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Περίληψη 
Υπολογίζεται η χαρακτηριστική ταχύτητα του ανέμου, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ανεμοφορτίσε-
ως (Ευρωκώδικας 1, μέρος 2-4). Χρησιμοποιούνται στοιχεία από 31 
μετεωρολογικούς σταθμούς της Ε.Μ.Υ με μέση διάρκεια  παρατη-
ρήσεων 40 έτη. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής συγκρίνονται 
με αποτελέσματα προγενέστερων εργασιών. Προτείνεται ο χωρισμός 
της χώρας σε ζώνες και οι  αντίστοιχες ταχύτητες. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει γίνει μια πολύ συ-
στηματική προσπάθεια για τη σύνταξη κανονισμών υπολο-
γισμού τεχνικών έργων. Ενδεικτικώς αναφέρονται: ο Κανο-
νισμός Σκυροδέματος [1], ο Αντισεισμικός Κανονισμός [2], 
οι Κανονισμοί Τεχνολογίας Σκυροδέματος [3] και Χάλυβα 
[4], η Εγκύκλιος Ε39 για την αντισεισμική μελέτη των γε-
φυρών [5] κ.λπ.. Εξάλλου, οι Ευρωκώδικες συμπληρώνουν 
πολλά από τα κενά των Ελληνικών Κανονισμών και, μέσω 
των Εθνικών Κειμένων Εφαρμογής (National Application 
Document, NAD), ισχύουν παράλληλα και εναλλακτικά 
προς τους Ελληνικούς Κανονισμούς (μέχρι σήμερα έχει εκ-
δοθεί Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής μόνο για τον Ευρωκώδικα 
3 που αναφέρεται στις μεταλλικές κατασκευές). Οι Ευρω-
κώδικες καλύπτουν τόσο τις δράσεις (Ευρωκώδικες 1 και 8) 
όσο και τα υλικά (Ευρωκώδικες 2 έως 7 και Ευρωκώδικας 
9). ΄Ηδη οι Ευρωκώδικες βρίσκονται σε στάδιο μετεξέλιξης: 
από «Πειραματικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ENV) πρόκειται 
να γίνουν «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΝ).

Ειδικώς όσον αφορά τη δράση του ανέμου, η Ελλάδα 
δεν διαθέτει δικό της κανονισμό ανεμοφορτίσεως. Μέχρι 
σήμερα η δράση του ανέμου στην Ελλάδα υπολογίζεται από 
το αντίστοιχο Γερμανικό Πρότυπο DIN 1055 [6]. Μια πα-
λαιότερη προσπάθεια, στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ, για τη σύντα-
ξη Ελληνικού Προτύπου παρέμεινε σε επίπεδο προσχεδίου 
χωρίς ποτέ να τεθεί σε ισχύ [7].  Για τις ανάγκες εκείνου του 
προσχεδίου είχε πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα [8], στην 
οποία είχαν υπολογισθεί οι χαρακτηριστικές τιμές της ταχύ-
τητας του ανέμου και είχαν συνταχθεί χάρτες «ίσων ταχυτή-
των». Τα δεδομένα, στα οποία είχε βασισθεί η εργασία [8], 
ήταν δύο κατηγοριών: τα ποσοτικά δεδομένα (μετρήσεις σε 
m/s ή σε μίλια ανά ώρα)  και τα ποιοτικά δεδομένα (μετρή-
σεις σε Beaufort1). Τα ποσοτικά δεδομένα ήταν περιορισμέ-

να: αφορούσαν τις μέγιστες ετήσιες ταχύτητες του ανέμου 
(σε μίλια ανά ώρα) από 24 σταθμούς με μέση διάρκεια πα-
ρατηρήσεων 13 έτη ανά σταθμό. Για τον εμπλουτισμό των 
στοιχείων αυτών είχαν χρησιμοποιηθεί επίσης και ποιοτικά 
δεδομένα από άλλους 82 σταθμούς με μέση διάρκεια παρα-
τηρήσεων 23 έτη ανά σταθμό. Η μεθοδολογία, που είχε ακο-
λουθηθεί στην εργασία [8], ήταν να επιλεγεί η μορφή των 
καμπυλών «ίσων ταχυτήτων» από τα πολυάριθμα ποιοτικά 
δεδομένα, ενώ η βαθμονόμηση των καμπυλών να προκύψει 
από τα ακριβέστερα, αλλά ολιγότερα σε πλήθος, ποσοτικά 
δεδομένα. Η εργασία [8] κατέληγε σε χάρτες με καμπύλες 
ίσων ταχυτήτων και διάφορες περιόδους επαναφοράς (βλ. 
σχήμα 1). Από την εργασία [8] προέκυπτε ότι η  χαρακτηρι-
στική ταχύτητα του ανέμου με περίοδο επαναφοράς 50 έτη 
θα μπορούσε να ληφθεί ως εξής:
1. Νησιά και παράλια
 (μέχρι 10km από τη θάλασσα): 36m/s
2. Υπόλοιπη χώρα: 30m/s

Σχήμα 1: Χάρτης ίσων ταχυτήτων με περίοδο επαναφοράς 50 έτη 
(από την εργασία [8]).

Figure 1: Map of equal wind velocities with return period of 50 
years (from  [8]).
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Οι τιμές αυτές αντιστοιχούσαν σε μια συντηρητική 
εκτίμηση, η οποία οφειλόταν στο περιορισμένο πλήθος των 
ποσοτικών δεδομένων (περιορισμένη κάλυψη της χώρας 
από μετεωρολογικούς σταθμούς και μικρός αριθμός ετών 
παρατηρήσεων) καθώς και στην ποιότητα των δεδομένων 
(πλημμελείς παρατηρήσεις, αντιφατικά δεδομένα, αμφιβο-
λίες σχετικά με τη θέση των οργάνων κ.λπ.). ΄Ετσι η τιμή 
για τα νησιά και τα παράλια είχε προκύψει από τους δύο 
σταθμούς των Κυθήρων και της Σκύρου.

Οι παραπάνω τιμές της ταχύτητας του ανέμου, εκτός από 
το προσχέδιο του ΕΛΟΤ, έχουν προταθεί επίσης για χρήση 
στον Ευρωκώδικα 1, Τμήμα 2-4 [9]. Εν όψει όμως: α) της με-
τεξελίξεως του  Ευρωκώδικα 1, Τμήμα 2-4 από Πειραματικό 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ENV) σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN) 
και β) της συλλογής περισσοτέρων ποσοτικών δεδομένων 
από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αποφασίσθηκε 
ο εκ νέου υπολογισμός της χαρακτηριστικής ταχύτητας του 
ανέμου από το σύνολο των διατιθεμένων  ποσοτικών στοι-
χείων. Παράλληλα, για την επεξεργασία των δεδομένων του 
ανέμου ακολουθήθηκε διαδικασία ανάλογη με εκείνη που 
ακολουθήθηκε και για την επεξεργασία των δεδομένων του 
χιονιού [12], ώστε να είναι ενιαία η επεξεργασία των μετεω-
ρολογικών δεδομένων.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται περιληπτικώς οι 
βασικές αρχές υπολογισμού της δράσεως του ανέμου με 
βάση το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Προτύπου [10] (το οποίο 
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη), στη συνέχεια παρουσιάζεται 
το πιθανοτικό προσομοίωμα της ταχύτητας του ανέμου και 
οι μέθοδοι επεξεργασίας των μεγίστων ετησίων τιμών (κε-
φάλαιο 4) και, τέλος, παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές 
ταχύτητες με περιόδους επαναφοράς 50 και 100 έτη, οι 
οποίες και συγκρίνονται με αποτελέσματα προγενεστέρων 
εργασιών (κεφάλαιο 5).

