],[7]. Η γνώση των κλιματικών παραμέτρων και η
καταλληλότητα τους για τον τουρισμό και την αναψυχή είναι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
τις τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, [8]. Το κλίμα επηρεάζει την κατανομή των
τουριστών στις εποχές του χρόνου, και καθορίζει το περιβαλλοντικό πλαίσιο (π.χ. τη χλωρίδα, την
πανίδα), όπου αναπτύσσονται οι τουριστικές δραστηριότητες. Σε όλους τους προορισμούς, ο καιρός
έχει σημαντική επίδραση στην επιλογή της περιοχής που θα επισκεφτούν με βάση τις κλιματικές
συνθήκες που επιθυμεί ο εκάστοτε τουρίστας. Ακόμα, επηρεάζει τα ποσοστά συμμετοχής των
τουριστών σε δραστηριότητες καθώς για αρκετές από αυτές απαιτείται να πληρούνται κάποιες
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ελάχιστες προϋποθέσεις των καιρικών παραμέτρων (π.χ. ζεστός και ηλιόλουστος καιρός για
κολύμπι και ηλιοθεραπεία). Ο καιρός καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα
επισκεφθούν μια συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις
δραστηριότητες τους. Επιπλέον, η προσωπική ασφάλεια και η άνεση επηρεάζονται από τον καιρό.
Η αναμενόμενη αύξηση της συχνότητας στα ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ. στα κύματα του
καύσωνα [9],[10],[11],[12] δείχνει την ανάγκη προετοιμασίας για να προστατευθούν από αυτά οι
κάτοικοι και οι τουρίστες, καθώς και οι ομάδες υψηλού κινδύνου (ηλικιωμένοι, ασθενείς και
παιδιά), [10],[13].

1.3 Κλιματική αλλαγή
Ο όρος «κλιματική αλλαγή», δεν αναφέρεται στη φυσική μεταβολή του κλίματος αλλά στο
πρόβλημα των αλλαγών που παρατηρούνται στο κλίμα του πλανήτη και σχετίζονται με την αλλαγή
στη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, [14]. Ο Ήλιος, λόγω της υψηλής
του θερμοκρασίας (6.000TC στην επιφάνειά του), θερμαίνει την επιφάνεια της Γης με την
ακτινοβολία του. Το 19% αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται από την ατμόσφαιρα και το 47%
από το έδαφος. Το υπόλοιπο 34% ανακλάται πίσω στο διάστημα. Αποτέλεσμα της απορρόφησης
της ακτινοβολίας, είναι η θέρμανση του αέρα, των νερών και της στεριάς. Όμως, τα τελευταία
χρόνια η θερμοκρασία επηρεάζεται και από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι οποίοι εμποδίζουν τη
θερμότητα που ανακλάται από τη Γη να φύγει στο διάστημα, (Σχήμα 1.1) δημιουργώντας έτσι το
λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», [14]. Αυτή η φυσική διαδικασία, υπό κανονικές
συνθήκες, όχι μόνο δεν είναι επιβλαβής, αλλά διατηρεί τη Γη ζεστή, με μέση θερμοκρασία της να
βρίσκεται στο επίπεδο των 15oC. Χωρίς αυτή, ο μέσος όρος της θερμοκρασίας του πλανήτη μας θα
ήταν -18oC δημιουργώντας ένα μη φιλικό πλανήτη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ζωής
του ανθρώπου, καθώς και των έμβιων όντων γενικότερα.
Κάθε μεταβολή όμως στις συγκεντρώσεις των αερίων, διαταράσσει το ενεργειακό ισοζύγιο,
προκαλώντας μεταβολές στη θερμοκρασία και ως εκ τούτου κλιματικές αλλαγές. Οι ανθρωπογενείς
δραστηριότητες οι οποίες επεμβαίνουν στις φυσικές διαδικασίες που ελέγχουν το κλίμα, συντελούν
στην υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στα στρώματα της
ατμόσφαιρας, η οποία ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
αυξηθεί ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κατά 0,74 οC σε όλο τον κόσμο, [15]. Η μεταβολή του
παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι τοπικές μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών όπως η
θερμοκρασία, η στάθμη της θάλασσας, η καθίζηση, και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτείνονται
σε μεγάλη χρονική κλίμακα.
Λόγω της μεγάλης αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου
προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης. Μεταξύ του 1970 και 2005, οι εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 70% σε παγκόσμιο επίπεδο, με την ατμοσφαιρική
συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα να υπερβαίνει το φυσικό φάσμα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 650.000 ετών, [10]. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, προβλέπεται ότι η
θερμοκρασία σε όλο τον πλανήτη ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1,1 μέχρι και 6,4TC εάν δεν ληφθούν
τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, [16].
Η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη θα επιφέρει το λιώσιμο των πάγων στους δύο πόλους
της Γης καθώς και όπου υπάρχουν παγετώνες. Η θαλάσσια περιοχή που καλύπτεται από τον
Αρκτικό πάγο στο Βόρειο Πόλο έχει συρρικνωθεί κατά 10% κατά τις τελευταίες δεκαετίες ενώ το
πάχος του πάγου πάνω από το νερό έχει μειωθεί κατά 40%.
Το λιώσιμο των πάγων και των παγετώνων θα επιφέρουν την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας. Κατά τον εικοστό αιώνα, η στάθμη ανήλθε κατά 12 έως 22 εκατοστά και σύμφωνα με
τις προβλέψεις, κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα θα ανέλθει μέχρι και τα 59 εκατοστά.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασία, καταιγίδες, πλημμύρες, καύσωνας αναμένεται
να είναι συχνότερα και εντονότερα. Κατά την τελευταία δεκαετία σε ολόκληρο τον κόσμο
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σημειώθηκαν τρεις φορές περισσότερες φυσικές καταστροφές εξαιτίας του καιρού, σε σχέση με τη
δεκαετία του 1960. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες θα προκαλέσουν καταστροφή των καλλιεργειών
και διάβρωση του εδάφους, με αντίκτυπο στη γεωργία. Ενδέχεται, επίσης, να δημιουργηθούν
προβλήματα στην ποιότητα του νερού, λόγω μόλυνσης των πηγών, το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις
και στην ανθρώπινη υγεία, αφού αυξάνεται ο κίνδυνος μολύνσεων, αναπνευστικών προβλημάτων
και θανάτων, [16].
Η βιοποικιλότητα είναι η μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών, τα ενδιαιτήματα και τα γονίδιά
τους. Πολλά είδη αυτών, αναμένεται να εξαφανιστούν από τις περιοχές που βρίσκονται, οι οποίες
θα επηρεαστούν άμεσα από τις αλλαγές του κλίματος, [16]. Ζώα, όπως για παράδειγμα οι πολικές
αρκούδες, οι φώκιες, οι φάλαινες και οι πιγκουίνοι, που διαβιώνουν σε ψυχρά κλίματα, θα
επηρεαστούν από την άνοδο της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων. Επίσης, πτηνά θα
αναγκαστούν να αποδημήσουν σε διαφορετικές περιοχές από αυτές στις οποίες ζούσαν μέχρι
σήμερα. Ενώ το ποσοστό της τάξης του 60% των ειδών που υπάρχουν σε ορεινές περιοχές,
απειλείται με εξαφάνιση λόγω του αφανισμού των δασών, [16].
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι κλιματικές
αλλαγές για την υγεία, θα είναι σημαντικοί και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Οι κλιματικές αλλαγές θα επιφέρουν σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων,
στα αποθέματα και στην ποιότητα του νερού καθώς και στην ανθεκτικότητα των ανθρώπων σε
μικρόβια, [16]. Η μόλυνση του αέρα θα αυξήσει τις αναπνευστικές μολύνσεις, τα καρδιακά
προβλήματα και οι ασθένειες που οφείλονται σ’ αυτή. Η μεγαλύτερη συχνότητα έντονων καιρικών
φαινομένων, όπως για παράδειγμα οι καύσωνες, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της
θνησιμότητας, του θερμικού στρες καθώς και της θερμοπληξίας, [16].

Σχήμα 1.1: Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Παγίδευση Ακτινοβολίας), Πηγή:
http://www.eere.energy.gov.

1.4 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους τουριστικούς προορισμούς
Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις αποφάσεις των τουριστών όσον αφορά το μέρος και τον
χρόνο που επιλέγουν να ταξιδέψουν. Η αλλαγή αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον τουρισμό
και οι επιπτώσεις του ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ο τουριστικός τομέας,
εξαρτάται ως ένα μεγάλο βαθμό, από τους φυσικού πόρους που επηρεάζονται από την κλιματική
5

αλλαγή. Υψηλές θερμοκρασίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, μείωση των υδάτινων πόρων (σε
ποσότητα και ποιότητα), άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αύξηση της ρύπανσης είναι επιπτώσεις
οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας
και η μείωση των βροχοπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα την ξηρασία και την έντονη μορφολογική
αλλαγή του τοπίου. Στην αντίθετη ακραία περίπτωση, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις αυξάνουν
τον κίνδυνο διάβρωσης των ακτών. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό αφορούν,
επίσης, την εποχικότητα, τη διαθεσιμότητα σε νερό και ενέργεια, την προστασία των τουριστικών
εγκαταστάσεων στις ακτές και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αρκετά σημαντικές είναι οι
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των τουριστικών περιοχών. Η αλλαγή στο τοπίο, δημιουργεί
νέους προορισμούς με μείωση του τουρισμού σε υπάρχουσες τουριστικές περιοχές.

1.5 Κλιματικοί Δείκτες
Οι κλιματικοί δείκτες είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της
κατάστασης του κλιματικού συστήματος και για την παρακολούθηση του κλίματος. Συχνά,
αντιπροσωπεύονται με μια χρονοσειρά, όπου κάθε χρονική στιγμή αντιστοιχεί σε μία τιμή του
δείκτη. Ένας δείκτης μπορεί να κατασκευαστεί για να περιγράψει σχεδόν οποιοδήποτε
ατμοσφαιρικό συμβάν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καθορίζει την έννοια του
δείκτη ως “μια παράμετρο ή μια τιμή που προσδιορίζεται από δεδομένα και η οποία παρέχει
πληροφορίες για ένα φαινόμενο. Οι δείκτες είναι ποσοτικές πληροφορίες που βοηθούν να εξηγηθεί
πως αλλάζουν με το χρόνο και πως μεταβάλλονται στο χώρο τα πράγματα. Οι δείκτες απλοποιούν
γενικά την πραγματικότητα προκειμένου να προσδιορίσουν ποσοτικά σύνθετα φαινόμενα, έτσι ώστε οι
πληροφορίες να μπορούν να είναι μεταδιδόμενες”. Οι δείκτες χρησιμοποιούν κλιματικά δεδομένα
που επικρατούν στις περιοχές μελέτης και λαμβάνουν υπόψιν την θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις,
το γεωγραφικό πλάτος και το θερμοκρασιακό εύρος (διαφορά μεταξύ μεγαλύτερης και μικρότερης
θερμοκρασίας), [17]. Οι πρώτοι κλιματικοί δείκτες δεν αναπτύχθηκαν για σκοπούς αναψυχής και
τουρισμού, αλλά για την εφαρμογή στην κλιματολογία και στην ανθρώπινη-βιομετεωρολογία, [18].
Μερικοί από τους πιο διαδεδομένους είναι οι ∆είκτης ξηρότητας De Martonne [19], ∆είκτης
ξηρότητας (Pinna combinative index, IP) [20], Tourism Climate Index [21] και Holiday Climate
Index [22].

1.6 Βιοκλιματικοί Δείκτες
Στη βιομετεωρολογία, όταν μελετώνται οι καιρικές συνθήκες και οι επιπτώσεις αυτών στους
ζωντανούς οργανισμούς, εξετάζονται μια σειρά δεικτών, που ονομάζονται βιοκλιματικοί δείκτες. Οι
δείκτες αυτοί αναπτύχθηκαν με σκοπό την πρόγνωση, την ποσοτικοποίηση και την έκφραση της
θερμικής άνεσης του ανθρώπου όπως αυτή διαμορφώνεται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, [23].
Οι πρώτοι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση του θερμικού περιβάλλοντος, ήταν
βασισμένες σε μεμονωμένες μετεωρολογικές παραμέτρους ή σε συνδυασμό αυτών. Αργότερα,
έγινε η προσομοίωση του ανθρώπινου θερμικού ισοζυγίου και έτσι αναπτύχθηκαν οι σχετικοί με
την ανθρώπινη φυσιολογία δείκτες. Η ανάγκη μελέτης της θερμικής άνεσης – δυσφορίας του
πληθυσμού εξετάστηκε αρχικά το 1938 από τον Buttner ενώ αργότερα πολλοί ερευνητές
ανέπτυξαν και βελτίωσαν τους βιοκλιματικούς δείκτες. Οι δείκτες προκύπτουν από μαθηματικό
συνδυασμό διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων, με τους περισσότερους από αυτούς να
περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, τη ταχύτητα του ανέμου και την ηλιακή
ακτινοβολία. Η επιλογή αυτών των μετεωρολογικών παραμέτρων αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι
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θεωρούνται οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στο πως «αισθάνεται» ένας ζωντανός
οργανισμός μέσα στο περιβάλλον. Σε ορισμένους από τους δείκτες εισάγονται επιπλέον τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου, όπως και δεδομένα που αφορούν τα άτομα
που δέχονται την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει
πολύ μεγάλος αριθμός βιοκλιματικών δεικτών. Ωστόσο, οι βιοκλιματικοί δείκτες μπορούν να
ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους βιομετεωρολογικούς και τους θερμοφυσιολογικούς
δείκτες.
Οι βιομετεωρολογικοί δείκτες αξιοποιούν μετεωρολογικά δεδομένα για την περιγραφή της
επίδρασης των κλιματικών συνθηκών στον άνθρωπο. Τα δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούνται
είναι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και η ταχύτητα του ανέμου.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η απλότητα τους. Από τη μια η απλότητα που χαρακτηρίζει τους
δείκτες αυτής της κατηγορίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά από την άλλη δεν λαμβάνουν
υπόψη τη διαφορετική ανταπόκριση των ανθρώπινων οργανισμών (π.χ. λόγω ηλικίας, φύλου) στις
ίδιες κλιματικές συνθήκες, [3]. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων δεικτών
παρουσιάζονται παρακάτω για την πληρότητα του κειμένου.

