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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν σύγγραμμα διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνική Υδρολογία 

στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Περιλαμβά-

νει την περιγραφή και ανάλυση βασικών εννοιών καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ε-
φαρμογών και λύσεων οι οποίες καλύπτουν το φάσμα της Τεχνικής Υδρολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι μορφές των κατακρημνισμά-

των και τα όργανα μέτρησης αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και σχεδιασμός εγκατά-

στασής τους, η βασική επεξεργασία της σημειακής βροχομετρικής πληροφορίας 

(ομοιογενοποίηση, συμπλήρωση ελλείψεων, υψομετρική αναγωγή) και οι μέθοδοι 

εκτίμησης της επιφανειακής βροχόπτωσης. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι όροι 

της εξάτμισης, διαπνοής, πραγματικής – δυνητικής εξατμισοδιαπνοής, καθώς και οι 

μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες και της δυνητικής και 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής από γυμνές ή φυτοκαλυμμένες επιφάνειες της γης. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι υδρολογικές απώλειες στο έδαφος όπως η παρε-

μπόδιση, η κατακράτηση και η διήθηση, καθώς και διάφορες μέθοδοι εκτίμησης της 

διήθησης. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι συνιστώσες της απορροής, τα γεωμε-

τρικά, φυσιογραφικά, υψογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, τα χα-

ρακτηριστικά του υδρογραφήματος, οι παράγοντες που επηρεάζουν το υδρογρά-

φημα, οι μέθοδοι διαχωρισμού των συνιστωσών του υδρογραφήματος, η σχέση 

βροχής - απορροής, οι μέθοδοι εκτίμησης των πλημμυρικών αιχμών, η θεωρία και 
οι ιδιότητες του μοναδιαίου υδρογραφήματος, η υδρομετρία και ο τρόπος εκτίμη-

σης της παροχής με χρήση των καμπυλών στάθμης-παροχής. Στο Κεφάλαιο 6 γίνε-

ται εκτενής περιγραφή των υπόγειων νερών. Ειδικότερα περιγράφονται οι παράμε-

τροι εδαφών και υπόγειων υδροφορέων, η ταξινόμηση των υπόγειων υδροφορέων, 

οι μετρήσεις πεδίου, το μαθηματικό πρόβλημα και η γενική εξίσωση της ροής των 

υπόγειων νερών, οι αναλυτικές λύσεις της μόνιμης και μη μόνιμης ροής, η θεωρία 

ειδώλων, οι δοκιμαστικές αντλήσεις, οι απώλειες της γεώτρησης και ο εμπλουτι-

σμός υδροφορέων και η υφαλμύρινση. Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφονται οι μέθοδοι 

υδρολογικής διόδευσης ενός πλημμυρικού κύματος σε τμήμα ποταμού και μέσω 
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ενός ταμιευτήρα. Στο Κεφάλαιο 8 δίνονται οι βασικές έννοιες των Πιθανοτήτων και 

της Στατιστικής, περιγράφονται αναλυτικά οι δικαριτές και συνεχείς κατανομές που 

σχετίζονται άμεσα με την Υδρολογία καθώς και οι κατανομές ακροτάτων που σχετί-
ζονται με το σχεδιασμό των υδατικών συστημάτων. Τέλος στο Κεφάλαιο 9 περι-

γράφεται αναλυτικά ο υδρολογικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων, οι 

κατασκευές ασφαλείας υδραυλικών έργων, η πλημμύρα σχεδιασμού του υπερχειλι-

στή και των έργων εκτροπής καθώς και οι όμβριες καμπύλες.     

1.2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ως Υδρολογία ορίζεται η επιστήμη η οποία περιγράφει την εμφάνιση, την κυκλοφο-

ρία και τη διανομή του νερού της γης, καθώς και την αλληλεπίδραση των φυσικών 

και χημικών ιδιοτήτων με το περιβάλλον. 

