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Κεφάλαιο   1 
 

Εισαγωγή 
 
 
 
 

Το νερό μαζί με τη γη και τον αέρα αποτελούν τους βασικούς πόρους από 
τους οποίους ο άνθρωπος αντλεί τα αγαθά για τη ζωή του. Οι υδατικοί πόροι 
είναι ανανεώσιμοι και ανεξάντλητοι. Ο ήλιος, αυτή η βασική πηγή ενέργειας 
για τον άνθρωπο, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξάτμιση 
του νερού από υδάτινες και στερεές επιφάνειες και για τη διαπνοή των φυτών. 
Οι υδρατμοί κάτω από κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
συμπυκνώνονται και κατακρημνίζονται ξανά στη γη για να τροφοδοτήσουν 
επιφανειακούς και υπόγειους υδροφορείς, απ' όπου θα ξαναρχίσει η διαδικασία 
της εξατμισοδιαπνοής κ.ο.κ. σε ένα αδιάκοπο υδρολογικό κύκλο. Ο άνθρωπος 
χρησιμοποιεί το νερό για προσωπικές του ανάγκες, για άρδευση, στη 
βιομηχανία, στη ναυσιπλοΐα και σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. 
Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων είναι επομένως απαραίτητη για τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης τους με πολλαπλή  σκοπιμότητα. 

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός πληθυσμιακής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της γης, που μεταφράζεται σε αντίστοιχα αυξανόμενο ρυθμό 
υδατικών αναγκών, σε συνδυασμό με τη μικρή αναλογία διαθέσιμου στον 
άνθρωπο νερού του υδρολογικού κύκλου, δίνουν μια εικόνα του υδατικού 
προβλήματος. Η δυσκολότερη όμως όψη του προβλήματος είναι ότι πρέπει 
κανείς να έχει νερό όταν και όπου το χρειάζεται και μάλιστα νερό καλής 
ποιότητας. Λύσεις στο υδατικό πρόβλημα δίνονται με την κατασκευή 
τεχνικών υδραυλικών έργων που είτε συλλέγουν το νερό, είτε ρυθμίζουν 
κατάλληλα τη χρονική και χωρική του δίαιτα και την ποιότητα του, είτε 
προστατεύουν από τις καταστροφικές του συνέπειες. Η βέλτιστη επίτευξη του 
αντικειμενικού σκοπού αυτών των έργων στηρίζεται στο σωστό σχεδιασμό 
και λειτουργία τους και επομένως, στην κατάλληλη ανάλυση των 
υδρολογικών συνιστωσών τους.  
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1.1. Υδρολογική ανάλυση και αβεβαιότητες 
 

Ο μηχανισμός γένεσης της κατακρήμνισης είναι από τη φύση του ένας 
πολύπλοκος μηχανισμός. Η εξάτμιση προσθέτει υδρατμούς στα χαμηλότερα 
ατμοσφαιρικά στρώματα που διαχέονται εξαιτίας της τύρβης μέσα από τα 
χαμηλά στρώματα της τροπόσφαιρας προς τη μεσοτροπόσφαιρα από όπου και 
κύρια μετακινούνται με τη μορφή βροχής ή χιονιού προς τη γη. Πριν την 
κατακρήμνιση μεσολαβεί το στάδιο της συμπύκνωσης των υδρατμών κάτω 
από ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες οδηγούνται από 
κάποιο μηχανισμό ανύψωσης-ψύξης (Μason, 1957· Fletcher, 1962), της 
υγροποίησης (ή στερεοποίησης τους) και της αύξησης της μάζας των 
σταγονιδίων του υδρατμού σε κατακρημνίσιμο μέγεθος με κάποιο μηχανισμό 
(Barry και Chorley, 1992· Shaw, 1994· Morgan και άλλοι, 1997). Εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων που υπεισέρχονται σ' αυτή τη διαδικασία, όπως η 
κυμαινόμενη τύρβη της ατμόσφαιρας, μεταβλητή ακτινοβολία κ.λ.π., η 
χωροχρονική εκτίμηση της κατακρήμνισης ως αποτέλεσμα της συμπύκνωσης 
υδρατμών δε μπορεί να είναι συγκεκριμένη και προσδιοριστική, αλλά 
πιθανολογική και στοχαστική. Με άλλα λόγια υπάρχει μια μη μηδενική 
πιθανότητα μικρότερη της μονάδας η κατακρήμνιση να έχει μια συγκεκριμένη 
τιμή στο συγκεκριμένο σημείο του χώρου και του χρόνου. (Yevjevich, 1974· 
Delleur, 1975· Μιμίκου, 1985). Αυτή η στοχαστικότητα της κατακρήμνισης 
μεταφέρεται και στις άλλες μεταβλητές του υδρολογικού κύκλου, δηλαδή την 
απορροή, την εξάτμιση κ.λ.π. εξ αιτίας της συγγένειας αιτίου-αποτελέσματος 
που έχουν μεταξύ τους.  

