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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση του υδρολογικού καθεστώτος 

του καταστροφικού γεγονότος της βροχής που επέφερε ο κυκλώνας «Ιανός» η οποία έλαβε 

χώρα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020, στο Μουζάκι Καρδίτσας, 

στην Ελλάδα. Ο «Ιανός», ένας μεσογειακός κυκλώνας, προξένησε μεγάλες τιμές βροχόπτωσης 

σε μικρή χρονική διάρκεια, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων πλημμυρών, 

φαινομένων διάβρωσης και μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων φερτών υλών. Τα 

προαναφερθέντα συντέλεσαν στην πρόκληση τεράστιων καταστροφών στις υποδομές και 

κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου κατέρρευσαν πολλές οδικές γέφυρες, καθώς και στην 

στατικότητα διαφόρων κτηρίων. 

Η εργασία διακρίνεται σε τρία κυρίως μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την διερεύνηση τόσο του 

επεισοδίου βροχής, μέσω της ανάλυσης συχνότητας του επεισοδίου βροχής και την συσχέτιση 

με τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τις διαθέσιμες σχέσεις έντασης - διάρκειας της 

περιοχής, όσο και των γεωμορφολογικών χαρακτηριστών της λεκάνης απορροής που 

επηρρεάζουν την υδρολογική της απόκριση. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά της 

εκτίμηση του πλημμυρογραφήματος που πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού HEC-HMS. 

Αν και υπήρχε διαθέσιμο για την συγκεκριμένη θέση το Μοναδιαίο Υδρογράφημα, δεδομένης 

της παλαιότητάς του και της αβεβαιότητας των δεδομένων με βάση τα οποία εξήχθη, 

πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση της μορφής του με τα αντίστοιχα συνθετικά της 

SCS, της μεθόδου Snyder καθώς και των Ισοχρόνων Καμπυλών. Το τρίτο μέρος αφορούσε την 

διερεύνηση της στερεοαπορροής, και συγκεκριμένα τον υπολογισμό του όγκου των φερτών 

που μεταφέρθηκαν κατά την διάρκεια του επεισοδίου. Για την εκτίμηση της στερεοαπορροής, 

χρησιμοποιήθηκε μια εμπειρική μέθοδος συσχέτισης παροχής - στερεοπαροχής που διέπεται 

από δύο παραμέτρους. Λόγω έλλειψης στερεουδρομετρικών αλλά και υδρομετρικών 

δεδομένων, η εκτίμησή τους έγινε μέσω μεταφοράς γεωμορφολογικής πληροφορίας, και 

συγκεριμένα μέσω της μεθόδου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, θεωρώντας ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές, τέσσερις μορφοκλιματικές παραμέτρους, έξι λεκανών απορροής της 

Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου για τις οποίες υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες τιμές αλλά 

και έτοιμες σχέσεις των προαναφερθέντων παραμέτρων. Οι επικαιροποιημένες αυτές σχέσεις 

θα μπορούσαν να αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της στερεοαπορροής, σε 

τοποθεσίες όπου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους διαθέσιμα δεδομένα, κάτι που συναντάται 

αρκετά συχνά, στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα ποτάμια συστήματα στην Ελλάδα. 
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Abstract 

The current master thesis investigates the hydrological scheme of the devastating “Ianos” rain 

event that occurred on 17 up to 19 September of 2020, in the region of Mouzaki, in Greece. 

“Ianos” characterized as a Meditteranean hurricane, produced high return period rainfall 

volumes that in turn caused extensive flooding, erosion, and sediment transport that led to great 

infrastructure damages such as in the road network, where multiple road bridges collapsed, as 

well as building stability. The study is divided in three main sections. 

In the first section, the assessment of the rainfall characteristics, through a frequency analysis 

with known intensity-duration frequency (IDF) curves, as well as, the hydrological scheme of 

the studied subbasin, i.e. the calculation of the geomorpohological characteristics and their 

impact on the basin hydrological response. 

In the second section, the deriviation of the flood hydrograph of the studied event is performed, 

with the use of the HEC-HMS software. In this section, a thorough investigation of the optimum 

rainfall-runoff transform method is performed, since, although a unit hydrograph (UH) was 

available for the selected location, due to its age, i.e. over 36 years old, and the uncertainty 

involved in its derivation, several methods such as synthetic Snyder, SCS,  as well as, the time-

area diagram derived UH, were calculated, since they incorporate current geomorphological 

characteristics and therefore can be used as metric to validate the given UH accuracy. 

Finally, in the third section, the assessment of the total sediment generated, through the use of 

a discharge-sediment yield relationship, was performed. Since no sediment measurements were 

available for the desired location, to calculate the needed parameters, a multiple linear 

regression (MLR) analysis was performed where the parameters of the discharge-sediment 

discharge equation of nearby basins are correlated with their geomorphological and climatic 

characteristic. Moreover, a sensitivity analysis was conducted concerning these parameters, as 

well as the difference between assuming dry and wet conditions is highlighted. The suggested 

regression model updates the information regarding sediment yield in event cases, and therefore 

provides a valuable tool to assess any event sediment yield in Greek rivers, where lack of such 

datasets are common. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The current master thesis deals with the simulation of the historical rain episode and 

consequently the flood caused by the Mediterranean Hurricane (Medicane) Ianos between 

Thursday 17/09/2020 and Saturday 19/09/2020 in the region of Mouzaki in Karditsa, Greece. 

Ianos caused huge ecological disasters, significant material damage, and unfortunately human 

losses. Specifically, in the Mouzaki region extensive riverbank erosion of river Pamisos caused 

embankment failures, affecting though the buildings and the road network connections as well. 

Ianos’ rain episode was so extreme that caused more that 100% increase of Pamisos’ riverbed. 

The main goal of this study is to estimate the flood severity caused by Ianos through a 

hydrological and sediment yield analysis. Therefore, the workflow followed consists of five 

reference points: a) the examination of the Ianos’ rain episode characteristics through a rainfall 

frequency analysis, b) the geomorphological analysis of the studied area subbasin, i.e. the 

Mouzaki river basin characteristics, c) the investigation of the appropriate rainfall-runoff 

transformation method, d) the hydrological simulation of the event through the HEC-HMS 

software and e) the estimation of the total sediment volume of the event, through the analysis 

and development of a regional model to determine the parameters of the discharge-sediment 

rating curve. The above references points are showcased in Figure 1. 

 

Figure 1: Thesis workflow chart 
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Study Area & Data used 

The study area consists of the river basin located upstream of the small rural town Mouzaki. 

The Mouzaki river basin is located in the southwestern side of Pineios’ wider river basin, which 

is the largest river basin of the 8th Greece’s River Basin District (RBD), GR08, located in 

Thessaly as shown in Figure 2. The mainstream of the subbasin is the Pamisos river which 

extends up to 25 km. 

Mouzaki settlement is located almost in the center of Greece and more specifically in 

21°44'15.42"E longitude and 39°24'54.16"N latitude. Specifically, it belongs to the 

municipality of Mouzakion, a part of the regional unit of Karditsa which is being included in 

the administrative region of Thessaly. Thessaly is a part of Central Greece’s region which is 

Greece’s largest geographical sub-division. The aforementioned administrative divisions are 

shown in Figure 3. 

 

Figure 2: Study area, Mouzaki river basin 
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Figure 3: Mouzaki town and administrative boundaries 

The datasets used in this analysis are the following: 

• A Digital Elevation Model (DEM), featuring a 5m x 5m elevation resolution, with a 

geometric accuracy RMSE of z ≤ 2.0 m and absolute accuracy about 3.9 m for a 95% 

confidence level provided by the National Cadastre & Mapping Agency S.A., which 

features a 5 m x 5 m grid elevation dataset.  

• Precipitation time-series of rain gauge Mouzaki, recorded in a 10 minute temporal 

analysis, provided by the National Observatory of Athens Automatic Network 

(NOAAN), (Lagouvardos et al., 2017).  

• The two-hour duration Unit Hydrograph (UH) of the Mouzaki catchment, developed in 

1986 by the Public Power Company (PPC) of Greece. 

• Ther Corine Land Cover (CLC) 2018 provided by European Union's Earth Observation 

Programme, Copernicus. 

• Meteorological stations network information and intensity-duration frequency curves 

provided by the Ministry of Environment, Energy and Climate Change. 

• Greece’s administrative and hydrological borders provided by Geodata.gov.gr. 
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• Greece’s watercourses, standing waters, and main drainage basins provided by 

Openhi.net. 

• The EOBS, daily precipitation datasets in gridded format of a 0.25 ° x 0.25 ° spatial 

resolution, covering the area in Greece years, provided by European research project 

ENSEMBLE) and ECA&D. 

Methodological Framework 

Ianos΄ Episode Overview 

Ianos formed in the northern part of Libya on 14/09/2020 and appeared on 15/09/2020 as a 

surface cyclone near a storm cluster in the Gulf of Sidra, off the Libyan coast. On 17/09/2020 

at 03:00 it began to acquire some tropical cyclone characteristics over the warm waters of the 

Ionian Sea and was therefore designated a Mediterranean cyclone. Specifically, in Greece and 

especially above the Ionian islands and Central Greece, Ianos had a duration of about 48h. The 

48-hour cumulative rainfall in the Ionian Islands region reached 769 mm and 250 mm in 

Kefalonia and Zakynthos, respectively, while in Central Greece, on 18 September 2020, the 

daily cumulative rainfall was more than 250 mm. The highest value recorded in Central Greece 

was in Pertouli, with a total of 317 mm, followed by Karditsa and Mouzaki, 268 mm and 274.4 

mm, respectively. The hyetograph of the event is shown in Figure 4, in a 30-min temporal 

resolution. 

The rainfall frequency analysis conducted, made use of the IDF curves provided for the 

Mouzaki station, which use the Generalized Extreme Value (GEV) distribution: 

𝑖(𝑑, 𝑇) =
𝜆(𝛵𝜅 − 𝜓)

(1 +
𝑑

𝜃
)

𝜂  (1) 

where, i the rainfall intensity, T the return period, d the rainfall duration and λ, k, ψ, θ, η the 

parameters listed below.  

Table 1: GEV distribution parameters 

Rain gauge 
Parameter 

λ ψ θ η κ 

Mouzaki 1410.2 0.91 0.042 0.639 0.038 
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Figure 4: 30min rainfall data of Ianos’ rain episode in Mouzaki, Karditsa 

Geomorphological Analysis & Unit Hydrograph Comparison 

The geomorphological analysis procedure was carried out in Geographic Information Systems 

(GIS) to first define the catchment boundaries and secondary to classify the subbasin, regarding 

the type of its hydrological response, based on its geomorphological and soil charasteristics, 

such as elevation, slope, land cover, soil texture, hydrographic network length etc. Moreover, 

since the provided UH was deemed outdated, developed in 1986, and increased uncertainty was 

recorded regarding the data used for its derivation, further analysis was conducted regarding 

the rainfall-runoff transformation and the most appropriate method to be used. Specifically, the 

synthetic UH (SUH) through the Snyder UH and the dimentionless Soil Concervation Service 

(SCS) UH methods, as well as, the UH derived through the Isochrones method, i.e. time-area 

diagrams, were derived to assess their compatibility with the provided UH, since these methods 

are depended upon the basins geomorphological characteristics and thus an estimate of the 

accuracy can be given. In order to find the best suitable SUH to the recorded UH, the following 

statistical measures were used: 

a) The Nash Sutcliffe Efficiency Coefficient (NSE) (Nash and Sutcliffe, 1970): 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝,𝑖)

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − �̅�𝑜𝑏𝑠)
2𝑁

𝑖=1

 (2) 
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b) The Root Mean Square Error 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝,𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 (3) 

Hydrological Simulation 

The Hydrological Simulation of the current rain episode, was performed with the ΗEC-HMS 

software. A lumped hydrological discretization was selected, due to the lack of precipitation 

data from different rain stations, while the basic hydrological components and methods used 

for the simulation of the catchment’s hydrological response, are shown in Table 2. 

Table 2: Hydrological components and methods used in HEC-HMS 

Model’s component Method 

Type of hydrologic model Lumped 

Rain to runoff 

transformation method 
Recorded 2h UH 

Method of estimation of the 

hydrological losses 

SCS Curve 

Number 

Baseflow method Constant Monthly 

 

Sediment Rating Curves Regression Analysis 

In order to estimate the sediment yield of the specific event, various procedures can be used, 

although the most common one, is by utilizing a discharge – sediment yield rating curve, which 

usually follows an exponential equation in the form of: 

𝑄𝑠 = 𝑎 ∗ 𝑄𝑏 (4) 

where, Qs the sedminet yield, Q the discharge and  a and b are dimensionless parameters that 

are typically estimated by sediment and water discharge measurements. Due to the lack of such 

measurements in the desired location, a regression model is instead established, in order to 

transfer this information from other locations where these values are available from. 
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Since a linear relationship can be devised from equation 4 when the natural logarithms are used, 

the regression is performed on the natural logarithms of the parameters. The general form of 

the Multiple Linear Regression (MLR) equation that was used, is the following:  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝜈 ∗ 𝑥𝜈 (5) 

Where, y are the parameters the logarithms of a and b, βi are the calculated weights, xi are the 

logarithms of the regression variables. The variables selected in this study were the area (A), 

the mean slope (S), the mean annual precipitation (P), and the mean curve number (CN) of the 

studied subbasin, which are typical variables that affect sediment transfer (Mimikou, 1982).  

The values of the known, a and b parameters, used in the regression, as well as, the location of 

the stations where these were calculated, were extracted from the work of Prof. Mimikou 

(Mimikou, 1982). In Table 3, the station’s coordinates and information is shown, while, the 

location and their defined subbasins are shown as well. 

Table 3: Characteristics of the selected hydrometric stations and their drainage basins 

Hydrometric 

Station 
River RDB 

Coordinates (Greek Grid) 
Operation 

dates 

Superviving 

Authority 
X Y Ζ 

Arta Arachthos Epirus 238602.83 4337854.40 19 1963 - Today PPC 

Plaka Arachthos Epirus 244804.26 4371429.64 238 1953 - 1993 

Ministry of 

Environment & 

Energy 

Tsimovo Arachthos Epirus 240389.35 4385252.15 359 1961 - Today PPC 

Konitsa Aoos Epirus 222367.17 4436833.84 450 1963 - Today PPC 

Ilarion Aliakmon 
Western 

Macedonia 
312945.13 4441083.41 302 1963 - 1991 PPC 

Kioteki Kalamas Epirus 186148.03 4387044.95 20 1972 - Today PPC 
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Figure 5: General location of the measuring stations and study area 

Since in the same work (Mimikou, 1982), there were two sets of parameters a and b, that for 

different hydrological periods (wet, dry), the regression analysis followed suit and was also 

performed for these two sets. However, although the regression variables were available from 

the same study, in this work, a re-calculation of the location’s characteristics, i.e. the regression 

variables, in order to better match the currently available datasets, as well as, to match the 

current climatic conditions.  

In order to evaluate each regression analysis fitting to the recorded values of the dependend 

variables, the coefficient of determination (R2) and the Standard Error (SE) were used. The R2 

is a statistical measure that represents the proportion of variance of the dependent value which 

is predicted by the independent value, while the SE statistical measure, expresses the dispersion 

of data values around the regression line. The mathematical expression of them, are given 

below: 
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𝑅2 =
∑ (𝑦�̂� − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (6) 

 

𝑠 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 2
 (7) 

, where,  𝑦�̂� is the estimated value for i explanatory variable, 𝑦𝑖 is the recorded value of the i 

explanatory variable, �̅� is the mean value of the explanatory variabes, and n 𝑖𝑠 the number of 

observations. 

The whole regression analysis procedure for each parameter included four regression analyses 

wherein every phase, was abstracted from the predicting equation, the independent variable 

which presented the highest P-value. P-value is an estimator of the strength of the null 

hypothesis and hence, of the statistical significance of the independent variable in the data set.  

𝐻0: 𝛽1 + 𝛽2+. . 𝛽𝑖 = 0  𝒗𝒔  𝛨𝛢: 𝛽1 + 𝛽2+. . 𝛽𝑖 ≠ 0 (8) 

where, 𝐻0 is the null hypothesis. This indicates that the independent variables do not 

significantly affect the dependent variable in the aforementioned linear way of correlation. 𝛨𝛢 

is the alternative hypothesis, where which indicates that the independent variables have a 

significant effect on the dependent variable in the aforementioned linear way of correlation. In 

every case, the equation that provided the highest R2 value in combination with an accepted 

value of S.E was selected. It should be noted however that, since the available dataset sample 

was quite small, i.e. five stations, a validation process was not performed to better feed the 

regression model with as much information needed.  

The regression relationships derived from the work of Dr. Mimikou (Mimikou, 1982) were the 

following: 

Dry period: 

𝑎 = (8.277 ∗ 1014 ∗ 𝑃−2.9099 ∗ 𝐴−1.2885 ∗ 𝐻0.3749 ) ∗ 10−4 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟑) (9) 

𝑏 = 1.9413 ∗ 𝑃0.166 ∗ 𝐴0.01 ∗ 𝐻−0.1560 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟗) (10) 
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Wet period: 

𝑎 = (1.222 ∗ 1033 ∗ 𝑃−7.9628 ∗ 𝐴−2.0601 ∗ 𝐻−0.3753 ) ∗ 10−6 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟓)  (11) 

𝑏 = 0.0464 ∗ 𝑃0.4940 ∗ 𝐴0.0819 ∗ 𝐻0.0132 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟔) (12) 

In order to find out which of the two parameters (a,b) has a bigger effect on the distribution of 

sediment discharge, a sensitivity analysis was conducted with the an one-factor-at-a-time 

(OFAT) method, where it was recorded the value of sediment discharge for a given variation 

of one of the two parameters, while keeping the other parameter constant.  

Finally, regarding the total sediment volume generated from the Ianos event, a comparison was 

also made between the regression relationships derived from this research work and the work 

of Dr. Mimikou. Since the Ianos event occurred in September, and prior of it no significant 

rainfall occurred, the dry period relationships were used. 

Results & Discussion 

Rainfall Frequency Analysis 

First, the rainfall frequency analysis was performed  In Figure 6, the event’s maximum rainfall 

depth for each duration is plotted against the values derived by the IDF curve for each return 

period. It is quite obvious that from the first hour of the rainfall episode prevailed conditions of 

rapid (heavy) precipitation, which is universally defined as the rain with an intensity greater 

than 7.5 mm/h. In addition, the maximum return period encountered in the rainfall episode 

corresponds to a time interval of 12 h from its onset and amounts to approximately 4000 years. 

The aforementioned observations are strong indications of how unexpected this rainfall episode 

was, as it exceeded very high return periods. Another noteworthy feature of the current rain 

event was that the maximum intensity recorded for more than 6 hours, is deemed extreme, 

above 500 years return period. Both the aforementioned features are representative of the 

current episode severity. 
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Figure 6: Frequency analysis of Ianos’ rain episode in Mouzaki 

Unit Hydrograph Investigation 

Regarding the comparison of the rainfall-runoff transform methods, in Figure 7 all the UH (1-

hour duration) are displayed using the abovementioned methods, while in Table 4 the statistical 

indices RMSE and NSE of each derived UH against the measured UH (PPC) are shown as well.   

 

Figure 7: Comparison of synthetic UH with the recorded 1h UH 

T=5yr

T=20yr
T=50yr

T=600yr

T=3000yr

max 1h 

27.4 mm
max 2h

48.8 mm
max 3h

68.6 mm
max 6h

131 mm max 12h

211.2 mm
max 24h

261.2 mm

1

10

100

0 1 10

R
ai

n
fa

ll
 I

n
te

n
si

ty
 m

m
/h

)

Rainfall Duration (h)

Temporal distribution of

maximum rainfall depth

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 2 4 6 8 10 12 14

D
is

ch
ar

g
e

(m
3
/s

)

Time (h)

UH (PPC)

Isochrones

SCS

Snyder (mod.)



 

xxvi 

 

Table 4: Comparative analysis of synthetic UH - Observed UH 

 RMSE NSE 

SCS – observed UH 31.87 0.386 

Snyder - observed UH 15 0.864 

Isochrones – observed UH 31.79 0.390 

 

It should be noted that the Snyder synthetic UH that was derived, was based on modified Ct and 

Cp factors, outside the conventional limits of the main methodology, i.e. Ct of 0.62 and Cp  of 

0.8 with the limits being 1.80-2.00 for Ct. However, Ct values much lower than the given limits, 

have been observed in mountainous areas, and much higher, in gulfs (e.g. Mexico) (HEC-HMS 

Online Manual, 2020), as in the case of Mouzaki basin, while the parameter Cp varies inversely 

with the change in the parameter Ct. Within the conventional limits of the aforementioned 

parameters, i.e. adopting a Ct value of 1.80, the Snyder UH, showed quite a large deviation 

from the observed one, and the other methods. Based on the Snyder method, this would be 

reasonable, given that it features a UH with a long base time, above three days, and therefore it 

is better applicable to large catchments under the conventional limits. However, by utilizing a 

lower Ct value, the lag time, derived from the Snyder method, better matches the one that was 

calculated through empirical relationships, and were used in the SCS UH. Therefore, a lower 

Ct can be justified. Comparing the fitting indices of all methods used, shown in Table 4, the 

modified synthetic Snyder's UH has the better fitting, while the worst fitting is found by that of 

the SCS. The Isochrnes method, which is dependent on the time-area diagram and therefore the 

flow velocities of the in-channel and out-channel, could not match the maximum discharge of 

the PPC UH, unless non-realistic velocities, e.g. very high, had to be chosen.  

Finally, after the extensive investigation that was carried out using different sets of parameters, 

the conclusion that could be drawn is that the majority of the composed synthetic UHs appeared 

to have a considerable deviation from the given one, i.e. a lesser peak, which is an indication 

that it would be prudent to have the UH revised, based on new rainfall-runoff measurements.  
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Flood Hydrograph 

Regarding the hydrological simulation, in Table 5 the methods and values of the parameters 

used in the HEC-HMS software are displayed. The flood hydrograph that ensued, is depicted 

in Figure 8, while the most significant - crucial parameters of the hydrological simulation are 

cited in Table 6. 

Table 5: Hydrological components, methods used, and values of the parameters 

Model’s component Method Parameter Value 

Type of hydrologic model Lumped Α 148.63 km2 

Rainfall-Runoff 

transformation method 
Recorded 2h UH - - 

Method of estimation of the 

hydrological losses 

SCS Curve 

Number 

CNII 75.6 

Ia 16.41 mm 

Baseflow method Constant Monthly B 7.18 m3/s 

 

 

Figure 8: Flood hydrograph and temporal distribution of rainfall 
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Table 6: Hydrological simulation results 

Parameter Value 

Peak discharge (m3/s) 529.90 

Peak time (h) 27.30 

Total discharge volume (*103 m3) 17969.20 

Direct runoff volume (*103 m3) 16340.80 

Baseflow volume (*103 m3) 1628.40 

Excess precipitation volume (*103 m3) 40873.20 

Precipitation losses volume (*103 m3) 11694.40 

 

The upward branch of the flood hydrograph takes place between 09/18/20, 09:00 and 09/18/20, 

21:30, with a slight recession in the period between 19:00 and 20:00, when the intensity of the 

rainfall decreases significantly. The downward branch takes place between 18/09/20, 22:00 and 

19/09/20, 12:30 with a slight amplification between 19/09/20, 06:30 and 19/09/20, 09:00. The 

flood hydrograph also features a double peak. The first occurs at 24.30 h after the onset of the 

rainfall, while the second occurs after 3 h of the first, i.e. at 27.30 h. Based on the literature, the 

occurrence of a double peak can be the result of a) the occurrence of long lag times between 

the tributaries and the main branch of a hydrographic network, b) urban flooding, where the 

first peak is due to direct surface runoff on the impervious (covered) soil and the second, to 

slower underground flow, c) the effect of different runoff mechanisms (e.g. overland flow, 

underground or even subsurface water flow) which have different response times. In this event, 

the first peak may be best attributed to surface runoff, while the second peak to the superposition 

of the already manifested surface runoff with an occurring sub-surface runoff and the rainfall 

scheme. 
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Sediment Yield 

Regarding the sediment volume of the event, first, the regression analysis was performed, to 

derive the a, and b parameters of equation (4). The regression variables of the known a and b 

parameters based on (Mimikou,1982) were re-calculated based on current datasets and are 

displayed in Table 7. 

Table 7: Subbasins’ characteristics of the selected stations used in the regression analysis 

Hydrometric 

Station 
Α (km2) S (%) CN P (mm) 

a b 

Wet (*10-6) Dry (*10-4) Wet Dry 

Arta 1855 30.54 77.38 749.00 8.00 42.00 3.170 2.27 

Plaka 970 28.06 77.17 754.52 9.00 7.58 3.416 2.978 

Tsimovo 640 32.17 77.65 697.17 402.00 287.40 2.661 2.354 

Konitsa 665 38.74 74.94 821.75 153.00 140.00 2.775 2.263 

Ilarion 5005 20.78 75.52 564.27 90.00 24.83 2.691 2.625 

Kioteki 1481 25.73 73.44 655.65 49.00 46.10 3.080 2.515 

 

Since the Ianos event occurred in September, it was important to examine the dry season 

parameters. In Figure 9, the difference between the sediment volume discharge calculated 

through the dry and wet season parameters of (Mimikou, 1982),  is shown. Based on the results 

shown in Figure 9, it was evident that the sediment rating curve corresponding to the dry 

hydrological period had  higher curvature than that of the wet, and therefore described a steeper 

increase in suspended sediment discharge for given discharge values and overall more sediment 

volume per runoff values. Overall it was concluded that in the dry season sediments are easier 

created and being transported, since the evaporation of water from the soils makes soils 

vulnerable to erosion.    



 

xxx 

 

 

Figure 9: Comparison of sediment rating curves for the dry and wet periods (Mimikou, 1982) 

As a consequence of this, it is considerably less favorable. This can be also explained by the 

fact that in the dry season is being noticed an increased volume of soil voids is attributed to 

attenuated soil cohesion forces. 

Following the MLR analysis, the equations ensued for every hydrological period are cited 

below: 

Dry period: 

𝑎 = 2.685 ∗ 1090 ∗ 𝐴−2.055 ∗ 𝑆−2.873 ∗ 𝐶𝑁−29.633 ∗ 𝑃−9.975 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟎) (15) 

𝑏 = 1.718 ∗ 10−4 ∗ 𝐴0.041 ∗ 𝑆−0.018 ∗ 𝐶𝑁1.181 ∗ 𝑃0.671 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟏) (16) 

Wet period: 

𝑎 = 5.649 ∗ 1021 ∗ 𝐴−0.189 ∗ 𝑆3.579 ∗ 𝐶𝑁−10.606 ∗ 𝑃−3.072 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟐) (13) 

𝑏 = 31.842 ∗ 𝐴−0.146 ∗ 𝑆−0.496 ∗ 𝐶𝑁0.660 ∗ 𝑃−0.412 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟖) (14) 

Therefore, the rating curve parameters (a, b), estimated by replacing in each set of equations, 

the respective morphoclimatic characteristics of Mouzaki catchment, are those depicted in 

Table 8: 
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Table 8: Parameters a and b, for the dry and wet season 

 
Wet Dry 

a b a b 

Equations of 

Mimikou, 1982 
1.63 2.07 3.79 1.61 

Equations derived by 

MLR 
0.090 2.92 0.011 2.29 

 

To aid with the analysis and the discussion, two scenarios were being compared. The first 

Scenario was defined as the calculation of the sediment rating curves with parameters a and b, 

calculated from the relationships of Dr. Mimikou (1982) and the second scenario, by the 

equations derived through the MLR process, both for the dry season. Therefore, the scenarios 

equations are listed below: 

𝑄𝑠 = 1.629 ∗ 𝑄2.067   (𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟏) (17) 

𝑄𝑠 = 0.0903 ∗ 𝑄2.920   (𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟐) (18) 

The graphical illustration of equations 17 and 18, based on the estimated flood hydrograph is 

depicted in Figure 10, while the respective suspended sediment volumes are cited in Table 9. 