 

Σχήμα 1.1 Κατάταξη της Υδρολογίας ανάλογα με τη συσχέτισή της με άλλους επιστημονι-
κούς κλάδους. 
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Αντικείμενο της Υδρολογίας αποτελεί η από επιστημονικής άποψης εξέταση 

των διαφόρων φάσεων του νερού, ιδιαιτέρως δε η χωρική και χρονική μεταβολή 

της έντασης που λαμβάνουν χώρα αυτές. Στην επιστήμη της Υδρολογίας υπεισέρ-
χονται ποικίλες και περίπλοκες διαδικασίες πρωταρχικού ενδιαφέροντος, όπως της 

εξάτμισης, βροχής, διήθησης, διαπνοής, αποθήκευσης και απορροής. Συνδέεται 

στενά με μια ευρεία ομάδα επιστημών, όπως είναι η βιολογία, η χημεία, η γεωπονί-

α, η γεωγραφία, η γεωλογία, η μετεωρολογία, η ωκεανογραφία, η φυσική, η ηφαι-

στειολογία και πολλές άλλες. Η διασύνδεσή της με αυτές τις επιστήμες, είναι φυσι-

κό επακόλουθο της στενής σχέσης του νερού με την ατμόσφαιρα και το έδαφος. 

Συνέπεια των παραπάνω, είναι ο διαχωρισμός της επιστήμης της Υδρολογίας σε ένα 

πλήθος κλάδων, όπως είναι αυτοί που παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.1 (Singh, 
1992). Αυτή η σχέση καθιστά επίσης σαφές ότι η Υδρολογία είναι ένας διεπιστημο-

νικός κλάδος που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής. 

Για την επίλυση των προβλημάτων της Υδρολογίας, έχουν χρησιμοποιηθεί 

τεχνικές που ανήκουν σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι τα μαθη-

ματικά, η στατιστική, η θεωρία πιθανοτήτων, η επιχειρησιακή έρευνα, η θεωρία 

ελέγχου, η ανάλυση συστημάτων και άλλες. 

Το πεδίο μελέτης της Υδρολογίας περιλαμβάνει την ατμόσφαιρα (μέχρι ύ-

ψους περίπου 15 km), την επιφάνεια και το εσωτερικό της λιθόσφαιρας (μέχρι βά-
θους περίπου 1 km) και την υδρόσφαιρα (ωκεανούς). Εντός του συστήματος των 

τριών αυτών χώρων εξελίσσεται ο υδρολογικός κύκλος. 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ  

Ο άνθρωπος πριν από πολλούς αιώνες προέβη στην κατασκευή αξιόλογων υδραυ-

λικών έργων, στηριζόμενος ως επί το πλείστον σε φιλοσοφικές θεωρίες, αφού οι 

γνώσεις περί των υδρολογικών φαινομένων ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, ή ακόμη και 

λανθασμένες. 

Ο υδρολογικός κύκλος ήταν γνωστός από την εποχή του Πλάτωνα, ακριβής 
όμως θεωρία περί τούτου διετυπώθη από το Μάρκο Βιτρούβιο κατά τον πρώτο με-

τά Χριστό αιώνα. 
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Η περίοδος της σύγχρονης Υδρολογίας μπορεί να θεωρηθεί ότι άρχισε από 

τον 17ο αιώνα κατά τον οποίο η γνώση των υδρολογικών φαινομένων άρχισε στη-

ριζόμενη στις μετρήσεις. Έτσι ο Perrault μέτρησε τη βροχόπτωση και την εξάτμιση 
της λεκάνης απορροής του ποταμού Σηκουάνα, ο Mariotte υπολόγισε την παροχή 

του ποταμού, κατόπιν έκανε μετρήσεις της ταχύτητας ροής και της υγρής διατομής 

και, τέλος, ο αστρονόμος Halley μέτρησε την εξάτμιση της Μεσογείου θάλασσας 

αναφορικά προς το υφιστάμενο ισοζύγιο μεταξύ εισροών και εκροών από τη θά-

λασσα αυτή. Με τις μετρήσεις αυτές κατέστη δυνατή η εξαγωγή ακριβών συμπερα-

σμάτων για τα διάφορα υδρολογικά φαινόμενα.  

