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ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε‐WAVE 

μάτων για 
Ιδρύματος 
 κυματικής 
επιστήμιο 
οι  Φορείς 
νεργειακό 
SA  Naval 
ίνησε τον 

11  και  έχει  διάρκεια  υλοποίησης  24  μήνες.  Ωστόσο  η  τελική 
ημερομηνία  ολοκλήρωσης  του  έργου  ορίστηκε  για  τις  2  Μαΐου  2013  έπειτα  από 

σης  της  διάρκειας  του  έργου  κατά  4  μήνες  από  το  Ίδρυμα 

η  υψηλής 
ατολογικά 
οκλειστική 
ογιστικών 

ά  την  διάρκεια  του 
προγράμματος  E‐WAVE,  πραγματοποιούνται  σε  επιχειρησιακό  επίπεδο 
βραχυπρόθεσμες  και  μεσοπρόθεσμές  προγνώσεις  της  κυματικής  ενέργειας  στην 
περιοχή από  το  Κυπριακό Ωκεανογραφικό Προγνωστικό  Σύστημα  γνωστό  διεθνώς 
ως CYCOFOS‐Cyprus Coastal Ocean Forecasting and Observing System. 
 

 
To  έργο E‐WAVΕ συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια  της Δέσμης Προγραμ
Έρευνα,  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και  Καινοτομία  2009‐2010,  του 
Προώθησης Έρευνας και είναι σχετικό με τις προοπτικές αξιοποίησης της
ενέργειας στην Κύπρο. Το έργο συντονίζει το Ωκεανογραφικό Κέντρο (Παν
Κύπρου)  που  είναι  και  ο  ανάδοχος  φορέας,  ενώ  ως  Συνεργαζόμεν
συμμετέχουν  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  το  Ε
Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών,  το  Ocean  Analysis  and  Prediction  Lab  –  U
Postgraduate School και η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Το έργο ξεκ
Ιανουάριο  του  20

παραχώρηση  παράτα
Προώθησης Έρευνας.  
  
Στόχοι του έργου E‐WAVE 

Ο  κύριος  στόχος  του  E‐WAVE  ήταν  η  δημιουργία  ενός  ψηφιακού  χάρτ
ανάλυσης  που  αποτυπώνει  το  ενεργειακό  δυναμικό  καθώς  και  τα  κλιμ
χαρακτηριστικά  του  ανέμου  και  των  θαλάσσιων  κυμάτων  στην  Απ
Οικονομική  Ζώνη  (ΑΟΖ)    της  Κύπρου.  Επίσης,  με  τη  βοήθεια  νέων  υπολ
μοντέλων  που  αναπτύχθηκαν  και  εφαρμόστηκαν  κατ
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Κύρια αποτελέσματα του έργου Ε‐  

σειρά από 
και  κυματικών  διεργασιών  τελευταίας 

υς και της 
η  οποία 

ερόμενα,  μεγάλης  περιόδου  κύματα  (swell)  με  μέση 
περίοδο μεγαλύτερη των 5 sec:  
 

WAVE

Για την επίτευξη των στόχων του έργου E‐WAVE, χρησιμοποιήθηκαν μια 
μοντέλα  προσομοίωσης  ατμοσφαιρικών 
γενιάς καθώς και διαθέσιμες παρατηρήσεις. 
Τα αποτελέσματα του έργου αναδεικνύουν τις αυξημένες τιμές του ύψο
περιόδου  κύματος  στην  δυτική  και  νότια  ακτογραμμή  της  Κύπρου 
χαρακτηρίζεται  από  μεταφ

 
Αντίστοιχα αυξημένες εμφανίζονται στην  ίδια περιοχή και οι  τιμές  της διαθέσιμης 
κυματικής ενέργειας με σχετικά χαμηλές τιμές μεταβλητότητας:  
 

        
 
Τα εκτιμώμενα μεγέθη του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού είναι μικρ
αυτά που καταγράφονται στη βόρεια ακτογραμμή της Ευρώπης, όπου εμ
σήμερα η μεγαλύτερη κινητι