 

Figure 10: Comparison of sediment rating curves of Scenarios 1 and 2 
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Table 9: Sediment volume for each scenario 

 Sediment volume (*106 tn) 

Scenario 1 9.18 

Scenario 2 82.24 

 

It is evident that the sediment rating curve estimated based on scenario 2 is less favorable than 

that of scenario 1, as, for a given discharge value, higher sediment discharge (and consequently, 

larger sediment volume) is obtained. This aspect is also supported by the data of Table 9, where 

it appears that Scenario 2 estimates a significantly larger sediment volume than Scenario 1, 

almost nine times more. In addition, the Scenario 2 sediment curve is steeper and has higher 

curvature than the scenario 1 sediment curve, which suggests a steeper increase in sediment 

concentration. This steep increase is due to the rapidity of the Pamisos’ River waters and is 

justified by the fact that scenario 2 shows a higher value of the parameter b, which describes 

it’s erosive power.  

However, the large deviation of the estimated sediment volume in the two scenarios, is because 

scenario 1 is unable to describe with sufficient accuracy the sediment discharge conditions of 

the specific flood event for the Mouzaki catchment area. More specifically, the value of the 

sediment discharge may differ up to two orders of magnitude than the respective of discharge 

(Zarris & Panagoulia, 2008), while sediment rating curves constructed by older sediment 

discharge measurements in Greece, showed similarly a and b parameters with those computed 

by MLR (Zarris & Panagoulia, 2008). Therefore, given the unprecedented damage caused by 

this flood event, it can be concluded that the estimated sediment volume according to the second 

scenario is a much better approximation. 

In Figure 11, the temporal distribution of suspended sediment discharge and water discharge 

generated by the data of scenario 2. 
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Figure 11: Flood hydrograph and suspended sediment discharge of scenario 2, comparison 

In general, the overall shape of the suspended sediment discharge is quite similar to that of the 

corresponding flood hydrograph, with the following differences: a) the values of the suspended 

sediment discharge are about one order of magnitude larger than the corresponding of 

discharge, b) the upward as well as the downward branch of sediment discharge graph, are 

steeper than the corresponding ones of the flood hydrograph, which indicates a very abrupt 

change (deposition and removal) of sediments over time, c) the sediment discharge curve shows 

a time lag of about 3h, from the corresponding flood hydrograph and d) the abrupt decrease in 

rainfall intensity between the first and second flood peak (where a slight recession is observed), 

brings about a much larger decrease in sediment concentration than a decrease in river 

discharge. The peak value of suspended sediment concentration appears to be 8.03 106 kg/s 

over a period of 24.30 hours from the onset of the flood. Moreover, it is also evident that 

sediment concentration is quite sensitive to runoff alteration, which is justified by the high value 

of parameter b. The time lag between the flood’s onset and the sediment deposition onset 

justifies partly the low value of the parameter a, which is an index of catchment’s erosion 

severity.  

Finally, by applying an OFAT sensitivity analysis method to the Scenario 2 rating curve 

parameters (Figure 12), it is evident that based on sediment discharge’s variation, for constant 
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percents of the rating curve parameters’ change, it can be said that the increment of the values 

of the parameter a, brings about an almost linear change of the sediment discharge, causing 

33% change of it. 

 

Figure 12: Sensitivity analysis of parameters a and b 

On the other side, the increment of the values of the parameter b, brings about an almost 

parabolic change of the sediment discharge, causing up to 99% change of it. Moreover, from 

the results shown in Figure 12, it is also evident that for a given percentage change in both 

parameters a and b, there is a greater percentage change in the sediment discharge, due to a 

change in the value of parameter b than of parameter a. The above observations suggest that the 

sediment discharge is more sensitive to changes of parameter b and, consequently, that 

parameter b has a greater contribution to the determination of the final value of the sediment 

discharge compared to parameter a.  
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Conclusions 

This current research study deals with the hydrological analysis – simulation and the empirical 

estimation of the suspended sediment volume of the rainfall episode between 17/09/2020 and 

19/09/2020 in the settlement of Mouzaki, in Karditsa, Greece. The conclusions are summarized 

as follows: 

• The studied rain event was characterized by high amounts of rain, 274.4 mm, in almost 

40 hours, which led to a very high return period (~950 yr) based on the IDF curves of 

the nearest located station. Besides that, the biggest part of its duration was 

characterized by heavy rainfall conditions (i>7.5 mm/h). All the above constitute 

evidence of the severity of the rainfall event in the discussion. 

• Τhe most accurate synthetic UH approximation to the recorded UH was achieved by the 

modified Snyder synthetic UH. However, given the general inadequate approximation 

of the synthetic UH to the recorded one, it was concluded that the UH should be revised 

based on the current hydrological data and the current land cover and use. For this study,  

it was decided to adopt the observed 2h UH in the hydrological simulation, since it has 

been used in related designs and due to the inconsistency of the composed synthetic 

UHs with each other. 

• The estimated flood hydrograph features two peaks with a three-hour difference in 

occurrence, with the second being larger, constituting a peak discharge of 529.90 m3/s, 

while the total flood volume was calculated at 17.97 hm3. 

• Regarding the sediment rating curves properties, the slope of the sediment rating curves 

is directly related to the values of parameters a and b, which can be interpreted as indices 

of catchment’s erosion severity and river’s erodibility respectively. In our case, the 

sediment rating curve, which corresponded to the final estimated sediment volume 

(Scenario 2), seemed to have a fairly steep slope. Through the shape of it, it was easy to 

notice that an increase in discharge caused a fairly large increase in suspended sediment 

volume, indicating thus, high erosivity of the river which is justified by the fairly high 

value of the parameter b. Furthermore, the dry season parameters are found to be more 

adverse than those of wet season which is due to lack of soil cohesion forces, that is 

caused by drought. 

• Regarding the sediment regression model, it was found that the catchment area (A), the 

mean annual rainfall (P), the mean weighted runoff curve number (CN), and the mean 

percent slope (S) are statistically the most significant variables. Additionaly, the 
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equations of the rating curve parameters (a,b), estimated by multiple linear regression 

(MLR) for the dry season, showed relatively low correlation coefficients (R2=0.42 for 

a and R2=0.38 for b), which is largely attributed to the lack of observations and maybe 

the questionable quality of some of the data used. Besides that, through the relationships 

derived from MLR, it was found that curve number (CN) had the greatest influence on 

the variation of the mean value of the parameter a and b. 

• The comparison between the given and calculated parameters, scenarios 1 and 2, is 

significant since in the first case 9.18 million tons are calculated while in the latter 82.24 

million tons. Since the value of the sediment discharge may differ up to two orders of 

magnitude than the respective of discharge, the 82.24 million tons are deemed logical 

for the studied event. 

• As regards the values of parameters a and b, corresponding to the most representative 

scenario (scenario 2), it must be noted that the low value of the parameter a (a=0.0903) 

indicates low availability of highly erodible parent soil material in the specific 

catchment. Also, the high value of the parameter b (b=2.920) indicates an exteremely 

high erosive power of Pamisos River. 

• The sensitivity analysis of parameters a and b showed that the suspended sediment 

discharge, is affected to a greater extent by the alteration of the parameter b than by the 

parameter a. Therefore, the most decisive parameter in the process of estimating 

suspended sediment discharge, through the empirical methodology mentioned above, 

was defined b. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 

Οι ολέθριες συνέπειες που έχουν κατά καιρούς επιφέρει οι φυσικές καταστροφές, έχουν με την 

πάροδο των ετών, προκαλέσει την ευαισθητοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας 

με σκοπό την αντιμετώπισή τους. Μία εκ των δυσμενέστερων είναι οι πλημμύρες, οι οποίες 

έχουν ενταθεί την τελευταία εικοσαετία κυρίως λόγω της εντεταμένης αστικοποίησης, 

συνδυαστικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι 

αποτέλεσμα μεγάλων ποσοτήτων κατακρήμνισης συνδυαστικά με άλλους παράγοντες όπως:  

1. Δυσμενή τοπογραφικά χαρακτηριστικά μίας περιοχής (μικρή διαπερατότητα του 

εδάφους, μικρός βαθμός κορεσμού)  

2. Αστικοποιημένο τοπίο 

3. Απουσία τεχνικών έργων ανάσχεσης πλημμυρών 

Ως πλημμύρες ορίζονται ουσιαστικά, σημαντικές ποσότητες νερού οι οποίες καλύπτουν 

προσωρινά κοιλότητες αλλά και σημαντικές εκτάσεις της επιφάνειας του εδάφους μίας 

περιοχής. Χαρακτηρίζονται ως μη προσανατολισμένες και μη μόνιμες ροές και μπορούν να 

ταξινομηθούν βάσει του τρόπου εκδήλωσής τους, σε: 

• Ποτάμιες πλημμύρες (River or fluvial floods) 

• Αστικές πλημμύρες (Urban floods) 

• Αιφνίδιες πλημμύρες (Flash floods) 

• Παράκτιες πλημμύρες (Coastal floods) 

• Πλημμύρες κατάκλυσης (Pluvial floods) 

Τέλος, το μέγεθος ενός πλημμυρικού γεγονότος μπορεί να καθοριστεί μέσω μίας 

πολυπαραμετρικής διαδικασίας η οποία αφορά το μέγεθος της παροχής αιχμής του (𝑄𝑝), του 

χρόνου αιχμής του (𝑡𝑝) και της χρονικής διάρκειάς (𝑑) του. 

Απόρροια της συνδυασμένης δράσης βροχής και απορροής αποτελεί ωστόσο η διάβρωση των 

εδαφικών κοιλοτήτων με αποτέλεσμα την απόσπαση και τη μεταφορά φερτών υλικών από τα 

υψηλότερα σημεία του υδροκρίτη, στα χαμηλότερα σημεία των λεκανών απορροής. 

Αναλυτικότερα, η χρονική εξέλιξη της πορείας των φερτών από τη δημιουργία έως και την 

απόθεση τους συνιστά μια διαδικασία τριών κύριων μηχανισμών: 
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Στάδιο 1 – Διάβρωση: Λαμβάνει χώρα στα ορεινά των λεκανών απορροής (όπου 

παρατηρούνται μεγάλες κλίσεις) λόγω έντονης κατακρήμνισης και δράσης ανέμου, 

συμπαρασύρει φερτά από μεγάλα υψόμετρα. 

Στάδιο 2 – Μεταφορά: Λαμβάνει χώρα από τα υψηλότερα σημεία των λεκανών απορροής έως 

και χαμηλά υψόμετρα, όπου οι όχθες των ποταμών αρχίζουν να πλαταίνουν και να 

εμφανίζονται μαιανδρισμοί. 

Στάδιο 3 – Απόθεση: Λαμβάνει χώρα κυρίως σε δέλτα ποταμών και σε σημεία όπου οι κλίσεις 

του εδάφους είναι σχεδόν μηδενικές, και αφορά κυρίως αιωρούμενα φερτά. 

 

Σχήμα 1-1: Μηχανισμοί δημιουργίας φερτών υλών 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που επιφέρει η εδαφική διάβρωση, είναι ότι μεταφέρονται 

μεγάλες ποσότητες ιζημάτων στις πεδινές περιοχές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα 

μεταφοράς νερού των ποταμών και κατ’ επέκταση αυτού, να αυξάνονται τόσο οι πιθανότητες 

εμφάνισης δυνητικών πλημμυρών, όσο και το μέγεθός τους. 

Όσων αφορά την εκτίμηση των φερτών υλών στον Ελλαδικό χώρο, η ΔΕΗ ήταν η μοναδική 

υπηρεσία που εκτελούσε στερεοϋδρομέτρησεις στα ελληνικά ποτάμια έως το 1985. Παρόλα 

αυτά, από το 1985 έως και σήμερα δεν εκτελείται καμιά στερεοϋδρομέτρηση και είναι 

παντελώς άγνωστη η διάβρωση και η στερεοαπορροή σε όλη τη χώρα. Αξίζει ωστόσο να 

σημειωθεί, ότι αποσπασματικές μετρήσεις της μάζας εναποθετημένων φερτών υλών 

πραγματοποιούνται ακόμα και σήμερα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
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και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στους ταμιευτήρες του Πολύφυτου και των 

Κρεμαστών αντίστοιχα. 

Τέλος, η εκτίμηση της στερεοαπορροής σε γενικότερα πλαίσια, δύναται να πραγματοποιηθεί 

μέσω εμπειρικών, στατιστικών μοντέλων, βασισμένα σε μετρήσεις στερεοπαροχών (π.χ. 

Καμπύλες παροχής - στερεοπαροχής) αλλά και μέσω διάφορων φυσικά θεμελιωμένων, 

μοντέλων εκτίμησης της στερεοαπορροής (π.χ. LISEM, WEPP). Μία ακόμα εναλλακτική είναι 

ο υπολογισμός της στερεοαπορροής μέσω δεδομένων μέτρησης της μάζας, εναποθετημένων 

σε ταμιευτήρες, φερτών καθώς και μέσω έμμεσων μεθόδων μέτρησης εναλλακτικών 

χαρακτηριστικών του νερού (π.χ. θολότητα). Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής δε, 

αποφασίστηκε να γίνει χρήση της εμπειρικής μεθόδου των καμπυλών παροχής - 

στερεοπαροχής. 

1.2 Αντικείμενο εργασίας 

Κύριο στόχο της παρούσας διπλωματικής, αποτελεί η υδρολογική ανάλυση - προσομοίωση 

καθώς και η ποσοτική εκτίμηση της στερεοαπορροής που προκλήθηκε από το επεισόδιο βροχής 

του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού, στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το εν λόγω πλημμυρικό συμβάν 

έλαβε χώρα μεταξύ της Πέμπτης 17/09/2020 και του Σαββάτου 19/09/2020, όπου 

παρατηρήθηκαν πρωτοφανείς οικολογικές καταστροφές και σημαντικές υλικές ζημιές. 

Η διαθεσιμότητα τόσο των πραγματικών βροχομετρικών δεδομένων όσο και του πλήθους των 

σταθμών, με αξιόπιστα, σε ικανοποητική χρονική κλίμακα και άμεσα διαθέσιμα δεδομένα, 

ήταν ο κυριότερος παράγοντας επιλογής του καταλληλότερου τύπου υδρολογικού μοντέλου. 

Ύστερα από διερεύνηση, αποφασίστηκε ότι ο ιδανικότερη ήταν η αδιαμέριστη υδρολογική 

διακριτοποίηση (Lumped). H υδρολογική προοσομοίωση πραγματοποιήθηκε μέσω του 

προγράμματος HEC-HMS, με απώτερο σκοπό τη σύνθεση του πλημμυρικού υδρογραφήματος 

στο κυριότερο σημείο ενδιαφέροντος το οποίο ορίσθηκε η έξοδος της λεκάνης απορροής. 

Ωστόσο, για την επιλογή της μεθόδου μετασχηματισμού της βροχής σε απορροή, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το δοθέν ΜΥΓ παρόλο που προηγήθηκε εκτενής διερεύνηση 

για την επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής μέσω συνθετικών ΜΥΓ. Αντιστοίχως, για 

την εκτίμηση των υδρολογικών απωλειών λήφθηκε υπόψιν η μεθοδολογία "Curve Number" 

της SCS, ενώ για την εκτίμηση της βασικής απορροής υιοθετήθηκαν οι παραδοχές και η 

συλλογιστική πορεία που ακολουθήθηκαν στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 

ΥΠΕΚΑ. 
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Εν κατακλείδι, έλαβε χώρα η εκτίμηση της ποσότητας των φερτών, βασιζόμενη σε μία 

εμπειρική μεθοδολογία η οποία περιλάμβανει τη χρήση εμπειρικών σχέσεων εκτίμησης της 

στερεοπαροχής συναρτήσει της εκτιμημένης παροχής, καθώς και εφαρμογή στατιστικών 

μεθόδων συσχέτισης όπως η ανάλυση παλινδρόμησης (Mimikou, 1982). Τέλος, έγινε 

αξιολόγηση και εκτενής σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

1.3 Λίστα χρησιμοποιηθέντων λογισμικών 

Είναι ωστόσο προφανές ότι η παρούσα διπλωματική δεν θα μπορούσε να τεθεί επιτυχώς εις 

πέρας χωρίς τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων, το κάθε ένα εκ των οποίων 

εξυπηρέτησε το δικό του σκοπό στο κατάλληλο σημείο της εργασίας. Παρακάτω παραθέτονται 

αναλυτικά τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιήθηκαν: 

• ArcGIS: Αποτελείται από ένα πακέτο προγραμμάτων (ArcScene, ArcGlobe, 

ArcCatalog και ArcMap) τα οποία συνιστούν ένα σύστημα επεξεργασίας και 

διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (Geographical Information System-GIS). Είναι 

κλειστού τύπου λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε και διατίθεται στην αγορά από την 

εταιρία Esri (Environmental Systems Research Institute). Η έκδοση του ArcGIS που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η 10.5. 

• Arc Hydro Tools: Αποτελεί μία προέκταση η οποία εμπεριέχει δεδομένα μοντέλων, 

εργαλεία και ροές εργασιών τα οποία αναπτύχθηκαν ώστε να υποστηρίξουν 

συγκεκριμένες εφαρμογές των ΣΓΠ στην διαχείριση υδατικών πόρων. Αποτελεί 

λογισμικό ανοικτού τύπου και διατίθεται από την εταιρία Esri (Environmental Systems 

Research Institute). Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το πρόγραμμα ArcMap. Η 

έκδοση του Arc Hydro Tools που χρησιμοποιήθηκε είναι η 10.5. 

• ΗEC-HMS: Είναι λογισμικό μέσω του οποίου γίνεται η προσομοίωση των 

υδρολογικών διεργασιών σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Hydrologic Modeling 

System). Έχει αναπτυχθεί και διατίθεται ελεύθερα στην αγορά από το Κέντρο Τεχνικής 

Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center – HEC) του Μηχανικού Σώματος του 

Αμερικανικού Στρατού (U.S. Army Corps of Engineers-USACE). Η έκδοση του HEC-

HMS που χρησιμοποιήθηκε είναι η 4.8. 

• Google Earth: Αποτελεί πρόγραμμα ανοικτού τύπου το οποίο αναπτύχθηκε από την 

εταιρία Google και έχει τη δυνατότητα να κάνει τρισδιάστατη αναπαράσταση της Γης 

βασισμένη κυρίως σε δορυφορικές εικόνες. 
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• Microsoft Office 365: Αποτελείται από ένα πακέτο προγραμμάτων (Word, Excel, 

Powerpoint, Access, Publisher) τα οποία συνιστούν μια συλλογή εργαλείων και 

υπηρεσιών όπως η επεξεργασία κειμένου, η χρήση υπολογιστικών φύλλων, η 

παρουσίαση εργασιών, η δημιουργία βάσεων δεδομένων και η δημιουργία poster. 

Αναπτύχθηκε από την εταιρία Microsoft και αποτελεί λογισμικό κλειστού τύπου. Η 

έκδοση του Microsoft Office που χρησιμοποιήθηκε είναι του έτους 2018. 

1.4 Διάρθρωση εργασίας 

Παρακάτω παραθέτονται κατά σειρά και με συνοπτική περιγραφή τα κεφάλαια της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας: 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή. Στα πλαίσια αυτού, γίνεται μία γενική ανασκόπηση 

των αιτιών δημιουργίας των πλημμυρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική διάβρωση 

και τη μεταφορά φερτών στον Ελλαδικό χώρο. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά του 

αντικειμένου το οποίο πραγματεύεται η εργασία, καθώς και αναλυτική επισκόπιση των 

υπολογιστικών εργαλείων - λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής.  

Το Κεφάλαιο 2, αφορά τον καθορισμό της ακριβούς γεωγραφικής θέσης της περιοχής μελέτης 

και την ταξινόμησή της από διοικητικής και υδρολογικής άποψης. Επιπλέον, εκτιμώνται τα 

βασικότερα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, μέσω γεωμορφολογικής 

ανάλυσης σε ΣΓΠ και ταξινομείται σε κατηγορίες βάσει: α) του εμβαδού της, β) των κλίσεών 

της, γ) του σχήματος της, δ) της μορφής του υδρογραφικού δικτύου της, οι οποίες διευκολύνουν 

την κατανόηση του τρόπου υδρολογικής απόκρισής της. Τέλος, γίνεται λεπτομερής περιγραφή 

των χαρακτηριστικών καθώς και της χρονικής εξέλιξης του κυκλώνα Ιανού με παράλληλη 

αναφορά στις υλικές ζημιές και στη σημαντικότητα των επιπτώσεων των οικολογικών 

καταστροφών που επέφερε. 

Το Κεφάλαιο 3, εμπεριέχει το μεθοδολογικό υπόβαθρο όλων των εργασιών της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Σε πρώτη φάση, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του 

προγράμματος HEC-HMS και παραθέτονται οι επιλεχθείσες (στα πλαίσια της παρούσας 

ανάλυσης), μέθοδοι προσομοίωσης των διαθέσιμων συνιστωσών του προγράμματος. Σειρά 

έχει η παράθεση των μαθηματικών σχέσεων που διέπουν τη διαδικασίες δημιουργίας 

συνθετικών ΜΥΓ μέσω 3 διαφορετικών μεθόδων (Snyder, SCS, Ισόχρονες καμπύλες), καθώς 

και των στατιστικών σχέσεων σύγκρισής τους με το καταγεγραμμένο ΜΥΓ 1h, που 

παρασχέθηκε από δεδομένα της ΔΕΗ. Η προαναφερθείσα συγκριτική ανάλυση γίνεται για 

λόγους διερεύνησης τυχόν επικαιροποίησης του δοθέντος ΜΥΓ. Τέλος, πραγματοποιείται 
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εκτενής περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου της εμπειρικής μεθοδολογίας εκτίμησης της 

στερεοαπορροής, όπως η διαδικασία επιλογής του ιδανικού σετ των παραμέτρων a και b της 

σχέσης εκτίμησης της στερεοπαροχής, η διαδικασία της ανάλυσης πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης, ο τρόπος διεξαγωγής της ανάλυσης ευαισθησίας και η κατάρτιση των τελικών 

καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής 

Το Κεφάλαιο 4 συμπεριλαμβάνει συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα της υδρολογικής ανάλυσης 

– προσομοίωσης καθώς και της εμπειρικής μεθοδολογίας εκτίμησης της στερεοαπορροής και 

του όγκου των φερτών στο εν λόγω επεισόδιο βροχής, με ταυτόχρονη επεξήγησή τους και 

σύντομο σχολιασμό. 

Το Κεφάλαιο 5 εμπεριέχει συνοπτικά τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τα 

αποτελέσματα των προαναφερθέντων διεργασιών. Στο δεύτερο σκέλος του γίνονται ορισμένες 

προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν μέσω εύλογων προβληματισμών που εντοπίστηκαν καθ’όλη 

τη διάρκεια των υπολογιστικών διεργασιών και χρήζουν μελλοντικής έρευνας. 
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2 Περιοχή Μελέτης - Ανάλυση Δεδομένων 

2.1 Γεωγραφικά & πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται από τα όρια της λεκάνης 

απορροής, η οποία οριοθετείται ανάντη και σε Νοτιοδυτικό προσανατολισμό του οικισμού του 

Μουζακίου, στις παρυφές της οροσειράς της Πίνδου, και διασχίζεται από τον ποταμό Πάμισο  

(ή αλλιώς Μπλιούρη). Ο Πάμισος έχει συνολικό μήκος 25 km και πηγάζει από την περιοχή της 

κορυφής Καραβούλας στη Ν. Πίνδο, διαρρέει τη δυτική πεδιάδα της Θεσσαλίας, ενισχύεται 

από μικρότερα υδάτινα ρεύματα και συμβάλλει στον Πηνειό, πριν αυτός εισέλθει στο Στενό 

Ζάρκου – Τίτανου. Η εν λόγω λεκάνη απορροής ανήκει  στο 8ο Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ. 

Θεσσαλίας, EL08) σύμφωνα με την κατάταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) και συγκαταλέγεται εντός των ορίων της 

ευρύτερης λεκάνης απορροής του ποταμού Πηνειού, η οποία είναι και η κύρια λεκάνη 

απορροής του προαναφερθέντος υδατικού διαμερίσματος, με συνολική έκταση 9500 km2 

(Σχήμα 2-1).  

 

Σχήμα 2-1: Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας και οριοθέτηση της περιοχής μελέτης  
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Επιπρόσθετα, ανήκει διοικητικά (σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010)), στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας (GR05) (Σχήμα 2-2, Εικόνα 1) και συμπεριλαμβάνεται εντός των ορίων των Δήμων 

Μουζακίου, Αργιθέας, Πύλης και Λίμνης Πλαστήρα (Σχήμα 2-2, Εικόνα 3), οι οποίοι 

αποτελούν συστατικά στοιχεία της περιφερειακής ενότητας της Καρδίτσας (Σχήμα 2-2, Εικόνα 

2). 

 

Σχήμα 2-2: Όρια διοικητικής υπαγωγής λεκάνης απορροής 

Η τοπική κοινότητα του Μουζακίου ωστόσο, βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος 21°39′46″E, 

γεωγραφικό πλάτος 39°25′50″N και απέχει 28 km από την Καρδίτσα και 20 km από τα Τρίκαλα 

(τα οποία αποτελούν τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της περιφέρειας Θεσσαλίας). Αποτελεί 

την έδρα του ομώνυμου Δήμου Μουζακίου καθώς και διοικητικό και εμπορικό κέντρο της 

ευρύτερης περιοχής, και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 180 m από την επιφάνεια της θάλασσας, 

στις παρυφές του όρους Ίταμου (παρακλάδι του όρους Κόζιακα). Το 1943 πυρπολήθηκε από 

τους Ιταλούς και για τον λόγο αυτό τα σπίτια είναι σχετικά νεόκτιστα (Σχήμα 2-4). Σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) είχε 1.961 

κατοίκους. Παρ ’όλα αυτά θεωρείται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 4.000.  
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Σχήμα 2-3: Πληθυσμιακή εξέλιξη του οικισμού Μουζάκι (Δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Σχήμα 2-4: Πανοραμική απεικόνιση τοπικής κοινότητας Μουζακίου (Mouzaki.gr) 
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Σχήμα 2-5: Γεωγραφική θέση και όρια κοινότητας Μουζακίου 

2.2 Δεδομένα - Πηγές 

Για την διενέργεια της γεωμορφολογικής ανάλυσης και της εξαγωγής του πλημμυρικού 

υδρογραφήματος, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω διαθέσιμα δεδομένα: 

• Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ) της λεκάνης απορροής του Πηνειού, ανάλυσης 5x 

5m, και υδρογραφικό δίκτυο εντός των ορίων της. Τα προαναφερθέντα αρχεία 

παρασχέθηκαν από το ΕΜΠ. 

• Χρονοσειρά βροχόπτωσης του βροχομετρικού σταθμού του Μουζακίου, για το εν λόγω 

επεισόδιο βροχής που επέφερε ο κυκλώνας Ιανός (17 Σεπτεμβρίου – 21 Σεπτεμβρίου), 

χρονικής ανάλυσης 10 min. Η προαναφερθείσα χρονοσειρά προήλθε από δεδομένα της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), στην οποία ανήκει ο εν λόγω Β/Μ σταθμός. 

• Μοναδιαίο Υδρογράφημα (ΜΥΓ) 2h, της λεκάνης απορροής του Μουζακίου 

κατασκευασμένο εν έτει 1986. Προήλθε από δεδομένα της Δημόσιας Υπηρεσίας 

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ύστερα από πολλές παραδοχές όσων αφορά την εκτίμηση των 

παροχών, λόγω έλλειψης δεδομένων. 
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• Ψηφιακό αρχείο χρήσεων και κάλυψης γης (Corine Land Cover 2018) του ευρωπαικού 

προγράμματος Copernicus, το οποίο βασίζεται στο υποβάθρο CORINE (Coordination 

of Information on the Environment) που αφορά την χαρτογράφηση της εδαφοκάλυψης 

των Ευρωπαικών χωρών. Η χαρτογράφησή του έχει πραγματοποιηθεί με ευκρίνεια 500 

m x 500 m και περιλαμβάνει τις χρήσεις γης σε όλη την Ευρώπη. 