Από τον 18ο αιώνα αρχίζει η περίοδος της πειραματικής έρευνας των υδρο-

λογικών φαινομένων, η οποία επέφερε ανάλογη ανάπτυξη και στην Υδραυλική. Για 
τη μέτρηση της παροχής, εφευρέθηκε ο σωλήνας του Pitot, το επιστόμιο Borda και 

ο μυλίσκος Woltman, διατυπώθηκαν οι εξισώσεις ροής εκχειλιστών, εντός ανοικτών 

αγωγών και μέσω πορωδών σωμάτων, καθώς και οι εξισώσεις παροχής των φρεά-

των.  

Η αδυναμία των εμπειρικών εξισώσεων για την παροχή ικανοποιητικών λύ-

σεων σε πρακτικά  προβλήματα έγινε φανερή από την αρχή του παρόντος αιώνα. 

Ως εκ τούτου, μέσω της ίδρυσης ειδικών Υπηρεσιών και επιστημονικών Οργανώσε-

ων αρμοδίων για τα υδρολογικά ζητήματα, κατεβλήθη προσπάθεια συστηματικής 
συλλογής στοιχείων, μελέτης και έρευνας των σχετικών προβλημάτων. Έτσι, από 

το 1930 άρχισε η επί ορθολογιστικών βάσεων αντιμετώπιση των υδρολογικών φαι-

νομένων. Ο Sherman εισάγει την έννοια του μοναδιαίου υδρογραφήματος, ο Hor-

ton μελετά συστηματικά τις επιδράσεις της διήθησης επί της επιφανειακής απορ-

ροής και εισάγεται η στατιστική και μαθηματική ανάλυση. 

Τέλος, από το 1950 αρχίζει η περίοδος της εφαρμογής θεωρητικών μεθόδων 

στη μελέτη των υδρολογικών προβλημάτων. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογι-

στών καθιστά δυνατή την επίλυση των εξισώσεων που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή της μαθηματικής ανάλυσης στα υδρολογικά φαινόμενα. 

Επιπλέον η ανάπτυξη πολύπλοκων οργάνων μέτρησης μεγάλης ακρίβειας κα-

θιστά δυνατή τη συλλογή λεπτομερών μετεωρολογικών και υδρολογικών στοιχείων 

και τον έλεγχο των επιτυγχανομένων λύσεων.  
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1.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 

Ανάλογα με τον τρόπο και στόχο της προσέγγισης του αντικειμένου, το μεγάλο 

εύρος του περιεχομένου της Υδρολογίας διακρίνεται σε διάφορους βασικούς κλά-
δους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. Ο κλάδος της Υδρολογίας που έχει στόχο την 

κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών, των αιτιών και μηχανισμών που τις προ-

καλούν και των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με αυτές είναι γνωστός με 

τον όρο Φυσική Υδρολογία, ενώ ο κλάδος που έχει στόχο την ποσοτική εκτίμηση ή 

και πρόβλεψη των υδρολογικών μεγεθών είναι γνωστός με τον όρο Τεχνική Υδρο-

λογία.  

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των κλάδων της Υδρολογίας βασίζεται στο χώ-

ρο που συμβαίνουν τα διάφορα υδρολογικά φαινόμενα. Έτσι διακρίνονται ο κλάδος 
της Επιφανειακής Υδρολογίας που ασχολείται με τα επιφανειακά νερά και ο κλάδος 

της Υπόγειας Υδρολογίας που ασχολείται με τα υπόγεια νερά. Η διάκριση αυτή γίνε-

ται εξαιτίας της διαφορετικής κινητικής και δυναμικής συμπεριφοράς του νερού 

στην επιφάνεια του εδάφους και μέσα στο έδαφος. 

 Ένας τελευταίος τρόπος διάκρισης βασίζεται στη μεθοδολογική προσέγγιση 

των υδρολογικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου προκύπτει η Προσδιοριστική (ντετερ-

μινιστική) Υδρολογία, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους και μοντέλα που οι παράμε-

τροί τους υπολογίζονται από εμπειρικές διαδικασίες (μέθοδος Μοναδιαίου Υδρο-
γραφήματος) και η Στατιστική Υδρολογία η οποία ασχολείται με τις μεθόδους της 

θεωρίας των πιθανοτήτων και στατιστικής. Η τελευταία χωρίζεται σε δύο διαφορε-

τικές κατηγορίες, την Πιθανολογική Υδρολογία, που αναλύει και συνθέτει τα υδρο-

λογικά γεγονότα χωρίς να λαμβάνει υπόψη την χρονική τους ακολουθία και τη Στο-

χαστική Υδρολογία, που λαμβάνει υπόψη της τη χρονική ακολουθία στη δομή των 

υδρολογικών συμβάντων.  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙ Α  6 

 

Σχήμα 1.2 Διάκριση της Υδρολογίας σε κλάδους. 