Η τυχαιότητα της διαδικασίας της επιφανειακής απορροής, που είναι και η 
πιο σημαντική πληροφορία στο σχεδιασμό ενός έργου, δεν δικαιολογείται 
μόνο από την αιτιατή σχέση της με τη στοχαστική κατακρήμνιση. Ακόμα και 
αν τα γενεσιουργά της φυσικά φαινόμενα βρισκόταν τρόπος να γίνουν πλήρως 
αντιληπτά, δεν θα ήταν δυνατό να περιγράψει κανείς μαθηματικά τη δίαιτα 
παροχής σε φυσικό ποτάμι χωρίς να συμπεριλάβει μη συστηματικές και 
άγνωστες επιδράσεις. Σαν τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν τα χωροχρονικά 
μεταβλητά φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, και του 
ποταμού, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες κατακράτησης, εξατμισοδιαπνοής, 
φυτοκάλυψης, χιονοκάλυψης κ.λ.π. που υπεισέρχονται και διαταράζουν 
τυχαία τη συναρτησιακή σχέση κατακρήμνισης-απορροής. Η τυχαιότητα 
υπάρχει ακόμα σε κάθε προσπάθεια μέτρησης ή εκτίμησης των μεταβλητών 
όπου υπεισέρχονται μη συστηματικά σφάλματα. Σαν παράδειγμα αναφέρεται 
η εκτίμηση παροχής από τη γνωστή καμπύλη στάθμης-παροχής, όπου 
προσπαθεί κανείς να προσδιορίσει με ακρίβεια την παροχή από τη στάθμη του 
ποταμού. Τυχαία φαινόμενα όπως αλλαγές στην κοίτη του ποταμού, κίνηση 
φερτών, ανάπτυξη φυτών προκαλούν διάφορες ανακρίβειες και λάθη στην 
εκτίμηση της παροχής από την καμπύλη.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αιτιότητα και η τυχαιότητα 
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συνυπάρχουν στις υδρολογικές μεταβλητές και διαδικασίες. Επομένως μια 
προσδιοριστική και μόνο υδρολογική ανάλυση δεν είναι μόνο εξωπραγματική 
αλλά και ανακριβής αφού δεν περιλαμβάνει τις υδρολογικές αβεβαιότητες. 
Δεδομένου όμως ότι οι τελευταίες επηρεάζουν σημαντικά την αξιοπιστία του 
υδρολογικού σχεδιασμού είναι προφανές ότι οι στοχαστικές και πιθανολογικές 
μέθοδοι, που αντιμετωπίζουν τις υδρολογικές αβεβαιότητες, είναι απαραίτητες 
για ένα σωστό σχεδιασμό.  
 
 
1.2. Υδρολογική αιτιότητα 
 

Το συνολικό φαινόμενο της κυκλοφορίας και κατανομής του νερού στην 
ατμόσφαιρα και στη γη μπορεί να παρασταθεί από τον υδρολογικό κύκλο που 
σχηματικά δίνεται στο Σχήμα 1.1. 