• Ψηφιακό αρχείο της εδαφολογικής σύστασης (επικρατέστερου μητρικού πετρώματος) 

ολόκληρης της Ελλάδος. H χαρτογράφηση του έχει πραγματοποιηθεί με ανάλυση 50 m 

x 50 m και προήλθε από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. 

• Ψηφιακό αρχείο γεωγραφικής θέσης βροχομετρικών σταθμών Ελλάδος. Συλλέχθηκε σε 

από την έκθεση κατάρτισης των ομβρίων καμπυλών σε επίπεδο χώρας των Σχεδίων 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), Λεκανών Απορροής Ποταμών, του 

ΥΠΕΚΑ. 

• Ψηφιακά αρχεία διοικητικών και υδρολογικών ορίων Ελλάδος, απο την ιστοσελίδα 

Geodata.gov.gr. 

Για την εφαρμογή της εμπειρικής μεθοδολογίας υπολογισμού του όγκου των φερτών δε, 

χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα. 

• ΨΜΕ ολόκληρης της Ελλάδας, ανάλυσης 25 m x 25 m, του ευρωπαικού προγράμματος 

Copernicus. To ΨΜΕ συλλέχθηκε σε δύο ξεχωριστά αρχεία, εκ των οποίων ένα της 

νοτίου Ελλάδας (Kωδ. E50N10) και ένα της βορείου Ελλάδας (Κωδ. Ε50Ν20). 

• Ψηφιακό αρχείο κατανομής μέσης ετήσιας βροχόπτωσης της τελευταίας 

τριαντακονταετίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ψηφιδωτής (raster) μορφής. 

Συλλέχθηκε από τη διαδικτυακή βάση δεδομένων E-OBS στην οποία πραγματοποιείται 

ημερήσια καταγραφή της κατακρήμνισης, της θερμοκρασίας και της μεταβολής της 

πίεσης στο επίπεδο της θάλασσας από το Ευρωπαϊκό έργο Κλιματικής Αξιολόγησης & 

Συνόλου Δεδομένων (ECA&D). Το προαναφερθέν ψηφιδωτό αρχείο δεδομένων ήταν 

χωρικής ανάλυσης 0.25ο x 0.25o.  
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2.3 Γεωμορφολογική Ανάλυση 

2.3.1 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 

Η επεξεργασία η διαχείριση των κατάλληλων γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν την 

παρούσα λεκάνη απορροής έγινε μέσω των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) 

και συγκεκριμένα μέσω του συνδυασμού της επέκτασης ArcHydro Tools και του λογισμικού 

ArcMap®. Όλα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των γεωχωρικών 

δεδομένων, ανήκουν στην ομάδα εργαλείων Terrain Preprocessing (Προεπεξεργασία 

εδάφους). Ωστόσο, είναι προφανές ότι για την έναρξη της προεργασίας απαιτούνται ορισμένα 

βασικά δεδομένα εισόδου, τα οποία στην περίπτωση μας είναι το περίγραμμα της λεκάνης 

απορροής σε διανυσματική μορφή (vector format) και το αντίστοιχο Ψηφιακό Μοντέλο 

Εδάφους (ΨΜΕ) σε μορφή ψηφιδωτής διαμέρισης (raster format). Παρακάτω γίνεται 

αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που προαναφέρθηκε καθώς και των παραγώγων 

θεματικών επιπέδων (Layers) που προκύπτουν (Μαμάσης, 2012): 

Fill Sinks 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η εντολή Fill Sinks της υποομάδας εντολών DEM Manipulation 

προκειμένου να γίνει η διόρθωση των χονδροειδών - ψευδών βυθισμάτων, ατελειών δηλαδή 

του ΨΜΕ, Σχήμα 2-6. Τα “ψευδή” βυθίσματα αφορούν φατνία τα οποία περιβάλλονται από 

άλλα φατνία μεγαλύτερου υψομέτρου και αυτό αποτελεί πρόβλημα διότι δεδομένου ότι η 

φυσική ροή του ύδατος γίνεται δια βαρύτητας (από τα υψηλά στα χαμηλά), η ροή εγκλωβίζεται 

σε αυτά. Συνεπώς τα αποτελέσματα που πρόκειται να εξαχθούν θα είναι αδιαμφισβήτητα μη 

αντιπροσωπευτικά και λανθασμένα. 

 

Σχήμα 2-6: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας εντολής fill (Iris Behrens, 2017) 
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Flow Direction & Flow Accumulation 

Ύστερα, ακολούθησε κατά σειρά, ο υπολογισμός των κανάβων διευθύνσεων απορροής και 

συγκεντρωτικής ροής μέσω των εργαλείων Flow Direction και Flow Accumulation αντίστοιχα. 

Είναι γνωστό πως ο υπολογισμός του κανάβου διευθύνσεων απορροής γίνεται με βάση το 

μοντέλο των 8 διευθύνσεων, υπολογίζεται δηλαδή η διεύθυνση απορροής κάθε φατνίου του 

ΨΜΕ στο γειτονικό του, με βάση τη μέγιστη κλίση, σε 8 πιθανές διευθύνσεις (Βόρεια, 

Βορειοανατολικά, Ανατολικά, Νοτιοανατολικά, Νότια, Νοτιοδυτικά, Δυτικά, Βορειοδυτικά), 

Σχήμα 2-7.  

Ο κάναβος συγκεντρωτικής ροής αντικατοπτρίζει το άθροισμα του πλήθους των 

βροχοπτώσεων των φατνίων που απορρέουν σε κάθε ένα φατνίο του κανάβου (η 

συγκεντρωτική ροή δηλαδή σε αυτό) και προκύπτει μέσω ενός αλγορίθμου ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύει για κάθε φατνίο, το πλήθος των φατνίων τα οποία απορρέουν σ’ 

αυτό, Σχήμα 2-8. 

 

 

Σχήμα 2-7: Κωδικοποίηση 8 κύριων διευθύνσεων απορροής μέσω της μεθόδου D8 (Αριστερά) και 

ορισμός της κατεύθυνσης της ροής με βάση τη συνθήκη της μέγιστης κλίσης (Δεξιά) (Buarque et al., 

2009) 
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Σχήμα 2-8: Τρόπος λειτουργίας αλγορίθμου για τον καθορισμό των κανάβων διεύθυνσης απορροής 

και συγκεντρωτικής ροής (ESRI, 2019) 

Stream Definition 

Εν συνεχεία, ακολούθησε η δημιουργία του κανονικοποιημένου συνθετικού υδρογραφικού 

δικτύου μέσω του εργαλείου Stream Definition, με βάση τον κάναβο συγκεντρωτικής ροής και 

με προκαθορισμένο κατώφλι τιμών (Threshold Point) το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% των 

μέγιστων τιμών των φατνίων του κανάβου συγκεντρωτικής ροής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

δημιουργούμενο κανονικοποιημένο αρχείο διατηρεί με αναγνωριστικό την τιμή «1» τα 

εισαγόμενα (από τον κάναβο συγκεντρωτικής ροής) κελιά, τα οποία έχουν τιμή μεγαλύτερη 

του προκαθορισμένου κατωφλιού. Όλα τα υπόλοιπα κελιά που δεν τηρούν τον παρακάτω 

περιορισμό καταχωρούνται ως «No Data», δηλαδή ως κενά. 

Stream Segmentation 

Ακολούθησε η  χρήση του εργαλείου Stream Segmentation μέσω του οποίου δημιουργήθηκε 

στο δεδομένο κανονικοποιημένο συνθετικό υδρογραφικό δίκτυο, ένα πλέγμα τμημάτων ροής, 

στο κάθε ένα εκ των οποίων προσδόθηκε ένα ξεχωριστό αναγνωριστικό (gridcode). 
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Catchment Grid Delineation 

Προχωρώντας, μέσω του εργαλείου Catchment Grid Delineation έγινε η ταξινόμηση των 

φατνίων του κανάβου διεύθυνσης απορροής μέσω ενός ξεχωριστού κωδικού πλέγματος 

(gridcode) που υποδεικνύει σε ποια λεκάνη απορροής ανήκει το κάθε κελί. Η τιμή αυτή 

αντιστοιχεί στην τιμή που είναι καταχωρημένη στο αντίστοιχο πλέγμα τμημάτων ροής (Stream 

segmentation) το οποίο αποστραγγίζει την αντίστοιχη περιοχή του πρώτου κανάβου. 

Catchment Polygon Processing, Drainage Line Processing, Adjoint Catchment Processing 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά τα εργαλεία Catchment Polygon Processing, Drainage 

Line Processing και  Adjoint Catchment Processing, μέσω των οποίων έγινε η μετατροπή των 

εκάστοτε κανονικοποιημένων αρχείων λεκανών απορροής, υδρογραφικού δικτύου και των 

συγκεντρωτικών ανάντη λεκανών απορροής αντίστοιχα, σε διανυσματικά. Εν ολίγοις, 

δημιουργήθηκαν πολύγωνα λεκανών απορροής, γραμμές υδρογραφικού δικτύου και πολύγωνα 

συγκεντρωτικών ανάντη λεκανών απορροής αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 2-9: Διάγραμμα ροής γεωμορφολογικής ανάλυσης σε ΣΓΠ μέσω της επέκτασης Arc Hydro 

Tools 

Προκειμένου να γίνει η ταξινόμηση της λεκάνης απορροής από γεωμετρικής, εδαφολογικής 

και υδρολογικής σκοπιάς, κρίθηκε απαραίτητος ο προσδιορισμός σημαντικών φυσιογραφικών 

χαρακτηριστικών της όπως το μέσο τοπογραφικό υψόμετρο, η μέση κλίση του αναγλύφου 
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κ.ο.κ. Ο προσδιορισμός τους έγινε μέσω ΣΓΠ, Σχήμα 2-9 και παρακάτω γίνεται εκτενής 

αναφορά στον τρόπο διαχείρισής τους για τον προσδιορισμό ορισμένων καίριων 

χαρακτηριστικών της παρούσας λεκάνης απορροής.  

2.3.2 Εμβαδόν και σχήμα 

Το αντιπροσωπευτικότερο μέγεθος για τον περιγραφή του μεγέθους οποιασδήποτε λεκάνης 

απορροής είναι το εμβαδόν της, δηλαδή η επιφάνεια η οποία περικλείεται απο τον υδροκρίτη 

της. Έπειτα από λεπτομερή επεξεργασία των δοθέντων γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον 

ArcMap, προέκυψε ότι η παρούσα λεκάνη απορροής καταλαμβάνει έκταση 148.63 km2. 

Συνεπώς, με δεδομένη την τιμή του εμβαδού της και ακολουθώντας την ταξινόμηση του 

Κωτούλα (2001), κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων λεκανών απορροής. 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση λεκανών απορροής κατά Κωτούλα (2001) 

Εμβαδόν (km2) Χαρακτηρισμός λεκανών απορροής 

Α < 10 km2 Πολύ μικρές 

10 km2 ≤ A ≤ 30 km2 Μικρές 

30 km2 < A ≤ 80 km2 Μέσου μεγέθους 

80 km2 < A ≤ 150 km2 Μεγάλες 

150 km2 < A ≤ 250 km2 Αρκετά μεγάλες 

A > 250 km2 Πολύ μεγάλες 

Η παράμετρος του σχήματος δε, επηρεάζει άμεσα τη ταχύτητα της ροής των ομβρίων υδάτων 

στην επιφάνεια της λεκάνης απορροής, άρα και τον χρόνο συγκέντρωσής της καθώς και το 

µέγεθος της παροχής που παρατηρείται στην έξοδο της. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο για την 

διάρκεια της άμεσης απορροής μετά το τέλος ενός επεισοδίου βροχής. 

Ο Gavrilovic (1972), ύστερα από ενδελεχή έρευνα σε διάφορες λεκάνες απορροής, κατάφερε 

να καθορίσει τις τέσσερις παρακάτω τυπικές μορφές λεκανών απορροής, (Σχήμα 2-10), 

αντιπροσωπευτικές για όλες τις λεκάνες της υδρογείου: 

a) Ριποειδής (Τύπος 1) 

b) Αμιγώς ριποειδής (Τύπος 2) 

c) Στρογγυλόμορφη (Τύπος 3) 

d) Επιμήκης (Τύπος 4) 
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Σχήμα 2-10: Τυπικές μορφές λεκανών απορροής κατά Gavrilovic (1972) (πηγή: Κωτούλας 2001) 

Ωστόσο, μία πιο αναλυτική προσέγγιση στην κωδικοποίηση του σχήματος οποιασδήποτε 

λεκάνης απορροής είναι η χρήση διαφόρων αδιάστατων δεικτών που έχουν κατά καιρούς 

προταθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι πιο διαδεδομένοι μέχρι και σήμερα είναι 

ο δείκτης κυκλικότητας, ο δείκτης συμπαγούς και ο δείκτης επιμήκυνσης. Ο δείκτης συμπαγούς 

ή κατά άλλους δείκτης Cravelius, εκφράζει το πόσο επιμήκης είναι μία λεκάνη απορροής και 

δίνεται από το λόγο της περιμέτρου της λεκάνης απορροής προς την περίμετρο κύκλου, 

εμβαδού ίσο με αυτό της λεκάνης απορροής (Τσακίρης, 1995): 

𝛦𝑐′ =
𝑃

2 ∗ √𝜋 ∗ 𝛢
 (2.1) 

Για κυκλικές λεκάνες, ο δείκτης kc λαμβάνει τιμή ίση με 1, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

του, τόσο πιο επιμήκης είναι η λεκάνη απορροής. Ο δείκτης κυκλικότητας ωστόσο, εκφράζει 

το πόσο στρογγυλόμορφη είναι μία λεκάνη απορροής και δίνεται από από το λόγο του εμβαδού 

της λεκάνης απορροής προς το εμβαδόν κύκλου με περίμετρο ίδια με αυτή της λεκάνης 

απορροής (Τσακίρης, 1995): 

𝛦𝑐 =
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝛢

𝑃2
 (2.2) 

Τέλος, ο δείκτης επιμήκυνσης δίνεται από από το λόγο της πλευράς ενός τετραγώνου με 

επιφάνεια ίδια με αυτή της λεκάνης απορροής, προς ένα χαρακτηριστικό μήκος της λεκάνης 

(π.χ. το μήκος από την έξοδο μέχρι το πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης) (Τσακίρης, 

1995): 
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𝛦𝐿 =
√𝛢

𝐿
 (2.3) 

Στην προκειμένη περίπτωση οι προαναφερθέντες δείκτες λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές: 

Πίνακας 2-2: Τιμές δεικτών σχήματος λεκάνης απορροής 

Παράμετρος Συμβολισμός Τιμή 

Δείκτης Συμπαγούς 𝛦𝑐′ 1.43 

Δείκτης Κυκλικότητας 𝛦𝑐 0.487 

Δείκτης Επιμήκυνσης 𝛦𝐿 0.933 

 

Δεδομένων των τιμών των παραπάνω δεικτών, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ανήκει στην 3η τυπική κατηγορία της κατάταξης του 

Gavrilovic (1972). Σε γενικότερα πλαίσια, είναι γνωστό ότι οι στρογγυλόμορφες λεκάνες 

συγκεντρώνουν ταχύτατα το νερό με αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγάλες τιμές παροχών σε 

αντίθεση με τις επιμήκεις, στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερος χρόνος συγκέντρωσης (𝑡𝑐) 

και εμφανίζουν μικρότερες παροχές. Συνεπώς, στις επιμήκεις παρατηρείται πιο αργή απορροή 

άρα και ως επί το πλείστων ευμενέστερες συνθήκες πλημμυρικών επεισοδίων. 

2.3.3 Ταξινόμηση υψομέτρων 

Τα βασικότερα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της παρούσας λεκάνη απορροής που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υδρολογικής ανάλυσης (αφου αποτελούν βασικά συστατικά 

στοιχεία διάφορων εμπειρικών σχέσεων, π.χ. του χρόνου συρροής) είναι το μέγιστο, το μέσο 

και το ελάχιστο υψόμετρο, καθώς και η μέση κλίση του αναγλύφου της. Οι τιμές των 

παραπάνω, εμφανίζονται στον Πίνακας 2-3. 

Πίνακας 2-3: Κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής 

Μορφομετρικό χαρακτηριστικό Συμβολισμός Τιμή 

Μέγιστο υψόμετρο 𝐻𝑚𝑎𝑥 (𝑚) 1990.09 

Μέσο υψόμετρο 𝐻𝑚𝑒𝑎𝑛 (𝑚) 807.14 

Ελάχιστο υψόμετρο 𝐻𝑚𝑖𝑛 (𝑚) 186.63 
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Μέση κλίση αναγλύφου 𝑆𝑚𝑒𝑎𝑛 (%) 47.07 

 

Προκειμένου να γίνει η κατηγοριοποίηση της λεκάνης απορροής με βάση το μέσο υψόμετρό 

της, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ταξινόμησης των υψομέτρων κατά Dikau (1989). Σύμφωνα 

με την προαναφερθείσα μέθοδο, αποδίδεται ένας μοναδικός χαρακτηρισμός στο εκάστοτε 

τμήμα της λεκάνης, ανάλογα με το εύρος των απολύτων υψομέτρων του. Οι ομάδες 

υψομετρικού εύρους καθώς και ο χαρακτηρισμός που του προσέδωσε ο Dikau, παρουσιάζονται 

συνδυαστικά με τα ποσοστά τους στην εν λόγω λεκάνη απορροής, ως εξής:  

Πίνακας 2-4: Μέθοδος ταξινόμησης υψομέτρων κατά Dikau (1989) 

Εύρος υψομέτρων (m) Τύπος αναγλύφου Έκταση (km2) Ποσοστό (%) 

0-150 Πεδινό 0 0 

150-600 Λοφώδες 54.31 36.54 

600-900 Ημιορεινό 41.18 27.71 

> 900 Ορεινό 53.13 35.75 

 

Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής είναι 

λοφώδες, αν και το ορεινό κομμάτι της είναι ελάχιστα μικρότερο σε έκταση. Τέλος, ως 

ημιορεινό θωρείται ένα αρκετά μικρότερο αλλά καθόλου αμελητεό τμήμα της, όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 2-11.  
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Σχήμα 2-11: Ταξινόμηση αναγλύφου λεκάνης απορροής κατά Dikau (1989) 

Εν γένει το λοφώδες ανάγλυφο, αντιπροσωπεύει περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε από 

σχετικά ήπιο ανάγλυφο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 300 m, είτε απο απότομο ανάγλυφο με 

έντονες χαραδρώσεις που οφείλονται κυρίως σε τεκτονικούς παράγοντες. Ωστόσο, το ορεινό 

ανάγλυφο, αντιπροσωπεύει περιοχές με μεγάλες υψομετρικές διαφορές και εξαιρετικά μεγάλες 

μορφολογικές κλίσεις, όπου παρατηρούνται υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.000 m. Ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους είναι οι έντονα διακριτές χαρακτηριστικές μορφές σχήματος V και U των 

ισοϋψών, που υποδηλώνουν κοιλάδες και αντερείσματα αντίστοιχα. 

2.3.4 Κατανομή κλίσεων αναγλύφου 

Η μορφολογία καθώς και η τάξη μεγέθους της κλίσης του ανάγλυφου είναι μείζονος σημασίας, 

καθώς αποτελούν χαρακτηριστικά με σημαντική επιρροή στις διεργασίες της απορροής. 

Αναλυτικότερα, λεκάνες µε ομαλό ανάγλυφο και μεγάλες κλίσεις παρουσιάζουν μικρό χρόνο 

συγκέντρωσης και μικρές απώλειες οι οποίες οφείλονται στο μειωμένο χρόνο επαφής του 

νερού με την επιφάνεια του εδάφους. Απόρροια του προαναφερθέντος, αποτελεί η δημιουργία 

μεγάλου όγκου άμεσης απορροής (πλημμυρικού όγκου). Αντιθέτως, λεκάνες ομαλού 

ανάγλυφου και μικρών κλίσεων παρουσιάζουν ως επί το πλείστον μεγαλύτερες απώλειες 

(διήθηση, κατακράτηση), άρα και μικρότερο όγκο άμεσης απορροής. Εκτός αυτού, ο 
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συνδυασμός των κλιματολογικών συνθηκών μίας περιοχής και της τάξης μεγέθους της κλίσης 

του αναγλύφου της, αποτελεί ένα παράγοντα πρόβλεψης του ρυθμού διάβρωσης του εδάφους. 

Γενικότερα, η κλίση του αναγλύφου τείνει σε παγκόσμιο επίπεδο να μεταβάλλεται αρκετά 

έντονα τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, δυσχεραίνοντας έτσι τον προσδιορισμό της σε 

μακροσκοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, ο Demek πρότεινε το 1972, έξι βασικές ομάδες 

εύρους κλίσεων αναγλύφου, ανάλογα με το συνήθη βαθμό διάβρωσης. Στον Πίνακας 2-5 

παρουσιάζονται οι προαναφερθείσες κατηγορίες, η έκταση και το ποσοστό τους στην περιοχή 

μελέτης. 

Πίνακας 2-5: Κατηγοριοποίηση των κλίσεων αναγλύφου κατά Demek (1972) 

Eύρος 

Κλίσεων (ο) 

Εύρος 

Κλίσεων (%) 
Περιγραφή αναγλύφου 

Έκταση 

(km2) 

Ποσοστό 

(%) 

0-2 0 - 3.5 
Επίπεδο έως και ελαφρώς 

κεκλιμένο ανάγλυφο 2.19 1.47 

2-5 3.5 - 8.7 
Ελαφρώς κεκλιμένο 

ανάγλυφο 
4.38 2.95 

5-15 8.7 - 26.8 Ισχυρά κεκλιμένο ανάγλυφο 26.62 17.91 

15-30 26.8 - 57.7 
Απότομο έως εξαιρετικά 

απότομο ανάγλυφο 
69.26 46.61 

35-55 57.7 - 142.8 Απόκρημνο ανάγλυφο 45.43 30.57 

>55 >142.8 Κάθετο ανάγλυφο 0.71 0.48 

 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας χαρακτηρίζεται από κλίσεις 

26.8 % - 57.7 %, δηλαδή ως απόκρημνο ανάγλυφο. Αναλυτικότερα, το 46,61% του αναγλύφου 

της παρούσας λεκάνης, εμφανίζει κλίσεις μεταξύ του εύρους των 15ο-30ο, ενώ το 30.57 % από 

κλίσεις μεταξύ του εύρους 35o-55o. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

του χαρακτηρίζεται από ισχυρά κεκλιμένο έως απότομο και εξαιρετικά απότομο. Σε γενικότερα 

πλαίσια είναι φανερό ότι 77.18 % του αναγλύφου της λεκάνης, υποδεικνύει ότι χαρακτηρίζεται 

από εξαιρετικά απότομες - απόκρημνες κλίσεις εδάφους. Η χωρική απεικόνιση των παραπάνω 

κατηγοριών κλίσεων παραθέτονται στο Σχήμα 2-12. 
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Σχήμα 2-12: Χωρική κατανομή των κλίσεων του αναγλύφου κατά Demek (1972) 

2.3.5 Υδρογραφικό δίκτυο 

Μορφή Υδρογραφικού Δικτύου 

Η μορφή ενός υδρογραφικού δικτύου εξαρτάται από την κλίση του αναγλύφου της λεκάνης 

απορροής στην οποία ανήκει καθώς και από τη σύσταση του γεωλογικού υποθέματος σε 

πετρώματα και από τα ρήγματα που απαντώνται σε αυτή. Οι βασικές μορφές υδρογραφικού 

δικτύου που συναντώνται στην πλειοψηφία των λεκανών απορροής, παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 2-13 και είναι: α) η δενδριτική , β) η παράλληλη, γ) η ορθογώνια, δ) η γωνιώδης, ε) η 

ακτινωτη και στ) η σύνθετη μορφή, που αποτελεί μίξη της ορθογωνικής και δενδριτικής. 

Σύμφωνα με το υδρογραφικό δίκτυο που φαίνεται στο Σχήμα 2-1, το υδρογραφικό δίκτυο της 

περιοχής μελέτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως δενδριτικής μορφής. 
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Σχήμα 2-13: Μορφές υδρογραφικού δικτύου (Σωτηριάδης-Ψιλοβίκος, 1975) 

Τάξη Υδρογραφικού Δικτύου 

Η ταξινόμηση των κλάδων ενός υδρογραφικού δικτύου είναι απαραίτητη προκειμένου να 

υπολογισθούν ορισμένες παράμετροι της υδρολογικής ανάλυσης και δύναται να 

πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους όπως η Horton, η Sherve, η Strahler και η Scheidegger. 

Στην περίπτωση μας, χρησιμοποιήθηκε δεδομένης της απλότητας της, η μέθοδος Strahler 

(1952) σύμφωνα την οποία, οι μικρότερες μη διακλαδιζόμενες κοίτες των υδατορεμάτων 

ορίζονται ως 1ης τάξης και η τομή αποκλειστικά και μόνο κλάδων ίδιας τάξης έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κλάδου μίας τάξης ανώτερης. Ύστερα από επεξεργασία των 

δοθέντων γεωχωρικών δεδομένων μέσω ΣΓΠ, προέκυψε ότι το παρόν υδρογραφικό δίκτυο 

είναι 3ης τάξης. Στον Πίνακας 2-6, παραθέτονται συνοπτικά το συνολικό μήκος του 

υδρογραφικού δικτύου σύμφωνα με την ταξινόμηση του Strahler καθώς και ο αριθμός των 

κλάδων ανά τάξη. 
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Πίνακας 2-6: Συνολικό μήκος ανά τάξη υδρογραφικού δικτύου 

Τάξη υδρογραφικού 

δικτύου 

Πλήθος 

κλάδων 

Συνολικό 

Μήκος (km) 

1η 6 25.05 

2η 3 10.87 

3η 2 2.26 

ΣΥΝΟΛΟ 11 38.18 

 

Πυκνότητα Υδρογραφικού Δικτύου 

Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου συνδέεται άμεσα με τις διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα σε αυτή καθώς πυκνά υδρογραφικά δίκτυα δημιουργούν υψηλές πλημμυρικές αιχμές και 

μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φερτών στο σημείο εξόδου της λεκάνης απορροής. Ως 

πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου ορίζεται ο λόγος μεταξύ του συνολικού μήκους των  κλάδων  

εντός της  λεκάνης  απορροής  προς  το  εμβαδόν  της  παραπάνω λεκάνης. Εκφράζει το μήκος 

του υδρογραφικού δικτύου στη μονάδα επιφάνειας της λεκάνης και υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝐷 =
∑ 𝐿𝑖

𝐴
 (2.4) 

Όπου,  𝐷: Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου (km/km2) 

∑ 𝐿: Το συνολικό μήκος των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης (km) 

𝐴: Το εμβαδόν της λεκάνης απορροής (km2) 

Κύριο υδατόρεμα 

Το μήκος της κεντρικής κοίτης υπολογίσθηκε με τη βοήθεια ΣΓΠ και προέκυψε ότι ανέρχεται 

στα 17.62 km. Δεδομένου ότι εκτείνεται από την έξοδο της λεκάνης απορροής (H= 186.63 m), 

έως τα 586.81 m από αυτήν, η μέση κλίση του κύριου κλάδου του υδρογραφικού δικτύου, 

υπολογίσθηκε ίση με 10.23%. Συνοψίζοντας, στον Πίνακας 2-7, παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου της παρούσας λεκάνης απορροής. 
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Πίνακας 2-7:  Χαρακτηριστικά υδρογραφικού δικτύου 

Παράμετρος Είδος - Τιμή 

Μορφή υδρογ. δικτύου Δενδριτική 

Μήκος κύριου υδατορέματος 17.62 km 

Μέση κλίση κύριου υδατορέματος 10.23 % 

Συνολικό μήκος υδρογ. δικτύου 38.18 km 

Ανώτατη τάξη υδρογ. δικτύου 3η 

Πυκνότητα υδρογ. δικτύου 0.25 km/km2 

 

2.3.6 Διάταξη γεωλογικού υποβάθρου 

Ως γεωλογικό υπόβαθρο ορίζεται το σύνολο των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών 

(θεμελιώδεις τυπικές λιθοστρωμικές ενότητες) μιας περιοχής μελέτης. Το γεγονός του ότι η 

σύσταση του γεωλογικού υποστρώματος μεταβάλλεται αδιάκοπα με την πάροδο των ετών, 

καθιστά τη διαδικασία μετασχηματισμού του ως μία αέναη και δυναμική διεργασία. Οι 

κυριότεροι κατά κοινή επιστημονική ομολογία παράγοντες εδαφογένεσης είναι οι παρακάτω 

(Jenny H., 1941): 

a) Το είδος του υπερκείμενου μητρικού υλικού 

b) Οι μεταβολές των κλιματικών συνθηκών (π.χ. τεκτονικές διεργασίες) 

c) Η παρουσία έμβιων και άβιων οργανισμών (ζώων και φυτών) 

d) Οι τοπογραφικές συνθήκες  

e) Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου το κλίμα και οι οργανισμοί επιδρούν στο μητρικό 

υλικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως μητρικό υλικό θεωρείται το χαλαρό υλικό που προέρχεται από την 

αποσάθρωση των πετρωμάτων και δεν έχει ακόμη αισθητά μεταβληθεί από τις διεργασίες της 

εδαφογένεσης. Διακρίνεται ανάλογα με τον τρόπου σχηματισμού του, σε: 

• Αυτόχθονο μητρικό υλικό 

• Αλλουβιακές αποθέσεις 

• Υδάτινες αποθέσεις (Λιμναίες & Θαλάσσιες)  

• Αιολικές αποθέσεις πηλού ή άμμου 
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• Κολλουβιακές αποθέσεις 

Έπειτα από την επεξεργασία των διαθέσιμων γεωλογικών δεδομένων σε ΣΓΠ, προέκυψε ότι 

εντός της λεκάνης απορροής, οι επικρατέστεροι γεωλογικοί σχηματισμοί μητρικού υλικού 

είναι οι εξής: Αλλούβια, κοίτες ποταμών, σκληροί ασβεστόλιθοι, σάρρες, κολλούβια 

ασβεστολίθου, αργιλικός φλύσχης – κερατόλιθοι και ψαμμιτικός φλύσχης. Η ακριβής χωρική 

κατανομή τους απεικονίζεται στο Σχήμα 2-14. 

