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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εγκατάσταση ωκεανογραφικού, 

παλιρροιογραφικού & 

μετεωρολογικού σταθμού στα 

πλαίσια του Ευρωπαικού έργου 

"TRITON", "Ελλάδα - Ιταλία 

2014-2020"

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαικού

προγράμματος TRITON – (Development of management

Tools and directives for immediate protection of bIodiversity

in coastal areas affected by sea erosion and establishment

of appropriate environmental control systems) που

εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία

2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και από Εθνικούς Πόρους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων,

συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου. Οι

υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο

Πατρών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Από την Ιταλία, η Περιφέρεια Απουλίας

(επικεφαλής) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την

Κλιματική Αλλαγή.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη εργαλείων

διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της

βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται

από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων

περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου.

Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν στον Ν. Αχαΐας και

Ηλείας δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, δύο παλιρροιογραφικοί

σταθμοί και ένας κυματογράφος (ωκεανογραφικός σταθμός).

Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν στα λιμάνια Πατρών και

Κυλλήνης ανά ζευγάρι δηλαδή, ένας παλιρροιογράφος και

ένας μετεωρολογικός σταθμός αντίστοιχα. Ο

ωκεανογραφικός σταθμός ποντίστηκε στη θαλάσσια περιοχή

βορειοδυτικά του ρέματος Γλαύκου.

Υπόβαθρο
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Ιστός παλιρροιογράφου: Ο προσφερόμενος φορέας αποτελεί

κατασκευή της εταιρίας METRICA AE και έχει χρησιμοποιηθεί σε

παρόμοια έργα με αποδεδειγμένη ομαλή λειτουργία για χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών.

Τα κύρια μέρη της διάταξης στήριξης των αισθητηρίων είναι:

▪ Ενιαίος Σωληνωτός ιστός από γαλβανισμένο χάλυβα, ύψους 2.5

μέτρων και πάχους 3mm. Ο ιστός του φορέα φέρει διαμόρφωση

για τοποθέτηση ερμαρίου προστασίας & φωτοβολταϊκού πάνελ.

▪ Πρόβολος κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα

διαστάσεων 100mmx100mmx3mm και επαρκούς μήκους 2,5 m.

▪ Δοκό από γαλβανισμένο χάλυβα (κινητή Αντηρίδα) 30 cm από

την άκρη του προβόλου προς τη πλευρά της θάλασσας και με 45

μοίρες κλίσης, που καταλήγει στο σωλήνα σε ύψος 125 cm από

το έδαφος και έχει σχεδιαστεί για την εξασφάλιση της

σταθερότητας του προβόλου αλλά και των μετρήσεων.

Αισθητήρας Στάθμης OTT RLS - όργανο για συνεχή μέτρηση της

στάθμης του νερού με χρήση υπερήχων

Καταγραφική Μονάδα OTT NetDL

Σύστημα Τροφοδοσίας που αποτελείται από τα εξής επιμέρους

συστήματα:

• Πολυκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 12V-20W

• ρυθμιστής φόρτισης μπαταρίας 

• Μπαταρία 12V, 9Αh 

Ερμάριο προστασίας

Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα

αισθητήρων και κατάλληλο μεταλλικό στύλο/ιστό για την ορθή

εγκατάσταση του. Οι αισθητήρες που συμπεριλαμβάνει κάθε

μονάδα είναι: βροχόμετρο, αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης,

θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και

ανεμόμετρο. Επίσης οι κονσόλες διαθέτουν ενσωματωμένο

αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας για την ένδειξη των

παραμέτρων της κονσόλας. Οι σταθμοί είναι πλήρως

αυτόματοι χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκού πάνελ.

Λογισμικό Meteoview2

Μετεωρολογικοί σταθμοί (2)

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.

Παλιρροιογραφικοί σταθμοί (2)

Κυματογράφος Bares v2.0 : Πρόκειται για έναν αξιόπιστο και

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης αισθητήρα μέτρησης κυμάτων,

με καταγραφικό, με αποθήκευση για περισσότερα από 7 χρόνια

δεδομένων, ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας με δυνατότητα 3G

σύνδεσης, GPS positioning και μητρική πλακέτα που επιτρέπει την

επεξεργασία δεδομένων για την παράδοση απλών, επεξεργασμένων

δεδομένων.

Επιφανειακός πλωτήρας Corrilla Marine EM1750 εξοπλισμένος

με ηλιακά πάνελ για πλήρη ενεργειακή αυτονομία του συστήματος.

Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως σύστημα τροφοδοσίας

και προστασίας για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του

κυματογράφου Bares v2.0. Ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός

εξοπλισμός φιλοξενείται εντός στεγανού αποθηκευτικού χώρου στο

εσωτερικό του πλωτήρα.

Κυματογράφος (Ωκεανογραφικός σταθμός)