Η ισορροπία του νερού πάνω στη γη φαίνεται από την απλή έκφραση 
υδατικού ισοζυγίου: 

 
     P = Q + Ε + ΔS                                                                                      (1.1) 

 
όπου P η κατακρήμνιση, Q η απορροή, Ε η εξατμισοδιαπνοή και ΔS η 
διαφορική αλλαγή στην αποθήκευση του νερού στη γη. Αυτές οι υδρολογικές 
μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αιτίου-αποτελέσματος που είναι 
πολύπλοκη, μη μονοσήμαντη και αμφίδρομη. Δηλαδή η κατακρήμνιση 
δημιουργεί την απορροή και από ’κει δημιουργείται η εξάτμιση που όμως 
προκαλεί την κατακρήμνιση κ.ο.κ. Η υδρολογική αιτιότητα είναι μια 
κατάσταση άμεσα αντιληπτή και γι’ αυτό έχει αποτελέσει το κυριότερο 
αντικείμενο έρευνας και προσομοίωσης. 

Η Προσδιοριστική Υδρολογία που ασχολείται με την αιτιότητα εκτιμά τις 
υδρολογικές μεταβλητές και διαδικασίες με πλήρη βεβαιότητα, δηλαδή θεωρεί 
ότι η πιθανότητα Π μια μεταβλητή ή διαδικασία Ω να έχει την τιμή α στο 
συγκεκριμένο χωροχρονικό σημείο (x,y,z,t) είναι ίση με τη μονάδα: 
 

     Π(Ω = α)x,y,z,t = 1                                                                                    (1.2) 
 
 
1.3. Τυχαιότητα και ποσοτικοποίηση της 
 

Η αδυναμία της Προσδιοριστικής Υδρολογίας να καλύψει και την τυχαία 
συνιστώσα των υδρολογικών μεταβλητών και διαδικασιών έχει σημαντικές 
συνέπειες τόσο στην προσομοίωση, δηλαδή στη συνθετική αναπαράσταση 
τους με ομοιώματα, όσο και στην πρόγνωση τους, δηλαδή την εκτίμηση 
μελλοντικών τιμών τους. Τα προβλήματα στην προσομοίωση έχουν κύρια 
σχέση με τη διατήρηση ορισμένων στατιστικών ιδιοτήτων, όπως π.χ. της σκέ-  
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δασης ή πιο απλά της διασποράς των τιμών της μεταβλητής γύρω απ’ το μέσο 
όρο τους, ενώ στην πρόγνωση σχετίζονται περισσότερο με την αξιοπιστία και 
την ακρίβεια της. 

Σαν στοχαστική μεταβλητή ορίζεται μια τυχαία μεταβλητή ή η μεταβλητή 
που η τιμή της ορίζεται από μια συνάρτηση πιθανότητας. 

Μια στοχαστική υδρολογική μεταβλητή Χt στο χρόνο t αποτελείται από 
μια προσδιοριστική συνιστώσα Νt και μια στοχαστική Ζt: 
 
     Xt = Nt + Zt                                                   (1.3) 

 
Η προσδιοριστική συνιστώσα περιέχει γενικά περιοδικότητα που προκαλείται 
από την περιστροφική κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο (Dixey, 1964), τάση 
που είναι η συστηματική επίδραση του χρόνου στη μεταβλητή και εμμονή που 
δείχνει την προτίμηση όμοιων στατιστικών τιμών της μεταβλητής να 
συγκεντρώνονται (συγκέντρωση διαδοχικών ξηρών και υγρών ετών). Η 
στοχαστική συνιστώσα περιέχει γενικά ένα χρονικά εξαρτημένο μέρος που 
διατηρεί ιστορική μνήμη και ένα χρονικά ανεξάρτητο τυχαίο μέρος που 
συνήθως λέγεται λευκός θόρυβος (Yevjevich,  1976). 