 

Σχήμα 2-14: Διάταξη γεωλογικού υποβάθρου λεκάνης απορροής 

Επιπλέον, στον Πίνακας 2-8, παραθέτονται τα ποσοστά επι της συνολικής έκτασης, που 

καταλαμβάνουν οι διαθέσιμοι στα όρια της λεκάνης απορροής, γεωλογικοί σχηματισμοί:  

Πίνακας 2-8: Κατηγορίες και ποσοστά γεωλογικών σχηματισμών λεκάνης απορροής 

Κατηγορία Γεωλογικού Σχηματισμού Έκταση (km2) Ποσοστό (%) 

Ψαμμιτικός φλύσχης 86.84 58.42 

Σκληροί ασβεστόλιθοι 38.77 26.09 

Αργιλικός φλύσχης - κερατόλιθοι 9.41 6.33 

Αλλούβια 5.23 3.52 
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Σάρρες 4.18 2.81 

Κολλούβια ασβεστολίθου 2.92 1.97 

Κόιτες ποταμών 1.28 0.86 

Συνεπώς, ο κύριος γεωλογικός σχηματισμός της λεκάνης απορροής είναι ο ψαμμιτικός 

φλύσχης ενώ ένα αρκετά σημαντικό μέρος του γεωλογικού υποβάθρου της, συνίσταται από 

σκληρούς ασβεστόλιθους. Οι λοιποί γεωλογικοί σχηματισμοί δε, συναντώνται σε πολύ μικρά 

ποσοστά. Το γενικότερο συμπέρασμα της προαναφερθείσας γεωλογικής ανάλυσης, έγκειται 

στο γεγονός ότι τόσο η χωρική κατανομή του μητρικού πετρώματος ενός εδάφους, όσο και το 

βάθος της στρώσης του, παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο υδρολογικής απόκρισής του, 

όπως αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο.  

2.3.7 Εδαφολογική σύσταση - Υφή εδάφους 

Ένα εκ των κυριοτέρων φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους είναι η υφή του. O 

προσδιορισμός της αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο στην διαδικασία εκτίμησης του συντελεστή 

καμπύλης απορροής, καθώς με δεδομένη την υφή και το βάθος του εκάστοτε επιφανειακού 

γεωλογικού στρώματος, είναι εφικτός ο υπολογισμός του ρυθμού διήθησης των ομβρίων 

υδάτων και η κατάταξη του σε υδρολογικές εδαφικές ομάδες. Με τον όρο «υφή», 

αναφερόμαστε συνήθως στην ποσοστιαία αναλογία των διάφορων ορυκτών σωματιδίων που 

απαρτίζουν την επιφάνεια του εδάφους. Ως ορυκτά σωματίδια θεωρούνται οποιασδήποτε 

εδαφολογικής προέλευσης στερεά τα οποία έχουν διάμετρο μικρότερη των 2 mm. Στην φύση 

συναντώνται τρείς κατηγορίες ορυκτών, τα οποία είναι κατά σειρά τα παρακάτω: 

1. Άμμος (0.05 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 2 𝑚𝑚) 

a. Χονδρόκοκκη (0.2 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 2 𝑚𝑚) 

b. Λεπτόκοκκη (0.2 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 0.05 𝑚𝑚) 

2. Ιλύς (0.05 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 0.002 𝑚𝑚) 

a. Χονδρόκοκκη (0.02 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 0.05 𝑚𝑚) 

b. Λεπτόκοκκη (0.002 𝑚𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 0.02 𝑚𝑚) 

3. Άργιλος (𝐷 < 0.002 𝑚𝑚) 

Η εκατοστιαία περιεκτικότητα των εδαφών στις τρείς προαναφερθείσες κατηγορίες ορυκτών, 

συνιστά την επονομαζόμενη μηχανική ή αλλιώς κοκκομετρική σύσταση του εδάφους, η οποία 

δύναται να υπολογισθεί μέσω του τριγώνου υφής εδαφών. 
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Σχήμα 2-15: Τριγωνικό σύστημα κατάταξης εδάφους (Truegreen.com) 

Συνοψίζοντας, στον Πίνακας 2-9 επισυνάπτεται η ταξινόμηση των 12 τύπων υφής εδαφών, 

όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 2-15: 

Πίνακας 2-9: Κατηγορίες υφής εδάφους 

Κατηγορία (Ελλ.) Κατηγορία (Αγγλ.) Συμβολισμός 

Aμμώδες Sand S 

Πηλλοαμμώδες Loamy Sand LS 

Αμμοπηλώδες Sandy Loam SL 

Πηλώδες Loam L 

Ιλυοπηλώδες Silt Loam SiL 

Ιλυώδες Silt Si 

Ιλυοαμμοαργιλοπηλώδες Sandy Clay Loam SiCL 

Αργιλοπηλώδες Clay Loam CL 
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Αμμοαργιλοπηλώδες Silty Clay Loam SCL 

Αμμοαργιλώδες Sandy Clay SC 

Ιλυοαργιλώδες Silty Clay SiC 

Αργιλώδες Clay C 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η χωρική διακριτοποίηση της υφής του εδάφους έγινε μέσω 

συσχέτισης των επικρατέστερων μητρικών γεωλογικών σχηματισμών της προηγούμενης 

παραγράφου, με τις προαναφερθείσες κατηγορίες υφής εδάφους, οι οποίες καθιερώθηκαν από 

το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Ύστερα από συλλογή πληθώρας πληροφοριών (Jenny, H. 

1941), προέκυψε η παρακάτω κατά προσέγγιση συσχέτιση μητρικών γεωλογικών 

σχηματισμών – υφής εδάφους. Η χωρική κατανομή της στα πλαίσια της παρούσας λεκάνης 

απορροής απεικονίζεται στο Σχήμα 2-16: 

 

Σχήμα 2-16: Χωρική κατανομή υφής εδάφους λεκάνης απορροής 

Ύστερα από επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων υφής εδάφους σε περιβάλλον ΓΣΠ, 

προέκυψαν τα εξής ποσοστά των εκτάσεων που καταλαμβάνει η κάθε ομάδα στα όρια της 

λεκάνης (Πίνακας 2-10). 



 

30 

 

Πίνακας 2-10: Κατηγορίες και ποσοστά υφής εδάφους λεκάνης απορροής 

Κατηγορία Εδάφους Έκταση (km2) Ποσοστό (%) 

Αμμοπηλώδες 89.76 60.39 

Αργιλώδες 38.77 26.09 

Αργιλοπηλώδες 15.92 10.71 

Πηλώδες 4.18 2.81 

 

Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του εδάφους της 

λεκάνης απορροής είναι αμμοπηλώδης, ενώ σε αρκετά σημεία της είναι αισθητή η παρουσία 

αργιλώδους εδάφους. 

2.3.8 Χρήσεις & Κάλυψη γης 

Ο προσδιορισμός των χρήσεων γης της εκάστοτε περιοχής μελέτης, είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, δεδομένου ότι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην εκτίμηση του ρυθμού 

διήθησης των ομβρίων υδάτων στο έδαφος και κατ’ επέκταση στο προσδιορισμό της όγκου της 

άμεσης απορροής. Αναλυτικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των χρήσεων 

γης έγινε με βάση τα δεδομένα του υποβάθρου Corine Land Cover (2018), του ευρωπαικού 

προγράμματος καταγραφής επίγειων χαρακτηριστικών Copernicus. Σύμφωνα με αυτό, 

διακρίνονται 44 διαφορετικές χρήσεις γης οι οποίες συμπεριλαμβάνονται εντός πέντε κύριων 

ομάδων χρήσεων γης. Στο Σχήμα 2-17 επισυνάπτεται ο κάναβος χρήσεων γης της παρούσας 

λεκάνης απορροής και εν συνεχεία δίνονται σε μορφή πίνακα τα ποσοστά των κυριότερων 

χρήσεων γης που περιλαμβάνονται στα όρια της. 
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Σχήμα 2-17: Κάναβος χρήσεων γης, λεκάνης απορροής 

Πίνακας 2-11: Ποσοστά κυριότερων χρήσεων γης, λεκάνης απορροής 

Χρήση γης Ποσοστό (%) 

Γη χρησιμοποιούμενη για 

γεωργία και τμήματα φυσικής 

βλάστησης 

30.47 

Δάσος πλατύφυλλων 20.83 

Μεταβατικές δασώδεις και 

θαμνώδεις εκτάσεις 
13.85 

Δάσος κωνοφόρων 12.83 

Φυσικοί βοσκότοποι 6.61 

 

Συνεπώς, είναι προφανές ότι την κυριότερη χρήση γης της παρούσας λεκάνης απορροής 

συνιστά γη χρησιμοποιούμενη κυρίως για γεωργικούς σκοπούς μαζί με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης. Σε γενικότερα πλαίσια, ο προσδιορισμός των χρήσεων γης είναι ένας 

αρκετά αντιπροσωπευτικός δείκτης του βαθμού αστικοποίησης της εκάστοτε περιοχής 

μελέτης, το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα του τρόπου υδρολογικής απόκρισής της. Μία 

ακόμα σημαντική διαπίστωση, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσεων γης αποτελείται από 

δασώδεις εκτάσεις και φυσική βλάστηση, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

παρούσα συνιστά δασική λεκάνη απορροής. 
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2.4 Επεισόδιο Βροχής (Κυκλώνας Ιανός) 

2.4.1 Μετεωρολογικό φαινόμενο κυκλώνα 

Οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης οι οποίες οφείλονται στις ανωμαλίες του αναγλύφου 

του εδάφους και σε ανισοκατανομή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης, τείνουν να 

προκαλούν μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης (διόγκωση ή συμπύκνωση αερίων μαζών). Οι 

μεταβολές αυτές διακρίνονται σε: 

1. Κατακόρυφες: Όσο αυξάνει το ύψος από την επιφάνεια της γης τόσο μειώνεται η 

ατμοσφαιρική πίεση.  

2. Οριζόντιες: Η ανισοκατανομή της θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια της γης 

επιφέρει μεταβολές στην πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με αποτέλεσμα τη 

διαφοροποίηση των τιμών της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους. 

3. Περιοδικές: Αφορούν παρατηρημένες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης σε 

ημερήσια και ετήσια χρονική κλίμακα. 

Οι ισχυροί άνεμοι, συνδυαστικά με την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, συμβάλλουν στη 

«γένεση» καταιγίδων. Συμπαγείς κυκλικές καταιγίδες διαμέτρου αρκετών χιλιομέτρων (300-

320 km), oι οποίες περιστρέφονται αριστερόστροφα (Κυκλωνικά) στο Β. Ημισφαίριο και 

δεξιόστροφα (Αντικυκλωνικά) στο Ν. Ημισφαίριο, γύρω από μία κεντρική περιοχή χαμηλής 

ατμοσφαιρικής πίεσης, ονομάζονται κυκλώνες. Το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφονται 

ονομάζεται πυρήνας και η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται όσο αυξάνει η απόσταση από αυτόν 

σε περίπτωση κυκλωνικών καταγίδων, ενώ μειώνεται σε περίπτωση αντικυκλωνικών 

καταιγίδων. H κίνηση των αερίων μαζών γύρω από τον πυρήνα οφείλεται τόσο στην 

περιστροφή της Γης, όσο και στην επίδραση της δύναμης Coriolis, η οποία έχει διαφορετική 

διεύθυνση σε Β. και Ν. Ημισφαίριο. 
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Σχήμα 2-18: Κυκλωνική και αντικυκλωνική κίνηση αερίων μαζών 

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει η δύναμη Coriolis την κίνηση διαφόρων μετεωρολογικών 

συστημάτων, είναι εξαιρετικά δύσκολος στην κατανόηση καθώς αποτελεί μία φυσική 

διεργασία παγκόσμιας κλίμακας. Επί της ουσίας, η κίνηση των ανέμων σε κυκλικές τροχιές 

εξηγείται ικανοποιητικά από την επίδραση της δύναμης Coriolis, καθώς η επιφάνεια της Γης 

λόγω της περιστροφής της, αλλάζει κατεύθυνση κι επομένως επιταχύνεται. Δεδομένου, όμως 

ότι στα επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς δεν ισχύουν οι νόμοι κίνησης του Νεύτωνα, η 

επιπλέον δύναμη η οποία προκαλεί εκτροπή των μαζών προς τα δεξιά στο Βόρειο ημισφαίριο 

και προς τα αριστερά στο Νότιο, είναι η δύναμη Coriolis. Για να είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί η προαναφερθείσα εκτροπή, πρέπει η δύναμη Coriolis να είναι κάθετη στη 

ταχύτητα του εκάστοτε επιταχυνόμενου συστήματος μεταφοράς 
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Σχήμα 2-19: Φαινόμενο Coriolis και δημιουργία κυκλώνων και αντικυκλώνων 

2.4.2 Κυκλώνας Ιανός 

Ο Ιανός χαρακτηρίστηκε ως Μεσογειακός κυκλώνας. Οι Μεσογειακοί θεωρούνται μεσαίας 

κλίμακας κυκλώνες, διαμέτρου συνήθως μικρότερης των 300 km και χαρακτηρίζονται από 

συμμετρική δομή, θερμό πυρήνα και πολύ χαμηλή πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. Έχουν 

συνήθως διάρκεια 24 έως 48 ώρες και εμφανίζονται κυρίως φθινοπωρινούς ή χειμερινούς 

μήνες. Η διαδικασία δημιουργίας τους περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα: 

• Μεταφορά θερμής μάζας ατμοσφαιρικού αέρα από τη θάλασσα στα ανώτερα 

ατμοσφαιρικά στρώματα. 

• Ψύξη αερίων μαζών οι οποίες δημιουργούν ψυχρό και υγρό αέρα, κάτωθεν των 

προαναφερθέντων θερμών ανοδικών, ως αποτέλεσμα εξισορρόπησης του ενεργειακού 

ισοζυγίου.  

Κατά συνέπεια αυτού, θερμοδυναμικές ανισορροπίες που δημιουργούνται ανάμεσα στις 

τελευταίες αέριες μάζες και στην επιφάνεια της θάλασσας με την οποία έρχονται σε επαφή (και 

είναι υψηλότερης θερμοκρασίας), έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός θερμού πυρήνα. 

Ο κυκλώνας Ιανός, σχηματίστηκε στο βόρειο τμήμα της Λιβύης στις 14/09/2020 και 

εμφανίστηκε στις 15/09/2020 με τη μορφή επιφανειακού κυκλώνα, κοντά σε ένα σύμπλεγμα 
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καταιγίδων στον Κόλπο της Σίδρας, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Στις 17/09/2020 και 

ώρα 03:00 ξεκίνησε να αποκτά ορισμένα χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα πάνω από τα 

θερμά νερά του Ιονίου Πελάγους, και για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε ως Μεσογειακός 

κυκλώνας. Εν συνεχεία, μεταξύ των ωρών 00:00 και 04:00 στις 18/09/2020, πραγματοποιήθηκε 

απότομη αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου κατά τη διάρκεια των καταρρακτωδών 

βροχοπτώσεων μέσα στις ζώνες νεφών του "ματιού" του κυκλώνα. Η κίνηση του κέντρου του 

κυκλώνα εμφανίζεται στο Σχήμα 2-20. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη ταχύτητα ανέμου 

καθώς και η μέγιστη ριπή του, καταγράφηκαν στη γεωγραφική θέση του μετεωρολογικού 

σταθμού Παλικής στην Κεφαλλονιά.  Επίσης, ο μετεωρολογικός σταθμός στα Αντίπατα της 

Κεφαλλονιάς κατέγραψε την υψηλότερη μέχρι σήμερα τιμή αθροιστικής βροχόπτωσης από 

Μεσογειακό κυκλώνα, η οποία ανέρχεται στα 644.7 mm. Ωστόσο, η κατανομή της κατά τη 

διάρκεια της 48ωρης καταγίδας που διήρκησε στην Ελλάδα (17-19/09/2020), έδειξε δύο 

διακριτές περιοχές υψηλής βροχόπτωσης, μία στα Ιόνια νησιά και μία στην Κεντρική Ελλάδα. 

Η 48ωρη αυτή αθροιστική βροχόπτωση στην περιοχή των Ιονίων Νήσων, έφτασε τα 769 mm 

στην Κεφαλονιά, τα 250 mm στη Ζάκυνθο και τα 109.8 mm στη Λευκάδα, ενώ στην Κεντρική 

Ελλάδα, στις 18/09/2020 η ημερήσια αθροιστική βροχόπτωση ξεπέρασε τα 250 mm. 

Αναλυτικότερα, η υψηλότερη τιμή της στην κεντρική Ελλάδα καταγράφηκε στο Περτούλι, με 

συνολική ποσότητα 317 mm, ενώ ακολούθησαν το Μουζάκι και η Καρδίτσα με 274.4 και 268 

mm βροχής εντός της ίδιας χρονικής περιόδου. Παρόλα αυτά, ύστερα από επικοινωνία με τις 

τεχνικές υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής, αποσπάστηκε η πληροφορία ότι το μεγαλύτερο 

ποσό βροχής καταγράφηκε στο βροχομετρικό σταθμό της Πύλης (λεκάνης απορροής 

γειτονικής αυτής του Μουζακίου), ο οποίος υπάγεται στη ΔΕΗ. Ο Β/Μ Πύλης κατέγραψε 495 

mm βροχής έως το χρονικό σημείο που υπέστη βλάβη, λόγω των υπερβολικών ποσοτήτων 

βροχόπτωσης. Η παραπάνω πληροφορία ίσως αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη ένδειξη του 

μεγέθους των ολέθριων καταστροφών που επέφερε ο Ιανός καθώς είναι βέβαιο ότι η συνολική 

βροχή ήταν αρκετά μεγαλύτερη των επίσημα καταγεγραμμένων 495 mm. 
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Σχήμα 2-20: Χρονική εξέλιξη κυκλώνα Ιανού (Meteo.gr, 2020) 

Τα υψηλά ποσά βροχόπτωσης στην Κεντρική Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες 

πλημμύρες, ζημιές σε αγροτικές και αστικές περιοχές, 1400 περίπου κατολισθήσεις και 

τέσσερις ανθρώπινες απώλειες (Wichmann, 2020, BBC News, 2020). Συγκεκριμένα, στον 

οικισμό του Μουζακίου οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων η 

κατάρρευση του κτηρίου που στέγαζε το Κέντρο Υγείας μετά από εκτεταμένη διάβρωση των 

θεμελίων του, η κατάρρευση των γεφυρών Καραισκάκη και Μπαλάνου ανάντη του οικισμού 

Μουζάκι, και εν γένει οι σημαντικές βλάβες και καταρρεύσεις κατά μήκος του παρόχθιου 

στρώματος κατά την κατεύθυνση που συνδέει το Μουζάκι με τους οικισμούς Οξυά και 

Πευκόφυτο. Γενικότερα, oι όχθες του ποταμού Παμίσου υπέστησαν εκτεταμένη διάβρωση η 

οποία επέφερε αστοχία των αναχωμάτων και ως επακόλουθο αυτού, υπέστησαν σοβαρή βλάβη 

αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου. Πρωτοφανές ήταν ωστόσο, το ποσοστό διεύρυνσης της 

κοίτης του Παμίσου στο ύψος του Μουζακίου, το οποίο υπολογίστηκε μεγαλύτερο του 100%, 

με βάση τα σημεία όπου υπήρχαν καταρρεύσαντα αναχώματα. 
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Σχήμα 2-21: Πλάτος κοίτης Παμίσου πρίν και μετά την πλημμύρα (Zekkos et al., 2020) 

Μερικές από τις προαναφερθείσες υλικές καταστροφές απεικονίζονται επίσης στο Σχήμα 2-22. 

Γενικότερα, είναι εμφανές ότι οι τεράστιες υλικές ζημιές που επέφερε ο Ιανός στο Μουζάκι, 

συνοδεύτηκαν από την πρωτοφανή μεταφορά υπερμεγέθων όγκων φερτών υλών εντός της 

κοίτης του Παμίσου.  

 

Σχήμα 2-22: Υλικές ζημιές στο Μουζάκι Καρδίτσας 
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2.4.3 Ανάλυση συχνότητας επεισοδίου βροχής 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του βροχομετρικού σταθμού Μουζάκι, ο οποίος ανήκει στο δίκτυο 

σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών (ΕΑΑ), (Lagouvardos et al, 2017), το συνολικό 

ύψος βροχής που καταγράφηκε ήταν ίσο με 274.4 mm σε χρονικό διάστημα περίπου 40h (όσο 

διήρκησε το εν λόγω επεισόδιο βροχής). Στο Σχήμα 2-23 παρουσιάζεται το βροχογράφημα που 

καταγράφηκε, με χρονικό βήμα 30 λεπτών. 

 

Σχήμα 2-23: Βροχογράφημα σταθμού Μουζάκι 

Σύμφωνα με δεδομένα του ΕΑΑ, η βροχόπτωση που καταγράφηκε για το εν λόγω επεισόδιο 

βροχής αποτέλεσε το 85% της συνολικής βροχόπτωσης του μήνα Σεπτεμβρίου (τον οποίο 

έλαβε χώρα το εν λόγω επεισόδιο βροχής) και το 28% της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης για 

το έτος 2020 που κατεγράφη από τον προαναφερθέντα βροχομετρικό σταθμό. 

Η ανάλυση της συχνότητας της βροχόπτωσης του εν λόγω επεισοδίου βροχής, δείχνει το 

μέγεθος της έντασής της, και διευκολύνει την εξαγωγή ορισμένων σημαντικών 

συμπεράσματων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της. Στο Σχήμα 2-24 απεικονίζονται τα 

μέγιστα ύψη βροχής στις χρονικές περιόδους 1,2,3,6,12 και 24h από την έναρξη της βροχής, 

συναρτήσει της περιόδου επαναφοράς του εκάστοτε χρονικού διαστήματος βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 2-24: Ανάλυση συχνότητας επεισοδίου βροχής της 17-19/09/20 στο σταθμό Μουζάκι 

Η περίοδος επαναφοράς που αντιστοιχούσε στο επεισόδιο βροχής για κάθε χρονικό διάστημα 

για το οποίο καταρτίστηκε η καμπύλη χρονικής κατανομής των μεγίστων υψών βροχής, 

υπολογίσθηκε με χρήση της όμβριας καμπύλης όπως έχει προκύψει από την εφαρμογή της 

κατανομής Γενικής Ακραίων Τιμών (ΓΑΤ) 5 παραμέτρων που είναι καταρτισμένη για την 

περιοχή, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για το υδατικό 

διαμέρισμα της Θεσσαλίας: 

𝑖(𝑑, 𝑇) =
𝜆(𝛵𝜅 − 𝜓)

(1 +
𝑑

𝜃
)

𝜂  (2.5) 

Πίνακας 2-12: Παράμετροι κατανομής ΓΑΤ 5 παραμέτρων Β/Μ σταθμού Μουζάκι 

Β/Μ Σταθμός 
Παράμετρος 

λ ψ θ η κ 

Μουζάκι 1410.2 0.91 0.042 0.639 0.038 

T=5yr

T=20yr
T=50yr

T=600yr

T=3000yr

max 1h 
27.4 mm max 2h

48.8 mm
max 3h

68.6 mm max 6h
131 mm max 12h

211.2 mm
max 24h

261.2 mm
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Πίνακας 2-13: Ύψος, ένταση βροχής και περίοδος επαναφοράς κάθε χρονικού διαστήματος 

Χρονικό 

διάστημα (h) 

Ύψος 

Βροχής (mm) 

Ένταση 

Βροχής (mm/h) 

Περίοδος 

Επαναφοράς (yr) 

0-1 27.40 27.40 ~5 

0-2 48.80 24.40 ~19 

0-3 68.60 22.87 ~50 

0-6 131 21.83 ~630 

0-12 211.20 17.60 ~4000 

0-24 261.20 10.88 ~2800 

 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακας 2-13, παρατηρείται ότι απο την πρώτη ώρα του επεισοδίου 

βροχής επικρατούν συνθήκες ραγδαίας (έντονης) βροχόπτωσης, η οποία ορίζεται διεθνώς ως η 

βροχή η οποία έχει ένταση μεγαλύτερη των 7.5 mm/h. Η προαναφερθείσα παρατήρηση 

αποτελεί σημαντική ένδειξη της ραγδαιότητας του εν λόγω επεισοδίου βροχής. Επιπρόσθετα, 

για μεγαλύτερες διάρκειες, οι μέγιστες τιμές τους ξεπερνούν κατά πολύ την περίοδο 

επαναφοράς των 500 έτων, με μέγιστη τιμή τα 4000 έτη, που αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή 

βροχόπτωσης δωδεκαώρου. Εν γένει, το γεγονός του ότι το επεισόδιο βροχής κατάφερε να 

υπερβεί τόσο υψηλή περίοδο επαναφοράς για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, αποτελεί μία 

ακόμη ισχυρή ένδειξη του πόσο απρόσμενο και σφοδρό ήταν. 
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3 Ανάπτυξη – Εφαρμογή Μεθοδολογικού Πλαισίου 

3.1 Υπολογισμός του πλημμυρικού υδρογραφήματος 

3.1.1 Η υπολογιστική πλατφόρμα HEC-HMS 

Όι υπολογισμοί που ήταν απαραίτητοι για τη σύνθεση του πλημμυρογραφήματος, 

πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό HEC-HMS. Το λογισμικό HEC-HMS είναι ένα ελεύθερο 

λογισμικό που αναπτύχθηκε από την αμερικάνικη υπηρεσία στρατού, U.S. Army Corp of 

Engineers. Έχει σχεδιαστεί με έναν παραμετρικό τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα 

να επιλέξει διαφορετικούς συνδυασμούς μεθόδων, για την περιγραφή της λεκάνης απορροής 

και του μετασχηματισμού της βροχής σε απορροή, με απώτερο σκοπό την σύνθεση 

πλημμυρογραφημάτων. Τα κύρια μέρη του συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακας 3-1. 