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

v (z,t): ����µ���� �������� ���µ��
vm(z)   :       µ��� �������� ���µ�� �� ������� ������µ�

10 min
vm,II,10 : � µ��� �������� ���µ�� �� �������

������µ� 10min, �� ������ ����������
���������� �� ��� �� ���� 10m ��� ��
������.

vb: �����µ������� ��� vm,II,10

vk: �������������� �������� ���µ�� µ� �������
���������� k ���

v50,v100: ��������������� ��������� ���µ�� µ�
��������� ���������� 50 ��� 100 ���
����������

�v(z,t):       ���µ������ ��� ���������� ��� �����µ����
���� ��� ��� µ��� ��������

z: ���� ��� �� ���������� ������ (m)
�, ��� �: ����������� ������µ���� ��� ��� ���������

��� ������� ��µ���� µ� ��� �������� ��µ�
(������� 1�)

kt, z�, zmin ����������� ������µ���� ��� ��� ���������
��� ������� ��µ���� µ� ��� �������µ���
��µ� (������� 1�)

qb: ������ ����� ���µ��
qp: ����� ���µ��
�: � ��������� ��� ���� (1,25 Kg/m3 �� ���µ�-

������ 15� C ��� ��µ��������� ����� 1 atm)
ce(z): ����������� �������
cr(z): ����������� ����������
ct(z): ����������� ������������ ���µ�������
kP: ����������� ���µ�� � ������ ��µ�������

���� µ� 3.5
 Iv(z): ����µ����� ��� ������� ��� ������ ���

���������µ��
 cp: ����������� ������� ������� µ� ��

���µ� ��� ����������
w: ������ ������� ����� ���� �� µ�� ���������
P[.] :               ���������� ��� ��������� [.]
�: �������� ����������
u,c: ����µ����� ��� ������µ�� Gumbel

3. H ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2-42

Η δράση του ανέμου στις κατασκευές έργων πολιτικού 
μηχανικού κατατάσσεται στις ελεύθερες μεταβλητές δρά-
σεις και εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα v του ανέμου 
σε ελεύθερο και ανεμπόδιστο πεδίο. 

Η ταχύτητα του ανέμου παρουσιάζει διακυμάνσεις συ-
ναρτήσει του χρόνου. Για τις συνήθεις περιπτώσεις και για 
μικρά χρονικά διαστήματα (π.χ. για διαστήματα από 10min 
έως 1h) η μέση ταχύτητα του ανέμου μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δεν αλλάζει διεύθυνση και παραμένει σταθερή για ένα δε-
δομένο ύψος z από την επιφάνεια του εδάφους. Η στιγμιαία 
ταχύτητα v εκφράζεται ως άθροισμα της σταθερής μέσης 
ταχύτητας vm και της ανεμορριπής Δv, η οποία εκφράζει τη 
διακύμανση γύρω από τη μέση τιμή (σχέση 3.1):
v(z,t)=vm(z)+Δv(z,t)                                              (3.1)

Η μέση ταχύτητα μεταβάλλεται καθ’ ύψος και η μετα-
βολή αυτή εξαρτάται από την τραχύτητα του περιβάλλοντος 
εδάφους. Για τη μεταβολή αυτή έχουν προταθεί δύο νόμοι: ο 
εκθετικός νόμος από τον Davenport και ο λογαριθμικός νό-
μος από τον Ευρωκώδικα. Κατά τον Davenport [11] η μέση 
ταχύτητα μεταβάλλεται καθ’ ύψος κατά εκθετικό νόμο, της 
μορφής:
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 (3.2)
όπου:
vm,II,10 � µ��� �������� ���µ�� �� �������

������µ� 10min, �� ������ ����������
���������� �� ��� �� ���� 10m ��� ��
������.

�, ��� � ����������� ������µ���� ��� ���
��������� ��� ������� (������� 1�).

z ���� ��� �� ���������� ������  (�� m).

Κατά τον Ευρωκώδικα, η μέση ταχύτητα μεταβάλλεται καθ’ 
ύψος κατά λογαριθμικό νόμο, της μορφής: 
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 (3.3)
όπου:
kt, zο, zmin συντελεστές εξαρτώμενοι από την τραχύτητα του 
εδάφους (πίνακας 1β).
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν, για λόγους συγκρί-
σεως και ελέγχου της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων, 
αμφότερες οι σχέσεις. Οι προκύπτουσες διαφορές σχολιάζο-
νται στα αποτελέσματα (παράγραφος  5.1)
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Σχήμα 2: Διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου συναρτήσει του 
χρόνου.

Figure 2: Wind velocity variation with time.

Πίνακας 1α: Ορισμός της κατηγορίας τραχύτητας. 
Table 1α: Definition of roughness categories. 

���������
����������

���������

� �������, ��µ��� µ� µ����
������ ����������� 5km.

I� ������� ������� µ�
µ�µ���µ��� �µ�����,
�������� �������µ���.

II� ��������� �������� µ�
µ�µ���µ��� �µ�����, ������
�������, ���µ�� �.��.

IV ��������� � ���µ��������
��������, ����.

V ������ µ������ ������.

Πίνακας 1β: Συντελεστές μεταβολής της μέσης ταχύτητας καθ’ ύψος 
(σχέσεις (3.2) και (3.3)), συναρτήσει της κατηγορίας τρα-
χύτητας του εδάφους.

Table 1β: Terrain parameters (eq. (3.2) and (3.3)).
�����������

��������� ��µ��,
����� (3.2)

����������� �������µ����
��µ��, ����� (3.3)

����-
�����
�����-
����� � � z0 (m) kt zmin (m)

� 0.10 1.30 0.005 0.161 0.2
I� 0.15 1.00 0.05 0.189 0.9
II� 0.20 0.85 0.20 0.208 2.2
IV 0.25 0.67 0.5 0.222 4.6
V 0.35 0.47 1 0.233 7.7

Η ανάσχεση της ροής του αέρα έχει ως συνέπεια την 
ανάπτυξη πιέσεως σε μια επιφάνεια κάθετη στη διεύθυνση 
ροής του ανέμου. Κατά τον Ευρωκώδικα η βασική πίεση qb 
δίνεται από τη σχέση:

2
b�v2

1qb �
 (3.4)

όπου: 

�: � ��������� ��� ���� (1.25kg/m3 �� ���µ�������
15�C ��� ��µ��������� ����� 1atm), ���

 vb: � ������ �������� ��� ���µ��, �� ����� 10min, �
����� µ������� �� ���� 10m, �� ������� ������
���������� ���������� ��. ������, ��µ���� µ�
��� ��µ�����µ� ��� ������� 3.2 ��� 3.3 �����:
vb=vm,II,10. ��� ������ ��������� �� ��µ���������
��� �������� �� vb.