 

Η Τεχνική Υδρολογία εξετάζει τα προβλήματα του νερού που σχετίζονται με 

τη μελέτη και λειτουργία των υδραυλικών έργων, δηλαδή των τεχνικών εκείνων 
έργων τα οποία κατασκευάζονται για τον έλεγχο, τη διαχείριση και αξιοποίηση του 

νερού. Για παράδειγμα, η παροχή ενός ποταμού σε μία θέση άλλοτε μεν προσεγγί-

ζει πολύ υψηλές τιμές (πλημμύρες) και άλλοτε πολύ χαμηλές σε σχέση με τη συνή-

θη παροχή. Η μελέτη των ακραίων αυτών τιμών των υδρολογικών φαινομένων έχει 

μεγάλη σημασία για τον Υδρολόγο Μηχανικό, δεδομένου ότι τα διάφορα υδραυλικά 

έργα μελετούνται για να ανταποκριθούν όχι μόνο κατά τις συνήθεις, αλλά και κατά 

τις ακραίες δυσμενείς συνθήκες. 

Η εφαρμογή της επιστήμης της Τεχνικής Υδρολογίας έχει συμβάλλει σημα-
ντικά στη μελέτη πολλών κατηγοριών Υδραυλικών Έργων, όπως έργα ανάπτυξης, 

αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων και έργα προστασίας από υδρολογι-

κούς κινδύνους. Τα υδραυλικά αυτά έργα είναι έργα Πολιτικού Μηχανικού και για 

τη μελέτη τους υπεισέρχεται ο υδρολογικός σχεδιασμός τους, αξιοποιώντας το σύ-

νολο της διαθέσιμης υδρολογικής πληροφορίας σε κατάλληλες χρονικές κλίμακες. 

Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η αναγκαία χρήση της επιστήμης της Τεχνικής Υ-

δρολογίας στο σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας (όσον αφορά στο μέγεθος γεφυ-

ρών), φραγμάτων για την ταμίευση του νερού για ύδρευση, άρδευση, υδροηλε-

κτρική παραγωγή, εγγειοβελτιωτικών έργων,  έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

•ΦΥΣΙΚΗ

•ΤΕΧΝΙΚΗ

•ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ

•ΥΠΟΓΕΙΑ
•ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΗ

•ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ
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(προστατευτικά αναχώματα, αντιπλημμυρικές τάφροι), αστικών υδραυλικών έργων 

(δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων), οδοποιίας, διευθέτησης πο-

ταμών, έργων εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων και πολλών άλλων. 

1.5 Ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

Ο υδρολογικός κύκλος περιγράφει την αέναη κίνηση του νερού ανάμεσα στους ω-

κεανούς, την ατμόσφαιρα και την ξηρά, που συνοδεύεται και από αλλαγές ανάμεσα 

στην υγρή, την αέρια και τη στερεή φάση του νερού. Στο Σχήμα 1.3 δίνεται μια 

σχηματική περιγραφή του υδρολογικού κύκλου. 

 

Σχήμα 1.3 Ο υδρολογικός κύκλος και το παγκόσμιο ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο 
(Πηγή: Maidment, 1993) 

 

 Η αρχή του υδρολογικού κύκλου μπορεί θεωρητικά να τοποθετηθεί στην 
ατμόσφαιρα στην οποία συγκεντρώνονται οι προκύπτοντες υδρατμοί από την εξά-

τμιση του νερού από τη θάλασσα και την ξηρά, καθώς και από τη διαπνοή από τα 

δένδρα και τη βλάστηση. Οι υδρατμοί αυτοί μεταφέρονται υπό την επίδραση των 

ανέμων και κάτω από κατάλληλες συνθήκες, συμπυκνώνονται σε νέφη και στη συ-
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νέχεια υπό την μορφή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι, χαλά-