 Πίνακας 3-1: Υποσυστήματα του μοντέλου HEC-HMS 

Υποσύστημα HEC-HMS Περιγραφή λειτουργίας 

Μοντέλο λεκάνης απορροής Χωρική διακριτοποίηση της περιοχής μελέτης 

Μοντέλο υπολογισμού επιφανειακής 

απορροής 
Μέθοδος μετασχηματισμού Βροχής - Απορροής 

Μετεωρολογικό μοντέλο Μέθοδος καταμερισμού επιφανειακής 

βροχόπτωσης 

Μοντέλο υπολογισμού υδρολογικών 

ελλειμάτων 
Μέθοδος υπολογισμού απωλειών βροχόπτωσης 

Μοντέλο υπολογισμού βασικής 

απορροής 
Μέθοδος υπολογισμού βασικής απορροής 

Μοντέλο υδρολογικής διόδευσης Μέθοδος υδρολογικής διόδευσης σε περίπτωση 

χωρικής διακριτοποίησης της λεκάνης απορροής 

 

Στα παρακάτω υποκεφάλαια αναλύονται τα επιμέρους μοντέλα καθώς και οι μέθοδοι με τις 

εξισώσεις που  τις διέπουν, για την προσομοίωση κάθε επιμέρους διεργασίας. Συγκεκριμένα, 

ως μοντέλο της λεκάνης απορροής, χρησιμοποιήθηκε το αδιαμέριστο (Lumped), κατά το οποίο 

η περιοχή μελέτης αποτελεί μια ενιαία οντότητα με κοινά υδρολογικά χαρακτηριστικά και 

κοινές φορτίσεις. Αναφορικά με τη συνιστώσα του μετεωρολογικού μοντέλου, επιλέχθηκε 

ομοιόμορφη κατανομή της βροχόπτωσης του μοναδικού βροχομετρικού σταθμού σε όλη την 
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επιφάνεια της λεκάνης απορροής, μέσω της μεθόδου των πολυγώνων Thiessen, με βάρος τη 

μονάδα. Ωστόσο, οι υδρολογικές απώλειες υπολογίστηκαν με την μέθοδο Curve Number (CN) 

της Soil Conservation Service (SCS), για τον προσδιορισμό των οποίων, ήταν απαραίτητος ο 

υπολογισμός του μέσου σταθμισμένου αριθμού καμπύλης απορροής (CN) για ολόκληρη την 

περιοχή μελέτης καθώς των αρχικών απωλειών (Ιnitial abstraction). Επίσης, σχετικά με το 

μοντέλο επιφανειακής απορροής, εισήχθη το καταγεγραμμένο ΜΥΓ 2h που είχε προκύψει από 

μελέτη επεισοδίων βροχής. Τέλος, ως ιδανικότερη χρονική διακριτοποίηση των υπολογισμών, 

θεωρήθηκαν τα 30 λεπτά παρόλο που τα διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα ήταν δεκάλεπτης 

χρονικής κλίμακας. Αυτό συνέβη καθώς θεωρήθηκε ότι μια πιο αδρομερής χρονική ακριβεία 

θα ήταν αντιπροσωπευτικότερη για την έκταση της εν λόγω λεκάνης απορροής. 

3.1.2 Επιλογή τύπου μοντέλου λεκάνης απορροής 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, τα υδρολογικά μοντέλα αποτελούν μαθηματικά ομοιώματα 

τα οποία χρησιμοποιούν δεδομένα πεδίου (υδρομετεωρολογικά δεδομένα) σε συνδυασμό με 

εύλογες υποθέσεις αναφορικά με τους μηχανισμούς του υδρολογικού κύκλου, προκειμένου να 

αναπαραστήσουν κατά το βέλτιστο τις υδρολογικές διεργασίες της φύσης. Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες με βάση τους οποίους δύνανται να διαχωριστούν, όπως η χωρική και χρονική 

κλίμακα καθώς και την μαθηματική δομή τους. 

Όσον αφορά τη χωρική κλίμακα, χωρίζονται σε α) Αδιαμέριστα (Lumped), β) Ημι-

κατανεμημένα (Semi-Distributed) και γ) Πλήρως κατανεμημένα (Fully-Distributed). Ο τύπος 

που επιλέγεται εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της λεκάνης απορροής,  καθώς και την χωρική 

ακρίβεια των δεδομένων. Αν και η πλήρως κατανεμημένη μορφή είναι η πιο αναλυτική 

έκφραση ενός συστήματος λεκάνης απορροής, συνήθως απαιτούνται πληθώρα δεδομένων τα 

οποία δεν είναι συχνά διαθέσιμα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ίδιας ποιότητας 

με αυτό που προκύπτει από μια πιο απλή μορφή όπως η αδιαμέριστη.  

Η καταλληλότερη μορφή υδρολογικού μοντέλου για την προσομοίωση των υδρολογικών 

συνθηκών στην παρούσα λεκάνη απορροής, κρίθηκε η αδιαμέριστη (Lumped) για δύο 

βασικούς λόγους. Κατά πρώτον, στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχε πληθώρα αξιόπιστων 

βροχομετρικών δεδομένων εξαιρουμένων εκείνων του βροχομετρικού σταθμού του 

Μουζακίου.  

Κατά συνέπεια αυτού δεν θα υπήρχε ακαδημαικό ενδιαφέρον στην κατάστρωση άλλου τύπου 

μοντέλου. Εκτός αυτού, η αδιαμέριστη αποτελεί την απλούστερη μορφή υδρολογικού 

μοντέλου, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υπολογιστούν άγνωστες παράμετροι, π.χ. 
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διόδευσης, οι οποίοι συμβάλλουν τόσο στην πολυπλοκότητα του μοντέλου, όσο και στην 

αύξηση της αβεβαιότητας του τελικού αποτελέσματος. 

Σχετικά με την μαθηματική δομή του μοντέλου, για τον μετασχηματισμό βροχής – απορροής, 

χρησιμοποιήθηκε η θεωρία του ΜΥΓ. Ως ΜΥΓ μίας λεκάνης απορροής χαρακτηρίζεται το 

υδρογράφημα της άμεσης απορροής το οποίο προέρχεται από περίσσευμα βροχόπτωσης ύψους 

1 cm, με ομοιόμορφη κατανομή στη λεκάνη απορροής και ομοιόμορφη ένταση κατά την 

ορισμένη χρονική διάρκεια της βροχόπτωσης (Σακκάς Ι., 2007). Εν γένει, η μορφή ενός ΜΥΓ 

εξαρτάται από τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και ως εκ τούτου η 

διαδικασία ακριβούς υπολογισμού του είναι μια επίπονη διαδικασία, ανάλυσης πολλών 

επεισοδίων βροχής - απορροής. Για να ξεπεραστεί η διαδικασία αυτή και ιδιαίτερα σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχουν τέτοια καταγεγραμένα επεισόδια βροχής - απορροής ή εν γένει μετρήσεις 

παροχής, χρησιμοποιούνται συχνά τα συνθετικά ΜΥΓ. Τα Συνθετικά ΜΥΓ αποτελούν 

ουσιαστικά, ομοιώματα φυσικών υδρογραφημάτων τα οποία έχουν προκύψει από συσχετίσεις 

υδρολογικών και φυσιογραφικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής κάτω από 

συγκεκριμένες παραδοχές. 

3.1.3 ΜΥΓ στη θέση Μουζάκι από μετρήσεις βροχής-απορροής  

Για την συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, ήταν διαθέσιμο το ΜΥΓ όπως έχει υπολογιστεί από 

μετρήσεις βροχής - απορροής. Συγκεκριμένα, μας παρασχέθηκε το ΜΥΓ διάρκειας 2 ωρών, το 

οποίο μετρατράπηκε σε αντίστοιχο ΜΥΓ της 1 ώρας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-1, από το 

αρχείο της ΔΕΗ. Το ΜΥΓ χαρακτηρίζεται από την μεγάλη παροχή αιχμής, και τον απότομο 

ανοδικό κλάδο. Στις παρατηρήσεις του δοθέντος ΜΥΓ, το οποίο είχε υπολογιστεί το έτος 1986, 

επισημαίνεται πως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, διότι α) αναφέρεται πως είχαν γίνει 

αρκετές παραδοχές και εξιδανικεύσεις αναφορικά με την εκτίμηση των παροχών κατά της 

διάρκεια υπολογισμών του, και β) διότι από το έτος 1986 έως και σήμερα, ενδέχεται να έχει 

αλλάξει η απόκριση της λεκάνης απορροής, ως αποτέλεσμα αλλαγών των χρήσεων γης, έργων 

οδοποιίας, κ.α. Για τον λόγο αυτό υπολογίστηκαν επιπλέον συνθετικά ΜΥΓ με σκοπό την 

επαλήθευση του μετρημένου, σύμφωνα με τα νέα γεωχωρικά δεδομένα. Παρόλα αυτά, 

επισημαίνεται πως το συγκεκριμένο ΜΥΓ έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετικές μελέτες και 

θεωρείται πως είναι σε ισχύ. 
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Σχήμα 3-1: Μετρημένο ΜΥΓ διάρκειας 1 h και 2 h στη θέση Μουζάκι  

3.1.4 Συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, συναντώνται τρεις τύποι συνθετικών μοναδιαίων 

υδρογραφημάτων (Ramirez, 2000): 

• Κατηγορία 1: ΜΥΓ στα οποία γίνεται άμεση συσχέτιση των χαρακτηριστικών των 

υδρογραφημάτων (παροχές αιχμής, χρόνος βασικής απορροής) με φυσιογραφικά 

χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής (π.χ. Snyder, το γεωμορφολογικό μοναδιαίο 

υδρογράφημα).  

• Κατηγορία 2: ΜΥΓ που βασίζονται σε αδιάστατα μοναδιαία υδρογραφήματα (π.χ. τα 

αδιάστατα μοναδιαία υδρογραφήματα της Soil Concervation Service και της Sierra 

Nevada). 

• Κατηγορία 3: ΜΥΓ που βασίζονται σε μοντέλα εναποθήκευσης (π.χ. Clark).  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση μέσω τριών 

διαφορετικών μεθόδων παραγωγής συνθετικών ΜΥΓ (Snyder, SCS, Μέθοδος Ισοχρόνων 

Καμπυλών) προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να προσεγγιστεί το 

καταγεγραμμένο ΜΥΓ 1h και κατά συνέπεια αυτού να διαπιστωθεί εάν χρήζει 

επικαιροποίησης, δεδομένης της παλαιότητας της καταγραφής του και της μεταβολής των 

χρήσεων γης κατά την πάροδο των 36 ετών που έχουν μεσολαβήσει.  
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Συνθετικό αδιάστατο ΜΥΓ της SCS 

Ύστερα από μελέτη μεγάλου αριθμού ΜΥΓ τα οποία προσδιορίστηκαν από φυσικά 

υδρογραφήματα πλημμυρικών απορροών σε ένα μεγάλο αριθμό μικρών γεωργικών λεκανών 

απορροής στις ΗΠΑ, οι τεχνικοί της SCS (1957) κατέληξαν στην σύνταξη ενός αδιάστατου 

ΜΥΓ. Σε αυτό οι τεταγμένες εκφράζονται ως λόγοι της εκάστοτε παροχής Q προς την παροχή 

αιχμής (
𝑄

𝑄𝑝
), ενώ οι τετμημένες ως λόγοι του εκάστοτε χρόνου t προς το χρόνο αιχμής (

𝑡

𝑡𝑝
). Oι 

βασικότερες παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν για τη σύνθεση του, είναι οι παρακάτω:  

1. Xρόνος ανόδου (ή χρόνος εμφάνισης της αιχμής)  

𝛵𝑝 =
𝑡𝑅

2
+ 𝑡𝐿 (3.1) 

Όπου,  𝛵𝑝: Ο χρόνος ανόδου του ΜΥΓ (h) 

𝑡𝑅: Η διάρκεια του περισσεύματος βροχόπτωσης (h) 

𝑡𝐿: Ο χρόνος υστέρησης της λεκάνης απορροής (h) 

2. Παροχή αιχμής του πλημμυρικού υδρογραφήματος 

𝑄𝑝 = 2.08 ∗
𝐴

𝑇𝑃
 (3.2) 

Όπου,  𝑄𝑝: Η παροχή αιχμής του ΜΥΓ (m3/s) 

𝐴: Το εμβαδόν της λεκάνης απορροής (km2) 

𝑇𝑃: Ο χρόνος ανόδου του ΜΥΓ (h) 

3. Χρονική βάση ΜΥΓ 

𝛵𝑏 = 𝛵𝑝 + 𝑇𝑟 (3.3) 

Όπου,  𝑇𝑏: Η χρονική βάση του ΜΥΓ (h) 

𝛵𝑝: Ο χρόνος ανόδου (h) 

𝑇𝑟: Ο χρόνος καθόδου (h) 

Ο συγκεκριμένος τύπος αδιάστατου ΜΥΓ είναι κατασκευασμένος ώστε να εμφανίζει το 37,5% 

του όγκου της συνολικής απορροής πρίν την αιχμή της και το υπόλοιπο μετά την εμφάνιση της. 

Επίσης, η χρονική βάση του είναι σχεδόν πενταπλάσια του χρόνου ανόδου του 
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πλημμυρογραφήματος. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το καμπυλόγραμμο αδιάστατο ΜΥΓ 

μπορούσε να αναπαρασταθεί προς χάριν ευκολίας, με ένα αντίστοιχο τριγωνικό αδιάστατο 

ΜΥΓ, στο οποίο η αιχμή της απορροής θα ταυτιζόταν με το ύψος του τριγώνου και η χρονική 

βάση του θα ήταν ίση με (
1

37.5 %
) ∗ 𝛵𝑝 =  2.67 ∗ 𝛵𝑝. Επιλύοντας της σχέση 3.3 λοιπόν, 

προκύπτει ότι ο χρόνος καθόδου λαμβάνει τιμή ίση με 1.67 ∗ 𝛵𝑝. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι 

το σημείο καμπής του καθοδικού κλάδου αντιστοιχεί ακριβώς σε χρόνο ίσο με 1.7 ∗ 𝑇𝑝, 

προκύπτει εύκολα υστερα από συνδυασμό της προαναφερθείσας σχέσης με τις σχέσεις 3.1 και 

3.2 ότι η διάρκεια της βροχής ισούται με 𝐷 = 0.2 ∗ 𝑇𝑝 = 0.133 ∗ 𝑡𝑐. 

 

 

Σχήμα 3-2: Καμπυλόγραμμο ΜΥΓ και ισοδύναμο αδιάστατο τριγωνικό ΜΥΓ της SCS (NRCS, 2009) 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για την εκτίμηση του χρόνου συρροής και κατ’επέκταση του 

χρόνου υστέρησης, με βάση τον οποίο υπολογίστηκε το αδιάστατο ΜΥΓ της SCS, 

χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις του Giandotti (1934) και του Mockus αντίστοιχα, ήτοι: 

𝑡𝑐 =
4 ∗ √𝐴 + 1.5 ∗ 𝐿

0.8 ∗ √𝐻𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝐻𝑚𝑖𝑛

 (3.4) 

Όπου,  𝑡𝑐: O χρόνος συγκέντρωσης (h) 

 A: Η έκταση της λεκάνης απορροής (km2) 

L: To μήκος του κύριου κλάδου του υδρογραφικού δικτύου (km) 

𝐻𝑚𝑒𝑎𝑛: Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης απορροής (m) 
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𝐻𝑚𝑖𝑛: Το υψόμετρο στην έξοδο της λεκάνης απορροής (m) 

𝑡𝐿 = 0.6 ∗ 𝑡𝑐 (3.5) 

Όπου,  𝑡𝐿: O χρόνος υστέρησης (h) 

 𝑡𝑐: O χρόνος συγκέντρωσης (h) 

Επιλέχθηκε η εμπειρική σχέση του Giandotti καθώς έχει καθώς έχει ευρεία εφαρμογή στην 

Ελλάδα, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτική για τα Ελληνικά 

δεδομένα. 

Συνθετικό ΜΥΓ κατά Snyder 

Η βασική θεωρία του συγκεκριμένου ΜΥΓ, αναπτύχθηκε από τον Snyder το 1938. Με την 

πάροδο των χρόνων υπέστη τροποποίηση ύστερα από τη συμβολή διαφόρων ερευνητών και 

εμπεριστατομένων μελετών μεγάλου αριθμού υδρογραφημάτων, λεκανών απορροής της 

περιοχής των Απαλαχίων όρεων της Β. Αμερικής, ώστε να φτάσει στη μορφή που γνωρίζουμε 

σήμερα. Θεωρείται κατάλληλη για λεκάνες εμβαδού από 26 km2 έως 26000 km2. Οι 

παράμετροι που απαιτούνται για την διαμόρφωση του, είναι κατά σειρά οι παρακάτω: 

1. Χρόνος υστέρησης 

𝑡𝐿 = 0.752 ∗ 𝐶𝑡 ∗ (𝐿 ∗ 𝐿𝑐)0.3 (3.6) 

Όπου,  𝑡𝐿: Ο χρόνος υστέρησης (h) 

𝐶𝑡: Αδιάστατος συντελεστής που αντιπροσωπεύει τοπογραφικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, κυμαινόμενος από 1.8-

2.2, ανάλογα με την κλίση της λεκάνης. Για μεγάλες τιμές κλίσης, ο 

συντελεστής λαμβάνει χαμηλές τιμές. 

𝐿: Η απόσταση από την έξοδο της λεκάνης μέχρι το γεωμετρικά πιο απόμακρο 

σημείο της, μετρημένη κατά μήκος του κύριου υδατορέματος (km) 

𝐿𝑐: Η απόσταση του κέντρου βάρους της λεκάνης από την έξοδο της, μετρημένη 

κατά μήκος του κύριου υδατορέματος (km) 

2. Παροχή αιχμής 
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𝑄𝑝 = 2.778 ∗
𝐶𝑝 ∗ 𝐴 

𝑡𝐿
 (3.7) 

Όπου,  𝑄𝑝: Η παροχή αιχμής (m3/s) 

𝐶𝑝: Αδιάστατος συντελεστής που αντιπροσωπεύει  τις συνθήκες μεταφοράς του 

πλημμυρικού κύματος και την ικανότητα αποθήκευσης της λεκάνης απορροής, 

κυμαινόμενος από 0.65-0.69. Είναι αντιστρόφως ανάλογος του συντελεστή 𝐶𝑡 

και χαμηλές τιμές του αντιστοιχούν σε μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης. 

𝐴: Το εμβαδόν της λεκάνης απορροής (km2) 

𝑡𝐿: Ο χρόνος υστέρησης (h) 

3. Χρονική βάση ΜΥΓ 

Σε μεγάλες λεκάνες απορροής 

𝑇 = 3 +
𝑡𝐿

8
 (3.8) 

Σε μικρές λεκάνες απορροής 

𝑇 = (3 − 5) ∗ 𝑡𝐿 (3.9) 

Όπου,  𝑇: Η χρονική βάση του ΜΥΓ (h) 

𝑡𝐿: Ο χρόνος υστέρησης (h) 

4. Διάρκεια βροχόπτωσης 

𝑡𝑟 =
𝑡𝐿

5.5
 (3.10) 

Όπου,   𝑡𝑟: Η διάρκεια της βροχόπτωσης (h) 

 𝑡𝐿: Ο χρόνος υστέρησης (h) 

5. Τα πλάτη της απορροής σε ύψος του 50% και του 75% της παροχής αιχμής  

𝑊50 = 2.143/ (
𝑄𝑝

𝐴
)

1.08

 (3.11) 

𝑊75 = 1.225/ (
𝑄𝑝

𝐴
)

1.08

 (3.12) 

Όπου,  𝑊50: Το πλάτος απορροής στο 50% της παροχής αιχμής (h) 
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𝑊75: Το πλάτος απορροής στο 75% της παροχής αιχμής (h) 

𝐴: Το εμβαδόν της λεκάνης απορροής σε km2 

𝑄𝑝: Η παροχή αιχμής (m3/s) 

Τα προαναφερθέντα πλάτη λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε το 1/3 αυτών να βρίσκεται 

αριστερά και τα 2/3 δεξιά της τετμημένης της αιχμής. Επίσης, για χρονική διάρκεια 

βροχόπτωσης 𝑡𝑟′ ≠ 𝑡𝑟 ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι η χρονική 

υστέρηση λαμβάνεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝑡𝐿𝑅 = 𝑡𝐿 + 0.25 ∗ (𝑡𝑟′ − 𝑡𝑟) (3.13) 

 

Σχήμα 3-3: Συνθετικό ΜΥΓ με τη μέθοδο Snyder (Raghunath. H.M., 2006) 
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Μέθοδος Ισόχρονων Καμπυλών 

Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία ενός ιστογράμματος χρόνου - επιφανείας 

το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μία συσχέτιση του χρόνου διαδρομής και της επιφάνειας της 

λεκάνης απορροής στην οποία αυτή λαμβάνει χώρα, για το χρονικό διάστημα στο οποίο 

πραγματοποιείται (Odeh, 2015). Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου επιφέρει τη χωρική 

διακριτοποίηση των λεκανών απορροής σε υποπεριοχές για τις οποίες παρατηρείται ίσο 

χρονικό διάστημα προκειμένου οι σταγόνες της βροχής να φτάσουν από το κέντρο βάρους της 

εκάστοτε επιφανείας, στην έξοδο της λεκάνης απορροής. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι δεν 

υπάρχει πιθανότητα αλληλοεπικάλυψης των επιφανειών που ορίζονται από διαδοχικές 

ισόχρονες καμπύλες, καθώς κάθε μία έχει διαφορετικά – μοναδικά γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά (Dooge, 1959). Επίσης, δεν είναι δυνατό οι υποπεριοχές να εκτείνονται και 

εκτός των ορίων της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Γενικότερα, κρίνεται κατάλληλη για 

εφαρμογή μόνο σε μικρές ή μεσαίου μεγέθους λεκάνες, καθώς το γεγονός του ότι δεν λαμβάνει 

υπόψιν την παράμετρο της αποθηκευτικότητας, την καθιστά απαγορευτική για μεγάλες 

λεκάνες. 

Η πολυπλοκότητα των πράξεων, ο αυξημένος υπολογιστικός φόρτος, καθώς και η ανάγκη για 

δοκιμή διαφόρων σεναρίων ταχυτήτων των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου, καθιστούν 

απαραίτητη την πραγματοποίησή της μεθόδου μέσω ΣΓΠ, σύμφωνα με την παρακάτω 

μεθοδολογία: 

Αρχικά, να σημειωθεί ότι οι υπολογιστικές εκφράσεις που αναφέρονται παρακάτω, είναι 

δομημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτό να εκτελούνται μέσω του εργαλείου Raster 

Calculator με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού python. Το πρώτο σκέλος της εν λόγω 

υπολογιστικής διαδικασίας  είναι ο υπολογισμός της ταχύτητας χερσαίας ροής, η οποία ορίζεται 

ως εξής (Μαμάσης, 2007): 

𝑣𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝑘 ∗ √𝑆 (3.14) 

Όπου, 𝑣𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑: Η χερσαία ταχύτητα ροής σε m/s 

 𝑘: Ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους 

𝑆: H κλίση του αναγλύφου της λεκάνης απορροής σε m/m 

Σε πρώτη φάση λοιπόν, αποδίδεται στις ήδη γνωστές χρήσεις γής, ένα συντελεστής ταχύτητας 

εδάφους σύμφωνα με τον Πίνακας 3-2. 
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Πίνακας 3-2: Συσχέτιση συντελεστή τραχύτητας εδάφους με την κάλυψη γης (Προέλευση: 

Καββαδάς, 2012, μετά από επεξεργασία) 

Κωδικός Corine Περιγραφή 
Συντελεστής 

k100 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 115 

121 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 115 

122 
Οδικά, σιδηροδρομικά δίκτυα και 

γειτνιάζουσα γη 
115 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 115 

211 Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη 50 

212 Μόνιμα αρδευόμενη γη 50 

223 Ελαιώνες 19 

231 Λιβάδια 43 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 37 

243 
Γεωργική γη με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης 
30 

311 Δάσος πλατύφυλλων 15 

312 Δάσος κωνοφόρων 37 

313 Μικτό δάσος 30 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 30 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 25 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 60 

324 
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις 

εκτάσεις 
43 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 55 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 149 

512 Υδάτινα σώματα 30 
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Εν συνεχεία, συντίθεται το θεματικό επίπεδο τoυ συντελεστή τραχύτητας της επίγειας ροής, 

πολλαπλασιασμένου επί 100 και ορίζεται το μέγεθος των φατνίων του εν λόγω θεματικού 

επιπέδου, ίσο με αυτό του ΨΜΕ (εν προκειμένω 5 m x 5m). Ακολούθως, δημιουργείται ο 

κάναβος των ποσοστιαίων (Percent) κλίσεων της λεκάνης απορροής με βάση το δοθέν ΨΜΕ 

και στη συνέχεια παράγεται ένας τροποποιημένος κάναβος κλίσεων μέσω της έκφρασης 

«𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒_𝑆𝑞𝑟𝑡 =
√𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒

100
». Προχωρώντας, δημιουργείται ο κάναβος χερσαίας ροής 

(επιφανειακών ταχυτήτων εντός και εκτός των υδατορρεμάτων σε m/s) μέσω της έκφρασης 

«𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 (“𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒_𝑆𝑞𝑟𝑡” ∗ ”𝑘100”/100.0)». Σειρά έχει η δημιουργία του κανάβου των 

ταχυτήτων ροής εντός του υδρογραφικού δικτύου, ο οποίος είναι άμεσα σχετιζόμενος με τον 

αριθμό των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου και τις ταχύτητες που ο χρήστης ορίζει σε κάθε 

έναν εξ’αυτών. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τάξη του υδρογραφικού 

δικτύου, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα ροής πρέπει να υποτεθεί. Ύστερα, προκειμένου να 

προκύψει ο κάναβος των αθροιστικών ταχυτήτων ροής, αθροίστηκαν οι προαναφερθέντες 

κάναβοι ταχυτήτων χερσαίας ροής και ταχυτήτων ροής εντός του υδρογραφικού δικτύου 

(𝑉_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). Το επόμενο βήμα συνιστά την δημιουργία του κανάβου βαρών με βάση την 

αθροιστική ταχύτητα ροής μέσω της έκφρασης «𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 (100 ∗  (
1

 V_total
) )». Ακολουθεί η 

σύνθεση του κανάβου συγκεντρωτικών χρόνων ροής, μέσω του οποίου αποδίδεται ο χρόνος 

που χρειάζεται μια σταγόνα βροχής για να απορρεύσει από το φατνίο στο οποίο βρίσκεται, έως 

την έξοδο της λεκάνης. Ο τελευταίος κάναβος ρυθμίζεται ώστε να λαμβάνει υπόψιν την 

παράμετρο του βάρους. Συνεπώς, πολλαπλασιάζοντας το μήκος διαδρομής με το αντίστροφο 

της ταχύτητας, προκύπτει ο χρόνος ροής του εκάστοτε φατνίου (𝑡 =
𝐿

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
). Δεδομένου 

ωστόσο, ότι ο χρόνος ροής είναι υπολογισμένος σε δευτερόλεπτα και εμφανίζονται αρκετά 

μεγάλες τιμές, κρίνεται σκόπιμος ο μετασχηματισμός του προαναφερθέντα κανάβου, στον 

αντίστοιχο κάναβο ανηγμένο σε ώρες, μέσω της έκφρασης «𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 (
𝐹𝑙𝑜𝑤𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

3600
 )». 