∆είκτης δυσφορίας (Heat index, HI)Heat index, HI))
Ο δείκτης δυσφορίας εκτιμά φαινομενική θερμοκρασία, δηλαδή τη θερμοκρασία που αισθάνεται
ένας δέκτης στο περιβάλλον, συνδυάζοντας την μετρημένη ατμοσφαιρική θερμοκρασία με τη
σχετική υγρασία. [24] Αυτό έχει σημαντικές εκτιμήσεις για την άνεση του ανθρώπινου σώματος.
Όταν το σώμα ζεσταίνεται πολύ, αρχίζει να ιδρώνει για να κρυώσει. Εάν ο ιδρώτας δεν μπορεί να
εξατμιστεί, το σώμα δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Η εξάτμιση είναι μια διαδικασία
ψύξης. Όταν ο ιδρώτας εξατμίζεται από το σώμα, μειώνει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του
σώματος. Όταν η ατμοσφαιρική υγρασία (δηλαδή σχετική υγρασία) είναι υψηλή, ο ρυθμός
εξάτμισης από το σώμα μειώνεται. Με άλλα λόγια, το ανθρώπινο σώμα αισθάνεται πιο ζεστό σε
υγρές συνθήκες. Το αντίθετο ισχύει όταν η σχετική υγρασία μειώνεται επειδή αυξάνεται ο ρυθμός
εφίδρωσης. Το σώμα αισθάνεται πιο δροσερό σε ξηρές συνθήκες. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της
θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας και του δείκτη θερμότητας, δηλαδή καθώς η
θερμοκρασία του αέρα και η σχετική υγρασία αυξάνονται (μειώνονται), ο δείκτης θερμότητας
αυξάνεται (μειώνεται). Ο υπολογισμός του δείκτη θερμότητας είναι μια βελτίωση ενός
αποτελέσματος που προέκυψε από ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκε
από τον Lans P. Rothfusz και περιγράφεται σε ένα τεχνικό προσάρτημα της Εθνικής Υπηρεσίας
Καιρού των ΗΠΑ (National Weather Service, NWS),του 1990[25].
Ο ΗΙ δίνεται από τη σχέση:
HI =− 42.379+ 2.04901523· T +10.14333127 · RH − 0.22475541·T·RH
− 0.00683783· T 2 −0.05481717 · RH 2 +0.00122874 · T 2 · RH (1.3)
+0.00085282 ·T· RH 2 −0.00000199 · T 2 · RH 2
όπου T είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ F και RH είναι το ποσοστό της σχετικής
υγρασίας. Ο δείκτης HI εκφράζεται ως σχετική θερμοκρασία σε βαθμούς F. Εάν η τιμή RH είναι
μικρότερη από 13% και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 80 και 112 βαθμών F, τότε η ακόλουθη
ποσότητα πρέπει να αφαιρεθεί από το δείκτη ΗI:
adjustment =

13 − RH
4

√ 17 −T − 95 ∨ (1.4)
17

Όμως, εάν η τιμή RH είναι μεγαλύτερη από 85% και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 80 και 87
βαθμών F, τότε η ακόλουθη ποσότητα προστίθεται στο HI:
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adjustment =

RH −85 87 − T
(1.5)
10
5

Η παλινδρόμηση τύπου Rothfusz δεν είναι επιτυχής, όταν ο συνδυασμός της θερμοκρασίας και της
υγρασίας δημιουργούν μια τιμή σχετικής θερμοκρασίας κάτω από 80 βαθμούς F. Στις περιπτώσεις
αυτές, για τον υπολογισμό των τιμών εφαρμόζεται ο απλούστερος τύπος του Steadman:
HI =0.5 ·T +61+ [ ( T −68 ) · 1.2 ] + ( RH · 0.094 ) (1.6)

I)nsulation predicted index (Heat index, HI)I)clp)
Ο δείκτης Iclp προσδιορίζει προσεγγιστικά την προβλεπόμενη τιμή της θερμικής μόνωσης που θα
πρέπει να παρέχουν τα ενδύματα, ώστε το άτομο να διατηρήσει τη θερμική του άνεση, [24]. Ο
δείκτης Iclp μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πρόγραμμα από τον Błażejczyk το 2003.

Τιμές IclpIclp

Κατηγορίες Iclpκαιρού

πάνω από 0.30

πολύ ζεστός

0.30-0.80

ζεστός

0.80-1.20

ουδέτερος

1.20-2.00

δροσερός

2.00-3.00

κρύος

3.00-4.00

πολύ κρύος

Πίνακας 1.5: Τιμές του δείκτη Iclp.

Η προβλεπόμενη μόνωση των ρούχων υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο των Burton και Edholm
(1955). Επιτρέπει τον καθορισμό της συνολικής μόνωσης των ρούχων και του περιβάλλοντος
στρώματος αέρα ως εξής, [26]:
It=

0.082⋅ [ 91.4 − ( 1.8 ⋅t+ 32 ) ]
( 0,0174 ⋅ M )

(1.7)

Χρησιμοποιώντας τον τύπο Fourt and Hollies (1970), η μόνωση του περιβάλλοντος στρώματος
αέρα μπορεί να υπολογιστεί:
Ia=

1
0,61+1,9 ⋅ v 0,5

(1.8)

όπου t η θερμοκρασία αέρα σε T C, v η ταχύτητα ανέμου σε m/s, M ο μεταβολισμός σε W/m 2.
Ο δείκτης Iclp, που εισήχθηκε από τους Burton & Edholm [27] υπολογίζεται σύμφωνα με τη
σχέση:
Iclp=It − Ia (1.9)
Η κατηγοριοποίηση του καιρού ανάλογα με τις τιμές του Iclp, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5.
Στους θερμοφυσιολογικούς δείκτες, η εκτίμηση της επίδρασης του κλίματος στον
ανθρώπινο οργανισμό γίνεται με τη συγκριτική θεώρηση του συνόλου των θερμικών παραγόντων.
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Θερμοφυσιολογικοί θεωρούνται οι δείκτες που ως δεδομένα εισόδου απαιτούν και χαρακτηριστικά
της ανθρώπινης φυσιολογίας (ηλικία, φύλο, ένταση εργασίας κ.λπ.). Το πλεονέκτημα των δεικτών
αυτών συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτούν ως δεδομένα εισόδου τις πλέον κοινές μετεωρολογικές
παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου και ακτινοβολία, [8].
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί θερμοφυσιολογικοί δείκτες.

Δείκτης Summer Simmer I)ndex (Heat index, HI)SSI))
Ο δείκτης θερμικής άνεσης (Summer Simmer Index,SSI) έχει εισαχθεί από το American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) [24] και έχει επικυρωθεί με
αναλύσεις και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για περισσότερα από 75 χρόνια, από ειδικούς από
το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κάνσας, [28].
Τιμές IclpSSI Iclp( Iclpo IclpC)

Θερμική Iclpαντίληψη

21 - 25

τα άτομα αισθάνονται άνετα, αλλά ελαφρώς δροσερά

25 - 28

τα άτομα αισθάνονται αρκετά άνετα

28 - 32

τα άτομα αισθάνονται αρκετά άνετα, αλλά ελαφρώς
ζεστά

32 - 37

αυξάνεται η δυσφορία που τα άτομα την αισθάνονται ως
ζέστη

37 - 44

κίνδυνος ηλίασης και θερμικής καταπόνησης από
παρατεταμένη έκθεση και δραστηριότητα στον ήλιο

44 - 51

εγκυμονεί κίνδυνος θερμοπληξίας και μεγάλη δυσφορία
στα άτομα

51 - 65

μεγάλος κίνδυνος θερμοπληξίας ειδικά για άτομα
αδύναμα ή ηλικιωμένα ή μικρά παιδιά
Πίνακας 1.6: Τιμές του δείκτη SSI.

Ο SSI εκτιμά την πραγματική θερμοκρασία που αισθάνονται τα άτομα και προειδοποιεί με εύκολο
τρόπο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση των ανθρώπων στη ζέστη, [29].
Οι τιμές του δείκτη SSI μπορούν εύκολα να υπολογιστούν από την εξίσωση:
SSI =1.98⋅ [ T a − ( 0.55− 0.0055 ⋅ ( RH )) ⋅ ( T a −58 ) ] −56.83

(1.10)

όπου T a η θερμοκρασία του αέρα σε oF και RH (%) η σχετική υγρασία.
Στον Πίνακα 1.6 περιγράφεται η αντίδραση των ατόμων στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που
εξάγεται από τον δείκτη SSI.

1.7 Κλιματικοί δείκτες με εφαρμογή στον τουρισμό
Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η ανάπτυξη του τουρισμού, ιδίως του διεθνούς
τουρισμού, δημιούργησε μια απαίτηση για την δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης του
κλίματος για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των προσωρινών επισκεπτών
που ενδιαφέρονται για τις κλιματολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων του
έτους, [21]. Η έρευνα για τους τουριστικούς κλιματικούς δείκτες και η παροχή πληροφοριών για
την κλιματολογία του τουρισμού στοιχειοθετήθηκαν αρχικά από την εφαρμογή της κλιματολογίας
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και των ανθρώπινων-βιομετεωρολογικών πεδίων, [18]. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των
κλιματικών πόρων για τουριστικούς σκοπούς υπολογίζονταν από περιγραφικά κριτήρια που
«απεικόνιζαν το κλίμα για τους τουρίστες με απλούς περιγραφικούς όρους» και από κλιματικούς
δείκτες, [1]. Οι κλιματικοί δείκτες είναι στατιστικά μέτρα που δείχνουν τις μεταβολές μιας
μεταβλητής ή μιας ομάδας μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους, μεταξύ χρονικών περιόδων ή
γεωγραφικών περιοχών και, γενικότερα, μεταξύ δύο καταστάσεων. Το κλίμα θεωρείται
πολύπλευρος τουριστικός πόρος και περιλαμβάνει κυρίως τις μεταβλητές καιρού. Για τον λόγο
αυτό, έχουν αναπτυχθεί πολύπλευροι αριθμητικοί δείκτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
κλίματος στον τουρισμό. Επίσης, οι δείκτες διευκολύνουν την ερμηνεία της κλιματικής κατάστασης
και την σύγκριση των τουριστικών προορισμών μεταξύ τους. Οι συνήθεις κλιματικές πληροφορίες
που παρέχονται στους τουρίστες μέσω των μετεωρολογικών σταθμών, περιλαμβάνουν την
θερμοκρασία αέρα, την υγρασία, τη βροχόπτωση, τη διάρκεια ηλιοφάνειας, τη ταχύτητα ανέμου,
την υπεριώδη ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πληροφορίες αυτές, παρουσιάζονται
συνήθως με τη μορφή κλιματολογικών μέσων όρων, οι οποίοι είναι λιγότερο σημαντικοί για τους
περισσότερους χρήστες. Με λίγα λόγια, οι κλιματικές πληροφορίες από μετεωρολογικούς σταθμούς
που παρέχονται στους τουρίστες είναι ανεπαρκείς για την ικανοποίηση των αναγκών των
τουριστών και είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους χρήστες. Έτσι, εισάγονται αριθμητικοί
δείκτες που είναι φιλικοί προς το χρήστη και μπορούν εύκολα να ερμηνεύσουν την κλιματική
κατάσταση που επικρατούν στις τουριστικές περιοχές. Οι κλιματικοί δείκτες ενσωματώνουν όλες
τις πτυχές του κλίματος (αισθητική, φυσική, θερμική) που σχετίζονται με τον τουρισμό. Πολλοί
δείκτες που σχετίζονται με το κλίμα έχουν εισαχθεί και αναπτυχθεί μέσα από έρευνες, [30].
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Κεφάλαιο 2 Τουριστικός Κλιματικός Δείκτης
2.1 Tourism Climate Index (TCI)
Ο Τουριστικός Κλιματικός Δείκτης (Tourism Climate Index, TCI) αποτελεί την πρώτη
προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός δείκτη για την εκτίμηση της κλιματικής
καταλληλότητας ενός προορισμού για τον τουρισμό. Σχεδιάστηκε το 1985 από τον Mieczkowski
[21], έτσι ώστε να μετράει την κλιματική ευεξία των τουριστών οι οποίοι ασχολούνται με γενικές
τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. επίσκεψη σε αξιοθέατα). Οι θεωρητικές του εκτιμήσεις
προέρχονται από τη βιομετεωρολογική βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ανθρώπινη άνεση, [31].
Ακόμα, ο TCI σχεδιάστηκε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις κλιματικές
ταξινομήσεις για τον τουρισμό και την αναψυχή, [22]. Ο ΤCI χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
της τρέχουσας κλιματικής καταλληλότητας καθώς και των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών για
πολλούς προορισμούς, [21]. Ο δείκτης περιλαμβάνει επτά κλιματικές μεταβλητές (μέγιστη
θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία αέρα, ελάχιστη σχετική υγρασία, σχετική υγρασία, ποσότητα
βροχοπτώσεων, ώρες ηλιοφάνειας και ταχύτητα ανέμου). Επιπλέον, είναι ο ευρύτερα
χρησιμοποιούμενος δείκτης για την εκτίμηση των κλιματικών συνθηκών ενός προορισμού, [31],
[32],[33],[34],[35] [30]. Η ευρεία εφαρμογή του οφείλεται στο γεγονός ότι οι κλιματικές
μεταβλητές που απαιτούνται για τον υπολογισμό του είναι συνήθως διαθέσιμες από
μετεωρολογικούς σταθμούς με απλή παροχή δεδομένων και υπολογισμούς, [31],[34]. Βασικό
πλεονέκτημα του είναι ότι ενσωματώνει τρεις βασικούς κλιματολογικούς παράγοντες (θερμικό,
αισθητικό και φυσικό) σε έναν μόνο δείκτη. Επιπρόσθετα, ο TCI μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα από
το ευρύ κοινό (κλίμακα -30 (αδύνατο) έως 100 (ιδανικό)) και σχεδιάστηκε για να μετρήσει την
καταλληλότητα των πιο κοινών τουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοθέατων και αναψυχής, [22].
Ο δείκτης TCI μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, ειδικά σε τουρίστες που μπορεί να
μην γνωρίζουν πολλά για το κλίμα και τις συνθήκες που μπορεί να συναντήσουν σε διάφορα μέρη
του κόσμου και σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Όσο αφορά τη χρονική περίοδο, οι τουρίστες
όταν επιθυμούν να επισκεφθούν μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορούν να επιλέξουν μια περίοδο του
χρόνου που οι κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες περιγράφονται από τον δείκτη, είναι οι
βέλτιστες. Εναλλακτικά, εάν οι διακοπές τους είναι προγραμματισμένες σε καθορισμένο χρόνο,
μπορούν να επιλέξουν την περιοχή που να προσφέρει τις πιο κατάλληλες κλιματικές συνθήκες,
[21]. Επίσης, περιλαμβάνει κλιματικά στοιχεία που είναι συναφή με την ποιότητα της τουριστικής
εμπειρίας για τον “μέσο” τουρίστα, τις συνηθέστερες τουριστικές δραστηριότητες, τα αξιοθέατα
και την αναψυχή.