Ο κλάδος της Υδρολογίας που αναπτύχθηκε ακριβώς για την ανάλυση των 
στοχαστικών υδρολογικών μεταβλητών είναι η Στατιστική Υδρολογία που 
χωρίζεται στην Πιθανολογική και τη Στοχαστική Υδρολογία. Η Πιθανολογική 
Υδρολογία αναλύει και συνθέτει τα υδρολογικά γεγονότα χωρίς να λαβαίνει 
υπόψη τη χρονική τους ακολουθία. Θεωρεί δε ότι η πιθανότητα Π η 
μεταβλητή ή διαδικασία Ω να έχει την τιμή α στο χωροχρονικό σημείο (x,y,z,t) 
είναι μηδενική: 
   
    Π(Ω = α)x,y,z,t = 0                                                                                       (1.4) 
 

Η Στοχαστική Υδρολογία παίρνει υπόψη τη χρονική ακολουθία στη δομή 
των υδρολογικών συμβάντων και θεωρεί την πιθανότητα Π, που προηγούμενα 
αναφέρθηκε, ίση με ε, όπου ε ένας θετικός αριθμός μεταξύ 0 και 1: 

 
  Π(Ω = α)x,y,z,t = ε,        0 < ε < 1                                                                 (1.5) 

 
 
1.4. Η διάσταση του χρόνου στις υδρολογικές μεταβλητές 
 

Η προσθήκη του χρόνου t σαν τέταρτης διάστασης μαζί με τις τρεις 
χωρικές διαστάσεις (x,y,z) είναι μια δύσκολη αλλά απαραίτητη ενέργεια για 
την αξιόπιστη περιγραφή της δυναμικής των υδρολογικών φαινομένων. Η 
ύπαρξη των ετήσιων και εποχιακών περιοδικοτήτων των χρονικά ανοδικών ή 
καθοδικών τάσεων και της εμμονής στις υδρολογικές μεταβλητές κάνουν 
σαφή την αναγκαιότητα συνυπολογισμού του χρόνου στην υδρολογική 
ανάλυση. 
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Από τους διάφορους κλάδους της Υδρολογίας μόνο η Στοχαστική 
Υδρολογία χρησιμοποιεί το χρόνο σαν τέταρτη διάσταση και οι πληροφορίες 
εισόδου και εξόδου στα ομοιώματα της είναι χρονοσειρές, δηλαδή χρονικά 
διατεταγμένες πραγματοποιήσεις υδρολογικής μεταβλητής. Η Πιθανολογική 
Υδρολογία χρησιμοποιεί πραγματοποιήσεις της μεταβλητής με 
κατεστραμμένη τη χρονική τους ακολουθία και διατεταγμένες κατά τάξη 
μεγέθους. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η με κάποιο βαθμό εμπιστοσύνης 
πρόβλεψη τιμών της μεταβλητής με χρονική βάση ίση με το βήμα της σειράς 
που αναλύεται (π.χ. ετήσιο), είναι δε αδύνατη η εκτίμηση της τιμής των 
μεταβλητών σε κάποια άλλη χρονική βάση (π.χ. μιας καλοκαιρινής 
καταιγίδας). Και η Προσδιοριστική Υδρολογία δεν χρησιμοποιεί τη χρονική 
διάσταση στις αναλύσεις των φαινομένων. Για παράδειγμα από τη στιγμή που 
βρίσκεται η χαρακτηριστική απόκριση βροχής-απορροής μιας λεκάνης 
απορροής (π.χ. το μοναδιαίο υδρογράφημά της) κάθε συγκεκριμένη καταιγίδα 
θα δώσει μια συγκεκριμένη απορροή με βάση τα χαρακτηριστικά απόκρισης 
της λεκάνης που υποτίθεται ότι παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την αδυναμία υπολογισμού της αξιοπιστίας της εκτίμησης 
και παρακολούθησης της δυναμικής του φυσικού φαινομένου. 