Προκειμένου να προκύψει η τελική επιθυμητή μορφή των οι ισόχρονων καμπυλών, 

προσδιορίζεται το ιστόγραμμα χρόνου – επιφανείας με βάση την εντολή «Reclassify», 

ορίζοντας ο χρήστης το χρονικό βήμα το οποίο θεωρεί καταλληλότερο, με τις χαμηλές τιμές 

του να προκαλείται συγχώνευση των εμβαδών των επιμέρους τμημάτων, ενώ με τις υψηλές, 

υποδιαίρεση των επιφανειών των ευρύτερων τμημάτων σε μικρότερα. Τέλος, προκειμένου να 

είναι άμεσα αξιοποιήσιμο το ΜΥΓ που προκύπτει μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας, 

είναι απαραίτητο να εξαχθεί σε υπολογιστικά φύλλα Excel. 
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Σχήμα 3-4: Διάγραμμα ροής εργασιών Ισόχρονων Καμπυλών 
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3.1.5 Συγκριτική αξιολόγηση ΜΥΓ 

Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο αξιολόγησης της εγγύτητας των συνθετικών ΜΥΓ των 

προαναφερθέντων μεθόδων με το καταγεγραμμένο ΜΥΓ 1h, αποφασίστηκε να 

πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση με χρήση στατιστικών μέτρων καλής προσαρμογής. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα μέτρα καλής προσαρμογής: 

1. Συντελεστής Nash – Sutcliffe Efficiency Coefficient (NSE) (Nash and Sutcliffe, 1970):  

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝,𝑖)

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − �̅�𝑜𝑏𝑠)
2𝑁

𝑖=1

 (3.15) 

Ο συντελεστής NSE λαμβάνει τιμές από –∞ έως 1 και υποδεικνύει καλή προσαρμογή των 

εκτιμημένων τιμών απορροής στο σύνολο των παρατηρημένων, όσο τείνει προς τη μονάδα. 

Αντιθέτως, υποδεικνύει κακή προσαρμογή όσο τείνει προς το 0. Όταν δέ λαμβάνει 

αρνητικές τιμές, τότε το εκάστοτε μοντέλο που περιγράφει θεωρείται μη αποδεκτό, καθώς 

συμπεριφέρεται χειρότερα από την απλή θεώρηση της μέσης τιμής της μετρημένης 

απορροής. 

2. Μέσο Tετραγωνικό Σφάλμα – Root Mean Squre Error (RMSE) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝,𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 (3.16) 

Ο δείκτης RMSE υπολογίζει τη διασπορά των παρατηρημένων τιμών απορροής γύρω από τη 

γραμμή παλινδρόμησης και λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 0, με την τιμή 0 να υποδεικνύει 

100% προσαρμογή των εκάστοτε υπολογισμένων τιμών απορροής στο σύνολο των 

παρατηρημένων. 

3.1.6 Εκτίμηση υδρολογικών ελλειμάτων 

Η Υπηρεσία Συντηρήσεως των Εδαφών (νύν NRCS), αποτελεί μία υπηρεσία του Υπουργείου 

Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) η οποία ανέπτυξε το 1972 τη μέθοδο του αριθμού καμπύλης 

απορροής για την εκτίμηση των υδρολογικών απωλειών. Βασίζεται σε δύο κύριες υδρολογικές 

διεργασίες. Η πρώτη αφορά την συσσώρευση της βροχής πρίν την έναρξη της απορροής, η 

οποία αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την πρόσληψη και την αποθήκευση του νερού από του 

πόρους (κενά) του εδάφους και την διήθηση μέρος αυτού προς βαθύτερα εδαφικά στρώματα. 

Η ποσότητα του νερού αυτού αντιπροσωπεύει τις αρχικές απώλειες.  Η δεύτερη αφορά το 
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ποσοστό της κατακρήμνισης που χάνεται μετά την έναρξη της απορροής με τη μορφή 

διήθησης, η οποία καλείται πραγματική συγκράτηση υγρασίας του εδάφους (Actual retention). 

H αύξηση της ποσότητας της βροχόπτωσης επιφέρει αύξηση της ποσότητας της πραγματικής 

συγκράτησης υγρασίας έως ένα ανώτατο επίπεδο συγκράτησης (σημείο κορεσμού εδάφους) το 

οποίο ονομάζεται δυνητικά μέγιστη ικανότητα συγκράτησης. Η SCS ανέπτυξε λοιπόν την 

εμπειρική σχέση: 

𝐹

𝑆
=

𝑄

𝑃 − 𝐼𝑎
 (3.17) 

με την προυπόθεση ότι οι λόγοι πραγματικής πρός δυνητική ικανότητα συγκράτησης και 

πραγματικής πρός δυνητικής απορροής ισούνται. 

Όπου: 𝐹: Η πραγματική ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους (mm) 

𝑆: Η μέγιστη (δυνητική) ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους (mm) 

𝑄: Ο όγκος της συνoλικής απορροής (mm) 

𝑃: Η ποσότητα της ενεργού βροχόπτωσης (mm) 

𝐼𝑎: H αρχική συγκράτηση υγρασίας (Αρχικές απώλειες) (mm) 

Η πραγματική δε συγκράτηση της υγρασίας προκύπτει βάσει της εξίσωσης του υδρολογικού 

ισοζυγίου: 

𝐹 = (𝑃 − 𝐼𝑎) − 𝑄 (3.18) 

Ο συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων σχέσεων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της 

παρακάτω σχέσης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη σχέση εκτίμησης του ενεργού ύψους 

βροχόπτωσης: 

𝑄 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

(𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆)
 (3.19) 

Η παραπάνω σχέση εμπεριέχει δύο αγνώστους. Προκειμένου λοιπόν να ελαχιστοποιηθεί η 

ανάγκη για την εκτίμηση και των δύο, πραγματοποιήθηκε παλινδρόμηση σε καταγεγραμμένα 

δεδομένα βροχής και απορροής, μικρών και ως επί το πλείστον πεδινών λεκανών. Απο αυτήν 

εξήχθη η εμπειρική σχέση: 



 

56 

 

𝐼𝑎 = 0.2 ∗ 𝑆 (3.20) 

η οποία αποτελεί και την πρώτη παράμετρο εισόδου της συνιστώσας εκτίμησης απωλειών στο 

παρόν υδρολογικό μοντέλο.  

Ωστόσο, η μέγιστη (δυνητική) ικανότητα συγκράτησης υγρασίας συνδέεται με τον αριθμό 

καμπύλης απορροής (στο μετρικό σύστημα αναφοράς), μέσω της σχέσης: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 (3.21) 

Ο αριθμός καμπύλης απορροής, Curve Number (CN), λαμβάνει τιμές από 0 έως 100 και είναι 

συνάρτηση: 

1) Των χρήσεων γης (Land Cover) 

2) Του υδρολογικού εδαφικού τύπου (Soil Hydrologic Type) 

3) Της προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης του εδάφους (Antecedent Soil Moisture 

Condition) 

και υπολογίζεται μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας σε περιβάλλον ΣΓΠ, η οποία 

περιλαμβάνει 4 βασικά βήματα: 

Bήμα 1: Γίνεται η αντιστοίχιση του εκάστοτε τύπου γεωλογικού υποβάθρου σε μία εκ των 12 

διαθέσιμων ομάδων υφής εδάφους, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας των 

ΗΠΑ (Πίνακας 2-9) μέσω του τριγώνου ταξινόμησης της υφής του εδάφους (Σχήμα 2-15), με 

βάση τη σύσταση του σε άμμο, ιλύ και άργιλο. 

Βήμα 2: Γίνεται η αντιστοίχιση κάθε μίας εκ των 12 κατηγοριών υφής εδάφους σε 

υδρολογικούς εδαφικούς τύπους, ανάλογα με το ρυθμό διήθησης που παρουσιάζουν. Είναι 

γνωστό ότι κάθε κατηγορία ορυκτών παρουσιάζει διαφορετικές φυσικές και μηχανικές 

ιδιότητες, δεδομένου ότι συνίσταται από κόκκους διαφορετικού εύρους διαμέτρων και 

σχήματος. Επίσης παρατηρούνται και διαφορές στην τους χωρική διάταξη. Όσο μικρότερη 

είναι η διάμετρος των κόκκων, τόσο μεγαλύτερες δυνάμεις συνοχής παρουσιάζουν, άρα και 

μικρότερο όγκο κενών. Κατ’ επέκταση αυτού, παρατηρείται μικρή υδροπερατότητα και 

χαμηλοί ρυθμοί διήθησης.  

Η SCS δε, αποφάσισε να ταξινομήσει τα εδάφη στις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα 

με το ρυθμό βασικής διηθητικότητας του νερού στο γυμνό έδαφος, αγνοώντας την 

τοπογραφική κλίση του αναγλύφου (NRCS, Part 630 Hydrology, Chapter 7, 2009): 
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• Τύπος Α: Εδάφη με χαμηλό δυναμικό επιφανειακής απορροής. Πρόκειται κυρίως για 

βαθιά εδάφη, ελαφρά με αδρή υφή (αμμώδη, πηλοαμμώδη και αμμοπηλώδη). Όταν 

είναι κορεσμένα με νερό έχουν υψηλό ρυθμό διήθησης (7.62 mm/h και άνω). 

• Τύπος Β: Εδάφη με μέτριο δυναμικό επιφανειακής απορροής. Πρόκειται για εδάφη 

βαθιά έως μετρίως βαθιά, μέτριας υφής, πηλώδη, ιλυοπηλώδη με μέτρια 

διηθητικότητα (3.81-7.62 mm/h). 

• Τύπος C: Εδάφη με σχετικά υψηλό δυναμικό επιφανειακής απορροής. Πρόκειται για 

εδάφη με ορίζοντα που παρεμποδίζει τη διήθηση, και εδάφη λεπτής υφής, 

(αμμοαργιλοπηλώδη) με μικρή διηθητικότητα (1.27-3.81mm/h). 

• Τύπος D: Εδάφη με πολύ υψηλό δυναμικό επιφανειακής απορροής. Πρόκειται για 

εδάφη πολύ λεπτής υφής (αργιλοπηλώδη, ιλυοαργιλοπηλώδη, αμμοαργιλώδη, 

ιλυοαργιλώδη και αργιλώδη), με διηθητικότητα μικρότερη από 1.27 mm/h.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, η αντιστοίχιση των κατηγοριών εδαφικής υφής σε 

εδαφικές υδρολογικές ομάδες έγινε με βάση την μεθοδολογία των ερευνητικών ομάδων 

Wang & Feddema (2020) και Sayl et al. (2017), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 3-5: Τρίγωνο συσχέτισης υφής εδαφών με εδαφικές υδρολογικές ομάδες (Sayl et al., 2017) 

Τροποποιώντας λοιπόν, κατάλληλα το θεματικό επιπέδο της υφής του εδάφους σε ΣΓΠ, 

σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, προέκυψε ο παρακάτω κάναβος υδρολογικών 

εδαφικών ομάδων, στα πλαίσια της παρούσας λεκάνης απορροής: 
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Σχήμα 3-6: Χωρική κατανομή υδρολογικών εδαφικών ομάδων κατά SCS 

Bήμα 3: Πραγματοποιείται αλληλοεπικάλυψη των θεματικών επιπέδων των χρήσεων γης και 

των υδρολογικών εδαφικών ομάδων σε περιβάλλον ΣΓΠ, με αποτέλεσμα να προκύψει ο 

κάναβος της χωρικής κατανομής του CN, που φαίνεται στο Σχήμα 3-7. 

 

Σχήμα 3-7: Χωρική κατανομή του αριθμού καμπύλης απορροής στη λεκάνη απορροής 
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Βήμα 4: Γίνεται η αντιστοίχιση του εκάστοτε συνδυασμού χρήσης γης και υδρολογικής 

εδαφικής ομάδας με τον κατάλληλο αριθμό καμπύλης απορροής (CN), κατά τα πρότυπα των 

πινάκων της NRCS για μέσες υγρασιακές συνθήκες (βλέπε Παράρτημα). 

Προκειμένου δε, να μπορέσει να ληφθεί υπόψη η επίδραση της εναπομείνουσας υγρασίας στο 

έδαφος, η SCS ανέπτυξε τρείς τύπους υγρασιακής κατάστασης ανάλογα με το καταγεγραμμένο 

συνολικό ύψος της βροχής των προηγούμενων πέντε ημερών: 

• Κατάσταση Ι (AMC I): Αντιπροσωπεύει ξηρά εδάφη των οποίων η υγρασία δε 

βρίσκεται στο σημείο μόνιμης μάρανσης. Οι καλλιεργητικές εργασίες γίνονται με 

αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο αριθμός καμπύλης απορροής που αντιστοιχεί 

σε υγρασιακή κατάσταση εδάφους τύπου I είναι σύμφωνα με τον Sobhani (1975), ο 

παρακάτω: 

𝐶𝑁𝐼 =
𝐶𝑁𝐼𝐼

0.4036 + 0.0059 ∗ 𝐶𝑁𝐼𝐼
 (3.22) 

• Κατάσταση ΙΙ (AMC II): Αποτελεί μία μέση υγρασιακή κατάσταση, στην οποία τα 

εδάφη δεν είναι ούτε άνυδρα αλλα όυτε και κορεσμένα. Αντιπροσωπεύει συνήθως μέση 

περίπτωση για ετήσιες πλημμύρες. Ο αριθμός καμπύλης απορροής που αντιστοιχεί σε 

υγρασιακή κατάσταση εδάφους τύπου II λαμβάνεται από τους πίνακες της SCS, μέσω 

τη διαδικασίας που προαναφέρθηκε παραπάνω. 

• Κατάσταση ΙΙΙ (AMC III): Αφορά κατάσταση έντονης ή ασθενούς βροχόπτωσης με 

παράλληλη εμφάνιση χαμηλών θερμοκρασιών στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 

5 ημερών. Το έδαφος είναι κορεσμένο (υγρό). Ο αριθμός καμπύλης απορροής που 

αντιστοιχεί σε υγρασιακή κατάσταση εδάφους τύπου ΙΙI, είναι σύμφωνα με τον Sobhani 

(1975) ο παρακάτω: 

𝐶𝑁𝐼𝐼𝐼 =
𝐶𝑁𝐼𝐼

2.334 + 0.01334 ∗ 𝐶𝑁𝐼𝐼
 (3.23) 

Ωστόσο, στην παρούσα εργασία αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψιν ο συντελεστής καμπύλης 

απορροής για μέσες υγρασιακές συνθήκες καθώς δεν είχε προηγηθεί κάποιο αξιοσημείωτο 

επεισόδιο βροχής στο εγγύς διάστημα, πρίν από το επεισόδιο βροχής του Ιανού. 
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3.1.7 Εκτίμηση βασικής απορροής 

Ως βασική απορροή καλείται η απορροή που σχηματίζεται απο τη μόνιμη ροή των 

υδατορεμάτων και περιλαμβάνει το υπόλοιπο της υπεδάφιας (βραδεία υπεδάφια) και την 

υπόγεια απορροή (Μπαλτάς και Μαμάσης, 2009). Η ακριβέστερη και πιο αντιπροσωπευτική 

μέθοδος εκτίμησής της, είναι μέσω της ανάλυσης συνήθως μηνιαίων χρονοσειρών απορροής 

οι οποίες διατίθενται από υδρομετρικούς σταθμούς. Σε περίπτωση που: 

a) Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υδρομετρικοί σταθμοί κατά μήκος του υδατορέματος που 

μας ενδιαφέρει. 

b) Υπάρχει βλάβη των καταγραφικών οργάνων (υδρομετρικών σταθμών) με αποτέλεσμα 

είτε να μην λειτουργούν καθόλου, είτε να πραγματοποιούν λανθασμένες μετρήσεις. 

c) Έχει σταματήσει οριστικά η λειτουργία των υδρομετρικών σταθμών, 

ακολουθείται συνήθως κάποια εμπειρική μεθοδολογία για την εκτίμησή της. Οι 

επικρατέστερες έως σήμερα μεθοδολογίες περιλαμβάνουν, α) την μέθοδο γραμμικής 

παρεμβολής (Constant Slope Method), β) την μέθοδο των Ν ημερών (Concave Method), γ) την 

μέθοδο του γραμμικού ταμιευτήρα (Linear Reservoir Method) και δ) τη μέθοδο σταθερής 

βασικής απορροής (Constant Discharge Method), (Σακκάς I., 2007), οι οποίες ως απώτερο 

σκοπό έχουν την εκτίμση της βασικής απορροής ματαβαλλόμενης κατά τα ευθύγραμμα 

τμήματα που ορίζονται από τα σημεία (ΑΕ), (ΑΗΕ), (AIF), (AD), αντίστοιχα,  όπως 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-8 (Bayou et al., 2006). 

 

Σχήμα 3-8: Μέθοδοι διαχωρισμού της βασικής απορροής (Bayou et al., 2006) 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο, λήφθηκε υπόψιν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με αυτή, στις 

μελέτες πλημμυρών, ως βασική ροή θεωρείται συνήθως, μια σταθερή τιμή ίση με τη μέση 

ετήσια παροχή του εκάστοτε ποταμού (ή τη μέση παροχή του υγρότερου μήνα). Για την 

εκτίμηση της βασικής απορροής όμως, σε λεκάνες που χαρακτηρίζονται από εφήμερη ή 

διαλείπουσα ροή, στο ΣΔΚΠ, λήφθηκαν υπόψιν ξεχωριστές τιμές ειδικής παροχής για τις 

περιόδους επαναφοράς στις οποίες οι πλημμύρες αυτών καταρτίστηκαν (δηλαδή 50, 100 και 

1000 έτη), όπως φαίνεται παρακάτω: 

Πίνακας 3-3: Ειδικές παροχές για τις περιόδους επαναφοράς του ΣΔΚΠ (Πηγή: ΥΠΕΚΑ) 

Περίοδος Επαναφοράς (yr) T=50 T=100 T=1000 

Ειδική Παροχή, 𝒒𝒃 (𝒎𝟑/𝒔/𝒌𝒎𝟐) 0.01 0.02 0.05 

 

Ο υπολογισμός της βασικής απορροής έγινε μέσω της σχέσης: 

𝐵 = 𝑞𝑏 ∗ 𝐴  (3.24) 

3.2 Ανάλυση σχέσεων παροχής – στερεοπαροχής 

Η ποσότητα των φερτών υλών που διέρχονται από μία διατομή αναφοράς (π.χ. διατομή 

ποταμού) σε καθορισμένη χρονική διάρκεια, ορίζεται ως στερεοαπορροή (sediment yield). 

Εκφράζεται σε μονάδες μάζας και συχνά ανάγεται στην επιφάνεια της λεκάνης απορροής, 

ανάντη της διατομής αναφοράς. Ένα επαγωγικό μοντέλο εκτίμησης της στερεοαπορροής είναι 

οι καμπύλες παροχής – στερεοπαροχής (sediment discharge rating curves). Στην περίπτωση 

μας, ο υπολογισμός της στερεοπαροχής πραγματοποιήθηκε μέσω του παρακάτω εμπειρικού 

μοντέλου εκθετικής συσχέτισης των προαναφερθέντων παραμέτρων (Kennedy, 1895), το 

οποίο αφορά την περιγραφή μεμονωμένων γεγονότων βροχόπτωσης (event-based model) και 

φαίνεται να έχει αποφέρει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα στο παρελθόν. 

𝑄𝑠 = 𝑎 ∗ 𝑄𝑏 (3.25) 

Όπου: 𝑄𝑠: Η στερεοπαροχή (kg/s) 

𝑄: Η παροχή του πλημμυρογραφήματος του συγκεκριμένου επεισοδίου βροχής για 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (m3/s) 
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𝑎, 𝑏: Παράμετροι της συσχέτισης οι οποίοι προκύπτουν από μετρήσεις. Η παράμετρος 

a εκφράζει την εναπόθεση φερτών για δεδομένη παροχή Q=1 m3/s και η b αποτελεί 

μέτρο του ρυθμού μεταβολής της παραμέτρου a κατά τη διάρκεια της απορροής. 

Οι τιμές των παραμέτρων α και b υπολογίζονται μέσω βελτιστοποίησης και ανάλυσης 

συνδυασμών δεδομένων παροχής και στερεοπαροχής. Δεδομένου ότι τέτοιου είδους μετρήσεις, 

και ειδικότερα οι τελευταίες, είναι σπάνιες, και εν γένει δεν είναι διαθέσιμες για την 

συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, επιλέχθηκε η μέθοδος της μεταφοράς υδρολογικής 

πληροφορίας μέσω μιας σχέσης παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται μια σχέση 

παλινδρόμησης η οποία συσχετίζει τις τιμές των παραμέτρων a και b με διάφορα κλιματικά και 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής. Σε δεύτερο χρόνο, εφαρμόζεται η 

υπολογισθείσα σχέση παλινδρόμησης με τα δεδομένα (μορφοκλιματικά χαρακτηριστικά) της 

λεκάνης απορροής της περιοχής μελέτης, ώστε να εξαχθούν οι τιμές a και b που της 

αντιστοιχούν και εν συνεχεία να εξαχθεί το αντίστοιχο στερεοαπορρογράφημα.  

Εν κατακλείδι, συνήθως η κατάρτιση των καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε περίοδο του υδρολογικού έτους, διότι συμπεριλαμβάνονται παράμετροι 

στην εκτίμησή τους οι οποίοι παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση, όπως: 

• Η ροή βάσης των υδατορεμάτων 

• Ο τύπος και η ένταση των καταιγίδων 

• Η μεταβολή της φυτοκάλυψης της λεκάνης απορροής 

• Οι μηχανισμοί διάβρωσης 

Για το λόγο αυτό ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά οι μετρήσεις που γίνονται κατά 

την υγρή (Οκτώβριος - Μάρτιος) και κατά την ξηρή (Απρίλιος - Σεπτέμβριος) περίοδο, με 

αποτέλεσμα την εκτίμηση δύο σετ παραμέτρων a, b για κάθε γεωγραφική θέση (ένα σετ για 

κάθε υδρολογική περίοδο). Εν γένει, κατά την ξηρή περίοδο, οι μηχανισμοί διάβρωσης δρουν 

αποτελεσματικότερα σε σημαντικές ποσότητες βροχής, συνεπώς αναμένονται μεγαλύτερες 

ποσότητες φερτών σε σχέση με την υγρή περίοδο, για την ίδια ένταση βροχής.  

3.2.1 Τιμές εξαρτημένων μεταβλητών a, b 

Οι τιμές των δεδομένων παραμέτρων a και b που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, 

προέρχονται από μετρήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν σε έξι θέσεις ποταμών των 

υδρολογικών περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου (Mimikou, 1982). Αρχικά, 

εντοπίστηκαν οι θέσεις αυτές, (οι οποίες ήταν επι της ουσίας οι θέσεις εγκαταστημένων 
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υδρομετρικών σταθμών), και ύστερα ορίστηκαν ως τα σημεία εξόδου των επικείμενων 

λεκανών απορροής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική και κατά την κατά 

προσέγγιση γεωγραφική τους θέση, παραθέτονται στον Πίνακας 3-4), ενώ στο Σχήμα 3-9 οι 

επικαιροποιημένες δορυφορικές εικόνες της θέσης τους. Τέλος στο Σχήμα 3-10 εμφανίζονται 

οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής. 

Πίνακας 3-4: Χαρακτηριστικά Υ/Μ σταθμών 

Υ/Μ 

Σταθμός 

Περιφέρεια 

Υπαγωγής 

Συντεταγμένες 
Έτη 

Λειτουργίας 

Εποπτικός 

Φορέας 
X Y Ζ 

Άρτα Ήπειρος 238602.83 4337854.40 19 1963 - Σήμερα ΔΕΗ 

Πλάκα Ήπειρος 244804.26 4371429.64 238 1953 - 1993 ΥΠΕΧΩΔΕ 

Τσίμοβο Ήπειρος 240389.35 4385252.15 359 1961 - Σήμερα ΔΕΗ 

Κόνιτσα Ήπειρος 222367.17 4436833.84 450 1963 - Σήμερα ΔΕΗ 

Ιλαρίωνας Δυτ. Μακεδονία 312945.13 4441083.41 302 1963 - 1991 ΔΕΗ 

Κιοτέκι Ήπειρος 186148.03 4387044.95 20 1972 - Σήμερα ΔΕΗ 

 

  

ΑΡΤΑ ΠΛΑΚΑ 
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Σχήμα 3-9: Δορυφορική απεικόνιση περιοχών υδρομετρικών σταθμών 

ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΛΑΡΙΩΝ 

ΤΣΙΜΟΒΟ 

ΚΙΟΤΕΚΙ 
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Σχήμα 3-10: Θέσεις υδρομετρικών σταθμών και περιοχή μελέτης 
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3.2.2 Ανάλυση παλινδρόμησης 

Ένας από του βασικούς στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η εύρεση της 

κατάλληλης σχέσης παλινδρόμησης για τον υπολογισμό των παραμέτρων a και b στη 

συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. 

Η ανάλυση παλινδρόμησης (Regression Analysis) αποτελεί μια στατιστική τεχνική η οποία 

χρησιμοποιεί μια η περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές (Explanatory variables) για να 

προβλέψει το αποτέλεσμα μιας μεταβλητής, η οποία ονομάζεται μεταβλητή απόκρισης 

(Response variable) (Hayes A., 2022). Συνήθως σε προβλήματα τέτοιου τύπου, εφαρμόζεται η 

μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (MLR-Multiple Linear Regression), η 

οποία αποσκοπεί στην μοντελοποίηση της γραμμικής σχέσης μεταξύ των επεξηγηματικών 

(ανεξάρτητων) μεταβλητών και της μεταβλητής απόκρισης (εξαρτημένης μεταβλητής) και 

αποτελεί επέκταση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (OLS-Ordinary Least Squares), 

δεδομένου ότι περιλαμβάνει περισσότερες της μίας επεξηγηματικές μεταβλητές. Η μαθηματική 

διατύπωση της είναι η παρακάτω: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + 𝛽𝜈 ∗ 𝑥𝜈+. . . +𝜀 (3.26) 

Όπου,  𝑦: H εξαρτημένη μεταβλητή 

𝛽0: Σταθερός όρος της σχέσης της παλινδρόμησης 

𝑥1: Η πρώτη κατά σειρά ανεξάρτητη μεταβλητή 

𝛽1: Συντελεστής της πρώτης ανεξάρτητης μεταβλητής (𝑥1) 

𝑥2: Η δεύτερη κατά σειρά ανεξάρτητη μεταβλητή 

𝛽1: Συντελεστής της δεύτερης ανεξάρτητης μεταβλητής (𝑥2) 

𝑥𝜈: H νιοστή κατά σειρά ανεξάρτητη μεταβλητή 

𝛽𝜈: Συντελεστής της νιοστής ανεξάρτητης μεταβλητής (𝑥𝜈) 

𝜀: Τυχαίο σφάλμα (ή λευκός θόρυβος) με μέση τιμή μηδέν 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ως εξαρτημένες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι 

καταγεγραμμένες τιμές των παραμέτρων α και b οι οποίες είχαν προκύψει από μετρημένες 

τιμές παροχής - στερεοπαροχής για τις προαναφερθείσες έξι θέσεις στην Ελλάδα (Mimikou, 

1982). Ως ανεξάρτητες δε, θεωρήθηκαν οι τιμές τεσσάρων μορφοκλιματικών παραμέτρων, οι 

οποίες επιλέχθηκαν με βάση τη συμβολή τους στη διαδικασία της στερεομεταφοράς και της 



 

67 

 

παραγωγής φερτών υλών, για τις προαναφερθείσες έξι θέσεις στην Ελλάδα (Mimikou, 1982).  

Οι προαναφερθείσες προέκυψαν ύστερα από γεωμορφολογική ανάλυση των παραπάνω 

λεκανών απορροής σε ΣΓΠ. Αναλυτικότερα λοιπόν, οι παράμετροι που επιλέχθηκαν ήταν οι 

παρακάτω: 

• Εμβαδόν λεκάνης απορροής σε km2 (A) 

• Μέση ποσοστιαία κλίση αναγύφου (S) 

• Μέσος αριθμός καμπύλης απορροής (CN) 

• Μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm (P) 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί, ότι η ανάλυση παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε με βάση τις 

λογαριθμημένες τιμές τόσο των ανεξάρτητων όσο και των εξαρτημένων μεταβλητών, 

δεδομένου ότι κατ΄αυτό τον τρόπο βελτιωνόταν κατά πολύ η γραμμική συσχέτιση τους.  