Ελλείψεις του δείκτη TCI
Παρά την ευρεία εφαρμογή του δείκτη TCI, παρουσιάζει τέσσερεις βασικές ελλείψεις που
περιλαμβάνουν:
1. Χαμηλή χρονική ανάλυση του κλίματος
Ο αρχικός σχεδιασμός του TCI έχει χαμηλή χρονική ανάλυση καθώς στις αρχές της δεκαετίας του
1980, κυρίως μηνιαία κλιματικά δεδομένα ήταν ευρέως διαθέσιμα, βλ. [31], [37], [39], [30]. Η
χρονική κλίμακα των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στον δείκτη TCI (μηνιαίοι όροι) έχει
περιορισμένη σημασία για τη λήψη αποφάσεων των τουριστών και θεωρείται ανεπαρκής για
τουριστικούς σκοπούς, καθώς οι τουρίστες αντιδρούν σε μια ολοκληρωμένη επίδραση των
κλιματικών μεταβλητών κάθε μέρα, [22]. Πλέον όμως, αυτή η έλλειψη έχει αντιμετωπιστεί καθώς
υπάρχουν κλιματικά δεδομένα με υψηλή χρονική ανάλυση. Λόγω της διαθεσιμότητας αυτής, στην
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παρούσα εργασία υπολογίζεται ο ημερήσιος δείκτης μετατρέποντας τις χρονικές κλίμακες των
μεταβλητών που χρησιμοποιούν μηνιαίους όρους σε ημερήσιες κλίμακες.
2. Παράβλεψη των ποικίλων κλιματολογικών απαιτήσεων μεγάλων τομέων τουρισμού και
τύπων προορισμού (όπως παραλίας και χιονοδρομικά κέντρα)
Αν και ο TCI σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τις πιο κοινές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ.
δυνατότητα επίσκεψης σε αξιοθέατα), εξακολουθεί να έχει περιορισμό, καθώς δεν μπορεί να
εφαρμοστεί για όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες στο κλίμα. Οι
ευαίσθητες στις καιρικές συνθήκες δραστηριότητες όπως η κολύμβηση και το θαλάσσιο σκι δεν
μπορούν να αξιολογηθούν από το TCI χωρίς να υποστεί ανάλογη τροποποίηση [31],[32],[37] [22].
Αυτό το μειονέκτημα του TCI, δεν επηρεάζει την παρούσα μελέτη καθώς εστιάζει σε συγκεκριμένη
περιοχή.
3. Δίνει έμφαση στη θερμική άνεση
Στον υπολογισμό του δείκτη TCI δίνεται το μεγαλύτερο βάρος (40%) στην θερμική άνεση. Αυτή η
υπερβολική έμφαση της ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει σωστά τη συνολική αντίληψη των
τουριστών για την κλιματική καταλληλότητα, [22].
4. Εφαρμογή υποκειμενικού συστήματος αξιολόγησης και στάθμισης των κλιματικών
μεταβλητών
Η βασική αδυναμία του TCI, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η υποκειμενικότητα του
συστήματος διαβάθμισης και στάθμισης του, καθώς σχεδιάστηκαν αποκλειστικά βάσει της γνώμης
των εμπειρογνωμόνων του Mieczkowski (1985) και της περιορισμένης διαθέσιμης
βιομετεωρολογικής βιβλιογραφίας εκείνη την εποχή, [30]. Δεν πραγματοποιήθηκε επαλήθευση με
τις απόψεις των τουριστών και δεν δοκιμάστηκε εμπειρικά στις προτιμήσεις τους. Πολλές έρευνες
έχουν δείξει ότι το φάσμα των κλιματολογικών συνθηκών που αποδέχονται οι τουρίστες είναι
ευρύτερο από αυτό που είχε συλλάβει ο Mieczkowski, [39]. Η σημασία της ενσωμάτωσης των
δηλωμένων προτιμήσεων των τουριστών στις βέλτιστες κλιματολογικές συνθήκες θεωρείται
απαραίτητη για έναν ολοκληρωμένο δείκτη κλίματος, [22].
Στην παρούσα εργασία, για τον υπολογισμό του TCI χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
ημερήσια/ωριαία συχνότητα δεδομένων (εν αντιθέσει με την μέχρι τώρα μηναία βάση στην οποία
γινόταν η εκτίμηση τέτοιων δεικτών) κάτι που βελτίωσε την χρονική ευκρίνεια του δείκτη από
μηνιαίο επίπεδο σε ημερήσιο.

2.2 Περιοχή Μελέτης
Ο Κούλες επιλέχθηκε ως η περιοχή μελέτης για αυτή την εργασία, λόγω της ιδιαίτερης της
σημασίας ως αξιοθέατο της Κρήτης, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των γεωχωρικών δεδομένων
υψηλής χρονικής ανάλυσης που απαιτούνται για την ανάλυση του κλίματος. Ο Κούλες είναι το
ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού λιμανιού. Οι Ενετοί το αποκαλούσαν
"Φρούριο στη Θάλασσα" καθώς τους προστάτευε από τους πειρατές και άλλους διερχόμενους από
τη θάλασσα. Οι εξωτερικοί του τοίχοι έχουν πάχος 9 μέτρων ενώ οι εσωτερικοί φτάνουν έως και τα
3 μέτρα. Το όνομα «Κούλες», προέρχεται από το τούρκικο Su Kulesi (που σημαίνει "Πύργος
Νερού") και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αξιοθέατα του Ηρακλείου και σύμβολο της
πόλης. Την τελική του μορφή παίρνει μεταξύ 1523-1540 αντικαθιστώντας άλλη κατασκευή που
καταστράφηκε από σεισμό. Το φρούριο του Κούλε είναι κτισμένο στο δυιτκό λιμενοβραχίονα του
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λιμανιού του Ηρακλείου. Λόγω του προσανατολισμού του λιμανιού είναι εκτεθειμένο σε βόρειους
ισχυρούς ανέμους, υγρασία και έντονα ρεύματα. Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν κύματα που
σκάνε με μεγάλη ταχύτητα στα βράχια και τους κυματοθραύστες τα οποία φτάνουν πολλά μέτρα σε
ύψος, «καταπίνοντας» έτσι το Ενετικό φρούριο Κούλε. Έχει δεχτεί επανειλημμένες επισκευές
εξαιτίας της ορμητικής δύναμης της θάλασσας που προξενούσε ανέκαθεν φθορές στην τοιχοποιία
και στη θεμελίωσή του.
Η Κρήτη είναι ένα από τα πιο νότια τμήματα της Ευρώπης και το μεγαλύτερο και
πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, με έκταση
περίπου 8.331τ.χμ.. Το νησί συνδυάζει τοποθεσίες με φυσικό, αρχαιολογικό, και γενικότερα
τουριστικό ενδιαφέρον. Η Κρήτη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της
Μεσογείου όπου την επισκέπτονται τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η πόλη του Ηρακλείου
ανακηρύχθηκε για το έτος 2017 ως η ταχύτερα τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή στην Ευρώπη
και αναδείχθηκε ως 20η σε επισκεψιμότητα περιοχή στην Ευρώπη, ως 66η περιοχή στον Πλανήτη
και ως 2η στην Ελλάδα με 3,2 εκατομμύρια επισκέπτες. Επίσης, στην Κρήτη βρίσκονται κάποια
από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία της χώρας και τουριστικές υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν
μεγάλο εύρος των προτιμήσεων των τουριστών. Επιπρόσθετα, αποτελεί τον τόπο διακοπών για
περίπου τρία εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και ο τουρισμός θεωρείται ένας από τους κύριους
οικονομικούς τομείς της πόλης.
Η Κρήτη ανήκει στη μεσογειακή κλιματολογική ζώνη που προσδίδει τον κύριο κλιματικό
χαρακτήρα της, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εύκρατος. Οι χειμώνες είναι συνήθως ήπιοι και υγροί,
με αρκετές βροχοπτώσεις, ως επί το πλείστον, στα δυτικά τμήματα του νησιού και τα καλοκαίρια
ζεστά και ξηρά. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη μορφολογία της, παρουσιάζονται και
μεγάλες αποκλίσεις στο κλίμα από περιοχή σε περιοχή. Τα βουνά που διασχίζουν το νησί
λειτουργούν σα “φράγμα” στον καιρό, προκαλώντας αρκετές φορές την ταυτόχρονη ύπαρξη
διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού. Η
νότια ακτή, συμπεριλαμβανομένης της πεδιάδας της Μεσαράς και των Αστερούσιων ορέων,
απολαμβάνει περισσότερες ηλιόλουστες ημέρες και υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού σε σχέση με την υπόλοιπη μεγαλόνησο. Κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες,
οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, τα μελτέμια, μετριάζουν τη ζεστή ατμόσφαιρα. Ακόμα, οι βροχοπτώσεις
είναι πολύ σπάνιες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και το φθινόπωρο είναι η φιλικότερη
εποχή στην Κρήτη με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν αυτές της άνοιξης. Η χιονόπτωση είναι
σπάνια στις πεδινές εκτάσεις, αλλά αρκετά συχνή στις ορεινές, [41].
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Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία
3.1 Προέλευση δεδομένων
Σε αυτή την εργασία, το σύνολο των κλιματικών δεδομένων λήφθηκε από το μετεωρολογικό
σταθμό που βρίσκεται στο Κούλε, στο λιμάνι του Ηρακλείου, για τη δημιουργία του υπολογιστικού
εργαλείου για μία χρονοσειρά από 19/12/2017 έως 03/01/2020.

Μετρούμενα Iclpμεγέθη

Μονάδες Iclpμέτρησης

dateTime

Εpoch unix time

realtime

Μέρα-Μήνας-Χρόνος Ώρα-Λεπτά
(dd-mm-yy hh:mm GMT+02:00)

Ατμοσφαιρική πίεση

Μίλιμπαρ (Heat index, HI)mbar)

Wind run

Χιλιόμετρα (Km)

Θερμοκρασία του αέρα

Βαθμούς Κελσίου (oC)

Υγρασία

Επί τις εκατό (%)

Βροχόπτωση

Χιλιοστά (mm)

Ηλιοφάνεια

Ώρα ανά μέρα (h/day)

Ταχύτητα του ανέμου

Χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h)

Ρυθμός της βροχόπτωσης

Χιλιοστά ανά ώρα (mm/hr)

Κατεύθυνση του ανέμου

Μοίρες (o)

Σημείο δρόσου

Βαθμούς Κελσίου (oC)

Εξατμισοδιαπνοή

Χιλιοστά ανά ώρα (mm/hr)

Ακτινοβολία

Watt ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2)

Πίνακας 3.1: Μερικές από τις καταγραφόμενες μεταβλητές του σταθμού.

Η θέση του σταθμού είναι 35.3401153062o γεωγραφικό πλάτος και 25.1354427916o
γεωγραφικό μήκος. Έτσι, υπολογίστηκε ο δείκτης Tourism Climate Index στην περιοχή
ενδιαφέροντος. Στον Πίνακα 3.1, αναφέρονται μερικές μεταβλητές που καταγράφονται από τον
σταθμό, καθώς και η μονάδα μέτρησης τους.
Τα δεδομένα που διατίθενται είναι μετρήσεις ανά λεπτό της ώρας και χρησιμοποιούνται η
θερμοκρασία του αέρα σε βαθμούς Κελσίου ( oC), η υγρασία επί τις εκατό (%), οι βροχοπτώσεις σε
χιλιοστά (mm), η ηλιοφάνεια σε ώρες ανά μέρα (h/day) και η ταχύτητα του ανέμου σε μέτρα ανά
δευτερόλεπτο (m/s). Από τις μετρήσεις του σταθμού χρησιμοποιήθηκαν επίσης και οι μεταβλητές
“datetime” και “real time” σε μονάδες μέτρησης Εpoch unix time και (dd-mm-yy hh:mm
GMT+02:00) αντίστοιχα.
Ο χρόνος UNIX Epoch [42] είναι ένα σύστημα για την περιγραφή ενός χρονικού σημείου.
Είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από την εποχή του Unix, δηλαδή από την
1η Ιανουαρίου 1970 (μεσάνυχτα UTC / GMT), χωρίς να υπολογίζονται τα δευτερόλεπτα και κάθε
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μέρα αντιμετωπίζεται σαν να περιέχει ακριβώς 86400 δευτερόλεπτα, [4]. Ο χρόνος αυτός
χρησιμοποιείται ευρέως σε λειτουργικά συστήματα και σε μορφές αρχείων. Ο Μέσος χρόνος
Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT) είναι ο τοπικός μέσος χρόνος του πρώτου μεσημβρινού
της Γης που διέρχεται από το Γκρίνουιτς της Αγγλίας. Με δεδομένο ότι από τον μεσημβρινό
Γκρίνουιτς αρχίζει η μέτρηση του γεωγραφικού μήκους στη Γη, (ανατολικό ή δυτικό απ΄ αυτόν),
κατ΄ ακολουθία και ο χρόνος προσμετριέται από τον μεσημβρινό αυτόν κατά την μεσημβρινή
διάβαση του Ηλίου απ΄ αυτόν. Ο Μέσος χρόνος Γκρίνουιτς είναι διεθνής και ακριβής ώρα και
αποτελεί τη βάση προσδιορισμού όλων των μέσων τοπικών χρόνων σε παγκόσμια κλίμακα.