Η χρήση της χρονικής ακολουθίας των τιμών μεταβλητής δίνει τη 
δυνατότητα να γίνουν υδρολογικά ομοιώματα «πραγματικού χρόνου», όπου 
με βάση πληροφορίες της τρέχουσας χρονικής στιγμής για ένα υδρολογικό 
αίτιο μπορεί κανείς άμεσα να εκτιμήσει το αποτέλεσμα. Ομοιώματα 
πραγματικού χρόνου μπορεί να είναι στοχαστικά ή και προσδιοριστικά αρκεί 
σ’ αυτά τα τελευταία να γίνουν ορισμένες κατάλληλες ρυθμίσεις (Wood και 
Nagy, 1978· Ishihara και Ιkebuchi, 1978).  
 
 
1.5. Υδρολογικά ομοιώματα 
 

Η πολυπλοκότητα τόσο στο μηχανισμό γένεσης όσο και στην ποιοτική και 
ποσοτική εκτίμηση των εναλλαγών μεταξύ των υδρολογικών μεταβλητών 
είναι η βασική αιτία που έχουν γίνει και γίνονται απειράριθμες προσπάθειες 
κατασκευής ομοιωμάτων για την καλύτερη προσομοίωση, δηλαδή 
αναπαράσταση και αναπαραγωγή, του φυσικού φαινομένου. 

Τα υδρολογικά ομοιώματα μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα 
με διάφορα κριτήρια. Με κριτήριο το μέσο της ανάλυσης και προσομοίωσης 
χωρίζονται σε: μαθηματικά, φυσικά και ομοιώματα υπολογιστή. Κάθε μια απ’ 
αυτές τις κατηγορίες έχει περαιτέρω υποδιαιρέσεις, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα  1.1. 

Μια άλλη κατάταξη των ομοιωμάτων με βάση κριτήρια που σχετίζονται με 
την χωρο-χρονική κλίμακα εξέλιξης, τη δομή των μεταβλητών και τον τρόπο 
προσέγγισης των φυσικών διεργασιών δίνεται στον Πίνακα 1.2 (Wanielista 
και άλλοι, 1997).  
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Πίνακας 1.1: Κατηγορίες υδρολογικών ομοιωμάτων 
 

Μαθηματικά ομοιώματα Φυσικά 
ομοιώματα Ομοιώματα υπολογιστή 

Προσδιοριστικά 
Πιθανολογικά 

Στοχαστικά (Δυναμικά) 
Όχι στοχαστικά 
Προσδιοριστικά - 
πιθανολογικά 

Ηλεκτρικά 
Μηχανικά 
Υδραυλικά 

Εργαστηριακά 

Ηλεκτρονικά αναλογικά 
Ψηφιακά 
Αριθμητικά 

Όχι αριθμητικά 
Μαθηματικής λογικής 

 
 

Πίνακας  1.2: Κατάταξη υδρολογικών ομοιωμάτων 
 

Ι. Με βάση τη χωρική κλίµακα 
• Αδιαµέριστα ή Συγκεντρωτικά (lumped). Η υδρολογική λεκάνη αποτελεί µια 

ενιαία χωρική ενότητα (ίδια βροχόπτωση, θερμοκρασία κ.λ.π.). 
• Ηµι-κατανεµηµένα (semi-distributed). Η υδρολογική λεκάνη διαχωρίζεται σε 

µεγάλα τµήµατα (υπολεκάνες). 
• Κατανεµηµένα (distributed). Η υδρολογική λεκάνη διαχωρίζεται σε µικρότερα 

τµήµατα (διακριτοποίηση λεκάνης σε κάνναβο – pixels). 

ΙΙ. Με βάση τη χρονική κλίµακα 
• Μεµονωµένου υδρολογικού γεγονότος (event). Λειτουργούν σε χρονικό επίπεδο 

επεισοδίου βροχής. 
• Συνεχή (continuous). Λειτουργούν σε συνεχή χρόνο (π.χ. ημερήσιες, ετήσιες 

κ.λ.π. χρονοσειρές). 