Από την πίεση αναφοράς υπολογίζεται η πίεση αιχμής qp 
από τη σχέση:

)z(cq)z(q ebp �
 (3.5)



66 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2   2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2   2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2 67

όπου:

ce(z): ����������� ������� � ������ ��������� ��� ��
���� z  ��� �� ������, ��� ��������� ��� ���
���������� ��� ������� ����� ��� ��� ���
������ ��� ���������µ��. � �����������
������� ������� ��� �� �����:                   

� �)z(Ik21)z(c)z(cc vp
2
t

2
re ����

 (3.6)
όπου:
Iv(z): �������� ��� ������ ��� ���������µ�� ���
������� ��� �� �����:

  

��
�

�
��
�

�
�

0
t

v

z
zln)z(c

1)z(I

για z≥zmin  (3.7α)
Iv(z)=Iv(zmin)                      για z<zmin. (3.7β) 

cr(z): ����� � ����������� ���������� (��. ������� (3.3)).
ct(z): ����� � ����������� ������������ ���µ�������,

� ������ ��µ����� ����� ��� �����µ��� �����
Venturi. ��� ������� ������ ����� ct(z)=1, ��� µ�
������� �����, ��µ�� ��� ct(z) �������� ����
���������� [10].

kP: ����������� ���µ�� � ������ ��µ������� ���� µ�
3.5.

Η οιονεί στατική πίεση πάνω σε μια επιφάνεια υπολογί-
ζεται από το γινόμενο της πίεσης αιχμής με τον συντελεστή 
πιέσεως cp:
w=cp*qp(z) (3.8)
Οι συντελεστές πιέσεως δίνονται από πίνακες ανάλογα με το 
σχήμα της κατασκευής.

Από τα προηγούμενα είναι λοιπόν σαφές ότι καθοριστι-
κή παράμετρος για τη δράση του ανέμου είναι η βασική 
ταχύτητά του. Η ταχύτητα αυτή είναι τυχαία μεταβλητή και 
έτσι δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα η τιμή που θα 
λάβει στο μέλλον. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να 
εκτιμηθεί η ταχύτητα με μια επιθυμητή περίοδο επαναφο-
ράς. Στον Ευρωκώδικα 1, όπως και στους περισσότερους 
κανονισμούς, για τη δράση του ανέμου λαμβάνεται υπόψη 
η ταχύτητα με περίοδο επαναφοράς 50 έτη (η οποία έχει 
πιθανότητα υπερβάσεως περίπου 0.02 ανά έτος). Η μεθοδο-
λογία εκτιμήσεως της βασικής ταχύτητας περιγράφεται στην 
επόμενη παράγραφο.

4. ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ - 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι δράσεις επί των κατασκευών προσομοιώνονται συ-
νήθως πιθανοτικώς. ΄Οπως και με άλλες δράσεις (χιόνι, 
σεισμός, θερμοκρασία κ.λπ.), η  δράση του ανέμου μεταβάλ-

λεται συναρτήσει του χρόνου αλλά και του χώρου. Στην πα-
ρούσα εργασία οι δύο αυτές παράμετροι (χώρος και χρόνος) 
εξετάζονται χωριστά. Κατ’ αρχάς εξετάζεται η μεταβολή της 
ταχύτητας του ανέμου στους μετεωρολογικούς σταθμούς 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ) συναρτή-
σει του χώρου και στη συνέχεια συναρτήσει του χρόνου. 

Ειδικότερα ως προς τον χώρο, η ταχύτητα του ανέμου 
εξαρτάται από την τραχύτητα της περιοχής στην οποία είναι 
τοποθετημένο το ανεμόμετρο, από το ύψος στο οποίο είναι 
τοποθετημένο το ανεμόμετρο και τέλος, από τη γεωγραφι-
κή περιοχή του σταθμού. Προκειμένου οι ταχύτητες του 
ανέμου να είναι συγκρίσιμες από μια περιοχή σε μια άλλη, 
πρέπει οι συνθήκες τραχύτητας και το ύψος, στο οποίο είναι 
τοποθετημένο το ανεμόμετρο, να είναι ίδια. ΄Ετσι, σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (W.M.O) τα 
ανεμόμετρα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές κατηγορίας 
τραχύτητας ΙΙ και σε ύψος 10m από το έδαφος. Τα δεδομέ-
να της εργασίας αυτής προέρχονται από 31  σταθμούς της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατανεμημένους στον 
ελληνικό χώρο, με μέσο όρο ετών παρατηρήσεων 40 έτη. 

΄Ολοι οι σταθμοί βρίσκονται σε περιοχές με κατηγο-
ρία τραχύτητας ΙΙ. Στους περισσότερους σταθμούς, όμως, 
το ανεμόμετρο δεν είναι τοποθετημένο σε ύψος 10m από 
το έδαφος. Σε όσους σταθμούς συνέβαινε αυτό, πριν από 
οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων, έγινε αναγωγή 
των ταχυτήτων σε ύψος 10m, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 
του Ευρωκώδικα (σχέσεις  (3.3)). Για λόγους συγκρίσεως 
και ελέγχου της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων χρησιμο-
ποιήθηκε και η σχέση του Davenport (σχέση (3.2)). 

Η επίδραση του χρόνου στην εκτίμηση της βασικής 
ταχύτητας λαμβάνεται υπόψη με τεχνικές ακραίων τιμών 
επί των παρατηρήσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι ανάλογη με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον 
υπολογισμό της δράσεως του χιονιού στις κατασκευές για 
χρήση στον αντίστοιχο Ευρωκώδικα [12], [13]. Η εμφάνι-
ση μιας μετεωρολογικής διαταραχής, η διάρκειά της και η 
ένταση του ανέμου έχουν έναν τυχαίο χαρακτήρα. ΄Ετσι, 
για την ακριβή περιγραφή απαιτείται η χρήση στοχαστικών 
ανελίξεων. ΄Ομως, σύμφωνα με τη λογική των Ευρωκωδί-
κων (οριακές καταστάσεις αστοχίας) για την περιγραφή της 
δράσεως του ανέμου απαιτούνται εκείνες οι μέγιστες ταχύ-
τητες του ανέμου που έχουν περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. 
Επειδή οι μέγιστες ετήσιες τιμές μπορούν να θεωρηθούν ως 
πιθανοτικώς ανεξάρτητες μεταβλητές, η περίοδος επαναφο-
ράς αυτομάτως ορίζει την πιθανότητα p  της μη υπερβάσεως 
κατά τη διάρκεια ενός έτους:
 p=1-1/T=1-1/50=0.98 (4.1)

΄Ετσι η χαρακτηριστική τιμή ορίζεται ως το ποσοστιμό-
ριο 98%.