Είναι αναγκαίο επίσης να επισημανθεί ότι η τάξη μεγέθους του συντελεστή της εκάστοτε 

ανεξάρτητης μεταβλητής της εξίσωσης παλινδρόμησης υποδηλώνει το μέγεθος της 

συνεισφοράς της στη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής. Επίσης, το πρόσημο του 

συντελεστή, υποδηλώνει  τον τρόπο συσχέτισης της εξαρτημένης - ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Αναλυτικότερα, το πρόσημο  ̎+̎ υποδηλώνει ανάλογη συσχέτιση ενώ το πρόσημο  ̎-̎, 

αντιστρόφως ανάλογη. Αναλόγως με τον τρόπο συσχέτισης ανεξάρτητης - εξαρτημένης 

μεταβλητής υποδηλώνεται η τάση για αύξηση ή μείωση αντίστοιχα της μέσης τιμής της 

εξαρτημένης μεταβλητής κατά την τάξη μεγέθους του συντελεστή της εκάστοτε ανεξάρτητης 

μεταβλητής.  

Ωστόσο, στην παρούσα διπλωματική κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η εκτίμηση των παραμέτρων a 

και b άνευ επαλήθευσης με ότι αβεβαιότητα και αν συνεπάγεται αυτό, καθώς το συνολικό 

διαθέσιμο σετ δεδομένων ήταν αρκετά μικρό και σε αντίθετη περίπτωση, θα αυξανόταν η 

αβεβαιότητα με παράλληλη μείωση της αξιοπιστίας του μοντέλου παλινδρόμησης. 

3.2.3 Μέθοδος και εργαλεία ελέγχου σημαντικότητας μεταβλητών (P-value) 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του ιδανικότερου μοντέλου παλινδρόμησης, κρίθηκε σκόπιμο να 

πραγματοποιηθούν διαδοχικές αναλύσεις παλινδρόμησης με επίπεδο εμπιστοσύνης (α), 95% 

σε περιβάλλον υπολογιστικών φύλλων excel, θεωρώντας κλιμακωτά μειούμενο αριθμό 

ανεξάρτητων μεταβλητών, με κριτήριο την τιμή σημαντικότητας τους (P-value). 

Η τιμή σημαντικότητας, αποτελεί ένα μέτρο ποσοτικοποίησης του βαθμού της συσχέτισης των 

ανεξάρτητων με τις εξαρτημένες μεταβλητές βάσει του οποίου γίνεται έλεγχος της 
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σημαντικότητας της παλινδρόμησης. Ο έλεγχος σημαντικότητας εκφράζεται από τον 

παρακάτω στατιστικό έλεγχο υποθέσεων: 

𝐻0: 𝛽1 + 𝛽2+. . 𝛽𝑖 = 0  έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄  𝛨𝛢: 𝛽1 + 𝛽2+. . 𝛽𝑖 ≠ 0 (3.27) 

Όπου, 𝐻0: Η μηδενική υπόθεση. Υποδηλώνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν επηρεάζουν    

σημαντικά την εξαρτημένη με τον προαναφερθέντα γραμμικό τρόπο συσχέτισης τους. 

𝛨𝛢: Η εναλλακτική υπόθεση (απόρριψη της H0) η οποία υποδηλώνει ότι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές επηρεάζουν σημαντικά την εξαρτημένη με τον προαναφερθέντα γραμμικό 

τρόπο συσχέτισης τους. 

𝛽𝑖: Η i κατά σειρά ανεξάρτητη μεταβλητή της παλινδρόμησης 

Αναλυτικότερα, η τιμή σημαντικότητας, αποτελεί εκτιμήτρια της ισχύος της μηδενικής 

υπόθεσης και κατ’επέκταση της στατιστικής σημαντικότητας της εκάστοτε ανεξάρτητης 

μεταβλητής στο σύνολο των δεδομένων. Εάν η τιμή σημαντικότητας λαμβάνει τιμές 

μικρότερες του επιπέδου σημαντικότητας (1-α), τότε υποδυκνείεται μη μηδενική συσχέτιση 

της εκάστοτε ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη (απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης). Η προαναφερθείσα πληροφορία αποτελεί ένδειξη ότι η εκάστοτε ανεξάρτητη 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική,  καθώς συμπεριφέρεται με βάση την εναλλακτική 

υπόθεση και επηρεάζει σημαντικά την εξαρτημένη. Συνεπώς είναι προφανές ότι όσο 

μεγαλύτερη τιμή σημαντικότητας (P-value) παρατηρείται, τόσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα 

προσθέτει η ανεξάρτητη μεταβλητή στην οποία αυτή αντιστοιχεί, στο γενικό γραμμικό μοντέλο 

παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται. Έτσι, αυτό αποτελεί και την ένδειξη ότι πρέπει να 

αποκλεισθεί από το μοντέλο παλινδρόμησης. 

3.2.4 Στατιστικά μέτρα καλής προσαρμογής & Έλεγχος σημαντικότητας 

Για την εκτίμηση της ακρίβειας της προσαρμογής των διαθέσιμων δεδομένων στην ευθεία της 

παλινδρόμισης, χρησιμοποιήθηκαν τα δύο παρακάτω στατιστικά μέτρα καλής προσαρμογής: 

• Συντελεστής προσδιορισμού (Coefficient of determination - R2): Ερμηνεύει το ποσοστό 

της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που μπόρεσε να ερμηνευθεί από τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Περιγράφεται από την εξής σχέση (Davis, 2002): 

𝑅2 =
∑ (𝑦�̂� − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (3.28) 
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Όπου,  𝑦�̂�: Οι εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής y 

𝑦𝑖: Οι πραγματικές τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής y 

�̅�: Η μέση τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής y 

𝑛: O αριθμός των παρατηρήσεων 

Λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και όσο η τιμή του πλησιάζει τη μονάδα τόσο καλύτερη 

προσαρμογή παρουσιάζει το μοντέλο. 

• Τυπικό σφάλμα εκτίμησης (Standard error - SE): Εκφράζει τη διασπορά των τιμών των 

δεδομένων γύρω από την ευθεία παλινδρόμησης και περιγράφεται από την εξής σχέση 

(Davis, 2002): 

𝑠 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 2
 (3.29) 

Όπου,  𝑦�̂�: Οι εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής y 

𝑦𝑖: Οι πραγματικές τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής y 

𝑛: O αριθμός των παρατηρήσεων 

Όσο μικρότερες τιμές λαμβάνει, τόσο πιο κοντά στην ευθεία της παλινδρόμησης είναι 

τα σημεία, συνεπώς είναι και περισσότερο αξιόπιστη η εξίσωση της παλινδρόμησης.  

Ο έλεγχος σημαντικότητας της  εκάστοτε εξίσωσης παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε μέσω 

της στατιστικής συνάρτησης F ήτοι: 

𝐹 =
∑ (𝑦�̂� − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̅�
𝑛
𝑖=1 )2 (𝑛 − 2)⁄

 (3.30) 

Η στατιστική συνάρτηση F αποτελεί μία εκτιμήτρια της στατιστικής σημαντικότητας της 

σχέσης ανεξάρτητων - εξαρτημένων μεταβλητών της εκάστοτε εξίσωσης παλινδρόμησης, 

δηλαδή της στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων μας. Η συνθήκη 𝐹 < 𝛼 όπου α 

είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουμε ορίσει, μας εξασφαλίζει ότι το δείγμα των 

δεδομένων μας έχει καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα του μοντέλου παλινδρόμησης από το 

αντίστοιχο άνευ ανεξάρτητων μεταβλητών. Έτσι, εξασφαλίζει και απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης (H0). 
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3.2.5 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, η εκτίμηση των παραμέτρων a και b αποτελεί μια επίπονη, πολυπαραμετρική 

διαδικασία διαδοχικών αναλύσεων παλινδρόμησης. Η διαφορά μεταξύ διαδοχικών εξισώσεων 

παλινδρόμησης έγκειται στο ότι αφαιρείται κλιμακωτά από μία ανεξάρτητη μεταβλητή, έως 

ότου φτάσει η εξαρτημένη μεταβλητή να περιγράφεται από μία και μόνο ανεξάρτητη. Η 

επιλογή της εκάστοτε αφαιρούμενης ανεξάρτητης μεταβλητής γίνεται με γνώμονα την τιμή 

σημαντικότητάς της (P-value). Σε κάθε κύκλο παλινδρομήσεων απομακρύνεται η μεταβλητή 

για την οποία παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή σημαντικότητας, καθώς επιφέρει συνήθως 

υψηλές τιμές της στατιστικής συνάρτησης σημαντικότητας (F) και αρκετά υψηλό τυπικό 

σφάλμα (SE), χωρίς να αυξάνει αισθητά την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R2). Εν 

ολίγοις, προσθέτει αβεβαιότητα στο μοντέλο της παλινδρόμησης, χωρίς να αυξάνει την 

αξιοπιστία της. Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι κυριότερος στόχος είναι να επιτυγχάνονται 

υψηλές τιμές R2, χαμηλές τιμές S.E. και χαμηλές τιμές F-value (όσο το δυνατόν μικρότερες του 

0.05 που αποτελεί το επίπεδο εμπιστοσύνης της παρούσας ανάλυσης παλινδρόμησης).  

3.2.6 Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων a και b 

Η ανάλυση ευασθησίας αποτελεί μία απλή προσέγγιση της εκτίμησης του βαθμού επιρροής 

των παραμέτρων μίας εξίσωσης στο τελικό της αποτέλεσμα. Στην περίπτωση μας κρίθηκε 

αναγκαία η εφαρμογή της στις παραμέτρους a και b προκειμένου να διαπιστωθεί ποια εκ των 

δύο έχει μεγαλύτερη επιρροή στη μεταβολή των τιμών της στερεοπαροχής και κατ’επέκταση 

στην εκτίμηση του όγκου των φερτών (βλέπε σχέση 3.25). Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος διακύμανσης μίας παραμέτρου εισόδου κάθε φορά, ή αλλιώς “One-

factor-at-a-time” (OFAT), σύμφωνα με την οποία καταγράφονται οι τιμές της στερεοπαροχής 

για δεδομένα ποσοστά μεταβολής των τιμών μία εκ των δύο μεταβλητών, με παράλληλη 

διατήρηση σταθερής της τιμής της άλλης μεταβλητής. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

διαπιστωθεί ποια δύναται να λάβει μεγαλύτερο εύρος τιμών και κατ’ επέκταση να αποφανθεί 

ποια επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα αποτελέσματα της σχέσης στην οποία χρησιμοποείται. 
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3.2.7 Συγκριτική ανάλυση 

Γενικότερα, κρίθηκε σκόπιμο για λόγους πληρότητας και εκτενούς αξιοποίησης όλων των 

διαθέσιμων δεδομένων, να υπολογιστούν τα δύο παρακάτω σετ παραμέτρων a και b: 

1) 1ο σετ: Αφορά τις σχέσει υπολογισμού των παραμέτρων a και b για τις δύο υδρολογικές 

περιόδους του έτους (ξηρή και υγρή), με βάση τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις της κ. 

Μιμίκου (Mimikou, 1982): 

Ξηρή περίοδος 

𝑎 = (8.277 ∗ 1014 ∗ 𝑃−2.9099 ∗ 𝐴−1.2885 ∗ 𝐻0.3749 ) ∗ 10−4 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟑) (3.31) 

𝑏 = 1.9413 ∗ 𝑃0.166 ∗ 𝐴0.01 ∗ 𝐻−0.1560 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟗) (3.32) 

Yγρή περίοδος 

𝑎 = (1.222 ∗ 1033 ∗ 𝑃−7.9628 ∗ 𝐴−2.0601 ∗ 𝐻−0.3753 ) ∗ 10−6  (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟓) (3.33) 

𝑏 = 0.0464 ∗ 𝑃0.4940 ∗ 𝐴0.0819 ∗ 𝐻0.0132 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟔) (3.34) 

2) 2ο σετ: Αφορά τις σχέσεις εκτίμησης των παραμέτρων a και b που έχουν προκύψει μέσω 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε υδρολογική περίοδο, θεωρώντας ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές τις τιμές των παραπάνω τεσσάρων μορφοκλιματικών 

παραμέτρων στις έξι προαναφερθείσες γεωγραφικές θέσεις (Mimikou, 1982) και ως 

εξαρτημένες, τις παρατηρημένες τιμές των παραμέτρων a και b στις παραπάνω θέσεις, 

ήτοι: 

Πίνακας 3-5: Τιμές εξαρτημένων παραμέτρων παλινδρόμησης 

Ποταμός Υ/Μ Σταθμός 
Ξηρή περίοδος Υγρή περίοδος 

a(*10-4) b a(*10-6) b 

Άραχθος Άρτα 42.00 2.27 8.00 3.170 

Άραχθος Πλάκα 7.58 2.978 9.00 3.416 

Άραχθος Τσίμοβο 287.40 2.354 402.00 2.661 

Αώος Κόνιτσα 140.00 2.263 153.00 2.775 

Αλιάκμονας Ιλαρίωνας 24.83 2.625 90.00 2.691 

Καλαμάς Κιοτέκι 46.10 2.515 49.00 3.080 
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Παρόλο που η συγκριτική ανάλυση των καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής 

πραγματοποιήθηκε για κάθε σετ παραμέτρων a και b και κάθε υδρολογική περίοδο, η εκτίμηση 

της ποσότητας των φερτών έγινε αποκλειστικά και μόνο για τα δεδομένα της δυσμενέστερης 

(ξηρής περιόδου) για τους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αρχή της υποενότητας 3.2. 
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Αποτελέσματα - Συζήτηση 

3.3 Υδρολογική ανάλυση και προσομοίωση 

3.3.1 Μοντέλο λεκάνης απορροής (Basin Model) 

Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου υδρολογικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε μέσω της 

ομάδας εργαλείων HEC-GeoHMS σε περιβάλλον ArcGIS και η υδρολογική προσομοίωση 

έγινε μέσω του προγράμματος HEC-HMS. Για την σχηματοποίηση του παρόντος υδρολογικού 

ομοιώματος χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά τα παρακάτω υδρολογικά στοιχεία: 

• «Subbasin» για την αναπαράσταση της επιφάνειας της λεκάνης απορροής. 

• «Sink» για την αναπαράσταση του σημείου εξόδου από την λεκάνη απορροής. 

• «Basin Connector» για την αναπαράσταση του κλάδου του υδρογραφικού δικτύου που 

συνδέει τα δυο προαναφερθέντα συστατικά στοιχεία, αμελώντας προφανώς πιθανή 

διόδευση του πλημμυρογραφήματος από τη μία θέση στην άλλη. 

 

Σχήμα 0-1: Υδρολογικό μοντέλου λεκάνης απορροής Μουζακίου με το λογισμικό HEC-HMS  
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3.3.2 Σύγκριση ΜΥΓ  

Ύστερα από επίλυση των εμπειρικών σχέσεων του Giandotti και του Mockus (σχέση 3.4, σχέση 

3.5) με αντικατάσταση των αριθμητικών τιμών των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της 

εν λόγω λεκάνης απορροής, προέκυψε ότι ο χρόνος συρροής της ανέρχεται στις 3.49 h, ενώ ο 

χρόνος υστέρησης στις 2.09 h. 

Στο Σχήμα 0-2 ωστόσο, απεικονίζεται το συγκριτικό γράφημα των παραχθέντων σύμφωνα με 

τις μεθοδολογίες της υποενότητας 3.1.4, συνθετικών ΜΥΓ με το καταγεγραμμένο ΜΥΓ 1h στη 

θέση του Μουζακίου Καρδίτσας. 

 

Σχήμα 0-2: Συγκριτική απεικόνιση συνθετικών ΜΥΓ - παρατηρημένου ΜΥΓ 

Επίσης στον Πίνακας 0-1 εκτιμάται η εγγύτητα των Συνθετικών ΜΥΓ με το παρατηρημένο, 

μέσω των στατιστικών δεικτών RMSE και NSE. Τα αποτελέσματα παραθέτονται συνοπτικά 

παρακάτω: 

Πίνακας 0-1: Συγκριτική ανάλυση Συνθετικών ΜΥΓ – Παρατηρημένου ΜΥΓ 

 RMSE NSE 

SCS - δοθέν ΜΥΓ 31.88 0.386 

Snyder - δοθέν ΜΥΓ 15 0.864 

Ισόχρονες – δοθέν ΜΥΓ 31.79 0.390 
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Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι το παρόν συνθετικό ΜΥΓ κατά Snyder, έχει προκύψει με βάση 

τροποποιημένους συντελεστές Ct και Cp, εκτός των συμβατικών ορίων της μεθοδολογίας του 

(Ct=0.62 και Cp=0.8, εν προκειμένω), καθώς σύμφωνα με την USΑCE, έχουν υπολογισθεί τιμές 

Ct πολύ χαμηλότερες του δεδομένου εύρους, σε ορεινές περιοχές, ενώ πολύ υψηλότερες σε 

κόλπους (π.χ. Μεξικό) (HEC-HMS Online Manual, 2020). Αντιστρόφως ανάλογα με τη 

μεταβολή της παραμέτρου Ct δε, μεταβάλεται και η παράμετρος Cp. Εντός των συμβατικών 

ορίων των προαναφερθέντων παραμέτρων, το ΜΥΓ του Snyder, παρουσίαζε αρκετά μεγάλη 

απόκλιση από το παρατηρημένο, το οποίο είναι λογικό δεδομένου ότι παρουσιάζει αρκετά 

μεγάλο χρόνο βάσης και έχει καλή εφαρμογή σε μεγάλες λεκάνες απορροής.  

Ωστόσο, το συνθετικό τροποποιημένο ΜΥΓ του Snyder, φαίνεται τόσο στο Σχήμα 0-2, όσο και 

με βάση τις τιμές των δεικτών RMSE και NSE που παρουσιάζει επι του μετρημένου ΜΥΓ 1h, 

να το προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συμπερασματικά, με βάση τα δεδομένα του 

Πίνακας 0-1, είναι αντιληπτό ότι η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στο δοθέν ΜΥΓ 

παρατηρείται από το τροποποιημένο συνθετικό ΜΥΓ του Snyder, ενώ η χειρότερη από αυτό 

της SCS.  

Τέλος, με βάση το Σχήμα 0-2, αλλά και μέσω εκτενούς διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε, 

είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των παραχθέντων συνθετικών ΜΥΓ παρουσιάζει αρκετή 

απόκλιση από το καταγεγραμμένο, το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι θα ήταν συνετό να 

πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του, με βάση το σημερινό τρόπο απόκρισης της λεκάνης και τις 

επικαιροποιημένες χρήσεις και καλύψεις γης. 

3.3.3 Συνιστώσες υδρολογικού μοντέλου 

Για τον υπολογισμό του πλημμυρογραφήματος, χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα HEC-HMS. 

Στον Πίνακας 0-2 παραθέτονται συγκεντρωτικά, τα μοντέλα κάθε βασικής συνιστώσας που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς και οι ζητούμενες παράμετροί τους με τις αριθμητικές τιμές τους. 

Λεπτομερέστερα, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή του CN της λεκάνης απορροής η οποία 

αντιστοιχεί σε μέσες υγρασιακές συνθήκες, αφού ύστερα από μελέτη του ιστορικού επεισοδίου 

βροχής στην περιοχή μελέτης, δεν εντοπίστηκε κάποιο αξιοσημείωτο επεισόδιο εντός των 

προηγούμενων πέντε ημερών. Επίσης, οι αρχικές απώλειες υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την 

σχέση 3.25, ενώ ο υπολογισμός της βασικής απορροής έγινε σύμφωνα με την προαναφερθείσα 

μεθοδολογία του ΥΠΕΚΑ, για την περίοδο επαναφοράς του εν λόγω επεισοδίου βροχής (950 

έτη). 
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Πίνακας 0-2: Συνιστώσες και απαιτούμενες παράμετροι υδρολογικού μοντέλου 

Συνιστώσα Yδρολ. 

Μοντέλου 
Μοντέλο 

Ζητούμενη 

Παράμετρος 

Αριθμητική 

Τιμή 

Τύπος Υδρολ. Μοντέλου Ενιαίο (Lumped) Α 148.63 km2 

Μηχανισμός Μετασχ. 

Βροχής σε Απορροή 
Δοθέν ΜΥΓ - - 

Μοντέλο Εκτίμησης 

Υδρολογικών Ελλειμάτων 

SCS Curve 

Number 

CNII 75.6 

Ia 16.41 mm 

Μέθοδος Εκτίμησης 

Βασικής Απορροής 
Σταθερή Μηνιαία B 7.18 m3/s 

3.3.4 Πλημμυρογράφημα 

Στο Σχήμα 0-3 παρατίθεται το πλημμυρικό υδρογράφημα, συναρτήσει του αντίστοιχου 

βροχογραφήματος και των απωλειών βροχόπτωσης στην έξοδο της λεκάνης απορροής, για το 

προαναφερθέν επεισόδιο βροχής. Επίσης, στον Πίνακας 0-3 παραθέτονται συνοπτικά οι 

αριθμητικές τιμές των σημαντικότερων υδρολογικών παραμέτρων που προέκυψαν από την 

υδρολογική προσομοίωση. 

 

Σχήμα 0-3: Πλημμυρογράφημα και χρονική κατανομή της βροχής στην έξοδο της λεκάνης απορροής 
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Πίνακας 0-3: Αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης 

Παράμετρος Αριθμητική τιμή 

Παροχή αιχμής (m3/s) 529.90 

Χρόνος αιχμής (h) 27.30 

Συνολικός όγκος απορροής (*103 m3) 17969.20 

Όγκος άμεσης απορροής (*103 m3) 16340.80 

Όγκος βασικής απορροής (*103 m3) 1628.40 

Όγκος ενεργού βροχόπτωσης (*103 m3) 40873.20 

Όγκος απωλειών βροχόπτωσης (*103 m3) 11694.40 

Τα βασικότερα συστατικά στοιχεία ενός πλημμυρογραφήματος- είναι ο ανοδικός, ο καθοδικός 

κλάδος, η παροχή αιχμής καθώς και ο χρόνος εμφάνισης της αιχμής του. Ο ανοδικός κλάδος 

του πλημμυρογραφήματος στο παρόν πλημμυρογράφημα, λαμβάνει χώρα μεταξύ των 

χρονικών περιόδων 18/09/20, 09:00 και 18/09/20, 21:30, με μια μικρή ύφεση κατά το χρονικό 

διάστημα μεταξύ 19:00 και 20:00, όπου φαίνεται να μειώνεται και αισθητά η ένταση της 

βροχόπτωσης. Ο δε καθοδικός λαμβάνει χώρα μεταξύ των χρονικών περιόδων 18/09/20, 22:00 

και 19/09/20, 12:30 με μία μικρή ανάκαμψη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 19/09/20, 06:30 

και 19/09/20, 09:00.  

Επιπλέον, ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του εν λόγω πλημμυρογραφήματος, είναι ότι 

παρουσιάζει διπλή αιχμή. Η πρώτη εμφανίζεται 24.30 h μετά την έναρξη της βροχόπτωσης ενώ 

η δεύτερη σε χρονικό διάστημα 3h από την πρώτη (δηλαδή 27.30 h από την έναρξη της). Η 

εκδήλωση διπλής αιχμής είναι συνήθως το αποτέλεσμα: α) εμφάνισης μεγάλων χρόνων 

υστέρησης μεταξύ των δευτερευόντων κλάδων (παραποτάμων) ενός υδρογραφικού δικτύου 

και του κύριου υδατορέματος, β) αστικών πλημμυρών, όπου η πρώτη αιχμή οφείλεται σε άμεση 

επιφανειακή απορροή στο αδιαπέρατo εδάφος και η δεύτερη σε πιο αργή υπόγεια ροή, γ) 

επίδρασης διαφορετικών μηχανισμών απορροής (π.χ. χερσαία ροή, υπόγεια ή ακόμα και 

υπεδάφια ροή υδάτων) που εμφανίζουν διαφορετικούς χρόνους απόκρισης. Αναφορικά με την 

τελευταία περίπτωση, συνήθως η πρώτη αιχμή οφείλεται στην επιφανειακή απορροή των 

κοντινών στην κοίτη του ποταμού περιοχών, ενώ η δεύτερη σε βραδύτερη συμβάλουσα 

υπεδαφια ροή. Συνεπώς, η αντιπροσωπευτικότερη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επεξήγηση της 
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εμφάνισης διπλής αιχμής του παραπάνω πλημμυρογραφήματος, μπορεί να δοθεί αποκλειστικά 

και μόνο από την τρίτη εναλλακτική. 

Επιπρόσθετα, η παροχή αιχμής παρατηρήθηκε ίση με 529.90 m3/s σε χρονικό διάστημα 27.30 

h απο την έναρξη του επεισοδίου βροχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που το συγκεκριμένο 

επεισόδιο βροχής διήρκησε σχεδόν δύο ημέρες, η αιχμή της πλημμύρας που επέφερε 

εμφανίστηκε επί της ουσίας στο μέσον της διάρκειας της. Σε κάθε περίπτωση, τα 

χαρακτηριστικά του πλημμυρογραφήματος παραπέμπουν σε περίπτωση ποτάμιας πλημμύρας 

(Fluvial flood), όπου η υπερχείληση του νερού από τις όχθες του ποταμού Παμίσου, προέκυψε 

λόγω της παρατεταμένης και εξαιρετικά έντονης βροχόπτωσης. Τέλος, είναι ευρέως γνωστό 

ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της επικινδυνότητας μίας 

πλημμύρας είναι: α) ο χρόνος εμφάνισης της αιχμής και β) το μέγεθος της παροχής αιχμής της. 

Συνεπώς, με γνώμονα το χρόνο αιχμής δεν αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη πλημμύρα δεδομένου 

ότι δεν εμφανίζει απρόσμενα αιχμή (Flash flood), αλλά η εξαιρετικά υψηλή παροχή αιχμής που 

εμφανίζει αποτελεί αδιαμφισβήτητα παράγοντα υψηλής επικίνδυνότητας. 

3.4 Εκτίμηση όγκου φερτών 

3.4.1 Ανάλυση παλινδρόμησης 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, υπολογίστηκαν οι τιμές των επιλεχθέντων 

μορφοκλιματικών παραμέτρων για τις έξι παραπάνω γεωγραφικές θέσεις. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν μέσω της γεωμορφολογικής ανάλυσης των λεκανών απορροής, 

παρουσιάζονται στο  Σχήμα 0-4, ενώ οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων, στον Πίνακας 0-

4. 

Πίνακας 0-4: Τιμές ανεξάρτητων παραμέτρων παλινδρόμησης 

Ποταμός Υ/Μ Σταθμός Α (km2) S (%) CN P (mm) 

Άραχθος Άρτα 1855 30.54 77.38 749.00 

Άραχθος Πλάκα 970 28.06 77.17 754.52 

Άραχθος Τσίμοβο 640 32.17 77.65 697.17 

Αώος Κόνιτσα 665 38.74 74.94 821.75 

Αλιάκμονας Ιλαρίωνας 5005 20.78 75.52 564.27 

Καλαμάς Κιοτέκι 1481 25.73 73.44 655.65 
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Σχήμα 0-4: Xωρική κατανομή των ανεξάρτητων μεταβλητών 
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Εφαρμόζοντας πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση στις λογαριθμημένες τιμές των παραπάνω 

παραμέτρων, προέκυψαν οι επιθμητές σχέσεις προσδιορισμού των a και b. Οι αριθμητικές τιμές 

των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών των διαδοχικών εξισώσεων παλινδρόμησης, 

καθώς και οι τιμές των στατιστικών μέτρων καλής προσαρμογής, παραθέτονται παρακάτω για 

κάθε μία εκ των δύο εξαρτημένων μεταβλητών (log(a), log(b)) και κάθε υδρολογική περίοδο 

σε πινακοποιημένη μορφή. 