ΙΙΙ. Με βάση τη δοµή των µεταβλητών του ομοιώματος 
• Προσδιοριστικά (deterministic). ∆εν υπάρχει στοχαστική δοµή σε καµία 

μεταβλητή. 
• Στοχαστικά (stochastic). Μία τουλάχιστον µεταβλητή έχει στοχαστική δοµή. 

IV. Με βάση τον τρόπο προσέγγισης των φυσικών διεργασιών 
• Φυσικής βάσης (physically-based). Χρησιµοποιούν απ’ ευθείας τις εξισώσεις που 

διέπουν το φυσικό φαινόµενο. 
• Εννοιολογικά (conceptual). Ο υδρολογικός κύκλος αναπαρίσταται µε τη βοήθεια 

ιδεατών στοιχείων, το κάθε ένα από τα οποία προσοµοιώνει µια στοιχειώδη 
διαδικασία του φυσικού φαινοµένου. 

• Εµπειρικά ή µαύρου κουτιού (empirical ή black box). Χρησιµοποιούν 
παραµέτρους που δεν έχουν φυσική σηµασία. Οι εσωτερικές διεργασίες που 
διέπουν τη σχέση εισόδου (κατακρήμνιση) και εξόδου (απορροή, εξάτμιση) δεν 
είναι γνωστές. 
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Τα μοντέλα παρουσιάζουν κυρίως δύο είδη λαθών: όταν δεν περιέχουν τον 

απαιτούμενο αριθμό μεταβλητών, οπότε δεν μπορούν να αναπαράγουν το 
φυσικό φαινόμενο ικανοποιητικά, και όταν οι υποτιθέμενες σταθερές 
παράμετροι τους μεταβάλλονται συστηματικά ή τυχαία. 
 
 
1.6. Υδρολογικός σχεδιασμός και βελτιστοποίηση υδατικών 

συστημάτων 
 

Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υδατικών πόρων γίνεται με την 
κατασκευή διαφόρων τεχνικών υδραυλικών έργων, όπως φράγματα, 
δεξαμενές, υδρευτικά και αρδευτικά δίκτυα κ.λ.π. Τα έργα αυτά είτε 
ρυθμίζουν τη ροή του νερού στο χώρο και στο χρόνο, είτε προστατεύουν από 
τις καταστροφικές του επιδράσεις π.χ. τις πλημμύρες, είτε καλυτερεύουν την 
ποιότητα του. Ο σχεδιασμός αυτών των έργων καθένα απ’ τα οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συνιστά ένα υδατικό σύστημα δηλαδή η διαστασιολόγησή τους, 
η αντιπλημμυρική προστασία τους, η εκτίμηση επιχωμάτωσης τους κ.λ.π. 
γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά της δίαιτας ροής του νερού και λέγεται 
υδρολογικός σχεδιασμός, είναι δε στενά συνδεδεμένος με άλλα 
χαρακτηριστικά της κατασκευής όπως οικονομικά, λειτουργικά, εκλογής 
θέσεως κ.λ.π. Γι’ αυτό εξάλλου γίνεται σ’ αυτό το βιβλίο συνδυασμένη 
αναφορά τόσο στον υδρολογικό σχεδιασμό όσο και στη βελτιστοποίηση των 
υδατικών συστημάτων, όπου οι μεταβλητές εισόδου και κατάστασης του 
συστήματος είναι υδρολογικές, η δε αξιοπιστία  του υδρολογικού σχεδιασμού 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου βελτιστοποίησης. 