Σε κάθε σταθμό διατίθενται οι μέγιστες μηνιαίες ταχύτη-
τες του ανέμου. Από τις 12 τιμές κάθε έτους λαμβάνεται η 
μέγιστη. Σχηματίζεται έτσι ένα δείγμα από «n» τιμές, όπου 
«n» ο αριθμός των ετών παρατηρήσεων για τον εξεταζόμενο 
σταθμό. Η χαρακτηριστική ταχύτητα του ανέμου, που θα 
εκτιμηθεί σε κάθε σταθμό, εξαρτάται από την επιλογή της 
συναρτήσεως κατανομής που θεωρείται ότι προσαρμόζεται 
καλλίτερα στο δείγμα των μεγίστων ετησίων τιμών του εξε-
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ταζομένου σταθμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται 
διάφορες κατανομές για τα μέγιστα των κλιματικών φαινο-
μένων. Στις Η.Π.Α [14] προτείνεται η λογαριθμοκανονική 
κατανομή.  Στη Γερμανία [15], παρ’ όλο που η κατανομή 
Γάμα  προσαρμόζεται καλλίτερα στους περισσότερους 
σταθμούς, οι Bachmann et al. [16] προτείνουν τη χρήση της 
κατανομής Gumbel, επειδή η κατανομή Gumbel είναι η ασυ-
μπτωτική κατανομή ακροτάτων της κατανομής Γάμα.  Στην 
Ιαπωνία [17] θεωρείται ότι οι κατανομές ακροτάτων τύπου 
Ι (Gumbel) και τύπου ΙΙΙ καθώς και η λογαριθμοκανονική 
προσαρμόζονται ικανοποιητικά στα δεδομένα της χώρας.  
΄Ολες σχεδόν οι χώρες της CEN [12]  χρησιμοποιούν την 
κατανομή ακροτάτων τύπου Ι (Gumbel) ως κατανομή των 
μεγίστων τιμών (με εξαίρεση τη Δανία, η οποία χρησιμοποι-
εί την κατανομή Weibull). Με την εύλογη υπόθεση ότι οι 
μέγιστες μηνιαίες ταχύτητες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 
τότε το μέγιστο από τις 12  τιμές, δηλαδή η μέγιστη ετήσια 
ταχύτητα, μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί κατανομή 
μεγίστων τιμών. Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται συνήθως 
αποδεκτή η κατανομή Gumbel (κατανομή ακροτάτων τύπου 
Ι) [18]. 

Επειδή, όμως, στην κατανομή Gumbel η μεταβλητή 
μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές, πράγμα που δεν έχει 
νόημα για την ταχύτητα του ανέμου, γι’ αυτό πολλές φορές 
υιοθετείται και η κατανομή Weibull3, η οποία είναι επίσης 
κατανομή ακροτάτων, αλλά είναι ορισμένη μόνον για θε-
τικές τιμές του x. ΄Ετσι, προκειμένου να ελεγχθεί η ευαι-
σθησία των αποτελεσμάτων συναρτήσει της υιοθετούμενης 
κατανομής, στην εργασία αυτή εξετάζονται αμφότερες οι 
κατανομές Gumbel  και Weibull,  ενώ, για λόγους συγκρίσε-
ως, εξετάζεται και η λογαριθμοκανονική κατανομή, η οποία 
επίσης είναι ορισμένη μόνον για θετικές τιμές. 

Τέλος, επειδή οι εκτιμώμενες τιμές των παραμέτρων 
εξαρτώνται από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί  για την 
εκτίμησή τους, στην εργασία αυτή εφαρμόσθηκαν οι τρεις 
πλέον διαδεδομένες μέθοδοι εκτιμήσεως παραμέτρων4:
1. Η μέθοδος των ροπών.
2. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και 
3. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας.
Η επίδραση της μεθόδου εκτιμήσεως στη χαρακτηριστική 
τιμή σχολιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο των αποτελεσμά-
των.

Τέλος, εξετάσθηκε η επίδραση της παρουσίας εξαιρετι-
κών τιμών στο δείγμα των δεδομένων. Μια πολύ υψηλή τιμή 
(vmax), που εμφανίζεται σε ένα δείγμα και η οποία δεν προ-
σαρμόζεται στην κατανομή (π.χ. από χονδροειδές λάθος), 
θα επηρεάσει δυσμενώς την υπολογιζόμενη χαρακτηριστική 
ταχύτητα vk του ανέμου. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήθηκε 
η εξής διαδικασία [12]: Από το δείγμα κάθε σταθμού αφαι-
ρείται η μέγιστη παρατηρηθείσα ταχύτητα (vmax) και με το 
νέο αυτό δείγμα υπολογίζεται, με την ίδια διαδικασία, η 
αντίστοιχη χαρακτηριστική ταχύτητα vk*. Αν ο λόγος vmax/ 
vk* είναι μικρότερος του 1.5, τότε η μέγιστη ταχύτητα του 
δείγματος δεν θεωρείται εξαιρετική και ως χαρακτηριστική 
ταχύτητα του υπόψη σταθμού θεωρείται η vk, όπως αυτή 
υπολογίσθηκε από το σύνολον του δείγματος. Στην αντίθετη 
περίπτωση (αν δηλαδή vmax/ vk* >1.5) η μέγιστη παρατη-

ρηθείσα τιμή θεωρείται ως εξαιρετική τιμή, εξαιρείται του 
δείγματος και ως χαρακτηριστική ταχύτητα του σταθμού 
θεωρείται η vk*, όπως αυτή υπολογίζεται από το δείγμα 
χωρίς τη μέγιστη (εξαιρετική) τιμή. Η παραπάνω διαδικασία 
εφαρμόσθηκε για το σύνολο των σταθμών και καμμία τιμή 
δεν χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετική.

5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1. Επίδραση της κατατομής της ταχύτητας του ανέμου       
καθ’ ύψος (profile)

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται για κάθε σταθμό δύο χα-
ρακτηριστικές ταχύτητες: στην πρώτη στήλη οι ταχύτητες 
έχουν υπολογισθεί με τον εκθετικό νόμο μεταβολής της 
ταχύτητας καθ’ ύψος (σχέση (3.2)), ενώ στη δεύτερη στή-
λη έχουν υπολογισθεί με τον λογαριθμικό νόμο μεταβολής 
(σχέσεις (3.3)). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι ταχύτητες 
έχουν υπολογισθεί θεωρώντας κατανομή ακροτάτων τύπου 
Ι και οι παράμετροι έχουν υπολογισθεί με τη μέθοδο των ρο-
πών. Από τον πίνακα 2 είναι εμφανές ότι ο νόμος μεταβολής 
της ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος δεν έχει πολύ μεγάλη 
επίδραση στη χαρακτηριστική ταχύτητα: οι διαφορές που 
προκύπτουν είναι μικρές: η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζε-
ται στην Κέρκυρα και είναι 1.8m/s.  Ο λογαριθμικός νόμος 
δίνει ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές κατά μέσον όρο.

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν θεωρώντας κα-
τανομή Weibull (μεγαλύτερη διαφορά στη Κέρκυρα: 1.5 
m/s) και λογαριθμοκανονική (μεγαλύτερη διαφορά στη 
Κέρκυρα: 1.8 m/s)  και  εκτιμώντας  τις  παραμέτρους με τη

Πίνακας 2: Σύγκριση των χαρακτηριστικών ταχυτήτων υπολογισμέ-
νων με τον λογαριθμικό και τον εκθετικό νόμο μεταβολής  
καθ’ ύψος.

Table 2: Comparison of the characteristic values calculated 
according to the exponential and the logarithmic law.

