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ΕΛΚΕΘΕ ΡΟΔΟΥ

Εγκατάσταση υποβρύχιου 

ωκεανογραφικού σταθμού στη 

Νήσο Στρογγυλή

Το έργο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ελληνικού

Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών – τμήμα Ρόδου - και της

Εταιρείας Bluetopia που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία

καταδυτικών πάρκων στην περιοχή της Ρόδου. Το δίκτυο

τηλεμετρικής παρακολούθησης ποιοτικών και

ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών έχει στόχο:

▪ την άμεση παρακολούθηση και προστασία των 

θαλάσσιων σωμάτων στην Δυτική περιοχή της Ρόδου

▪ τις επεμβάσεις σε περιβαλλοντικές κρίσεις 

(φυτοπλαγκτονικές εξάρσεις, καταγραφή φυσικών 

καταστροφών) 

▪ συμβολή στην πολιτική προστασία π.χ. σε περίπτωση 

πλημμυρικών φαινομένων

▪ υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών 

πάρκων και υποβρύχιων τουριστικών διαδρομών

Υπόβαθρο

▪ Απομακρυσμένη παρακολούθηση ποιοτικών και 

ωκεανογραφικών παραμέτρων 

▪ Τηλεματική μεταδόση δεδομένων σε 24h , σε πραγματικό 

χρόνο καταγραφή αποστολή και μέτρηση

▪ Αυτονομία ενεργειακή με χρήση ηλιακών πάνελ

Απαιτήσεις Εφαρμογής

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής

Ρόδου κοντά στο νησί της Μεγίστης και καταγράφει ταχύτητα

και διεύθυνση ρευμάτων, ύψος και διεύθυνση κυμάτων και

γενικότερα, το θαλάσσιο προφίλ της περιοχής μελέτης.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να έχουμε μέτρηση και

παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών για τη

χλωροφύλλη, τη θολότητα του νερού, την αλατότητα, την

αγωγιμότητα, το διαλυμένο οξυγόνο και το βάθος της

μέτρησης που κάνει κάθε φορά. Το σύστημα μεταδίδει τις

μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στο διαδικτυακό λογισμικό

Meteoview2 και αποτελείται από:

a) Ηχοβολιστικό σύστημα τεσσάρων δεσμίδων Nortek

AWAC AST ποντισμένο στον πυθμένα της θάλασσας σε

βάθος 50 μέτρα στην περιοχή μελέτης με δυνατότητα

εκπομπής / λήψης ήχου 600kHz για:

▪ καταγραφή τρισδιάστατων ρευμάτων (προφίλ u , v ,w

ταχυτήτων ) σε διακριτά στρώματα πάχους 2,5 μ καθ' όλη

την υπερκείμενη υδάτινη στήλη

▪ καταγραφή των κυματικών χαρακτηριστικών (ύψος

κύματος, περίοδος και διεύθυνση διάδοσης)

▪ Καταγραφή της μεταβολής της παλιρροιακής στάθμης

▪ εκτίμηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών

υλών (mg/l) σε διακριτά στρώματα καθ' όλη την

υπερκείμενη υδάτινη στήλη

Η Εφαρμογή
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e) Καλώδιο υψηλής αντοχής για μεταφορά δεδομένων από το

ηχοβολιστικό σύστημα στο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων

(datalogger) το οποίο είναι τοποθετημένο στον επιφανειακό

πλωτήρα

c) Επιφανειακό πλωτήρα Mobilis DB 500 εξοπλισμένο με 

ηλιακά πάνελ για πλήρη ενεργειακή τροφοδόσία του 

συστήματος

Λογισμικό διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων. Οι

χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των εγκατεστημένων

σταθμών μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας Η/Υ, tablet,

iPad ή smart phone ή δέχονται ενημερώσεις για τυχόν

συμβάντα μέσω email. Η παρατήρηση δεδομένων σε

πραγματικό χρόνο, η συλλογή και η προβολή τους από

εγκατεστημένα δίκτυα ωκεανογραφικών, μετεωρολογικών

ή/και υδρολογικών σταθμών – οργάνων αποτελούν κάποιες

από τις βασικές δυνατότητες του Meteoview2.

Λογισμικό Meteoview2

d) Σύστημα ασφαλούς αγκύρωσης του πλωτήρα 

αποτελούμενο από 2 αγκύρια

f) Σύστημα αποθήκευσης και τηλεμεταδότης δεδομένων (GPRS

modem) σε πραγματικό χρόνο από τον ωκεανογραφικό σταθμό σε

κεντρικό server (Meteoview2) που λαμβάνει, καταχωρεί

επεξεργάζεται και απεικονίζει τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.

b) Σύστημα ποιοτικών χαρακτηριστικών παραμέτρων SAIV 

SD208  για μετρήσεις αλατότητας, αγωγιμότητας, 

θερμοκρασίας νερού, βάθους μέτρησης, διαλυμένου οξυγόνου 

χλωροφύλλης και θολότητας