ζι) επανέρχονται στην επιφάνεια της γης. Από το νερό που φθάνει στην επιφάνεια 

του εδάφους, ένα μέρος συγκρατείται από τη βλάστηση και εξατμίζεται ή διαπνέε-
ται από τα φυτά, ένα άλλο μέρος διηθείται εντός του εδάφους και τέλος ένα τρίτο 

μέρος απορρέει επιφανειακά προς τα ρεύματα και τους ποταμούς καταλήγοντας 

στις λίμνες ή τις θάλασσες. 

Από το νερό που διηθείται, ένα μέρος εξατμίζεται ή διαπνέεται μέσω των 

φυτών και το υπόλοιπο διηθείται σε βαθύτερα στρώματα επαναφορτίζοντας τους 

υπόγειους υδροφορείς, βρίσκοντας αργότερα διέξοδο προς την επιφάνεια της γης 

σε χαμηλότερα υψόμετρα και καταλήγοντας τελικά στη θάλασσα. Από τη θάλασσα, 

μέσω της εξάτμισης, το νερό επανέρχεται στην ατμόσφαιρα συμπληρώνοντας τον 
υδρολογικό κύκλο. 

1.6 ΟΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι βασικές υδρολογικές μεταβλητές είναι η απορροή (επιφανειακή και υπόγεια), 

κατακρήμνιση, εξάτμιση, παρεμπόδιση, κατακράτηση και διήθηση. Η επιφανειακή 

απορροή δίνει τους σημαντικότερους υδατικούς πόρους, αλλά και δημιουργεί τους 

υδρολογικούς κινδύνους. Επίσης η υπόγεια απορροή συνδέεται με την αξιοποίηση 

των υδατικών πόρων και αποτελεί σημαντικό αντικείμενο της Τεχνικής Υδρολογίας. 

Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα συνδέονται με την επιφανειακή και υπόγεια 
απορροή με τη μορφή αιτίου – αποτελέσματος. Η εξάτμιση και η διαπνοή, που α-

ποδίδονται με το συγχωνευτικό όρο εξατμισοδιαπνοή, αποτελούν τις αναγκαστικές 

υδρολογικές απώλειες, δηλαδή το τμήμα των κατακρημνισμάτων που δεν απορρέει 

και επομένως δεν είναι διαθέσιμο για εκμετάλλευση. Συμπεραματικά, η απορροή 

(επιφανειακή και υπόγεια), οι κατακρημνίσεις και η εξατμισοδιαπνοή αποτελούν τις 

πιο χαρακτηριστικές διεργασίες του υδρολογικού κύκλου και τα μεγέθη τους ποσο-

τικοποιούν την εικόνα των υδατικών πόρων μιας περιοχής. 

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μονάδες μέτρησης (στο 
μετρικό σύστημα) που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Υδρολογίας, για κάθε 

μετρούμενο μέγεθος. Οι μονάδες αυτές καθορίζονται από την ακρίβεια των οργά-

νων μέτρησης, αλλά και από τη φυσική σημασία του μετρούμενου μεγέθους. Η πιο 

συνηθισμένη μονάδα μέτρησης της απορροής, είναι τα κυβικά μέτρα το δευτερόλε-
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πτο (m3/sec), ενώ συχνά χρησιμοποιείται και το ισοδύναμο ύψος νερού, ανηγμένο 

στην επιφάνεια της λεκάνης, η οποία συνήθως μετριέται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα 

(km2). Το ύψος βροχόπτωσης εκφράζεται συχνότερα σε χιλιοστά (mm) ή εκατοστά 
(cm) του μέτρου. Είναι δε περιττό να εκφράζεται το συγκεκριμένο μέγεθος με α-

κρίβεια δεκαδικών του χιλιοστού, μια και τα κοινά βροχόμετρα και βροχογράφοι 

που χρησιμοποιούνται δεν έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, στη 

μέτρηση των μεγεθών και στην έκφραση των αποτελεσμάτων, υπεισέρχεται η κρί-

ση του υδρολόγου μηχανικού. 