Ο όρος «Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» που χρησιμοποιείται σαν τίτλος 
γενικός των δύο μερών αυτού του βιβλίου, περιέχει όλα εκείνα τα αναλυτικά 
μέσα και εφόδια όπως, μαθηματικά, προσδιοριστικά, πιθανολογικά ή 
στοχαστικά ομοιώματα, εμπειρικές υδρολογικές μεθόδους, μεθόδους 
ανάλυσης συστήματος και τον τρόπο χρήσης τους για το βέλτιστο σχεδιασμό 
και λειτουργία υδατικών συστημάτων. Για παράδειγμα, με βάση τη θεωρία 
στατιστικής ανάλυσης των βροχών και του μοναδιαίου υδρογραφήματος 
υδρολογικής λεκάνης μπορεί κανείς να υπολογίσει ένα εξαιρετικό πλημμυρικό 
γεγονός επιθυμητής συχνότητας σε μια θέση ποταμού, και με αυτό να 
διαστασιολογήσει και να σχεδιάσει τον υπερχειλιστή κάποιου φράγματος στη 
θέση αυτή. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ένα στοχαστικό ομοίωμα υδρολογικής 
προσομοίωσης ταμιευτήρα να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία του. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται ακριβώς η υδρολογική ανάλυση 
μαζί με άλλες μεθοδολογίες όπως η ανάλυση συστήματος και η θεωρία λήψης 
απόφασης και όλη η πορεία χρήσης τους για υδρολογικό σχεδιασμό και 
βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων, όπως ταμιευτήρες, φράγματα, 
υπερχειλιστές, εκτροπές ποταμών, δίκτυα ύδρευσης, αρδευτικά έργα κ.λ.π. 
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1.7. Δομή του βιβλίου 
 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη-ενότητες. Στο πρώτο μέρος 
περιγράφονται τα στοιχεία της υδρολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης 
συστήματος σε επτά συνολικά κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο όλο θέμα και 
περιγράφονται η αιτιότητα και η τυχαιότητα στον υδρολογικό κύκλο, η 
διάσταση του χρόνου στις υδρολογικές μεταβλητές, η κατάταξη των 
υδρολογικών ομοιωμάτων και διάφοροι ορισμοί σχετικοί με το αντικείμενο 
του βιβλίου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται ομοιώματα και μέθοδοι της 
προσδιοριστικής υδρολογικής ανάλυσης, όπως εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής, 
διήθησης και άλλων απωλειών, ποσοτική εκτίμηση κατακρημνίσεων, 
ομοιώματα γραμμικής και μη γραμμικής επιφανειακής απορροής, το 
μοναδιαίο υδρογράφημα, μέθοδοι χωροχρονικής διόδευσης υδρογραφήματος 
και τέλος ανάλυση των φερτών υλών στα υδατορρεύματα και εκτίμηση τους 
σε θέσεις με και χωρίς μετρήσεις, όπως και στοιχεία μορφολογίας των 
ποταμών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι της Πιθανολογικής 
Υδρολογίας. Δίνονται οι διάφορες κατανομές πιθανοτήτων, η εκτίμηση των 
διαστημάτων εμπιστοσύνης τους, οι έλεγχοι καταλληλότητας και τέλος η 
θεωρία και οι κατανομές των τυχαίων αριθμών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των υδρολογικών χρονοσειρών 
και δίνονται τα γνωστότερα στοχαστικά ομοιώματα. Περιγράφονται οι 
συνιστώσες των υδρολογικών χρονοσειρών όπως η περιοδικότητα, η τάση, η 
εμμονή και οι μέθοδοι ανίχνευσης και αφαίρεσης τους από τη σειρά. Δίνονται 
οι βασικές μέθοδοι της αυτό- και διασταυρούμενης συσχέτισης και 
φασματικής ανάλυσης χρονοσειρών. Τέλος, δίνονται τα στοχαστικά 
ομοιώματα για μόνιμες και μη μόνιμες υδρολογικές χρονοσειρές μιας και δύο 
μεταβλητών, ειδικά ομοιώματα διατήρησης εμμονής, όπως και οι ανελίξεις 
Markov. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία ανάλυσης υδατικών 