3.2 Μαθηματικά Εργαλεία
3.2.1 Διαχείριση χρονοσειρών
Μια χρονοσειρά απεικονίζει τη σχέση του χρόνου και οποιαδήποτε ποσοτικής μεταβλητής.
Οι χρονοσειρές έχουν την φυσική χρονική διάταξη κατά την οποία παρατηρήθηκαν οι Χ 1, Χ2,…,
Χn. Έτσι, χρονοσειρά λέγεται μια ακολουθία τυχαίων μεταβλητών, {Χ(τ), τεΤ }με Τ ο χώρος των
δεικτών. Κάθε Χ(τ) εκφράζει την κατά την χρονική στιγμή κατάσταση ενός συστήματος το οποίο
εξελίσσεται στο χρόνο (ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια κ.λ.π.) κατά τυχαίο εν γένει τρόπο (stochastic
system). Το T μπορεί να είναι ένα διάστημα πχ. t>0 (όλοι οι θετικοί αριθμοί) και η χρονοσειρά
λέγεται συνεχούς χρόνου ή να είναι ένα σύνολο διακριτών τιμών t=1,2,.. που ονομάζεται διακριτού
χρόνου. Συνεπώς, ο όρος χρονοσειρά είναι ισοδύναμος με τον όρο στοχαστική ανέλιξη {Χτ: τεΤ}.
Η πιο σημαντική χρήση της μελέτης χρονοσειρών είναι ότι βοηθά στη πρόβλεψη της
μελλοντικής συμπεριφοράς της μεταβλητής ή του φαινομένου με βάση την προηγούμενη. Ακόμα,
μπορεί να γίνει σύγκριση στις αλλαγές των τιμών σε διαφορετικές μεταβλητές, σε διαφορετικούς
χρόνους ή μέρη κ.λ.π., [48].
Στάσιμη και μη στάσιμη χρονοσειρά
Στάσιμη χρονική σειρά, είναι εκείνη όπου η μέση τιμή και η διακύμανση είναι και οι δύο
σταθερές με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή δεν εξαρτώνται από το χρόνο που παρατηρείται η
σειρά. Η μη στάσιμη χρονική σειρά είναι εκείνη όπου είτε η μέση τιμή είτε η διακύμανση ή και τα
δύο δεν είναι σταθερά με την πάροδο του χρόνου, [49].
Τα στοιχεία μιας χρονοσειράς
Οι διάφοροι λόγοι ή οι δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές μιας παρατήρησης σε μια
χρονοσειρά είναι τα στοιχεία μιας χρονοσειράς, [48]. Ακολουθούν τα στοιχεία που μπορούν να
προκύψουν σε δεδομένα χρονοσειρών:
Επίπεδο (Level): το "επίπεδο" των δεδομένων των χρονοσειρών αναφέρεται στον μέσο όρο
της σειράς, [50].
Θόρυβος (Noise): η τυχαιότητα στα σημεία των δεδομένων, δηλαδή όταν τα δεδομένα δεν
συσχετίζονται με τις τάσεις. Ο θόρυβος είναι συστηματικός και είναι βραχυπρόθεσμος, [50].
Εποχικότητα (Seasonality): ο επαναλαμβανόμενος κύκλος για μια συγκεκριμένη περίοδο
(ημέρα, εβδομάδα, μήνας κ.λπ.) σε μια σειρά χρόνου, [49] δηλαδή όταν υπάρχουν τακτικές και
προβλέψιμες διακυμάνσεις που σχετίζονται με το ημερολόγιο, [50].
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Τάση (Trend): τα δεδομένα έχουν μια μακροπρόθεσμη τροχιά που μπορεί είτε να είναι τάση
προς τη θετική είτε αρνητική κατεύθυνση. [50] Οι τάσεις μπορεί να μειώνονται, να αυξάνονται ή να
είναι σταθερές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, αλλά η συνολική τάση πρέπει να είναι
καθοδική, ανοδική ή σταθερή, [48].

3.2.2 Μέση τιμή
Για την εκτίμηση των σημειακών τιμών που λείπουν από τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της
ημέρας χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή. Η μέση τιμή (mean value) μιας τυχαίας διακριτής
μεταβλητής X με συνάρτηση πιθανότητας f(x) και
|x j|f ( x j )<∞ ορίζεται μέσω της σχέσης

∑
j

∞

μ=E [X ]=∑ x j f (x j ) .
j=1

Διαισθητικά, η μέση τιμή δηλώνει ότι οι τιμές της τυχαίας μεταβλητής Χ “τείνουν να κυμαίνονται”
γύρω από τη τιμή μ.
∞

Αν

∑ x j f (x j )=∞

τότε η Χ δεν έχει πεπερασμένη μέση τιμή και επομένως η Ε[ Χ ] δεν

j=1

ορίζεται. [66]

3.2.3 Ανάλυση Τάσης
Η εκτίμηση τάσεων είναι μια στατιστική τεχνική που βοηθά στην ερμηνεία των δεδομένων,
δηλαδή στην περιγραφή της συμπεριφοράς των παρατηρούμενων δεδομένων. Συγκεκριμένα,
μπορεί να προσδιοριστεί εάν οι μετρήσεις εμφανίζουν μια αυξανόμενη ή φθίνουσα τάση που
διακρίνεται στατιστικά από την τυχαία συμπεριφορά.

Γραμμική Τάση
Η εκτίμηση της γραμμικής τάσης (linear trend) εκφράζει τα δεδομένα ως γραμμική συνάρτηση του
χρόνου και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της σημασίας των διαφορών σε
ένα σύνολο δεδομένων που συνδέονται με έναν παράγοντα. Έτσι, οι συναρτήσεις polyfit και
polyval της R υπολογίζουν και εξάγουν την κατάλληλη γραφική παράσταση που την απεικονίζει.
Με τη συνάρτηση polyfit κατασκευάζεται με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων ένα κατάλληλο
πολυώνυμο n-βαθμού, υπολογίζοντας τους συντελεστές του, με σκοπό η χάραξη της βέλτιστης
ευθείας που διέρχεται από τα σημεία της χρονοσειράς μέσω της μεθόδου. Για μια δεδομένη
χρονοσειρά, υπολογίζονται οι συντελεστές έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα των
τετραγώνων των αποκλίσεων μεταξύ των θεωρητικών και πειραματικών τιμών, δηλαδή η
m

συνάρτηση

∑ ( u i−^ui )2 όπου ui το i-οστό στοιχείο της χρονοσειράς και u^i=f ( x i )=a+ b x i. Για τη
i=1

γραμμική σχέση y=a+bx, με x=( x 1 , x 2 , … , x n ) και y=( y 1 , y 2 , … , y n ) οι τύποι υπολογισμού των
συντελεστών a και b είναι αντίστοιχα:
n

∑

a= i=1

n

n

n

n

x 2i ∑ y 2i −∑ x i ∑ x i yi
i=1

i=1

D

i=1

n

n

n ∑ x i yi −∑ x i ∑ yi
,
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b=

i=1

i=1

D

i=1

n

2
i

n

2

όπου D=n ∑ x −( ∑ x i ) και n το πλήθος των μετρήσεων.
i=1

i=1

Τα σφάλματα των a και b είναι

δ α =σ y

√

n

∑x
i=1

D

2
i

, δ b=σ y

√

n
με σ y =
D

√

n

∑ ( yi −a−b x i )2
i =1

n−2

.

Απλός Κινούμενος Μέσος Όρος
Απλός κινούμενος μέσος όρος (simple moving average) ή κινητός μέσος όρος είναι το πιο
δημοφιλές εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των κινήσεων των
τιμών ενός παρατηρούμενο φαινομένου. Ο κινούμενος μέσος όρος βοηθάει στην πρόβλεψη των
μελλοντικών τιμών και στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τρέχουσας Τάσης. Ο απλός
κινούμενος μέσος είναι ο μέσος όρος των τελευταίων n παρατηρήσεων, όπως φαίνεται στον
παρακάτω τύπο:
Y t=

X t + X t −1+ ...+ X t −n +1
n

όπου Yt είναι η πρόβλεψη της περιόδου, X t, Xt-1, ..., Xt-n+1 οι παρατηρήσεις της περιόδου, της
προηγούμενης και μέχρι πριν (n-1) περιόδους.
Έτσι, για την μελέτη της κατανομής της Τάσης των κλιματικών μεταβλητών χρησιμοποιείται ο
Απλός Κινούμενος Μέσος Όρος, με παράθυρο τις 3 ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για
την μελέτη της συμπεριφοράς των μεταβλητών της θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου και
βροχόπτωσης για τα έτη 2018 και 2019 ανά κάθε εποχή των χρόνων. Για τον υπολογισμό της
Τάσης, κάθε χρονοσειρά χωρίζεται σε μικρότερες, ανά κάθε εποχή των χρόνων. Ο διαχωρισμός
αυτός γίνεται για να υπάρχει λιγότερος όγκος δεδομένων και μικρότερα διαστήματα έτσι ώστε να
είναι πιο ακριβείς και να μην “χάνονται” οι πληροφορίες που βρίσκονται τοπικά. Για το σκοπό
αυτό, χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση SMA της R όπου υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο των
τιμών των προηγούμενων 3 ημερών μέσω του παρακάτω τύπου:
Y t=

X t + X t −1+ X t −2
3

όπου Yt είναι η πρόβλεψη της ημέρας, X t, Xt-1, Xt-2 οι παρατηρήσεις των προηγούμενων τριών
ημερών.

3.3 Επεξεργασία δεδομένων
Το φιλτράρισμα δεδομένων αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών ή λύσεων για τη
βελτίωση των συνόλων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα σύνολα δεδομένων εξευγενίζονται απλώς
σε αυτό που χρειάζεται ένας χρήστης (ή ένα σύνολο χρηστών), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλα
δεδομένα που μπορεί να είναι άσχετα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι φίλτρων
δεδομένων για την τροποποίηση τους. Συνήθως, το φιλτράρισμα δεδομένων περιλαμβάνει τη
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απόρριψη πληροφοριών που είναι άχρηστες για έναν αναγνώστη ή που μπορεί να προκαλέσουν
σύγχυση, [43].

3.3.1 Τεχνικές συμπλήρωσης των μη διαθέσιμων μετρήσεων μέσα στην
ημέρα
Πολύ σημαντικό βήμα αποτελεί η συμπλήρωση των ελλειπουσών τιμών. Τα ελλιπή
δεδομένα σε μετρήσεις αποτελούν συχνή περίπτωση κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων,
ειδικά όταν η συλλογή αφορά μεγάλο όγκο δεδομένων, [44].
Στα δεδομένα των μετρήσεων από το μετεωρολογικό σταθμό ενδέχεται να υπάρχουν
κάποιες απώλειες τιμών μέτρησης στις χρονοσειρές εξαιτίας ανθρωπογενών ή τυχαίων
παραγόντων. Η απουσία των μετρήσεων μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένες καταγραφές, κάποιας
πιθανής βλάβης του οργάνου ή αστοχίας του λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, οι
ελλείψεις αυτές μπορεί να είναι αποτελέσματα κάποιας αμέλειας ή λάθους χειρισμού των οργάνων
από το προσωπικό ή ακόμα και της διακοπής της τροφοδοσίας του ηλεκτρικού ρεύματος στους
αυτόματους σταθμούς, [45].
Τα κενά αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με βάση άλλων τιμών που προέρχονται από
παρατηρήσεις της ίδιας μεταβλητής από έναν ή περισσότερους γειτονικούς σταθμούς, από
παρατηρήσεις μιας συσχετιζόμενης μεταβλητής ή και από παρατηρήσεις της ίδιας μεταβλητής στα
αμέσως προηγούμενα ή επόμενα χρονικά βήματα, [46].
Η μελέτη ενός συνόλου δεδομένων που έχει πολλές τιμές που λείπουν μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε αναποτελεσματική ανάλυση.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι να διαγραφούν οι μη διαθέσιμες
παρατηρήσεις. Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιεί τις περιπτώσεις που υπάρχουν ελλιπή στοιχεία.
Είναι απλή και εύκολη, όμως παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις αφού υπάρχει κίνδυνος να
χαθούν σημεία δεδομένων με σημαντικές πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το πλήθος
των δεδομένων που επεξεργάζεται καθώς και η στατιστική δύναμη των αποτελεσμάτων. Αυτή η
μέθοδος διαγραφής μπορεί να παρουσιάσει ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο σε περιπτώσεις που
ο αριθμός των στοιχείων που λείπουν δεν είναι μεγάλος, [44].
Μια άλλη μεθόδευση είναι ο υπολογισμός των τιμών που λείπουν και η αντικατάσταση των
κενών με αυτές.
Μια τεχνική είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Η απλούστερη περίπτωση παλινδρόμησης
είναι η απλή γραμμική παλινδρόμηση (simple linear regression), κατά την οποία υπάρχει μόνο μια
ανεξάρτητη μεταβλητή X (independent or input variable), και η εξαρτημένη μεταβλητή Y
(dependent or response variable), η οποία μπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από μία γραμμική
συνάρτηση του X. Συγκεκριμένα, οι τιμές της ελλιπούς χρονοσειράς Y συσχετίζονται γραμμικά με
τις τιμές μια άλλης χρονοσειράς X από παρατηρήσεις κάποιων γειτονικών σταθμών (έναν ή
περισσότερους) ή κάποιας άλλης πηγής δεδομένων.
Η απλή γραμμική παλινδρόμηση βασίζεται στην αρχή των ελάχιστων τετραγώνων, δηλαδή
δίνεται μια λύση η οποία ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων των
σημείων από την ευθεία. Στην περίπτωση αυτή, η μαθηματική γραμμική σχέση που συνδέει τις
παρατηρήσεις των δύο μεταβλητών είναι
Y =a+bX
όπου a και b είναι παράμετροι που προσδιορίζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείτε το τετραγωνικό
σφάλμα της εκτίμησης.
Αν x i και y i είναι οι μετρήσεις τη χρονική στιγμή i στους σταθμούς Χ και Υ αντίστοιχα και n το
μήκος του δείγματος τότε
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n

∑ (n⋅x i yi −xi y i )
b=

i=1

n

2
i

n

2

n⋅∑ ( x )( ∑ x i )
i=1

n

n

1
1
και a= ( ∑ y i )−b ( ∑ x i ) ,
n i=1
n i =1

[47].

i=1

Μια άλλη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τις τιμές που
λείπουν, είναι η μέθοδος συμπλήρωσης κενών με το μέσο όρο. Η μέθοδος συμπλήρωσης των κενών
συμπληρώνονται με το μέσο όρο των κοντινών τους υπαρχουσών τιμών. Πιο συγκεκριμένα, η
μέθοδος της μέσης τιμής εκφράζεται με την σχέση
Υ=

x 1+ x2
2

όπου Y η τιμή που λείπει από την χρονοσειρά και x 1 , x 2 η αμέσως προηγούμενη και η αμέσως
επόμενη αντίστοιχα, διαθέσιμη τιμή από την κενή, [48].

Σχήμα 3.1: Εκτίμηση των σημειακών τιμών που λείπουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με χρήση του μέσου όρου.

Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες διαδοχικές μη διαθέσιμες μετρήσεις, τότε αυτές
συμπληρώνονται με τον μέσο όρο της αμέσως προηγούμενης και επόμενης διαθέσιμης μέτρησης. Η
μέθοδος αυτή ακολουθήθηκε για τις ενδιάμεσες μη διαθέσιμες τιμές. Για τις ακραίες μη διαθέσιμες
τιμές (δηλαδή για την πρώτη ή τελευταία μέτρηση), χρησιμοποιείται προεκβολή ως προς αυτήν.
Δηλαδή, αν έχουμε κενή μέτρηση στην πρώτη θέση τότε χρησιμοποιούνται οι δύο επόμενες
διαθέσιμες τιμές. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της παραπάνω σχέσης, συμπληρώνεται με το διπλάσιο
της επόμενης μείον της μεθεπόμενης. Αντίστοιχα, και για την συμπλήρωση της τελευταίας μη
διαθέσιμης μέτρησης.
Πρώτα γίνεται η συμπλήρωση των ενδιάμεσων μη διαθέσιμων τιμών και έπειτα των
ακραίων. Αυτό το φιλτράρισμα γίνεται για τις κλιματικές μεταβλητές της θερμοκρασίας, της
υγρασίας, της ταχύτητας του ανέμου και της βροχόπτωσης.

3.3.2 Τεχνικές Συμπλήρωσης των μη διαθέσιμων ημερών
Απλός Κινητός Μέσος
Η μέθοδος του απλού κινητού μέσου n περιόδων (Simple Moving Average) είναι μία μέθοδος
προβλέψεων που χρησιμοποιεί την τιμή του αριθμητικού μέσου όρου των n πρόσφατων
παρατηρήσεων της χρονοσειράς σαν πρόβλεψη για την επόμενη περίοδο. Ο μέσος όρος ονομάζεται
κινητός, επειδή η τιμή του δεν είναι σταθερή , αλλά αλλάζει κάθε φορά που μια νέα παρατήρηση
της χρονοσειράς γίνεται διαθέσιμη. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια νέα παρατήρηση γίνεται διαθέσιμη
στο δείγμα, υπολογίζεται ένας νέος μέσος ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη νεότερη παρατήρηση και
απορρίπτει την παλαιότερη. Καθώς υπολογίζεται κάθε νέος μέσος, γίνεται πρόβλεψη για την
επόμενη περίοδο.
Η μέθοδος του κινητού μέσου όρου, σε αλγεβρική μορφή, διατυπώνεται ως εξής:
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n

1
1
^
X t +1= ( X t + X t −1+…+ X t−n +1 )= ∑ X t −i+1
n
n i=1

X t +1 είναι η πρόβλεψη για την περίοδο
όπου t είναι η πιο πρόσφατη και t+1 η επόμενη περίοδος, ^
(t+1) και n ο αριθμός των περιόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου. Με
την προσθήκη μιας νέας παρατήρησης και την εξάλειψη της παλαιότερης, ο τύπος μπορεί να
επαναδιατυπωθεί ως εξής:
n

X X
1
1
^
X t +1= ∑ X t−i + ( X t −X t −n )= ^
X t + t − t −n .
n i=1
n
n
n
Για n=1 η πρόβλεψη της επόμενης περιόδου είναι ίση με την πραγματική τιμή της προηγούμενης,
X t +1= X t .
δηλαδή ισχύει η σχέση: ^
Ο τύπος του κινητού μέσου όρου εκφράζει μια προσαρμογή στην πρόβλεψη που έγινε την
προηγούμενη περίοδο. Προφανώς, εάν αυξηθεί ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος n, η
εξομάλυνση είναι μεγαλύτερη καθώς γίνεται πολύ μικρότερη προσαρμογή για κάθε νέα χρονική
περίοδο. Παρόλο που η μέθοδος είναι αρκετά απλή και με λίγες υπολογιστικές εφαρμογές, η
ακρίβεια και ορθότητα των προβλέψεων είναι συνήθως χαμηλή. Η χρήση αυτής της μεθόδου
γίνεται σε περιπτώσεις όπου δεν παρατηρούνται διακυμάνσεις (τα δεδομένα ακολουθούν επίπεδη
πορεία) και δεν υπάρχει εποχικότητα καθώς κάθε παρατήρηση έχει την ίδια βαρύτητα.

Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος
Σε αντίθεση με τον Απλό Κινητό Μέσο που δίνει το ίδιο βάρος σε κάθε παρατήρηση, ο
Σταθμισμένος Κινητός Μέσος παρέχει την δυνατότητα στάθμισης κάθε παρατήρησης με
διαφορετικό βάρος. Ο κινητός μέσος με βάρη υπολογίζεται ως εξής:
n

^
Χ t −1=w 1 X t−1 +w2 X t −2+…+ wn X t −n=∑ wi X t −i
i=1

όπου n είναι ο αριθμός των περιόδων και w 1 , w 2 , … , wn οι συντελεστές στάθμισης για την περίοδο
(t-i).
n

Το άθροισμα των των βαρών πρέπει να ισούται με 1, δηλαδή ∑ w i=1 .
i=1

Σε αυτήν την εφαρμογή, η συμπλήρωση των ελλειπουσών ημερών γίνεται με το κινητό
μέσο όρο ο οποίος προέρχεται από ίσο αριθμό παρατηρήσεων και στις δύο πλευρές της κεντρικής
τιμής, με μέγεθος παραθύρου τις 3 μέρες. Πιο συγκεκριμένα, για μια τιμή NA στη θέση i μιας
χρονοσειράς, θα χρησιμοποιηθούν οι παρατηρήσεις i-1, i+1, i-2, i+2 και i-3, i+3 για τον
υπολογισμό του μέσου όρου. Η μέθοδος του κινητού μέσου όρου με εκθετικά βάρη που
χρησιμοποιήθηκε, σε αλγεβρική μορφή, διατυπώνεται ως εξής:
3

∑ w j ( x i− j + x i+ j )

x i= j=1

, όπου w j=

3

∑ wj

1
2j

j=1

όπου x i είναι η παρατήρηση την περίοδο i και w j οι συντελεστές στάθμισης.
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Σχήμα 3.2: Συμπλήρωση των ημερήσιων τιμών, με χρήση Κινητού Μέσου Όρου με εκθετικά
βάρη.

Σε περίπτωση μεγάλων κενών NA ακόμα και δίπλα στην κεντρική τιμή, ο αλγόριθμος προσαρμόζει
το μέγεθος του παραθύρου. Όποτε λοιπόν, υπάρχουν λιγότερες από 3 τιμές εκτός NA στο πλήρες
διαθέσιμο παράθυρο, το μέγεθος του παραθύρου αυξάνεται σταδιακά, έως ότου υπάρχουν
τουλάχιστον 3 τιμές εκτός NA. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το
προκαθορισμένο μέγεθος παραθύρου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος του
Εκθετικού Σταθμισμένου Κινητού Μέσου Όρου (Exponential Weighted Moving Average) η οποία
χρησιμοποιεί συντελεστές στάθμισης που μειώνονται εκθετικά. Οι παρατηρήσεις ακριβώς δίπλα
στην κεντρική τιμή i, έχουν βάρος (1/2) 1, οι παρατηρήσεις μία πιο μακριά που βρίσκονται στις
θέσεις i-2, i+2 έχουν βάρος (1/2) 2 και οι επόμενες i-3, i+3 έχουν βάρος (1/2) 3. Για την διαδικασία
αυτή, χρησιμοποιείται η εντολή “na.ma” της R, με εκθετικά βάρη. Αρχικά, βρέθηκαν οι μέρες που
δεν υπήρχαν καταγραφές στις χρονοσειρές όλων των κλιματικών μεταβλητών, προστέθηκαν στις
χρονοσειρές οι μέρες αυτές με τιμές ΝΑ και έπειτα συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο του Εκθετικού
Σταθμισμένου Κινητού Μέσου Όρου. Στο παρακάτω Σχήμα 3.3, παρουσιάζεται ενδεικτικά η
χρονοσειρά της μεταβλητής της υγρασίας μετά την συμπλήρωση των ημερήσιων τιμών με τη
μέθοδο του Κινητού Μέσου Όρου, με εκθετικά βάρη και μέγεθος παραθύρου τις 3 ημέρες.

Σχήμα 3.3: Χρονοσειρά της μεταβλητής της υγρασίας με την συμπλήρωση των
ημερήσιων τιμών με τη μέθοδο του Κινητού Μέσου Όρου.

3.3.3 Ομαδοποίηση δεδομένων
Λόγω μεγάλου πλήθους των παρατηρήσεων, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να
ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων και συγκεκριμένα ανά ημέρα, που ονομάζονται κλάσεις. Η
ομαδοποίηση των παρατηρήσεων έγινε μέσω Στατιστικής χωρίζοντας το διάστημα που ανήκουν οι
παρατηρήσεις σε κλάσεις, δηλαδή σε υποδιαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, η ομαδοποίηση ανά
ημέρα έγινε δημιουργώντας μια κλάση για κάθε μέρα και παίρνοντας την κεντρική τιμή της.
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Αρχικά, υπολογίζεται το εύρος του συνολικού ημερήσιου δείγματος R δηλαδή (η τιμή της
μεγαλύτερης ημερήσιας παρατήρησης – η τιμή της μικρότερης ημερήσιας παρατήρησης) και στη
συνέχεια το πλάτος c των κλάσεων διαιρώντας το εύρος R δια του αριθμού των κλάσεων, δηλαδή
c = R /κ , όπου κ είναι το πλήθος των κλάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πλήθος των
κλάσεων είναι ένα για την κάθε μέρα. Συνεπώς, η τελική τιμή παίρνεται από το ημιάθροισμα τους.

3.4 Εισαγωγή δείκτη TCI
Tourism Climate Index, TCI
Ο δείκτης TCI, συνολικά, ενσωματώνει επτά κλιματικές μεταβλητές (μέγιστη θερμοκρασία αέρα,
θερμοκρασία αέρα, ελάχιστη σχετική υγρασία, σχετική υγρασία, ποσότητα βροχοπτώσεων, ώρες
ηλιοφάνειας και ταχύτητα ανέμου) για να σχηματίσουν πέντε κύριους υποδείκτες. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στον αρχικό σχεδιασμό του Mieczkowski, απαιτούνται μέσα μηνιαία δεδομένα για το
κλίμα για την εισαγωγή στον δείκτη. Σε αυτήν τη μελέτη, τα καθημερινά κλιματικά δεδομένα
χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδος του TCI.
Δύο κριτήρια έπαιξαν ρόλο στην τελική επιλογή των κλιματικών μεταβλητών για τον τύπο
του TCI, τα θεωρητικά ζητήματα της τουριστικής ευεξίας και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που
υπήρχε σε παγκόσμια βάση, [21].
Έτσι, ο δείκτης υπολογίζεται από τον τύπο:
T C I =2⋅(4⋅C I D+ C I A+2⋅P+2⋅S +W )

(3.1)

όπου CID (daytime comfort Index) είναι ο υποδείκτης άνεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και
αποτελείται από τη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα σε βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη
ημερήσια σχετική υγρασία (%). Ο CIA (daily comfort index) είναι ο υποδείκτης καθημερινής
άνεσης και αποτελείται από τη θερμοκρασία αέρα (TC) και την σχετική υγρασία (%). Ακόμα,
χρησιμοποιεί τη βροχόπτωση P (precipitation) μετρημένη σε χιλιοστά, την ημερήσια ηλιοφάνεια S
(sunshine) σε ώρες καθώς και την ταχύτητα του ανέμου W (wind speed) σε χιλιόμετρα ανά ώρα.
Η βαθμολογία του δείκτη TCI που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο (3.1),
προσαρμόστηκε στο σχήμα ταξινόμησης που σχεδιάστηκε από τον Mieczkowski (1985) [21] για να
περιγράψει την κλιματική καταλληλότητα μιας περιοχής για τον τουρισμό, [22]. Οι τιμές των
κλιματικών παραμέτρων δεν εισέρχονται στην διαμόρφωση του δείκτη αυτούσιες, αλλά αφού
μετατραπούν σε μία κλίμακα διακριτών τιμών με άριστα το 5 (για τιμές που αποτυπώνουν τις
καλύτερες τουριστικές συνθήκες) και ελάχιστο το -3. Υπάρχουν έντεκα κατηγορίες στο σχήμα του
TCI, που κυμαίνονται από "ιδανικό" (90 - 100) έως "αδύνατο" (-30 – 9). Η μέγιστη τιμή που μπορεί
να πάρει ο δείκτης είναι το 100. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες του 80 και μικρότερες του 90
θεωρούνται "εξαιρετικές", ενώ οι τιμές μεταξύ 60 και 79 θεωρούνται από "καλές" έως "πολύ
καλές". Οι χαμηλότερες τιμές του TCI ανάμεσα στο 40 και το 59 είναι "αποδεκτές" και "οριακές",
αλλά τιμές μικρότερες του 40 υποδεικνύουν "κακές" και "ανεπιθύμητες" συνθήκες για τον
τουρισμό, όπως εμφανίζει ο Πίνακας 3.2.
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Βαθμολογία IclpTCI

 Iclp IclpΠεριγραφή Iclpκατηγορίας

90 -100

Ιδανικό

80 - 89

Εξαιρετικό

70 - 79

Πολύ καλό

60 - 69

Καλό

50 - 59

Αποδεκτό

40 - 49

Οριακό

30 - 39

Ανεπιθύμητο

20 - 29

Αρκετά ανεπιθύμητο

10 - 19

Εξαιρετικά ανεπιθύμητο

9 - -9

Αδύνατο

-10 - -30

Αδύνατο

Πίνακας 3.2: Βαθμονόμηση του Tourism Climate Index.

Το σχήμα αξιολόγησης και το βάρος των υποδεικτών βασίζεται υποκειμενικά στη γνώμη
του Mieczkowski και δεν δοκιμάστηκε εμπειρικά στις προτιμήσεις των τουριστών ή οποιωνδήποτε
άλλων μετρήσεων τουριστικής απόδοσης.