�/� ����µ�� �������������� �������� m/s
���������

��µ��, ��. (3.2)
�������µ����

��µ�� , ��. (3.3)
1 ������� 22.6 23.2
2 �������� 26.4 26.6
3 ����/���� 30.4 30.4
4 ��������� 23.1 22.7
5 ������ 23.4 22.9
6 ��������� 27.7 28.3
7 �������� 25.4 25.0
8 �������� 24.6 25.2
9 �������� 26.7 27.0

10 ���� 28.3 29.0
11 �������� 31.4 31.4
12 �������� 24.1 23.6
13 ������� 28.6 30.4
14 ������ 28.0 28.7
15 ������ 35.2 35.2
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16 ����� 20.9 20.7
17 ������ 21.7 21.6
18 ������ 29.8 29.5
19 ������ 29.0 28.7
20 ����� 33.2 34.0
21 ����� 33.7 33.9
22 ������� 20.1 19.8
23 ������ 28.8 29.2
24 ����� 31.8 32.1
25 ����� 31.2 31.5
26 ����� 29.7 29.3
27 ������ 34.4 35.7
28 ������� 21.9 21.4
29 ����� 28.5 28.4
30 ������� 22.1 22.1
31 ����/���� 26.7 27.3

����� ���� 27.4 27.6

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (μεγαλύτερες διαφο-
ρές στη Κέρκυρα: 1.9 m/s, 1.7 m/s & 2.1 m/s σύμφωνα με 
τις κατανομές Gumbel, Weibull και λογαριθμοκανονική 
αντίστοιχα)  και της μεγίστης πιθανοφάνειας (μεγαλύτερες 
διαφορές στη Κέρκυρα: 2.2 m/s, 1.6 m/s & 1.9 m/s σύμφωνα 
με τις κατανομές Gumbel, Weibull και λογαριθμοκανονική 
αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα αυτά δεν εμφανίζονται εδώ 
για οικονομία χώρου. ΄Ετσι αποφασίζεται στην συνέχεια να 
υιοθετηθεί ο λογαριθμικός νόμος, ο οποίος άλλωστε προτεί-
νεται και από τον Ευρωκώδικα [9].

5.2. Επίδραση της συναρτήσεως κατανομής της 
ταχύτητας του ανέμου

Στον πίνακα 3 εμφανίζονται για κάθε σταθμό τρεις χα-
ρακτηριστικές ταχύτητες: στην πρώτη στήλη οι ταχύτητες 
έχουν υπολογισθεί θεωρώντας κατανομή Gumbel, στη δεύ-
τερη στήλη οι ταχύτητες έχουν υπολογισθεί θεωρώντας κα-
τανομή Weibull, ενώ στην τρίτη στήλη με λογαριθμοκανο-
νική κατανομή. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ταχύτητες έχουν 
υπολογισθεί θεωρώντας λογαριθμική κατατομή (profile) της 
ταχύτητας του ανέμου και για τον υπολογισμό των παρα-
μέτρων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ροπών. Από τον 
πίνακα 3 φαίνεται ότι η κατανομή Weibull δίνει συστημα-
τικά μικρότερες ταχύτητες (κατά μέσον όρο περίπου 10% 
μικρότερες από τις αντίστοιχες της κατανομής Gumbel), 
ενώ η κατανομή Gumbel δίνει συστηματικά μεγαλύτερες 
τιμές. Οι κατανομές Gumbel και λογαριθμοκανονική δίνουν 
κατά μέσον όρο παραπλήσια αποτελέσματα: η μεγαλύτερη 
διαφορά παρατηρείται στη Σκύρο και είναι 1.2m/s. Ανάλογα 
αποτελέσματα προέκυψαν θεωρώντας εκθετική κατατομή 
της ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος και εκτιμώντας τις πα-
ραμέτρους με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και της 
μεγίστης πιθανοφάνειας (τα αποτελέσματα αυτά δεν εμφα-
νίζονται εδώ για οικονομία χώρου). ΄Ετσι αποφασίζεται στη 

συνέχεια να υιοθετηθεί η κατανομή Gumbel, η οποία είναι 
και η διεθνώς πλέον χρησιμοποιούμενη.

Πίνακας 3: Σύγκριση των τριών πιθανοτικών κατανομών.
Table 3: Comparison of the three probability distributions.

�/� ����µ�� �������������� �������� m/s
Gumbel Weibull�������/��

1 ������� 23.2 20.9 22.5
2 �������� 26.6 24.1 25.7
3 ����/���� 30.4 27.5 29.5
4 ��������� 22.7 20.6 21.9
5 ������ 22.9 20.6 22.2
6 ��������� 28.3 25.4 27.5
7 �������� 25.0 22.8 24.2
8 �������� 25.2 23.0 24.4
9 �������� 27.0 24.8 26.1

10 ���� 29.0 26.8 28.1
11 �������� 31.4 28.3 30.5
12 �������� 23.6 21.3 22.9
13 ������� 30.4 27.5 29.4
14 ������ 28.7 25.9 27.8
15 ������ 35.2 32.7 34.1
16 ����� 20.7 19.0 20.1
17 ������ 21.6 19.6 20.9
18 ������ 29.5 26.8 28.5
19 ������ 28.7 26.1 27.8
20 ����� 34.0 30.5 32.9
21 ����� 33.9 31.8 32.9
22 ������� 19.8 17.9 19.7
23 ������ 29.2 26.3 28.3
24 ����� 32.1 28.8 31.3
25 ����� 31.5 28.5 30.5
26 ����� 29.3 26.3 28.5
27 ������ 35.7 32.3 34.5
28 ������� 21.4 19.4 20.8
29 ����� 28.4 25.6 27.5
30 ������� 22.1 20.0 21.4
31 ����/���� 27.3 24.6 26.6

����� ���� 27.6 25.0 26.7

5.3. Επίδραση της μεθόδου εκτιμήσεως των 
παραμέτρων

Στον πίνακα 4 εμφανίζονται για κάθε σταθμό τρεις 
χαρακτηριστικές ταχύτητες, οι οποίες έχουν υπολογισθεί 
θεωρώντας κατανομή Gumbel, οι παράμετροι της οποίας 
έχουν υπολογισθεί αντιστοίχως με τις τρεις μεθόδους: τη 
μέθοδο των ροπών, τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
και τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι ταχύτητες έχουν υπολογισθεί θεωρώντας 
λογαριθμική κατατομή της ταχύτητας του ανέμου. Από τον 
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πίνακα 4 φαίνεται ότι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 
δίνει κατά μέσον όρο μεγαλύτερες ταχύτητες, η μέθοδος των 
ροπών δίνει κατά μέσον όρο μικρότερες ταχύτητες, ενώ η 
μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας δίνει κατά μέσον όρο 
ενδιάμεσες τιμές. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των μεθό-
δων παρατηρείται στον σταθμό της Χρυσούπολης μεταξύ 
των μεθόδων των ελαχίστων τετραγώνων 30.8m/s και της 
μέγιστης πιθανοφάνειας 25.1m/s και η αμέσως επόμενη εί-
ναι στον σταθμό του Πύργου μεταξύ των μεθόδων ροπών: 
29.2m/s και μεγίστης πιθανοφάνειας: 33.9m/s. Από τις τρεις 
μεθόδους η μέθοδος των ροπών είναι η λιγότερο ευαίσθη-
τη στις ακραίες τιμές του δείγματος και δίνει πιο σταθερά 
αποτελέσματα έναντι των    άλλων    δύο.   Ανάλογα   απο-
τελέσματα   προέκυψαν  θεωρώντας  εκθετική κατατομή της 
ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος και κατανομές Weibull και 
λογαριθμοκανονική (τα αποτελέσματα αυτά δεν εμφανίζο-
νται εδώ για οικονομία χώρου).