συστημάτων. Δίνονται οι βασικοί ορισμοί, ο γραμμικός και δυναμικός 
αλγόριθμος και άλλες μέθοδοι ανάλυσης όπως ο στοχαστικός δυναμικός 
προγραμματισμός κ.ά. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η μαθηματική υδρολογική προσομοίωση 
και πρόγνωση. Δίνονται μερικά ομοιώματα τόσο παραμετρικά-
προσδιοριστικά όσο και στοχαστικά προσομοίωσης συστήματος και των 
μεταβλητών του. Τέλος περιγράφονται ομοιώματα μικροπρόθεσμης 
υδρολογικής πρόγνωσης και τεχνικές βελτιστοποίησης των ομοιωμάτων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο δίνεται η στατιστική ανάλυση των υδρολογικών 
ακραίων τιμών (πλημμύρων, ξηρασιών, βροχών). Περιγράφονται οι 
κατάλληλες κατανομές ετησίων σειρών Gumbel, Log-Normal, Pearson III και 
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μέθοδοι ανάλυσης σειρών μεγίστων μερικής διάρκειας. Επίσης, οι μέθοδοι 
ανάλυσης μεγίστων βροχοπτώσεων και κατασκευής ομβρίων καμπύλων. Η 
ανάλυση ελαχίστων τιμών παροχών (ξηρασιών) και η κατασκευή των 
καμπυλών διάρκειας-δριμύτητας ξηρασίας. Τέλος, περιγράφεται η εντοπική 
ανάλυση πλημμυρικών γεγονότων και δίνονται εντοπικά ομοιώματα-
περιβάλλουσες πλημμύρων, κατάλληλα ρυθμισμένα για τη Δ και ΒΔ Ελλάδα. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τον υδρολογικό σχεδιασμό 
και τη βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων και αποτελείται από πέντε 
κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι μέθοδοι διαστασιολόγησης ταμιευτήρα, η 
συμβατική μέθοδος Rippl και η μη συμβατική στοχαστική μέθοδος με 
ανάλυση ευαισθησίας της τελευταίας στις στατιστικές παραμέτρους της 
παροχοσειράς εισροών στον ταμιευτήρα. Οι μέθοδοι αυτές αξιολογούνται 
συγκριτικά. Περιγράφονται επίσης εντοπικά ομοιώματα για την εκτίμηση των 
παροχοεισροών ταμιευτήρα σε θέση χωρίς μετρήσεις. Τέλος, περιγράφεται ο 
υπολογισμός του νεκρού όγκου ταμιευτήρα και μέθοδος για την κατανομή 
των φερτών υλών μέσα στον ταμιευτήρα και την εκτίμηση της μείωσης της 
ωφέλιμης αποθηκευτικής ικανότητας του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο σχεδιασμός μερικών κατασκευών 
ασφαλείας υδραυλικού έργου, δηλαδή του υπερχειλιστή φράγματος και της 
εκτροπής ποταμού. Αναφέρονται επίσης μέθοδοι αντιπλημμυρικής 
προστασίας κατάντη φράγματος και η σε πραγματικό χρόνο πρόγνωση 
πλημμύρων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία υδρολογικού σχεδιασμού άλλων 
υδατικών συστημάτων όπως αρδευτικών δικτύων και έργων διατήρησης της 
ποιότητας του νερού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία εκτίμησης 
υδροηλεκτρικής ενεργειακής παραγωγής σε θέσεις με και χωρίς μετρήσεις και 
η ανάλυση διακινδύνευσης της. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι βελτιστοποίησης σχεδιασμού 
και λειτουργίας έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στη βελτιστοποίηση σχεδιασμού και λειτουργίας ταμιευτήρα, στη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης υπόγειων υδατικών πόρων σε συνδυασμό και 
με επιφανειακούς, όπως και στη βελτιστοποίηση συστημάτων διατήρησης της 
ποιότητας νερού των ποταμών. Τέλος, γίνεται μια περιγραφή της 
αβεβαιότητας που υπάρχει στα προβλήματα βελτιστοποίησης, τόσο της 
οικονομικής και κοινωνικής όσο και της υδρολογικής. Παρουσιάζονται 
μέθοδοι εκτίμησης αυτής της αβεβαιότητας και λήψης απόφασης. 
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