Daytime Comfort Index και Daily Comfort Index
Ο Daytime Comfort Index, CID περιγράφει το επίπεδο των κλιματικών συνθηκών κατά τη
διάρκεια της ημέρας όταν πραγματοποιούνται οι μέγιστες δραστηριότητες των τουριστών και
περιλαμβάνει τη μέγιστη θερμοκρασία και την ελάχιστη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Το βάρος αυτού του υποδείκτη στην εξίσωση TCI είναι 40% για να αντικατοπτρίζει το
γεγονός ότι οι τουρίστες είναι πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Daily Comfort Index,
CIA αξιολογεί τη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια των 24 ωρών (συμπεριλαμβανομένων και της
νυχτερινής περιόδου) και περιλαμβάνει την ημερήσια θερμοκρασία και την ημερήσια σχετική
υγρασία.
Για τον καθορισμό του συστήματος αξιολόγησης με το οποίο θα εκτιμηθεί το επίπεδο των
υποδεικτών στο TCI, επιλέχθηκαν οι δύο μεταβλητές της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής
υγρασίας και αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα θερμικής άνεσης ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), [38].
Στο Σχήμα 3.1, η προσαρμοσμένη ζώνη θερμικής ουδετερότητας ASHRAE αποτελεί τη
βέλτιστη ζώνη για το TCI, με τιμή 5.0. Η κλίμακα βαθμολογίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1,
μειώνεται σταδιακά και στις δύο πλευρές της αφού για πολύ υψηλή σχετική υγρασία (RH) και πολύ
χαμηλή προκαλούν δυσφορία σε σχεδόν οποιαδήποτε θερμοκρασία. Με βάση την διαθέσιμη έρευνα
σχετικά με τη σχετική θερμοκρασία ET, η RH παίζει σημαντικότερο ρόλο σε υψηλές θερμοκρασίες
παρά σε χαμηλές. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο Σχήμα 3.1 στις μειωμένες κλίσεις των γραμμών ΕΤ
από δεξιά προς αριστερά. Η αποτελεσματική θερμοκρασία ET η οποία είναι άνω των 31 oC
δημιουργεί συνθήκες αγχωτικές για το σώμα ενώ οι 35oC αποτελούν το ανώτατο όριο ανοχής του
ανθρώπου. Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι μικρότερη των 0 oC, η σχετική υγρασία RH δεν
επηρεάζει το επίπεδο θερμικής άνεσης καθώς δεν επιτρέπεται η αρνητική επίδραση της υγρασίας
στη μονωτική δύναμη των ρούχων σε χαμηλές θερμοκρασίες.
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Σχήμα 3.1: Σύστημα βαθμολογίας θερμικής άνεσης για τον TCI, σύμφωνα με τα πρότυπα ASHRAE (1972)

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, ο συνδυασμός της θερμοκρασίας
29oC με 20% RH δίνει τη βέλτιστη βαθμολογία 5.0. Για ίδια θερμοκρασία και με 30% υγρασία
δίνει βαθμολογία στον δείκτη 4.5 και με 50% υγρασία παίρνει τιμή μόνο 3.5, [21].

Βροχόπτωση
Η βροχή είναι μια από τις σημαντικότερες μετεωρολογικές παραμέτρους, [51]. Η συνολική
βροχόπτωση και η κατανομή του χρόνου της έχουν σημαντική επίδραση στην άνεση του κλίματος,
[30]. Η επίμονη ελαφριά ή μέτρια βροχή, αν και παράγει σχετικά μικρή συνολική ποσότητα, είναι
πιο δύσκολο να την αντέξει κάποιος από ότι μια έντονη βροχή σε μια συγκεντρωμένη περίοδο,
[21].
Γενικά, η βροχόπτωση θεωρείται αρνητικός παράγοντας για το τουριστικό κλίμα, [30]. Στην
κατασκευή του TCI, αρχικά, η επιλογή της βροχόπτωσης ως μεταβλητής αναφερόταν στο ποσό της
καθίζησης, στο μέσο αριθμό ημερών με βροχόπτωση> 1 mm και στο ποσοστό βροχοπτώσεων κατά
τις ώρες της ημέρας. Όμως, οι δύο τελευταίες μεταβλητές απορρίφθηκαν διότι τα δεδομένα δεν
ήταν διαθέσιμα σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, [21]. Το “ύψος βροχής“ το οποίο εκφράζει
την ποσότητα του νερού που πέφτει σε μια επιφάνεια, ορίζεται ως εκείνο στο οποίο θα έφτανε
στάθμη του νερού της βροχής αν έπεφτε πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια, χωρίς να υπάρχει
απώλεια από απορρόφηση ή εξάτμιση. Μονάδα μέτρησης του ύψους της βροχής είναι το χιλιοστό
(mm) και 1 mm βροχόπτωσης αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Η
μέτρηση του ύψους αυτού πραγματοποιείται με μετεωρολογικά όργανα που λέγονται βροχόμετρα,
[32]. Το σύστημα αξιολόγησης της στο δείκτη TCI σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει
το μειονέκτημα της αυξανόμενης βροχόπτωσης για την ευχαρίστηση των τουριστών, [21]. Πιο
συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.3, η βροχόπτωση από 0 έως 14.9mm θεωρείται η
βέλτιστη με τιμή 5.0 και για κάθε επιπλέον 15mm βροχόπτωσης, η τιμή μειώνεται κατά 1. Η
κλίμακα γίνεται με βάση τις μηνιαίες τιμές της βροχόπτωσης λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης
βιβλιογραφίας που υπήρχε. Λόγω της εξέλιξης της χρονικής ανάλυσης των καταγραφών από τους
σταθμούς, δεν υπάρχουν οι χρονικοί περιορισμοί που υπήρχαν. Για τον ημερήσιο υπολογισμό του
δείκτη, είναι απαραίτητο να μετατραπεί το σύστημα αξιολόγησης του Miezkowski (μηνιαία ποσά)
σε ημερήσια ποσά. Η τροποποίηση της κλίμακας της βροχόπτωσης γίνεται διαιρώντας κάθε
κατηγορία βαθμολογίας με 30 [52] (Πίνακας 3.4) και έτσι υπολογίζεται ο ημερήσιος μέσος όρος
της βροχόπτωσης. Στη μεταβλητή της βροχόπτωσης δίνεται το δεύτερο υψηλότερο βάρος 20%,
λόγω της σημαντικής επίδρασής της στην τουριστική ευημερία.
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Τιμές

Μέσες Iclpμηνιαίες Iclpτιμές
βροχόπτωσης Iclp(mm)

5.0

0.0-14.9

4.5

15.0-29.9

4.0

30.0-44.9

3.5

45.0-59.9

3.0

60.0-74.9

2.5

75.0-89.9

2.0

90.0-104.9

1.5

105.0-1 19.9

1.0

120.0-134.9

0.5

135.0-149.9

0.0

>150.0

Πίνακας 3.3: Βαθμονόμηση της βροχόπτωσης.

Τιμές

Ημερήσιες Iclpτιμές
βροχόπτωσης Iclp(mm)

5.0

0.00 - 0.49

4.5

0.50 - 0.99

4.0

1.00 - 1.49

3.5

1.50 - 1.99

3.0

2.00 - 2.49

2.5

2.50 - 2.99

2.0

3.00 - 3.49

1.5

3.50 - 3.99

1.0

4.00 - 4.49

0.5

4.50 - 4.99

0.0

>5.00

Πίνακας 3.4: Τροποποιημένη βαθμονόμηση βροχόπτωσης.

Ηλιοφάνεια
Κατά την ετήσια περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο παρατηρείται μια συνεχής μεταβολή
στο μήκος του φωτεινού (ημέρα) και του σκοτεινού (νύχτα) τμήματος του εικοσιτετραώρου λόγω
της κλίσης που παρουσιάζει ο άξονας της Γης με το επίπεδο της εκλειπτικής. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο χρόνος της ημέρας, σε έναν τόπο να αυξάνεται και να μειώνεται από εποχή σε εποχή.
Το ίδιο ισχύει και για περιοχές με διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος. Επίσης, η διάρκεια της ημέρας
αυξάνει κατά το καλοκαίρι από τον Ισημερινό προς τον θερινό πόλο, όπου φθάνει και τους έξι
μήνες. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η άμεση ηλιακή ακτινοβολία φτάνει μέχρι την επιφάνεια
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του εδάφους, ονομάζεται ηλιοφάνεια ή διάρκεια ηλιοφάνειας. Η ηλιοφάνεια εκφράζεται σε ώρες
και μετράται από μετεωρολογικά όργανα που λέγονται ηλιογράφοι, [51].
Οι ηλιόλουστες συνθήκες θεωρούνται γενικά ως θετικοί παράγοντες στην ανθρώπινη
κλιματική άνεση, καθώς σχετίζονται με τα οφέλη για την υγεία της μέτριας υπεριώδους
ακτινοβολίας. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες για τον τουρισμό καθώς προσφέρουν την
δυνατότητα της ηλιοθεραπείας και παρέχουν τον κατάλληλο φωτισμό που βελτιώνει την ποιότητα
των φωτογραφιών, που είναι δύο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που παρέχει ο τουρισμός ως
δραστηριότητα στο άτομο. Όμως, η ηλιακή ακτινοβολία έχει και αρνητικά χαρακτηριστικά καθώς
μπορεί να δημιουργήσει διάφορους κινδύνους όπως ηλιακά εγκαύματα, καρκίνο του δέρματος που
σχετίζεται με υπεριώδεις ακτίνες και ταλαιπωρία εξαιτίας της υπερθέρμανσης (συνδυασμός
ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών αέρα), [21].
Η κλίμακα βαθμολογίας της ηλιοφάνειας που αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη
TCI, με βάρος 20%, περιγράφεται στον Πίνακα 3.5.

Τιμές

Μέσες Iclpμηνιαίες Iclpώρες Iclpηλιοφάνειας Iclpανά Iclpμέρα

5.0

10 ώρες ή περισσότερες

4.5

9 ώρες - 9 ώρες 59 λεπτά

4.0

8 ώρες - 8 ώρες 59 λεπτά

3.5

7 ώρες - 7 ώρες 59 λεπτά

3.0

6 ώρες - 6 ώρες 59 λεπτά

2.5

5 ώρες - 5 ώρες 59 λεπτά

2.0

4 ώρες - 4 ώρες 59 λεπτά

1.5

3 ώρες - 3 ώρες 59 λεπτά

1.0

2 ώρες - 2 ώρες 59 λεπτά

0.5

1 ώρα - 1 ώρα 59 λεπτά

0.0

λιγότερο από 1 ώρα
Πίνακας 3.5: Βαθμονόμηση της ηλιοφάνειας.

Ταχύτητα ανέμου
Ο άνεμος θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση του TCI. Παίζει
πολύπλοκο ρόλο στο τουριστικό κλίμα, διότι μέσως της εξάτμισης που προκαλεί έχει θετική και
αρνητική στην ευχαρίστηση στα ζεστά και κρύα κλίματα, αντίστοιχα, [30]. Σε ψυχρότερες
θερμοκρασίες, ο άνεμος αυξάνει την αίσθηση ψύξης αφαιρώντας το θερμαινόμενο στρώμα αέρα
κοντά στο δέρμα. Σε θερμότερες θερμοκρασίες ψύχει ευχάριστα το σώμα με την ίδια δράση,
αφαιρώντας την υπερθέρμανση και αποκαθιστώντας έτσι τη λειτουργία της ψύξης με εξάτμιση,
[21]. Έχοντας υπόψη αυτά τα σημεία, κατασκευάστηκε το σύστημα αξιολόγησης για την ταχύτητα
του ανέμου (Πίνακας 3.6) και μέσω της εμπειρικής αξιολόγησης δόθηκε βάρος σε αυτήν 10%.

26

Τιμές

Ταχύτητα IclpΑνέμου Iclp(km/h))

5.0

2.88

4.5

2.88 - 5.75

4.0

5.76 - 9.03

3.5

9.04 - 12.23

3.0

12.24 - 19.79

2.5

19.80 - 24.29

2.0

24.30 - 28.79

1.0

28.80 - 38.52

0.0

38.52

Πίνακας 3.6: Βαθμονόμηση της ταχύτητας του ανέμου για χρήση στο δείκτη.

Για τον υπολογισμό των κλιματικών δεικτών χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού «R»
και το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα «R-Studio» (http://www.rstudio.com).

3.4.1 Εκτίμηση των υποδεικτών
Για την εύρεση της μέρας (καθώς είναι αναγκαία για τον υπολογισμό των υποδεικτών CIA
και TC), απαιτείται ο υπολογισμός των ωρών του ηλιακού φωτός μέσα στη μέρα, δηλαδή οι ώρες
της Ανατολής και της Δύσης του Ηλίου. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται η συνάρτηση της R
“getSunlightTimes” [53], με παραμέτρους εισόδου της τη ημέρα, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος
και εξόδου τις ώρες της ανατολής του ηλίου, της δύσης του ηλίου κ.ά. (Πίνακες (3.16), (3,17)).

Παράμετροι Iclpεισόδου

Περιγραφή

Day

Η επιθυμητή ημέρα

Lon (longitude)

Το γεωγραφικό μήκος

Lat (laitude)

Το γεωγραφικό πλάτος

Πίνακας 3.16: Παράμετροι εισόδου της συνάρτησης “getSunlightTimes”.
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Παράμετροι Iclpεξόδου

Περιγραφή

sunrise

ανατολή ηλίου (το πάνω άκρο του ήλιου εμφανίζεται
στον ορίζοντα)

sunriseEnd

τα άκρα της ανατολής (το κάτω άκρο του ήλιου
αγγίζει τον ορίζοντα)

goldenHourEnd

λήγει η πρωινή χρυσή ώρα (απαλό φως, καλύτερη ώρα
για φωτογραφία)

solarNoon

ηλιακό μεσημέρι (ο ήλιος βρίσκεται στην υψηλότερη
θέση)

goldenHour

ξεκινά η βραδινή χρυσή ώρα

sunsetStart

ξεκινά το ηλιοβασίλεμα (το κάτω άκρο του ήλιου
αγγίζει τον ορίζοντα)

sunset
dusk

δύση του ηλίου (ο ήλιος εξαφανίζεται κάτω από τον
ορίζοντα, ξεκινά το βραδινό αστικό λυκόφως)
σούρουπο (ξεκινά το βραδινό ναυτικό λυκόφως)

nauticalDusk

ναυτικό σούρουπο (ξεκινά το αστρονομικό λυκόφως
το βράδυ)

night

ξεκινά η νύχτα (αρκετά σκοτεινή για αστρονομικές
παρατηρήσεις)

nadir

nadir (η πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας, ο ήλιος είναι
στη χαμηλότερη θέση)

nightEnd

λήγει η νύχτα (ξεκινά το πρωί αστρονομικό λυκόφως)

nauticalDawn
dawn

ναυτική αυγή (ξεκινά το πρωί ναυτικό λυκόφως)
αυγή (τελειώνει το πρωί ναυτικό λυκόφως, ξεκινά το
πρωί πολιτικό λυκόφως)

Πίνακας 3.17: Παράμετροι εξόδου της συνάρτησης “getSunlightTimes”.

Πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση δημιουργεί έναν πίνακα με διαστάσεις n x 17, με τις
γραμμές του να αναπαριστούν το πλήθος των διαθέσιμων μετρήσεων και τις στήλες την εκάστοτε
μέρα, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και τις 14 παραπάνω μεταβλητές. Για το συγκεκριμένο
σκοπό, από τις 14 μεταβλητές χρησιμοποιούνται οι “sunrise” και “sunset”. Έτσι, δημιουργείται
ένας βοηθητικός πίνακας δεδομένων, όπου θα αποθηκευτούν ποιες ώρες της κάθε μέρας είναι μέρα
και νύχτα. Ο πίνακας αυτός περιέχει ως στήλες τις μέρες μαζί με το χρόνο μέτρησης, τις
μεταβλητές “sunrise” και “sunset” οι οποίες υπολογίστηκαν από την παραπάνω συνάρτηση, καθώς
και μια τελευταία στήλη που περιέχει αν ο συγκεκριμένος χρόνος θεωρείται μέρα ή νύχτα. Η στήλη
αυτή δημιουργείται με την συνθήκη αν ο χρόνος είναι ανάμεσα στις ώρες της Ανατολής και της
Δύσης του Ηλίου τότε παίρνει την ένδειξη της “μέρας”, διαφορετικά της “νύχτας”.

Υποδείκτες CID και CIA
Ο υποδείκτης CID του δείκτη TCI περιλαμβάνει τη μέγιστη θερμοκρασία και την ελάχιστη
σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, αφού πρώτα φιλτραρίστηκαν οι μη
διαθέσιμες τιμές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες
χρονοσειρές τους, επιλέχθηκαν οι τιμές τους όταν είναι μέρα με την βοήθεια του πίνακα δεδομένων
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(που περιγράφηκε παραπάνω) που περιέχει την πληροφορία αυτή. Στη συνέχεια, βρέθηκε το
μέγιστο της θερμοκρασίας και το ελάχιστο της υγρασίας ανά ημέρα. Έπειτα, για τον υποδείκτη CIA
υπολογίστηκαν η μέση θερμοκρασία και η μέση υγρασία ανά μέρα.
Επίσης, η βαθμονόμηση τους, η οποία γίνεται με βάση το διάγραμμα αξιολόγησης (Σχήμα
3.1) πραγματοποιείται, στο λογισμικό του R-Studio, δημιουργώντας έναν πίνακα ο οποίος περιέχει
τις τιμές των CIA και CID με βάση την θερμοκρασία και την υγρασία. Ο πίνακας αυτός,
κατασκευάστηκε ελέγχοντας κάθε πιθανό συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας σε ποια τιμή των
υποδεικτών αντιστοιχεί. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα, η κλίμακα του άξονα της θερμοκρασίας
είναι από τους -20oC έως τους 50oC και της σχετικής υγρασίας, η οποία αναπαριστάνεται με τις
καμπύλες, είναι από 10% έως 100%. Η τιμή των υποδεικτών για τη θερμοκρασία η οποία
κυμαίνεται από -20oC έως 0oC δεν επηρεάζεται από το ποσοστό της υγρασίας. Στις περιπτώσεις
αυτές, χρησιμοποιούνται οι εντολές ελέγχου. Έτσι, ο πίνακας θα περιέχει τις τιμές των υποδεικτών,
με τιμές τις θερμοκρασίας από 1oC έως 50oC και όλα τα ποσοστά της υγρασίας. Επομένως, ο
πίνακας έχει διαστάσεις 50 x 10, με τις γραμμές να αναπαριστούν τις τιμές της θερμοκρασίας και
με τις στήλες τις τιμές της υγρασίας. Για παράδειγμα, η 1η στήλη του πίνακα αποτελείται από τις
τιμές των υποδεικτών όταν η θερμοκρασία είναι από 1 oC έως 50oC και η υγρασία είναι 10% και η
1η γραμμή, όταν η θερμοκρασία είναι 1oC και η υγρασία από 10% έως 100%. Οι τιμές της
θερμοκρασίας άνω των 50TC αντιστοιχούνται σε 50TC και της υγρασίας άνω των 100 σε 100.

Ταχύτητα ανέμου
Για τις τιμές της ταχύτητας του ανέμου χρησιμοποιήθηκε το φιλτράρισμα των μη
διαθέσιμων μετρήσεων και η ομαδοποίηση ανά ημέρα όπως περιγράφηκαν προηγουμένως και
δημιουργήθηκε η χρονοσειρά της. Ακόμα, η ταξινόμηση του έγινε με συνθήκες ελέγχου με βάση
την κλίμακα αξιολόγησης του αφού πρώτα έγινε η μετατροπή της μονάδας μέτρησης της από μέτρα
ανά δευτερόλεπτο (m/s) (μονάδα μέτρησης από το σταθμό) σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h)
(κλίμακα του υποδείκτη) πολλαπλασιάζοντας με 3,6.

Βροχοπτώσεις
Ακριβώς η ίδια διαδικασία για το φιλτράρισμα των κενών και την ομαδοποίηση ανά ημέρα
χρησιμοποιήθηκε και στην κλιματική μεταβλητή της βροχόπτωσης. Έτσι, δημιουργήθηκε η
χρονοσειρά της και για τον υπολογισμό της έγινε η απαραίτητη ταξινόμηση με βάση της κλίμακας
της με συνθήκες ελέγχου.

Ηλιοφάνεια
Για τον υποδείκτη της ηλιοφάνειας απαιτείται ο υπολογισμός των ωρών που διαρκεί η
ηλιοφάνεια ανά ημέρα δηλαδή το χρόνο μεταξύ της στιγμής της ανατολής και τη στιγμή της δύσης
του ηλίου στην περιοχή. Το διάστημα της ημέρας κατά το οποίο ο Ήλιος δεν κρύβεται από τα
σύννεφα θα βρεθεί με την συνάρτηση “daylength” της γλώσσας προγραμματισμού R, [54]. Η
συνάρτηση αυτή παίρνει σαν ορίσματα το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και την επιθυμητή
ημέρα και επιστρέφει τις ώρες που διαρκεί η ημέρα (ανατολή μέχρι δύση) στη περιοχή αυτή.
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Κεφάλαιο 4 Παρουσίαση και Συζήτηση των
Αποτελεσμάτων
4.1 Συμπλήρωση των ελλειπουσών ημερών για τις κλιματικές μεταβλητές
Η συμπλήρωση των ελλειπουσών τιμών για τις χρονοσειρές προέκυψε από την ανάγκη του
ημερήσιου υπολογισμού του δείκτη TCI. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν ελλείψεις
καταγραφών σε κάποια σημεία των χρονοσειρών των κλιματικών μεταβλητών. Έλλειπαν
σποραδικές τιμές σε διαφορετικά σημεία διάφορων χρονοσειρών το οποίο καθιστούσε αδύνατο τον
υπολογισμό του δείκτη TCI για κάθε ημέρα του έτους.
Παρακάτω εμφανίζονται οι χρονοσειρές με τη συμπλήρωση των δεδομένων για τις
ελλείπουσες ημέρες, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του Εκθετικού Σταθμισμένου
Κινητού Μέσου Όρου (Exponential Weighted Moving Average). Χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές
στάθμισης οι οποίοι μειώνονται εκθετικά με μέγεθος παραθύρου τις 3 ημέρες. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι χρονοσειρές των κλιματικών μεταβλητών της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του
ανέμου και της βροχόπτωσης, οι οποίες απεικονίζονται για τα έτη 2018 και 2019 ανά εποχή ώστε
να είναι πιο εμφανείς στον αναγνώστη. Όπως φαίνεται και στα σχήματα που ακολουθούν η χρήση
των εκθετικών βαρών βοήθησε να δοθούν αληθοφανή αποτελέσματα στη συμπλήρωση κενών.
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Σχήμα 4.1: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της θερμοκρασίας με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2018. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.2: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της θερμοκρασίας με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.3: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της υγρασίας με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2018. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.4: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της υγρασίας με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.5: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της ταχύτητας ανέμου με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2018. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.6: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της ταχύτητας ανέμου με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.7: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της βροχόπτωσης με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2018. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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Σχήμα 4.8: Οι χρονοσειρές για την μεταβλητή της βροχόπτωσης με τη μέθοδο συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών για το έτος 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από
αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
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4.2 Τάσεις κλιματικών μεταβλητών

Σχήμα 4.9: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το χειμώνα του 2018.
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Σχήμα 4.10: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το χειμώνα του 2018.

Στη ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι τάσεις των κλιματικών μεταβλητών θερμοκρασίας,
υγρασίας, της ταχύτητας ανέμου, της βροχόπτωσης και των τιμών του δείκτη TCI, υπολογισμένες
με τη μέθοδο του Κινητού Μέσου Όρου με παράθυρο 3 ημερών. Για καλύτερη μελέτη, οι
χρονοσειρές έχουν χωριστεί ανά εποχή.
Οι τιμές του TCI για το χειμώνα του 2018 εμφανίζουν έντονη διακύμανση που κυμαίνεται
από 60-87 στην κλίμακα του δείκτη, βλ. Σχήμα 4.10. Στα μέσα του χειμώνα εμφανίζονται πολλές
ημέρες με χαμηλότερες τιμές του TCI (68-70, δηλαδή χαρακτηρίζονται ως ‘καλές’) που οφείλεται
στη χαμηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με βροχοπτώσεις που σημειώνονται εκείνες τις ημέρες, βλ.
Σχήμα 4.9.
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Σχήμα 4.11: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για την άνοιξη του 2018.
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Σχήμα 4.12: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για την άνοιξη του 2018.

Η άνοιξη του 2018 εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις με τιμές του δείκτη από 77-98 όπως
παρατηρείται στο Σχήμα 4.11. Τον πρώτο μήνα της εποχής οι τιμές του κυμαίνονται από 77-87 και
στη συνέχεια για τους υπόλοιπους μήνες της εποχής ο TCI εμφανίζει υψηλότερες τιμές 87-98
γεγονός που οφείλεται στην κλιμακωτή άνοδο της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την πτώση της
υγρασίας, βλ. Σχήμα 4.12.
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Σχήμα 4.13: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το καλοκαίρι του 2018.
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Σχήμα 4.14: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το καλοκαίρι του 2018.

Η διακύμανση των τιμών του δείκτη για το καλοκαίρι του 2018 είναι έντονες με τις τιμές
του να κυμαίνονται 65 έως 95 όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα 4.14. Στον πρώτο μήνα της
εποχής οι τιμές του χαρακτηρίζονται ‘εξαιρετικές’ (80-89) ενώ στη συνέχεια ο χαρακτηρισμός
κατεβαίνει σε ‘πολύ καλό’ (65-79) εξαιτίας της θερμοκρασίας (που φτάνει γύρω στους 28 οC) με
υψηλή υγρασία (65%-80%) και της χαμηλές τιμές της ταχύτητας ανέμου, βλ. Σχήμα 4.14. Στον
τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, οι τιμές του TCI χαρακτηρίζονται από ‘πολύ καλές’ έως
‘εξαιρετικές’ (70-85). Αυτή η άνοδος των πέντε μονάδων του δείκτη οφείλεται στην πτώση της
θερμοκρασίας, της υγρασίας και στην ύπαρξη ασθενών ανέμων που δημιουργούν το αίσθημα
δροσιάς.
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Σχήμα 4.15: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το φθινόπωρο του 2018.
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Σχήμα 4.16: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το φθινόπωρο του 2018.

Ο δείκτης TCI για το φθινόπωρο του 2018 εμφανίζει ως επί το πλείστον τιμές που
χαρακτηρίζονται από ‘εξαιρετικές’ έως ‘ιδανικές’ βλ. Σχήμα 4.16, λόγω της σταδιακής πτώσης της
θερμοκρασίας (από τους 26οC στους 18οC), χωρίς βροχοπτώσεις και μέτριους ανέμους, βλ. Σχήμα
4.16. Οι χαμηλότερες τιμές του εμφανίζονται στις αρχές και στα τέλη της εποχής, λόγω των
υψηλών τιμών της θερμοκρασίας και των έντονων βροχοπτώσεων (που ξεπέρασαν τα 2 mm)
αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.17: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το χειμώνα του 2019.
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Σχήμα 4.18: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το χειμώνα του 2019.

Το χειμώνα του 2019 ο δείκτης TCI κυμαίνεται από 60-85 με έντονες διακυμάνσεις. Στα
μέσα της εποχής, όπως δείχνει η Τάση, βλ. Σχήμα 4.18, υπάρχει ένα διάστημα ημερών όπου ο
δείκτης παίρνει τις χαμηλότερες τιμές του, γεγονός που οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις (οι
οποίες ξεπερνούν τα 2mm) σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας (γύρω στου 10οC).
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Σχήμα 4.19: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για την άνοιξη του 2019.
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Σχήμα 4.20: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για την άνοιξη του 2019.

Για την άνοιξη του 2019 παρατηρείται έντονη διακύμανση μέχρι τα μέσα της εποχής βλ.
Σχήμα 4.20, γεγονός που οφείλεται στο συνδυασμό των έντονων βροχοπτώσεων (που ξεπερνούν τα
3mm) και της υγρασίας (πάνω από 70%) και στις ριπές του ανέμου (που κυμαίνονται από 2 έως
7m/s), βλ. Σχήμα 4.19. Στους υπόλοιπους μήνες της εποχής, οι τιμές χαρακτηρίζονται ‘εξαιρετικές’
καθώς έχει άνοδο της θερμοκρασίας (από 18οC στους 22οC) και όχι ιδιαίτερες βροχοπτώσεις.
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Σχήμα 4.21: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το καλοκαίρι του 2019.
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Σχήμα 4.22: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το καλοκαίρι του 2019.

Ενώ στην αρχή του καλοκαιριού του 2019 παρουσιάζει ‘ιδανικές’ τιμές του δείκτη TCI, στη
συνέχεια εμφανίζει πτώση (‘πολύ καλές’) βλ. Σχήμα 4.22, λόγω της άνοδο της θερμοκρασίας σε
συνδυασμό με την υγρασία και της χαμηλής ταχύτητας ανέμου, βλ. Σχήμα 4.21. Στους υπόλοιπους
μήνες εμφανίζονται παροδικές αυξομοιώσεις που κυμαίνονται ανάμεσα στους χαρακτηρισμούς
‘πολύ καλές’ και ‘εξαιρετικές’.
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Σχήμα 4.23: Οι Τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για το φθινόπωρο του 2019.
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Σχήμα 4.24: Οι Τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το φθινόπωρο του 2019.