Πίνακας 4: Σύγκριση των τριών μεθόδων εκτιμήσεως των  παραμέτρων.
Τable 4: Comparison of the three estimation methods.

�/� ����µ�� �������������� �������� m/s
�������
����� �������

���������
����������

�������
��������
������-
�������

1 ������� 23.2 24.4 24.1
2 �������� 26.6 27.8 26.5
3 ����/���� 30.4 32.2 33.4
4 ��������� 22.7 23.6 23.6
5 ������ 22.9 24.1 22.4
6 ��������� 28.3 30.0 29.1
7 �������� 25.0 26.3 25.0
8 �������� 25.2 26.3 26.8
9 �������� 27.0 27.9 26.9

10 ���� 29.0 30.3 29.5
11 �������� 31.4 32.9 30.3
12 �������� 23.6 24.6 24.7
13 ������� 30.4 31.8 32.6
14 ������ 28.7 30.0 28.2
15 ������ 35.2 36.6 38.2
16 ����� 20.7 21.7 21.7
17 ������ 21.6 22.5 22.2
18 ������ 29.5 31.1 29.0
19 ������ 28.7 30.1 30.5
20 ����� 34.0 36.0 32.7
21 ����� 33.9 34.8 33.8
22 ������� 19.8 21.9 18.9
23 ������ 29.2 32.6 33.9
24 ����� 32.1 33.8 33.9
25 ����� 31.5 34.0 32.4
26 ����� 29.3 30.9 29.2
27 ������ 35.7 37.2 37.9
28 ������� 21.4 22.4 21.5

29 ����� 28.4 29.6 29.5
30 ������� 22.1 23.1 21.8
31 ����/���� 27.3 30.8 25.1

����� ���� 27.6 29.1 28.2

5.4. Επίδραση της περιόδου επαναφοράς

Με βάση τα παραπάνω, για την εκτίμηση των παραμέ-
τρων της συναρτήσεως κατανομής της ταχύτητας του ανέ-
μου και για τη σύνταξη του χάρτη «ίσων ταχυτήτων» υιοθε-
τούνται τα διεθνώς  επικρατούντα: λογαριθμική κατατομή 
του ανέμου, συνάρτηση κατανομής Gumbel της μορφής:

� � � � cukve
k evvP

�����
 (5.1)

όπου u και c οι παράμετροι της κατανομής. Από τη σχέση 
(5.1), θέτοντας την πιθανότητα ίση με 2% και 1% υπολο-
γίζονται αντιστοίχως,  στον πίνακα 5, οι χαρακτηριστικές 
ταχύτητες με περίοδο επαναφοράς 50 και 100 έτη. Από τον 
πίνακα 5 φαίνεται ότι η αύξηση της περιόδου επαναφοράς 
συνεπάγεται μικρή αύξηση της χαρακτηριστικής ταχύτητας 
από 1.1m/s στη Λαμία έως 2.7m/s στη Ρόδο. 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικές ταχύτητες με περίοδο επαναφοράς 
Τ=50 και Τ=100 έτη.

Table  5: Characteristic velocities with return period  T=50               
and T=100 years.

�/� ����µ�� �������������� �������� m/s
V50 (�=50) V100 (�=100)

1 ������� 23.2 24.8
2 �������� 26.6 28.4
3 ����/���� 30.4 32.5
4 ��������� 22.7 24.1
5 ������ 22.9 24.6
6 ��������� 28.3 30.4
7 �������� 25.0 26.5
8 �������� 25.2 26.6
9 �������� 27.0 28.3

10 ���� 29.0 30.4
11 �������� 31.4 33.7
12 �������� 23.6 25.2
13 ������� 30.4 32.3
14 ������ 28.7 30.7
15 ������ 35.2 36.8
16 ����� 20.7 21.8
17 ������ 21.6 23.0
18 ������ 29.5 31.2
19 ������ 28.7 30.5
20 ����� 34.0 36.4
21 ����� 33.9 35.4
22 ������� 19.8 21.8
23 ������ 29.2 31.3
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24 ����� 32.1 34.8
25 ����� 31.5 33.6
26 ����� 29.3 31.6
27 ������ 35.7 38.0
28 ������� 21.4 22.9
29 ����� 28.4 30.3
30 ������� 22.1 23.7
31 ����/���� 27.3 29.5

5.5.  Σύνταξη χάρτη «ίσων ταχυτήτων»

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε το σχήμα 3 στο οποί-
ο έχουν χαραχθεί οι καμπύλες ίσων  ταχυτήτων με περίοδο 

επαναφοράς 50 έτη. Επειδή το δίκτυο των σταθμών δεν είναι 
αρκετά πυκνό, οι καμπύλες έχουν χαραχθεί με βήμα 5m/s. 
Κατά τη χάραξη, εκτός από την προσαρμογή στα δεδομένα 
των σταθμών, έγινε παράλληλα προσπάθεια ομαλοποιήσεως 
των καμπυλών.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή έγινε επεξεργασία των ανεμολογικών 
δεδομένων της χώρας, όπως αυτά διατίθενται από την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται 
σε ένα σύνολο 31 σταθμών με μέση διάρκεια παρατηρήσεων 
40 έτη. Εξετάσθηκαν οι εξής παράμετροι που επηρεάζουν 
τη χαρακτηριστική ταχύτητα του ανέμου: η κατατομή της 

Σχήμα 3: Χάρτης ίσων ταχυτήτων με περίοδο επαναφοράς 50 έτη.
Figure 3: Map of equal wind velocities with return period 50 years.
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ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος, η συνάρτηση κατανομής 
της ταχύτητας του ανέμου, η μέθοδος εκτιμήσεως των πα-
ραμέτρων και η περίοδος επαναφοράς. Από την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι παράμετροι αυτές δεν 
έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στην χαρακτηριστική ταχύτη-
τα, όσο έχει η γεωγραφική θέση του σταθμού. 

Από τη σύγκριση των σχημάτων 1 της εργασίας [8] και 
3 της παρούσης εργασίας προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ση-
μαντικές διαφορές στις καμπύλες ίσων ταχυτήτων. Οι δια-
φορές οφείλονται κυρίως στον μεγαλύτερο αριθμό δεδομέ-
νων που διαθέτουμε σήμερα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
την ορθότητα της μεθοδολογίας που είχε ακολουθηθεί στην 
εργασία [8]. 