ότερα από 
φανίζεται 

κότητα σε θέματα κυματικής ενέργειας. Παρόλα  αυτά, 
αναδεικνύουν την ύπαρξη αξιόλογου ενεργειακού δυναμικού με μειωμένα ποσοστά 
αβεβαιότητας‐μεταβλητότητας,  γεγονός  που  καθιστά  την  περιοχή  ελκυστική  για 
επενδύσεις  παραγωγής  ενέργειας  από  το  θαλάσσιο  κυματισμό  υπό  την 
προϋπόθεση  της  επιλογής  κατάλληλων  τεχνικών  εργαλείων  και  μηχανών 
παραγωγής κυματικής ενέργειας. 
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 με τοπικούς φορείς 

υνάντηση 
στους 

ελέσματα του έργου 
EWAVE, αλλά να δοθεί και η ευκαιρία για συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

 
Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου E‐WAVE

Την  1η  Φεβρουαρίου  2013  πραγματοποιήθηκε  στη  Λευκωσία  σ
στρογγυλής  τραπέζης  με  τοπικούς  φορείς  με  σκοπό  να  δοθεί  η  ευκαιρία 
τοπικούς θεσμικούς παράγοντες να παρακολουθήσουν τα αποτ

 

Στη  συνάντηση  παρευρέθηκαν  εκπρόσωποι  από  το  Τμήμα  Πολεοδ
Οικήσεως  (Υπουργείο  Εσωτερικών),  το  Υπουργείο  Εξωτερικών,  την  Αρχ
Κύπρου,  την  Ένωση  Κοινοτήτων  Κύπρου,  την  Ομοσπονδία  Περιβα
Οργανώσεων Κύπρου,  τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων  (Υπουργείο Συγκοιν
Έργων), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Υπουργείο Συγκοινωνιών 
καθώς και εκπρόσωποι από τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου E‐WAVE.
συζήτηση που ακολούθησε μετά από την παρουσίαση του έργου E‐WAV
αποτελεσμάτων  του,  τονίστηκε  μεταξύ  άλλων  η  σημασία  της  αξιοπο
αποτελεσμάτων του έργου 

ομίας  και 
ή  Λιμένων 
λλοντικών 
ωνιών και 
και Έργων) 

 Στη 
E  και  των 
ίησης  των 

EWAVE από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως 
επίσης και η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Επίσης, σημειώθηκε η 

φορέων 
ρέων στον 

ρίες για το 
 

ανάγκη συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των 
που συμμετείχαν στη συνάντηση, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων φο
τομέα της κυματικής ενέργειας.  
 
Ιστοσελίδα έργου E‐WAVE 
Στην ιστοσελίδα του έργου υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφο
έργο EWAVE http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/. 

 
Πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου 
Για  πρόσβαση  στα  αποτελέσματα  ‐  δεδομένα  του  έργου  E‐WAVE  μπορείτε  να 
απευθυνθείτε  μέσω  του  email  andriak@ucy.ac.cy,  στην  κυρία  Άντρια  Καραολιά, 
Ειδικό  Επιστήμονα  του  Ωκεανογραφικού  Κέντρου,  Πανεπιστήμιο  Κύπρου, 
δηλώνοντας ονοματεπώνυμο,  εταιρεία ή οργανισμό που εκπροσωπείτε καθώς και 
το σκοπό χρήσης αυτών των δεδομένων.  
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γειας  που 
  σύστημα 

αι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα 
http://www.oceanography.ucy.ac.cy/cycofos/offshore.html

 
Πρόγνωση κυματικής ενέργειας  
Το  μοντέλο  καθημερινής  πρόγνωσης  της  διαθέσιμης  κυματικής  ενέρ
αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  του  έργου  E‐WAVE  έχει  ενσωματωθεί  στο
προγνώσεων  CYCOFOS.  To  σύστημα  CYCOFOS  είν

.  
 