Οι τιμές του δείκτη για το φθινόπωρο του 2019 ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται
‘εξαιρετικές’ με εξαίρεση στις αρχές του δεύτερου μήνα της εποχής (Νοέμβριος) όπου λαμβάνει
τιμή 75 (‘πολύ καλό’) βλ. Σχήμα 4.24, λόγω των βροχοπτώσεων, των δυνατών ριπών ανέμου και
της υψηλής υγρασίας (75% - 80%), βλ. Σχήμα 4.23.
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4.2 Χρονοσειρές κλιματικών μεταβλητών
Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται οι ημερήσιες τιμές των κλιματικών μεταβλητών
από τα δεδομένα του Μ/Σ που βρίσκεται στο Κούλε για τη χρονική περίοδο 19/12/2017 έως
03/01/2020. Στις χρονοσειρές συμπληρώθηκαν οι μη διαθέσιμες μετρήσεις και οι ελλείπουσες
ημέρες.
Οι μέσες ημερήσιες τιμές της θερμοκρασίας για το έτος 2018, όπως φαίνεται από το Σχήμα
4.25, το χειμώνα είναι χαμηλές, με τις τιμές της να κυμαίνονται από 10 oC έως 18oC και με μέσο όρο
τους 14oC. Οι μέσες τιμές της αυξάνονται συνεχώς καθώς έρχεται η άνοιξη, φτάνοντας και τους
24,7oC με τη μέση τιμή, τους 19oC. Το καλοκαίρι έχει σχεδόν σταθερές τιμές (χωρίς κάποιες
σημαντικές διακυμάνσεις), με τιμές πάνω από 25 oC και μέση τιμή τους 26oC. Με τον ερχομό του
φθινοπώρου, οι μέσες τιμές της αρχίζουν να πέφτουν με αργό ρυθμό και να φτάνουν μέχρι τους
13oC. Το ίδιο προφίλ επαναλαμβάνεται για το έτος 2019, με σχεδόν ίδιες μέσες τιμές σε όλες τις
εποχές.

Σχήμα 4.25: Ημερήσιες μέσες τιμές της μέσης θερμοκρασίας.
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Στο Σχήμα 4.26 παρατίθενται τα αποτελέσματα για τις μέσες ημερήσιες τιμές υγρασίας. Το
83,3% των ημερών του 2018 έχουν υγρασία μεταξύ των 60% και 80%, το 13,2% αυτών έχουν από
40% έως 60% ενώ μόνο το 3,5% έχουν πάνω από 80% υγρασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό (88,3%)
των μετρήσεων του 2019 κυμαίνονται μεταξύ 60% και 80% υγρασίας, το 9,3% μεταξύ των 40%
και 60% υγρασίας, το 1,6% μεταξύ πάνω από 80% υγρασία ενώ το 0,8% κάτω από 40% υγρασία.

Σχήμα 4.26: Ημερήσιες μέσες τιμές της μέσης υγρασίας.
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Οι ημέρες του χειμώνα 2018 εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές της ταχύτητας του ανέμου, με
μερικές από αυτές να ξεπερνούν και τα 10km/h. Οι υπόλοιπες μέρες του έτους έχουν χαμηλότερες
τιμές, με τις περισσότερες κάτω των 5km/h. Οι μήνες Ιανουάριος, Απρίλιος και Μάιος του 2019
αποτελούνται από ημέρες με τις υψηλότερες τιμές της ταχύτητας του ανέμου, βλ. Σχήμα 4.27.

Σχήμα 4.27: Ημερήσιες τιμές της ταχύτητας του ανέμου
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Οι μήνες Νοέμβριος του 2018, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος του 2019 είναι οι
μήνες που έχουν τις υψηλότερες βροχοπτώσεις, με κάποιες μέρες αυτών να ξεπερνούν τα 3mm, βλ.
Σχήμα 4.28. Οι υπόλοιποι μήνες των δύο ετών έχουν ασθενείς βροχοπτώσεις, με τιμές κάτω των
0.5mm και με πολλές ημέρες με μηδενική βροχόπτωση.

Σχήμα 4.28: Ημερήσιες τιμές της βροχόπτωσης
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Οι ώρες ηλιοφάνειας για τη συγκεκριμένη περιοχή, για τα δύο έτη είναι πάνω από 10ώρες
για σχεδόν όλες τις μέρες, με μέση τιμή περίπου τις 12 ώρες, βλ. Σχήμα 4.29. Οι υψηλότερες τιμές
ηλιοφάνειας παρατηρούνται το μήνα Ιούνιο με αυτές να φτάνουν τις 14ώρες και 30λεπτά. Έπειτα
παρατηρείται πτώση των τιμών. Ενώ από αρχές Δεκέμβρη με μέσα Ιανουαρίου, η μεταβλητή έχει
τις χαμηλότερες τιμές της (ελάχιστο τις 9ώρες και 40λεπτά) με τον χειμώνα να έχει τις λιγότερες
ώρες ηλιοφάνειας (μέσο όρο στις 9ώρες και 30 λεπτά).

Σχήμα 4.29: Ημερήσιες τιμές της ηλιοφάνειας
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4.3 Αποτελέσματα του δείκτη TCI, με δεδομένα από το Μ/Σ του Κούλε
Στο Σχήμα 4.30, παρουσιάζονται οι ημερήσιες τιμές του TCI για όλους τους μήνες του 2018
και 2019 με δεδομένα από το μετεωρολογικό σταθμό του Κούλε.
Το έτος 2018 αποτελείται από ημέρες που χαρακτηρίζονται ως "καλές" μέχρι και
"εξαιρετικές" κλιματικές συνθήκες για τον τουρισμό σύμφωνα με τις πίνακα βαθμονόμησης του
δείκτη TCI. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη είναι 66 ("καλό") και η υψηλότερη 92 ("ιδανικό"). Πιο
συγκεκριμένα, οι μήνες της άνοιξης (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) και ο Οκτώβριος έχουν τις
καλύτερες κλιματικές συνθήκες για τον τουρισμό για το έτος 2018, με βάση τις βαθμολογίες του
δείκτη. Οι μήνες αυτοί, αποτελούνται από ημέρες που έχουν τιμές του δείκτη από 73 έως 92, οι
οποίες ανήκουν στις κατηγορίες "πολύ καλές", "εξαιρετικές" και "ιδανικές". Οι μήνες Ιανουάριος,
Ιούλιος και Δεκέμβριος έχουν τις λιγότερες "πολύ καλές" ημέρες, με τις περισσότερες να είναι
"καλές" και να έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες του έτους (66-70). Οι υπόλοιποι μήνες του
έτους χαρακτηρίζονται από "πολύ καλές" και μερικές μέρες αυτών "εξαιρετικές".
Από το Σχήμα 4.30 εξάγονται οι ακόλουθοι συγκεντρωτικοί πίνακες με τα ποσοστά
εμφάνισης των τιμών του δείκτη ΤCI. Παρουσιάζονται ανά εποχή για τα έτη 2018 και 2019.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.1, η άνοιξη έχει τα υψηλότερα ποσοστά στις καλύτερες
βαθμολογίες για το 2018. Οι περισσότερες τιμές (55,5%) του δείκτη ανήκουν στις "εξαιρετικές",
ενώ αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό στις "ιδανικές" συνθήκες (36,9%).
Το έτος 2019 έχει χαμηλότερο ποσοστό στις "ιδανικές" κλιματικές συνθήκες, αρκετά
μεγάλο ποσοστό στις "καλές" συνθήκες ενώ έχει και ένα μικρό ποσοστό στις "αποδεκτές" συνθήκες
(Πίνακας 4.2). Οι καλύτερες κλιματικές συνθήκες για τον τουρισμό το 2019 επικρατούν το
φθινόπωρο, με το 72,5% των ημερών του να είναι "εξαιρετικές" και το 25,3% "ιδανικές".

Έτος 2018
Βαθμολογία

Χειμώνας

Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

90-100

0%

36,9%

1,1%

27,5%

80-89

29,1%

55,5%

50%

61,5%

70-79

44,4%

7,6%

41,3%

8,8%

60-69

26,5%

0%

7,6%

2,2%

50-59

0%

0%

0%

0%

Πίνακας 4.1: Ποσοστά εμφάνισης των τιμών του TCI ανά εποχή για το έτος 2018.

Έτος 2019
Βαθμολογία

Χειμώνας

Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

90-100

0%

20,6%

10,9%

25,3%

80-89

20%

44,6%

52,2%

72,5%

70-79

40%

23,9%

33,7%

1,1%

60-69

36,7%

10,9%

3,2%

1,1%

50-59

3,3%

0%

0%

0%

Πίνακας 4.2: Ποσοστά εμφάνισης των τιμών του TCI ανά εποχή για το έτος 2019.
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Σχήμα 4.30: Ημερήσιες τιμές του TCI με δεδομένα από το σταθμό του Κούλε.
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Κεφάλαιο 5 Σχολιασμός και Συμπεράσματα
Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
λόγω της υψηλής συμμετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας. Η γνώση των κλιματικών συνθηκών μπορεί
να βελτιώσει και να σταθεροποιήσει τις συνθήκες για τον τουρισμό σε κάθε περιοχή. Η κλιματική
άνεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που βοηθούν τους τουρίστες να επιλέξουν τον
προορισμό τους. Σε αυτή την εργασία, εκτιμήθηκε η καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών
που επικρατούν στο Κούλε για να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του χώρου ως
κατάλληλου τουριστικού προορισμού, χρησιμοποιώντας το δείκτη TCI.
Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μεταβλητών (θερμοκρασίας, υγρασίας,
ταχύτητας ανέμου και βροχόπτωσης) και του δείκτη TCI ανά εποχή για τα δύο έτη υπολογίστηκαν
οι τάσεις για βοηθητικές χρονοσειρές. Κάθε χρονοσειρά δημιουργήθηκε από την ένωση των
μετρήσεων των αντίστοιχων μεταβλητών ανά εποχή για τα δύο έτη.
Από το Σχήμα 5.1, παρατηρείτε ότι την άνοιξη οι τιμές της θερμοκρασίας αυξάνονται για τις
δύο χρονοσειρές, με τις τιμές της θερμοκρασίας το 2018 να βρίσκονται πιο πάνω από το 2019,
παρουσιάζοντας όμως παρόμοια ταλάντωση. Για την υγρασία παρατηρείτε από το Σχήμα 5.2 ότι το
φθινόπωρο οι χρονοσειρές παρουσιάζουν το ίδιο εύρος τιμών. Το 2019 παρουσιάζει περισσότερες
διακυμάνσεις ενώ το 2018 είναι πιο ομαλές. Η ταχύτητα του ανέμου έχει πολλές παρόμοιες
διακυμάνσεις για τα δύο έτη, βλ. Σχήμα 5.3. Το χειμώνα έχει τις περισσότερες βροχοπτώσεις σε
σχέση με τις υπόλοιπες εποχές, βλ. Σχήμα 5.4. Τα έτη 2018 και 2019 έχουν παρόμοια ύψη βροχής,
με το 2019 να έχει έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα της εποχής.
Το εύρος τιμών του δείκτη TCI έχει παρόμοια διακύμανση για όλο το χειμώνα, με στα μέσα
της εποχής του 2019 να πέφτει λίγο πιο κάτω λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της πτώσης της
θερμοκρασίας, βλ. Σχήμα 5.5. Την άνοιξη, το 2019 εμφανίζει χαμηλότερες τιμές με εντονότερες
αυξομοιώσεις σε σχέση με το 2018 λόγω των βροχοπτώσεων και της χαμηλής θερμοκρασίας. Το
καλοκαίρι έχει παρόμοιες τιμές για τα δύο έτη, με τις υψηλότερες τιμές του δείκτη να
παρατηρούνται στις αρχές της εποχής. Το φθινόπωρο εμφανίζει εξαιρετικές τιμές για το δείκτη TCI
και για τα δύο έτη. Προς το τέλος της εποχής το 2018 έχει μικρή πτώση των τιμών λόγω των
βροχοπτώσεων και της εντονότερης ταχύτητας ανέμου την περίοδο αυτή.
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Σχήμα 5.1: Οι τάσεις της χρονοσειράς της θερμοκρασίας για το 2018 και 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω ανά
εποχή.
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Σχήμα 5.2: Οι τάσεις της χρονοσειράς της υγρασίας για το 2018 και 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω ανά
εποχή.
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Σχήμα 5.3: Οι τάσεις της χρονοσειράς της ταχύτητας ανέμου για το 2018 και 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω ανά
εποχή.
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Σχήμα 5.4: Οι τάσεις της χρονοσειράς της βροχόπτωσης για το 2018 και 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα
κάτω ανά εποχή.
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Σχήμα 5.5: Οι τάσεις της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη TCI για το 2018 και 2019. Παρατίθενται ανά εποχή, με σειρά από αριστερά προς δεξιά και από
πάνω προς τα κάτω ανά εποχή.
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Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη της παρούσας εργασίας είναι:
•

Οι τιμές του δείκτη TCI των "οριακών", "ανεπιθύμητων", "αρκετά ανεπιθύμητων",
"εξαιρετικά ανεπιθύμητων" καθώς και των "αδύνατων" καιρικών συνθηκών για τον
τουρισμό απουσιάζουν για το Κούλε.

•

Στην περιοχή μελέτης, οι τιμές του TCI δείχνουν μια "πολύ καλή" κλιματική κατάσταση για
τον τουρισμό.

•

Ο χαρακτηρισμός "καλός" αποτελεί ένα κάτω φράγμα για τις τιμές του δείκτη TCI, με μια
μικρή εξαίρεση για την εποχή του 2019 όπου εμφανίζει στο 3,3% των ημερών της
"αποδεκτές" τιμές.

•

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη, για το έτος 2018 η άνοιξη έχει τις περισσότερες
τιμές της (36,9%) να ανήκουν στην "ιδανική" κλιματική κατάσταση για τον τουρισμό. Για
το έτος 2019, οι καλύτερες κλιματικές συνθήκες για τον τουρισμό επικρατούν το
φθινόπωρο, με το 25,3 % των ημερών του να είναι "ιδανικές".

Αυτή η ερευνητική εργασία με την εκτίμηση της καταλληλότητας των κλιματικών συνθηκών για
τον τουρισμό, προσφέρει μια εικόνα για τα έτη 2018 και 2019.
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