Το δίκτυο των σταθμών δεν είναι αρκετά πυκνό, ώστε να 
είναι δυνατός ο καθορισμός χαρακτηριστικής ταχύτητας για 
κάθε περιοχή, όπως γίνεται π.χ. για τη δράση του σεισμού. 
Ετσι, φαίνεται ότι ένας χωρισμός της χώρας σε ζώνες είναι 
καταλληλότερος. Από την εξέταση του χάρτη προκύπτει ότι, 
για τις ανάγκες του Ευρωκώδικα, η χώρα μπορεί να διαιρε-
θεί σε δύο ζώνες: τη Ζώνη Α στην οποία ανήκουν τα νησιά 
και τα παράλια (μέχρι 10km από την ακτή) και τη Ζώνη Β 
στην οποία ανήκει η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στο εσω-
τερικό κάθε ζώνης η χαρακτηριστική ταχύτητα θα πρέπει να 
είναι σταθερή. Αν ως κριτήριο για την επιλογή της ταχύτη-
τας κάθε ζώνης είναι να καλύπτεται και ο δυσμενέστερος 
σταθμός, τότε θα προτείναμε τις τιμές των 36m/s (Σκύρος) 
και 31m/s (Ιωάννινα) αντιστοίχως. Μια τέτοια επιλογή είναι 
συντηρητική και επιβαρύνει υπερβολικά όλες τις υπόλοιπες 
περιοχές. Εξετάζοντας τις τιμές των σταθμών κάθε ζώνης 

παρατηρούμε τα εξής: α) Στη ζώνη Α, η περιοχή με ταχύτη-
τες άνω των 30m/s είναι πρακτικώς η περιοχή του Αιγαίου 
πελάγους. Αν ως αντιπροσωπευτική τιμή της ζώνης αυτής 
ληφθεί η μέση τιμή της περιοχής αυτής θα καταλήγαμε σε 
μια τιμή της τάξεως των 33m/s. β) Στη ζώνη Β οι υπάρχο-
ντες σταθμοί είναι αφενός λίγοι (μόνο δέκα) και αφετέρου 
παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία: σε τρεις σταθμούς 
προκύπτουν τιμές άνω των 28m/s ενώ στους υπόλοιπους 
σταθμούς προκύπτουν ταχύτητες μικρότερες των 23m/s. 
Ετσι, για τη ζώνη αυτή, η μέση τιμή δεν κρίνεται κατάλληλη 
γιατί είναι χαμηλή και θα άφηνε μεγάλες περιοχές ακάλυ-
πτες. Μια πιο συντηρητική τιμή, π.χ. 27m/s, θα ήταν ίσως 
καταλληλότερη. 

Με βάση τα παραπάνω, οι γράφοντες προτείνουν τελικά 
τις εξής τιμές:
• Ζώνη Α (νησιά και παράλια μέχρι 10km από την ακτή): 
33m/s
• Ζώνη Β (λοιπή χώρα): 27m/s.

Πάντως, είναι προφανές ότι, από την εξέταση του χάρτη 
και ανάλογα με το κριτήριο για την επιλογή της ταχύτητας 
κάθε ζώνης, θα μπορούσαν να είχαν προταθεί και άλλες τι-
μές, διαφορετικές από τις παραπάνω. Ούτως ή άλλως, μιας 
και η χαρακτηριστική ταχύτητα κάθε ζώνης επηρεάζει το 
επίπεδο ασφαλείας των κατασκευών, είναι αυτονόητο ότι 
η επιλογή της ταχύτητας δεν γίνεται μόνο με επιστημονικά 
κριτήρια αλλά ταυτόχρονα με οικονομικά και κοινωνικά 
κριτήρια.

1 Η κλίμακα Beaufort είναι ποιοτική κλίμακα με την οποία η ταχύτητα του ανέμου προσδιορίζεται εμμέσως από τα αποτελέσματα που 
έχει στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει μονοσήμαντη αντιστοιχία της εντάσεως του ανέμου σε βαθμούς Beaufort με την ταχύτητα του ανέμου 
σε m/sec (π.χ. άνεμος εντάσεως 12 Beaufort παρουσιάζει ταχύτητες ανέμου από 33.7m/sec έως 36.9m/sec.). Καθώς η ένταση του ανέμου 
είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας, η επεξεργασία των ταχυτήτων σε κλίμακα Beaufort ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντικές 
διαφορές. 

2 Καθώς ο Ευρωκώδικας 1, Τμήμα 2-4 βρίσκεται στη φάση μετεξελίξεως από Πειραματικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ENV) σε Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο (ΕΝ), ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων των αντιστοίχων σχεδίων, οι οποίες, όμως, δεν 
αλλάζουν τη βασική δομή του Προτύπου. Όσα αναφέρονται εδώ, βασίζονται στο draft prEN 1991-1-4 εκδόσεως  20 Ιουλίου 2000 [10]).

3 Η σχέση μεταξύ των κατανομών Gumbel και Weibull είναι ανάλογη με την σχέση μεταξύ της κανονικής και λογαριθμοκανονικής κατα-
νομής.

4 Με την μέθοδο των ροπών οι παράμετροι εκτιμώνται εξισώνοντας τις δύο πρώτες ροπές του δείγματος με τις εκφράσεις των θεωρητικών 
τιμών. Με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων οι παράμετροι εκτιμώνται από την ευθεία που προσαρμόζεται στην αθροιστική συνάρ-
τηση κατανομής του δείγματος. Τέλος, με την μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας οι παράμετροι εκτιμώνται έτσι ώστε να μεγιστοποιούν 
την πιθανότητα εμφανίσεως του δείγματος. Οι συναρτήσεις μεγίστης πιθανοφάνειας L(),  καθώς και οι εκτιμήτριες των αντιστοίχων 
παραμέτρων (με  το ^ πάνω από το σύμβολο της παραμέτρου συμβολίζεται η εκτιμήτρια της παραμέτρου αυτής) των τριών κατανομών 
είναι οι εξής:

ypmarkop
Oval

ypmarkop
Typewritten Text
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Abstract
The characteristic wind velocity was calculated for the area of 
Greece in order to be used in the relevant Eurocode (EN 1991-1-4). 
The characteristic wind velocity is defined, according to EN 1991-
1-4, as the 10 min mean velocity at 10 m above ground of terrain 
category II (airports). Data from 31 meteorological stations, 
with an average 40-year observation period, were analysed. The 
characteristic wind velocity was calculated in each station, a map 
of equal wind velocities was derived and characteristic values are 
proposed.

1. FORWARD

The object of the present study was the calculation of 
the characteristic wind velocity for the a`rea of Greece. This 
velocity will be used in the relative European Standard of 
Wind Loads (Eurocode 1, part 1-4).

During the last years in Greece, a considerable and 
systematic effort has been undertaken aiming at drafting 
new structural codes. In particular, Greece, as far as wind 
action is concerned, does not has its own wind load code and 
calculations are based on the German Standard DIN 1055, 
part 4.

Within the framework of a previous effort aiming at 
drawing up a Greek Standard [7], relevant research was 
carried out [8] in which the characteristic values of the 
reference wind velocity were calculated and maps of equal 
velocity were elaborated. The data that served as bases for 
the previous study were of two types: the quantitative data 
(wind speed in m/s or miles per hour) and the qualitative data 
(wind speed on the Beaufort scale). Qualitative data (in m/s) 
were few in number (24 stations with an average observation 
period of 13 years), while qualitative data (in Beaufort) 
were much more numerous (82 stations with an average 
observation period of 23 years). Quantitative data were used 
to calculate characteristic values while qualitative data were 
used to draw the curves of equal wind velocity. According to 
[8], the characteristic wind velocity for use in the Eurocode 
1 part 2-4, could be considered as follows:
1. Islands and coastal zone of the mainland (within 10 km of 
the sea): 36 m/s
2. Rest of the country: 30 m/s

These values are based on a conservative estimation, 
mainly due to the limited number of quantitative data. Still 

in view of: a) the conversion of Eurocode 1, Part 2-4, from 
an Experimental Standard (ENV) to a European Standard 
(EN) and b) the gathering of a greater number of quantitative 
data by the National Meteorological Organisation, the re-
calculation of the characteristic values of wind velocity 
from the total available quantitative data was decided upon. 
The available data referred to the maximum monthly wind 
velocities, in miles per hour, in 31 meteorological stations 
within the Greek territory, with an average observation 
period of 40 years.