Πίνακας 1.1 Μερικοί συχνά χρησιμοποιούμενοι υδρολογικοί όροι και οι μονάδες μέτρησής 
τους. 

Μεταβλητή Χαρακτηριστικά Μονάδες μέτρησης 
Κατακρήμνιση Ύψος Χιλιοστά (mm) 

 Ένταση Χιλιοστά ανά ώρα (mm/h) 
 Διάρκεια Ώρες (h) 

Εξάτμιση Ρυθμός 
Χιλιοστά ανά μέρα, μήνα ή χρόνο 

(mm/day, mm/mo, mm/yr) 
 Ύψος Χιλιοστά (mm) 

Διήθηση Ρυθμός Χιλιοστά ανά ώρα (mm/h) 
 Ύψος Χιλιοστά (mm) 

Παρεμπόδιση Ισοδύναμο ύψος 
Χιλιοστά ανά διάρκεια καταιγίδας 

(mm/time) 

Κατακράτηση Ισοδύναμο ύψος 
Χιλιοστά ανά διάρκεια καταιγίδας 

(mm/time) 

Απορροή Παροχή 
Κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο 

(m3/sec), 
 Όγκος Κυβικά μέτρα (m3),  

 Ισοδύναμο ύψος 
Ισοδύναμα χιλιοστά πάνω στη λεκά-

νη απορροής (mm) 

1.7 Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ  

Ανάλογα με το εκάστοτε υδρολογικό πρόβλημα, ο υδρολογικός κύκλος και οι συνι-
στώσες του μπορούν να ληφθούν σε διαφορετικές κλίμακες χώρου και χρόνου. Στη 

μελέτη των υδρολογικών φαινομένων θα ήταν κατ’ αρχήν επιθυμητή η γνώση των 

κάθε τύπου υδρολογικών μεταβλητών σε συνεχή χώρο και χρόνο, δηλαδή σε κάθε 

χρονική στιγμή. Είναι ασφαλώς ευνόητο ότι η εξαιρετική πολυπλοκότητα των υ-
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δρολογικών φαινομένων και η αχανής έκταση και το βάθος χρόνου που αυτά εξε-

λίσσονται καθιστά αδύνατη αυτού του είδους την προσέγγιση. Η εισαγωγή της κλί-

μακας συνδέεται με την απομόνωση μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής (χωρι-
κή) και μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (χρονική), όπου μελετάται το κάθε φαι-

νόμενο. 

1.7.1 Χωρική κλίμακα  

Η παγκόσμια κλίμακα, είναι η μεγαλύτερη χωρική κλίμακα, ενώ η κλίμακα της λεκά-

νης απορροής η μικρότερη, σε ό,τι αφορά τα υδρολογικά προβλήματα. Είναι προ-
φανές ότι δεν υπάρχει μια μοναδική λεκάνη απορροής για ένα υδατόρευμα, αλλά 

για κάθε σημείο του ορίζεται και η αντίστοιχη λεκάνη απορροής. Αποτελεί τη σημα-

ντικότερη κλίμακα για την επιστήμη της υδρολογίας και όλες οι υπόλοιπες κλίμακες 

μπορούν να καταρτιστούν αθροίζοντας διάφορες λεκάνες απορροής. Η προσέγγιση 

αυτή διαχωρίζει την υδρολογία από την υδραυλική, στην οποία η συνηθέστερη κλί-

μακα είναι αυτή του αγωγού ή τμήματός του. Θα πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό, 

ότι μια λεκάνη απορροής δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα χωρικά ή διοικητικά όρια, 

που καθορίζονται για πολιτικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Οι λεκάνες απορροής, 

μπορεί να έχουν μέγεθος από ένα μικρό πάρκο, μέχρι ακόμα και τη λεκάνη απορ-
ροής του Μισισιπή, που καταλαμβάνει περίπου το 41% των ΗΠΑ ή και μεγαλύτε-

ρες. Συνήθως όμως οι μεγάλες λεκάνες χωρίζονται σε υπολεκάνες, ώστε να διευκο-

λύνεται η υδρολογική ανάλυση.  