    
 

N ENERGY Ιστοσελίδα έργου BLUE OCEA
http://www.capemalta.net/blueoceanenergy/ 

 
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

1. George Galanis, Dan Hayes, George  Zodiatis, P.C. Chu  Yu‐Heng Kuo  and
Wave  height  characteristics  in  the  Mediterranean  Sea  by  means  of 
modeling, satellite dat

 G. Kallos: 
numerical 

a, statistical and geometrical techniques, Marine Geophysical 
Research, DOI: 10.1007/s11001‐011‐9142‐0. 

2. George Galanis, George Zodiatis, Dan Hayes, Andreas Nikolaidis and Geo
CYCOFOS  new  wave  forecasting  system  incorporating  sea  currents,

rge Kallos: 
  European 

 Kallos G., 
umerical wave 

rence  on 

a Kalogeri, 
Alexandros Adam, George Kallos and Georgios Georgiou: Near Shore Wave Modeling 
and applications to wave energy estimation, European Geosciences Union, 2012. 

5. Γαλάνης Γ., Ζωδιάτης Γ., Hayes D., Νικολαΐδης Α., Γεωργίου Γ., Στυλιανού Σ., Κάλλος 
Γ.,  Καλογερή  Χ.,  Chu  P.C.,  Χαραλάμπους  Α.,  Σαββίδου  Κ.,  Μιχαηλίδης  Σ.:  ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  EWAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

Geosciences Union, 2011.  
3. Galanis G., Zodiatis G., Hayes D., Nikolaidis A., Georgiou G., Stylianou S.,

Kalogeri C., Chu P.C., Charalambous A., Savvidou K., Michaelides S: N
modeling  and  wave  energy  estimation,  11th  International  Confe
Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Athens 2012. 

4. George Galanis, George Zodiatis, Dan Hayes, Andreas Nikolaidis, Christin
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ΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ,  10   Panhellenic  Oceanographic  and  Fisheries  Symposium, 

ntinou,  S. 
gement of 

physical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012‐7122, 2012, 

 Kallos G., 
aelides S., 

 and monitoring of the wave energy potential in Cyprus, 4th International 
Meeting  on  Meteorology  and  Climatology  of  the  Mediterranean,  Roussillon, 

 
Συνεργαζόμενοι φορείς έργου EWAVE: 

ΠΕΡΙΟΧΗ  Τ th

Athens, 2012. 
6. G.  Zodiatis,  D.  Hayes,  A.  Karaolia,  S.  Stylianou,  A.  Nikolaidis,  I.  Consta

Michael, G. Galanis and G. Georgiou, Technologies for Online Data Mana
Oceanographic Data, Geo
EGU General Assembly 2012.  

7. Zodiatis G., Galanis G., Hayes D., Nikolaidis A., Georgiou G., Stylianou S.,
Kalogeri C., Chu P.C., Charalambous A., Savvidou K., Kountouriotis Z., Mich
Estimation

France,2013 

 για την υλοποίηση του 

 

 
Ωκεανογραφικό Κέντρο 
www.oceanography.ucy.ac.cy  

 

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα  Φυσικής,  Ομάδα  αριθμητικών  μοντέλων  και 

w.mg.uoa.gr
πρόγνωσης καιρού,  
ww  

 
Lab – USA Naval Postgraduate Ocean Analysis and Prediction 

School 

 
faculty.nps.edu/pcchu/noap_home.htm  
 

 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
www.cea.org.cy 
 

 

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 
www.moa.gov.cy/ms    

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  το  έργο E‐WAVE  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  με  τον 
συντονιστή  του  έργου  E‐WAVE:  Δρ  Γεώργιος  Ζωδιάτης,  Αναπληρωτή  Διευθυντή 
Ωκεανογραφικού  Κέντρου,  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  Τηλ:+357‐22893981‐88,  Φαξ:+357‐
22892575, email: gzodiac@ucy.ac.cy
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