For uniformity purposes, the elaboration of wind data 
followed the same procedure as the one concerning snow 
data [12]. 

In the present study, the basic principles of wind action 
according to the European Standard [10] are presented in 
brief; next a probabilistic model of the basic wind velocity is 
presented and the characteristic wind velocities with return 
period 50 and 100 years are calculated for each station.

Finally the map of “equal velocities” with return period 
of 50 years is drawn up, and the study concludes by adopting 
two characteristic values of wind velocity to be used in 
Greece. 

2. SYMBOLS

v (z, t): Momentary wind velocity
vm(z): 10 min mean wind velocity
vm,II,10: 10 min wind velocity at 10 m above

ground of terrain category II
vb: Abbreviation for vm,II,10

vk: Characteristic wind velocity with a
k-year return period

v50, v100: Characteristic values of wind
velocity with return periods of 50
and 100 years respectively

�v(z,t): Gust of wind representing the
variation around mean velocity

z: Height above ground (m)
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� and �: Coefficients depending on terrain
roughness according to the
exponential law (eq. 3.2 and table
1b)

kt, z0,
zmin:

Coefficients depending on terrain
roughness according to the
logarithmic law (eq. 3.3 and table
1b)

qb: Reference wind pressure
qp: Peak pressure
�: Air density (1.25Kg/m3 at 15oC and

atmospheric pressure 1 atm)
ce(z): Exposure coefficient
cr(z): Roughness coefficient
ct(z): Topography coefficient
kp: Peak coefficient equal to 3.5
Iv(z): Intensity of turbulence
cp: Pressure coefficient
w: Quasi-static pressure
P[.]: Probability of the event  [.]
T: Return period

3. WIND ACTION ACCORDING TO  
EUROCODE

Wind actions on Civil Engineering works are classified as 
variable free actions and are dependent upon the mean wind 
velocity. The mean wind velocity varies  with height and 
this variation depends on the roughness of the surrounding 
terrain. Two laws have been proposed for this velocity 
variation: the exponential law by Davenport (expression 3.2) 
and the logarithmic law described in Eurocode (expression 
3.3). 

The basic  wind speed  is defined as the 10 min mean 
wind velocity,  measured at 10 m above ground in a plane 
terrain of roughness category II (airport areas). 

This basic wind speed  is a random variable and we 
cannot forecast with certainty its future value. What we 
can assess is the wind speed with a  desirable return period. 
In Eurocode 1, as in most  structural codes,  a mean return 
period of 50 years is considered.

4. PROBABILISTIC MODEL -DATA 
ANALYSIS

Wind action  varies with  time and space. In the present 
study these two parameters were considered separately.

Initially we considered the wind speed  variation from 
station to station (space variation): 31  meteorological 

stations were considered, covering the area of Greece. Since 
wind  speed  depends on the terrain roughness  and on the 
height of the anemometer, these two parameters  have to be 
the same for all stations, in order to enable the comparison of 
wind velocities between different regions. Thus, according 
to the World Meteorological Organisation (WMO), 
anemometers should be installed in terrain of roughness 
category II at 10m above the ground level. In the present 
study, all stations were in terrain category II, however, in 
many stations  anemometers were not installed at 10 m 
above ground. In those stations, the wind speed was reduced 
to the nominal height of 10m using both the logarithmic 
law equation (3.3) (according to Eurocode 1, [13]) and the 
exponential law, equation (3.2) (according to Davenport, 
[11]) in order to evaluate and compare the influence of the 
reduction laws. 

The  influence of time on the  basic wind speed was taken 
into consideration using extreme values methods. The same 
technique has been used for the calculation of characteristic 
snow loads in Europe for use in the relevant Eurocode 1, part 
2-3 [12]. In the international literature different probability 
distribution functions are proposed for the maximum 
values of climatic phenomena: In most of the European 
countries the distribution of extreme values type I (Gumbel 
distribution [12], [16]) is used. Other distributions, which 
are used to describe climatic phenomena, are: the Weibull 
distribution (Denmark) and the lognormal distribution 
(USA, [14] and Japan, [17]). In the present study we used 
the three probability distribution functions: Gumbel, Weibull 
and Lognormal, in order to evaluate the sensitivity of the 
results.

Finally, given that the estimated parameter values depend 
on the method used for the estimation, we applied the three 
most common estimation methods:
1. The method of moments,
2. The least square method and
3. The maximum likelihood method.

5. RESULTS - CONCLUSIONS

a. Influence of wind profile (exponential or logarithmic 
law). The velocity variation with height does not influence 
significantly the characteristic value of the wind speed 
(table 2). The largest difference occurs in the station of 
Corfu: 1.8m/s (30.4m/s-28.6m/s). Thus, in the following, 
the logarithmic profile is used, which complies with 
Eurocode 1.

b. Influence of probability distribution (Gumbel, Weibull 
or lognormal). In table 3 the characteristic wind speed is 
calculated assuming the three distributions. It can be seen 
that Weibull distribution results in systematically lower 
values, while Gumbel distribution results in systematically 
higher values. The lognormal and the Gumbel distribution 
give similar results, with the largest difference in the 
Station of Skyros: 1.2m/s (35.7m/s-34.5m/s). Thus, in the 
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following, we have used the Gumbel distribution, which 
is the most used. 

c. Influence of the method of estimating parameters. In table 
4 the characteristic wind speed is calculated according 
to the three methods: method of moments, least squares 
method and maximum likelihood method. The least 
squares method results in higher values, on average. 
The method of moments gives smaller values, and the 
maximum likelihood method intermediate values. The 
largest difference between least square methods (30.8m/s) 
and maximum likelihood (25.1m/s) was observed in the 
station of Chryssoupolis. Of the three methods, the method 
of moments is less sensitive to extreme values of the 
sample and gives more stable results. Thus, in the present 
study we used the method of moments.

d. Influence of the return period. Assuming extreme value 
type I distribution (Gumbel), we calculated, in table 5, 
the characteristic values corresponding to 0.02 and 0.01 
fractiles (return periods of 50 and 100 years respectively). 
The increase of the return period results in a small increase 
of the characteristic wind speed (Table 5).

e. With the above results, we have drawn, in figure 3, the 
map of equal wind speeds with return period of 50 years. 
From this map, it can be seen that in the Aegean Sea wind 
speeds are very high. 

f. The comparison of the results of the present study (figure 
3) with the results of a previous study [8] shows that there 
are no significant differences in the equal velocity curves.

From the above results, we can conclude that among the 
factors affecting the characteristic wind speed (that is:  wind 
speed profile, wind velocity distribution function, method 
of estimating parameters, return period and geographical 
location) the most important is the geographical location of 
the station.

The meteorological network is not dense enough, to 
enable the calculation of the characteristic wind velocity in 
every town, as is done in the Earthquake code for the basic 
ground acceleration.  However, by examining carefully the 
wind map, in order to satisfy the Eurocode needs, we can 
propose the division of Greece into two zones:
• zone A: (islands and coastal zone of the mainland within 10 
km from the sea): with a suggested wind velocity of 33m/s 
and
• zone B: the rest of the country with a suggested wind 
velocity of 27m/s.
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