Οι λεκάνες απορροής που παρουσιάζουν επιχειρησιακό ενδιαφέρον έχουν με-

γέθη της τάξης των δεκάδων έως χιλιάδων km2. Ωστόσο, σε ερευνητικές μελέτες, 

οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που συν-

δέονται με τις υδρολογικές διεργασίες, η λεπτομερής παρατήρηση και μέτρηση γί-

νεται σε μικρά μεγέθη λεκανών (ενδεχομένως και κάτω από 1 km2), τις λεγόμενες 
πειραματικές λεκάνες. Τέλος, αρκετές φορές η παρατήρηση ενός φαινομένου ή η 

μέτρησή του γίνεται σε μια πολύ μικρή επιφάνεια που πρακτικώς αντιπροσωπεύεται 

από ένα σημείο, οπότε μιλάμε για σημειακή παρατήρηση ή μέτρηση. 

Η Ελλάδα, λόγω της ιδιαιτερότητας του ανάγλύφου της, χαρακτηρίζεται από 

το σχηματισμό πληθώρας υδρολογικών λεκανών μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Για το 

λόγο αυτό συχνά οι λεκάνες ομαδοποιούνται σε περιοχές. 
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Με κριτήρια κλιματικής, υδρολογικής και φυσικής ομοιογένειας, έχει θε-

σμοθετηθεί η υποδιαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά διαμερίσματα, τα οποία απει-

κονίζονται στο Σχήμα 1.4. Η υποδιαίρεση σε υδατικά διαμερίσματα είναι χρήσιμη 
ιδιαίτερα για τις μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Το κλίμα και η υδρολογική 

δίαιτα στο εσωτερικό κάθε υδατικού διαμερίσματος παρουσιάζει σχετική ομοιογέ-

νεια, ενώ σε διαφορετικά διαμερίσματα μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. 

Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές μεταξύ διαμερισμάτων της δυτικής και της ανατο-

λικής Ελλάδας όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.5, όπου το διαμέρισμα της Ηπείρου έχει 

μέσο υπερετήσιο ύψος βροχής 1319 mm ενώ στο διαμέρισμα της Αττικής το αντί-

στοιχο ύψος είναι 410 mm (ΕΤΥΜΠ, 2000). 

 

Σχήμα 1.4 Τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας (Πηγή: ΕΤΥΜΠ). 
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Σχήμα 1.5 Οι μέσες υπερετήσιες επιφανειακές βροχοπτώσεις για τα 14 υδατικά διαμερίσμα-
τα (Πηγή: ΕΤΥΜΠ). 

1.7.2  Χρονική κλίμακα  

Όλες οι υδρολογικές μεταβλητές παρουσιάζουν χρονική μεταβλητότητα. Η πλήρης 

γνώση της χρονικής εξέλιξης μιας υδρολογικής μεταβλητής απαιτεί την παρακολού-
θησή της σε συνεχή χρόνο. Ωστόσο, αυτό είναι κατά κανόνα ανέφικτο, είτε λόγω 

των δυσχερειών υπολογιστικού χειρισμού, είτε εξαιτίας των ασυνεχώς πραγματο-

ποιούμενων μετρήσεων. Έτσι, οι μεταβλητές παρακολουθούνται σε διάφορες (δια-

κριτές) χρονικές κλίμακες, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπί-

ζεται. Οι χρονικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται στην υδρολογία, κυμαίνονται 

συνήθως από ένα κλάσμα της ώρας, μέχρι ένα έτος ή ακόμα και πολλά έτη. Η χρο-

νική κλίμακα που χρησιμοποιείται σε μια υδρολογική ανάλυση, εξαρτάται από το 

σκοπό της μελέτης και τη φύση του υπό εξέταση προβλήματος. Συνήθεις χρονικές 
κλίμακες στην Υδρολογία είναι η ωριαία, η ημερήσια, η εβδομαδιαία, η μηνιαία και η 

ετήσια. Συχνά δε, η επιλεγόμενη κλίμακα καθορίζεται από το χρονικό βήμα των 

διαθέσιμων υδρολογικών δεδομένων (πχ. μετρήσεις στάθμης ποταμού σε ημερήσιο 

βήμα, βροχόπτωσης σε ωριαίο, κλπ). 
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