Πίνακας 0-5: Εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης εξαρτημένης μεταβλητής log(a): Ξηρή περίοδος  

Α/Α 

Σχέσης 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Σχέσης 

Συντελεστής ανεξάρτητης 

παραμέτρου 
R2 S.E. Sign. F 

log(S) log(P) log(CN) log(A) 

1 log(a) 21.752 3.579 -3.072 -10.606 -0.189 0.424 0.944 0.920 

2 log(a) 18.229 4.110 -2.775 -9.907 - 0.421 0.669 0.727 

3 log(a) -0.628 3.865 -2.571 - - 0.394 0.559 0.472 

4 log(a) -7.369 3.469 - - - 0.328 0.510 0.235 

 

Πίνακας 0-6: Εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης εξαρτημένης μεταβλητής log(b): Ξηρή περίοδος 

Α/Α 

Σχέσης 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Σχέσης 

Συντελεστής ανεξάρτητης 

παραμέτρου 
R2 S.E. Sign. F 

log(S) log(A) log(P) log(CN) 

1 log(b) 1.503 -0.496 -0.146 -0.412 0.660 0.384 0.080 0.935 

2 log(b) 2.862 -0.505 -0.155 -0.438 - 0.367 0.058 0.777 

3 log(b) 1.213 -0.369 -0.090 - - 0.149 0.055 0.785 

4 log(b) 0.525 -0.089 - - - 0.031 0.050 0.737 
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Πίνακας 0-7: Εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης εξαρτημένης μεταβλητής log(a): Υγρή περίοδος 

Α/Α 

Σχέσης 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Σχέσης 

Συντελεστής ανεξάρτητης 

παραμέτρου 
R2 S.E. Sign. F 

log(P) log(A) log(CN) log(S) 

1 log(a) 90.429 -9.975 -2.055 -29.633 -2.873 0.599 0.962 0.823 

2 log(a) 79.720 -9.156 -1.318 -28.629 - 0.562 0.711 0.579 

3 log(a) 22.019 -8.107 -1.037 - - 0.415 0.671 0.447 

4 log(a) 10.990 -5.366 - - - 0.204 0.678 0.369 

 

Πίνακας 0-8: Εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης εξαρτημένης μεταβλητής log(b): Υγρή περίοδος 

Α/Α 

Σχέσης 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Σχέσης 

Συντελεστής ανεξάρτητης 

παραμέτρου 
R2 S.E. Sign. F 

log(S) log(A) log(P) log(CN) 

1 log(b) -3.765 0.671 0.041 1.181 -0.018 0.612 0.061 0.814 

2 log(b) -3.831 0.676 0.046 1.187 - 0.611 0.043 0.522 

3 log(b) -1.437 0.633 0.034 - - 0.551 0.038 0.301 

4 log(b) -1.074 0.542 - - - 0.496 0.035 0.118 

 

Η ανάλυση παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε κατά τα πρότυπα της προαναφερθείσας 

μεθοδολογίας και παρατηρήθηκε αρχικά ότι η μεταβολή του αριθμού καμπύλης απορροής 

(CN) είναι η πλέον καθοριστική για τη μεταβολή των τιμών, τόσο της εξαρτημένης μεταβλητής 

a όσο και της b κατά την ξηρή περίοδο. Ωστόσο φαίνεται να έχει την τάση να προκαλεί μείωση 

της μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής log(a), ενώ αντιθέτως, φαίνεται να έχει την τάση 

να προκαλεί αύξηση της μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής log(b), σε μικρότερο βέβαια 

βαθμό. Γενικότερα, η εξαρτημένη μεταβλητή log(a) φαίνεται να συσχετίζεται ανάλογα με την 

ανεξάρτητη μεταβλητή log(S), ενώ αντιστρόφως ανάλογα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

log(A), log(CN), log(P). Αντίστοιχα, η εξαρτημένη μεταβλητή log(b) φαίνεται να συσχετίζεται 

ανάλογα με την ανεξάρτητη μεταβλητή log(CN), ενώ αντιστρόφως ανάλογα με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές log(A), log(S), log(P).  
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Αντίστοιχα, στην υγρή περίοδο φαίνεται πως η μεταβολή του αριθμού καμπύλης απορροής 

(CN) είναι η πλέον καθοριστική για τη μεταβολή των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής a, 

ενώ αντιθέτως η μεταβολή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό 

τη μεταβολή των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής b. Ωστόσο, ο αριθμός καμπύλης 

απορροής φαίνεται να έχει την τάση να προκαλεί μείωση της μέσης τιμής της εξαρτημένης 

μεταβλητής log(a), ενώ αντιθέτως, η μέση ετήσια βροχόπτωση φαίνεται να έχει την τάση να 

προκαλεί αύξηση της μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής log(b), σε μικρότερο βέβαια 

ποσοστό. Επιπρόσθετα, η εξαρτημένη μεταβλητή log(a) φαίνεται να συσχετίζεται αντιστρόφως 

ανάλογα με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ, η εξαρτημένη μεταβλητή log(b) φαίνεται να 

συσχετίζεται ανάλογα με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές, εκτός της log(CN). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία εκτίμησης των σχέσεων 

υπολογισμού των παραμέτρων a και b, θα μπορούσε κάλλιστα η παράμετρος a στην ξηρή 

περίοδο, να υπολογισθεί βάσει τριών μεταβλητών, δεδομένου ότι η απομάκρυνση της 

παραμέτρου log(Α) επιφέρει σημαντική μείωση του τυπικού σφάλματος καθώς και της τιμής 

της στατιστικής συνάρτησης F της παλινδρόμησης, με παράλληλη διατήρηση της τιμής του 

συντελεστή συσχέτισης. Για το λόγο όμως του ότι ένας από τους βασικούς στόχους της 

διπλωματικής είναι να πραγματοποιηθεί σύγκριση των καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής 

των 2 σεναρίων επί ίσοις όροις, κρίθηκε σκόπιμο να διατηρηθεί η ομοιογένεια όσoν αφορά τον 

αριθμό των μεταβλητών εκτίμησης των παραμέτρων a και b για τις δύο υδρολογικές περιόδους. 

Η ίδια λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην παράμετρο b της υγρής περιόδου, με τη 

διαφορά ότι θα μπορούσε να απομακρυνθεί η παράμετρος log(CN). 

Συνοψίζοντας, οι σχέσεις στις οποίες παρατηρήθηκε ο ιδανικότερος συνδυασμός συντελεστή 

προσδιορισμού και τυπικού σφάλματος για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή και κάθε υδρολογική 

περίοδο, παραθέτονται συγκεντρωτικά παρακάτω: 

Ξηρή περίοδος: 

𝑎 = 5.649 ∗ 1021 ∗ 𝐴−0.189 ∗ 𝑆3.579 ∗ 𝐶𝑁−10.606 ∗ 𝑃−3.072 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟐) (4.1) 

𝑏 = 31.842 ∗ 𝐴−0.146 ∗ 𝑆−0.496 ∗ 𝐶𝑁0.660 ∗ 𝑃−0.412 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟖) (4.2) 
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Υγρή περίοδος: 

𝑎 = 2.685 ∗ 1090 ∗ 𝐴−2.055 ∗ 𝑆−2.873 ∗ 𝐶𝑁−29.633 ∗ 𝑃−9.975 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟎) (4.3) 

𝑏 = 1.718 ∗ 10−4 ∗ 𝐴0.041 ∗ 𝑆−0.018 ∗ 𝐶𝑁1.181 ∗ 𝑃0.671 (𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟏) (4.4) 

Παρακάτω απεικονίζονται σε πινακοποιημένη μορφή οι εκτιμηθείσες μέσω της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης, τιμές των παραμέτρων a και b σε αντιπαραβολή με τις 

αντίστοιχες παρατηρημένες τιμές τους (Πίνακας 3-5). Επίσης, παρατίθεται η γραφική 

απεικόνιση της προσαρμογής των εκτιμηθέντων στις παρατηρημένες τιμές των παραμέτρων a 

και b, για κάθε υδρολογική περίοδο (Σχήμα 0-5, Σχήμα 0-6, Σχήμα 0-7, Σχήμα 0-8) 

Ξηρή περίοδος: 

 

Σχήμα 0-5: Προσαρμογή εκτιμημένων τιμών log(a) στο παρατηρημένο σετ τιμών: Ξηρή περίοδος 

Πίνακας 0-9: Παρατηρημένες-εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής log(a): Ξηρή περίοδος 

A/A 

Παρατήρησης 
Πραγματική τιμή 

log (a) 
Εκτιμημένη τιμή 

log (a) 
Υπόλοιπα 

(Διαφορά) 
Απόκλιση 

(%) 

1 -2.377 -2.407 0.03 -1.29 

2 -3.120 -2.479 -0.64 20.56 

3 -1.542 -2.164 0.62 -40.40 

4 -1.854 -1.635 -0.22 11.79 
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5 -2.605 -2.602 0.00 0.11 

6 -2.336 -2.546 0.21 -8.97 

 

 

Σχήμα 0-6: Προσαρμογή εκτιμημένων τιμών log(b) στο παρατηρημένο σετ τιμών: Ξηρή περίοδος 

Πίνακας 0-10: Παρατηρημένες-εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής log(b): Ξηρή περίοδος 

Α/Α 

Παρατήρησης 
Πραγματική τιμή 

log (b) 
Εκτιμημένη τιμή 

log (b) 
Υπόλοιπα 

(Διαφορά) 
Απόκλιση 

(%) 

1 0.356 0.359 0.00 -0.74 

2 0.474 0.419 0.05 11.53 

3 0.372 0.425 -0.05 -14.27 

4 0.401 0.382 0.02 4.65 

5 0.419 0.419 0.00 0.06 

6 0.355 0.373 -0.02 -5.04 

 

 

 

0.35

0.37

0.39

0.41

0.43

0.45

0.47

0.49

1 2 3 4 5 6

Α
ρ
ιθ

μ
η

τι
κ

ή
 τ

ιμ
ή

 π
α

ρ
α

τή
ρ
η

σ
η

ς

Α/Α Παρατήρησης

Εκτιμηθέν log(b) Καταγεγραμμένο log(b)



 

85 

 

Υγρή περίοδος: 

 

Σχήμα 0-7: Προσαρμογή εκτιμημένων τιμών log(a) στο παρατηρημένο σετ τιμών: Υγρή περίοδος 

Πίνακας 0-11: Παρατηρημένες-εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής log(a): Υγρή περίοδος 

A/A 

Παρατήρησης 
Πραγματική τιμή 

log (a) 
Εκτιμημένη τιμή 

log (a) 
Υπόλοιπα 

(Διαφορά) 
Απόκλιση 

(%) 

1 -5.097 -5.128 0.031 -0.61 

2 -5.046 -4.393 -0.653 12.95 

3 -3.396 -4.030 0.634 -18.67 

4 -3.815 -3.593 -0.223 5.83 

5 -4.046 -4.043 -0.003 0.07 

6 -4.310 -4.523 0.213 -4.95 
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Σχήμα 0-8: Προσαρμογή εκτιμημένων τιμών log(b) στο παρατηρημένο σετ τιμών: Υγρή περίοδος 

Πίνακας 0-12: Παρατηρημένες-εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής log(b): Υγρή περίοδος 

Α/Α 

Παρατήρησης 
Πραγματική τιμή 

log (b) 
Εκτιμημένη τιμή 

log (b) 
Υπόλοιπα 

(Διαφορά) 
Απόκλιση 

(%) 

1 0.50 0.50 0.00 -0.40 

2 0.53 0.49 0.04 7.81 

3 0.43 0.47 -0.04 -9.52 

4 0.44 0.43 0.01 3.20 

5 0.43 0.43 0.00 0.04 

6 0.49 0.50 -0.01 -2.79 

 

Ύστερα από αντικατάσταση των αριθμητικών τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών της 

παλινδρόμησης που αντιστοιχούν στη λεκάνη απορροής του Μουζακίου, στις σχέσεις 4.1 - 4.4 

και 3.31 - 3.34, προκύπτουν οι παρακάτω τιμές των παραμέτρων a και b (Πίνακας 0-13). 
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Πίνακας 0-13: Σύγκριση τιμών παραμέτρων a και b, ξηρής και υγρής περιόδου 

 
Ξηρή π. Υγρή π. 

a b a b 

Σχέσεις Mimikou, 

1982 
1.63 2.07 3.79 1.61 

Σχέσεις από ανάλυση 

παλινδρόμησης 
0.090 2.92 0.011 2.29 

 

Είναι προφανές ότι και στις δύο περιπτώσεις διακρίνεται πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στην 

τιμή της παραμέτρου a, ενώ μικρότερη στην τιμή της παραμέτρου b. Οι παράγοντες οι οποίοι 

πιθανόν να να ευθύνονται για τις αισθητές αυτές αποκλίσεις είναι: α) Η ακρίβεια των 

εκτιμηθέντων μορφοκλιματικών παραμέτρων, αλλά και η εγκυρότητα - αξιοπιστία των 

δεδομένων της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης τα οποία συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο, β) Η 

επιλογή παραμέτρων διαφορετικής φύσεως αλλά και διαφορετικών συνδυασμών 

μορφοκλιματικών παραμέτρων, ως ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι ήδη υπάρχουσες εξισώσεις 

παλινδρόμησης (Mimikou, 1982) εκτιμήθηκαν με γνώμονα τρείς μορφοκλιματικές 

παραμέτρους (A, P, Η) ενώ αυτές που προέκυψαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, 

εκτιμήθηκαν με γνώμονα τέσσσερις μορφοκλιματικές παραμέτρους (A, S, P, CN), γ) Η επιλογή 

της αντιπροσωπευτικότερης εξίσωσης παλινδρόμησης με βάση τη συλλογιστική πορεία που 

παρατέθηκε παραπάνω, δ) Ο περιορισμένος αριθμός παρατηρήσεων (δεδομένων) για την 

διεξαγωγή μίας όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερης ανάλυσης παλινδρόμησης. 

Επιπρόσθετα, παρόλο που οι παράμετροι a και b δεν φαίνεται να έχουν εξ’ορισμού κάποιο 

φυσικό νόημα (Asselman,2000), έρευνες έχουν κατά καιρούς αποδόσει διάφορες επεξηγήσεις 

σε αυτές. Σύμφωνα με τους Peters-Kummerly (1973), Morgan (1995), Syvitski et al. (2000), 

Asselman (1999, 2000), η παράμετρος a αποτελεί δείκτη της διαβρωσιμότητας της λεκάνης 

απoρροής, με τις υψηλές τιμές της να δείχνουν παρουσία ευδιάβρωτων μητρικών εδαφικών 

υλικών στη λεκάνη απορροής. Ο συντελεστής b δε, αντιπροσωπεύει τη μεταφορική και 

διαβρωτική δύναμη ενός ποταμού, σύμφωνα με τους Peters-Kummerly (1973) όπου οι μεγάλες 

τιμές του είναι ενδεικτικές για ποτάμια όπου μικρή η αύξηση της απορροής οδηγεί σε ισχυρή 

αύξηση της στερεοπαροχής του ποταμού.  



 

88 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με το σετ εξισώσεων που προέκυψαν μέσω πολλαπλής γραμμικής 

παλινδόμησης, ο ποταμός Πάμισος στην περιοχή του Μουζακίου, παρουσιάζει αυξημένη 

διαβρωτική δύναμη παρόλο που στα όρια της λεκάνης απορροής δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα 

ευδιάβρωτου υλικού. Αντιθέτως, οι σχέσεις της Mimikou,1982 προσεγγίζουν το συγκεκριμένο 

πλημμυρικό συμβάν λίγο διαφορετικά, από την άποψη ότι υποθέτουν αρκετά μεγαλύτερα 

ποσοστά ευδιάβρωτου υλικού εντός της λεκάνης απορροής, αλλά μικρότερη διαβρωτική 

δύναμη του ποταμού Παμίσου. 

3.4.2 Eπιλογή ιδανικού σετ καταγεγραμμένων τιμών των a και b 

Στο παρακάτω σχήμα παρατίθεται συγκριτικά, η κατανομή των καμπυλών παροχής  - 

στερεοπαροχής που προέκυψαν από επίλυση των ήδη υπάρχοντων σχέσεων (Mimikou,1982), 

για ξηρή και υγρή υδρολογική περίοδο. 

 

Σχήμα 0-9: Σύγκριση καμπυλών παροχής – στερεοπαροχής, ξηρής και υγρής περιόδου (Mimikou, 

1982) 

Με βάση το παραπάνω γράφημα, είναι φανερό ότι η καμπύλη παροχής - στερεοπαροχής που 

αντιστοιχεί στην ξηρή υδρολογική περίοδο, έχει αρκετά μεγαλύτερη καμπυλότητα από αυτήν 

της υγρής. Συνεπώς περιγράφει και πιο απότομη αύξηση της στερεοπαροχής για δεδομένες 

τιμές παροχών. Αντιθέτως, η καμπύλη που αντιστοιχεί σε υγρή υδρολογική περίοδο, 

παρουσιάζει αρκετά μικρότερη κλίση και κατά συνέπεια αυτού αρκετά πιο ήπια μεταβολή της 
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στερεοπαροχής (άρα και του όγκου όγκου των φερτών). Επιπλέον, το εύρος των τιμών που 

καταλαμβάνει αυτή της ξηρής υδρολογικής περιόδου, είναι αρκετά μεγαλύτερο της αντίστοιχης 

της υγρής. Κατά συνέπεια αυτού είναι αρκετά δυσμενέστερη, καθώς για δεδομένη τιμή 

παροχής καταγράφεται πολλαπλάσια τιμή στερεοπαροχής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός του ότι 

την ξηρή περίοδο παρατηρείται αυξημένος όγκος κενών και κατ’επέκταση μειωμένες δυνάμεις 

συνοχής του εδάφους, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερα διαβρώσιμο. 

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι η πλημμύρα στο Μουζάκι χαρακτηρίστηκε από μεγάλους όγκους 

νερού αλλά και τεράστιες ποσότητες φερτών, αποφασίστηκε να αντιπαραβληθούν οι όγκοι 

φερτών της δυσμενέστερης υδρολογικής περιόδου (ξηρής), με χρήση: α) της ήδη ισχύουσας 

σχέσης των παραμέτρων a και b (Mimikou, 1982) και b) των δημιουργηθέντων μέσω 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, σχέσεων των παραμέτρων a και b. Ένα ακόμα 

επιχείρημα που ενισχύει την προαναφερθείσα θεώρηση, είναι ότι ο μήνας τον οποίο έλαβε 

χώρα το εν λόγω επεισόδιο βροχής ήταν Σεπτέμβρης, ο οποίος ανήκει στην ξηρή υδρολογική 

περίοδο του έτους. 

3.4.3 Καμπύλες παροχής – στερεοπαροχής 

Δεδομένης της πληθώρας εξισώσεων, κρίθηκε σκόπιμο προς αποφυγήν παρερμηνεύσεων να 

καθιερωθούν δύο βασικά σενάρια υπολογισμού των φερτών. Ως σενάριο 1 ορίστηκε ο 

υπολογισμός της σχέσης παροχής - στερεοπαροχής με παραμέτρους a και b, τις υπολογισθείσες 

κατά την ξηρή περίοδο από τις σχέσεις της κ. Μιμίκου (Mimikou, 1982) και ως σενάριο 2, ο 

υπολογισμός τη σχέση παροχής - στερεοπαροχής με παραμέτρους a και b, αυτές που 

προέκυψαν μέσω πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για την ξηρή περίοδο, στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής.  

Τελικά, οι σχέσεις προσδιορισμού των καμπυλών παροχής - στερεοπαροχής που προέκυψαν 

για κάθε ένα εκ των δύο σεναρίων, είναι οι παρακάτω: 

𝑄𝑠 = 1.629 ∗ 𝑄2.067  (𝚺𝛆𝛎ά𝛒𝛊𝛐 𝟏) (4.5) 

𝑄𝑠 = 0.0903 ∗ 𝑄2.920  (𝚺𝛆𝛎ά𝛒𝛊𝛐 𝟐) (4.6) 

Στο Σχήμα 0-10 απεικονίζεται η γραφικά η μεταβολή της στερεοπαροχής συναρτήσει της 

παροχής του εν λόγω επεισοδίου βροχής, για κάθε ένα εκ των δύο προαναφερθέντων σεναρίων. 

Επίσης στον Πίνακας 0-14 παραθέτονται οι εκτιμημένοι όγκοι φερτών για κάθε σενάριο 

υπολογισμών. 
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Σχήμα 0-10: Σύκριση καμπυλών παροχής – στερεοπαροχής σεναρίων 1 (υπάρχουσες σχέσεις) και 2 

(νέες υπολογισμένες σχέσεις) 

Πίνακας 0-14: Όγκος φερτών πλημμυρικού επεισοδίου για κάθε σενάριο υπολογισμών 

 Όγκος Φερτών (*106 tn) 

Σενάριο 1 9.18 

Σενάριο 2 82.24 

 

Είναι εμφανές ότι η εκτιμηθείσα σύμφωνα με το σενάριο 2 καμπύλη παροχής - στερεοπαροχής, 

είναι δυσμενέστερη από αυτήν του σεναρίου1 καθώς για δεδομένη τιμή παροχής προκύπτουν 

μεγαλύτερες τιμές στερεοπαροχής και κατ’ επέκταση μεγαλύτερος όγκος φερτών. Το 

παραπάνω επιχείρημα ενισχύεται και από τα δεδομένα του Πίνακας 0-14, όπου φαίνεται το 

σενάριο 2 να εκτιμά αρκετά μεγαλύτερο όγκο φερτών υλών από το σενάριο 1. Επιπρόσθετα, η 

πρώτη καμπύλη είναι πιο απότομη και έχει μεγαλύτερη καμπυλότητα από τη δεύτερη, γεγονός 

το οποίο υποδηλώνει απότομη αύξηση της στερεοπαροχής. Η απότομη αυτή αύξηση έχει 

προέλθει λόγω της ορμητικότητας των νερών του ποταμού Παμίσου και δικαιολογείται 

δεδομένου ότι στο σενάριο 2 παρατηρείται μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου b, μέσω της 

οποίας περιγράφεται η διαβρωτική του δύναμη.  
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Ωστόσο, η αρκετά μεγάλη απόκλιση του όγκου φερτών στα δύο προαναφερθέντα σενάρια, 

οφείλεται στο γεγονός του ότι το σενάριο 1 αδυνατεί να περιγράψει με ικανοποιητική ακρίβεια 

τις συνθήκες στερεοαπορροής του συγκεκριμένου πλημμυρικού επεισοδίου, για τη λεκάνη 

απορροής του Μουζακίου. Αναλυτικότερα, η τιμή της στερεοπαροχής μπορεί να διαφέρει έως 

και δύο τάξεις μεγέθους από αυτήν της παροχής (Ζάρρης & Παναγούλια, 2008). Δεδομένων 

λοιπόν των πρωτοφανών καταστροφών που επήλθαν από το εν λόγω πλημμυρικό επεισόδιο 

και έφοσον η τάξη μεγέθους της εκτιμούμενης στερεοαπορροής, είναι εντός των λογικών βάσει 

βιβλιογραφίας ορίων, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο εκτιμημένος όγκος φερτών 

σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, είναι μία αρκετά καλύτερη προσέγγιση. 

Επιπρόσθετα, παρακάτω απεικονίζεται συγκριτικά, η μορφή του στερεοπλημμυρογραφήματος 

και του πλημμυρογραφήματος του σεναρίου 2 για το εν λόγω επεισοδίου βροχής. 

 

Σχήμα 0-11: Συγκριτική απεικόνιση πλημμυρογραφήματος και στερεοπλημμυρογραφήματος, 

σεναρίου 2 
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Σε γενικότερα πλαίσια, η συνολική μορφή του στερεοπλημμυρογραφήματος έχει αρκετά 

μεγάλη ομοιότητα με αυτή του αντίστοιχου πλημμυρογραφήματος, με τις εξής όμως διαφορές: 

α) Oι τιμές της στερεοπαροχής είναι περίπου μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες της παροχής (καθώς 1 m3/s αντιστοιχεί σε 103 kg/s), β) Ο ανοδικός καθώς και ο 

καθοδικός κλάδος του στερεοπλημμυρογρφήματος είναι πιο απότομοι από τους αντίστοιχους 

του πλημμυρογραφήματος, το οποίο υποδεικνύει πολύ απότομη μεταβολή (εναπόθεση και 

απομάκρυνση) των φερτών με την πάροδο του χρόνου, γ) Η καμπύλη του 

στερεοπλημμυρογραφήματος φαίνεται να εμφανίζει χρονική υστέρηση περίπου 3h, από την 

αντίστοιχη του πλημμυρογραφήματος, το οποίο ίσως οφείλεται στη μειωμένη διαθεσιμότητα 

διαβρωμένων υλικών στην εν λόγω λεκάνη απορροής, δ) Η απότομη μείωση της έντασης της 

βροχής μεταξύ πρώτης και δεύτερης πλημμυρικής αιχμής (όπου παρατηρειται μία μικρή 

ύφεση), επιφέρει αρκετά μεγαλύτερη μείωση στη συγκέντρωση των φερτών απ’ ότι μείωση της 

απορροής του ποταμού. Τέλος, η στερεοπαροχή αιχμής φαίνεται να ανέρχεται στα 8.03*106 

kg/s σε χρονικό διάστημα 24.30 h από την έναρξη της πλημμύρας, όπως δηλαδή και η παροχή 

αιχμής. 

Συμπερασματικά, η μορφή του στερεοπλημμυρογραφήματος δικαιολογεί σε κάθε περίπτωση 

την χρονική κατανομή των φερτών εντός του ποταμού Παμίσου του υπο συζήτηση 

πλημμυρικού επεισοδίου. Είναι επίσης εμφανές ότι η στερεοαπορροή είναι αρκετά ευαίσθητη 

στις μεταβολές των τιμών της απορροής, κάτι το οποίο δικαιολογείται από την αρκετά υψηλή 

τιμή της παραμέτρου b. Τέλος, ο χρονική υστέρηση μεταξύ πλημμυρογραφήματος και στερεο- 

πλημμυρογραφήματος, υποδεικνύει ότι χρειάστηκε χρονικό διάστημα περίπου 3 h προκειμένου 

να ξεκίνησει να γίνεται αισθητή η στερεομεταφορά. Η προαναφερθείσα παρατήρηση 

δικαιολογεί εν μέρει την χαμηλή τιμή της παραμέτρου a, που αποτελεί μέτρο της ευκολίας 

διάβρωσης της λεκάνης απορροής. 
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3.4.4 Ανάλυση ευαισθησίας 

Παρακάτω παραθέτονται, σε πινακοποιημένη μορφή αλλά και σε γράφημα, τα ποσοστά 

μεταβολής της στερεοπαροχής, για δεδομένα ποσοστά μεταβολής των παραμέτρων a και b. 

Πίνακας 0-15: Αριθμητικές τιμές παραμέτρων a και b σεναρίου 2, για δεδομένα ποσοστά μεταβολής 

της στερεοπαροχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 0-12: Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων a και b 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5% 10% 25% 30% 40% 50%

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 Μ
ετ

α
β

ο
λ
ή

ς 
Q

s
(%

)

Ποσοστό Μεταβολής Παραμέτρου (%)

a b

Ποσοστό 

Μεταβολής a,b 

Ποσοστό Μεταβολής Qs 

a b 

0 0.00 0.00 

5% 4.76 54.04 

10% 9.09 78.88 

25% 20.00 97.95 

30% 23.08 99.06 

40% 28.57 99.80 

50% 33.33 99.96 



 

94 

 

Με βάση τα διακύμανση των τιμών της στερεοπαροχής για τα παραπάνω ποσοστά μεταβολής 

των παραμέτρων a και b, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η προσάυξηση των τιμών της παραμέτρου 

a, επιφέρει μια σχεδόν γραμμική μεταβολή της στερεοπαροχής, ενώ η προσαύξηση των τιμών 

της παραμέτρου b, μία σχεδόν παραβολική μεταβολή της στερεοπαροχής. Εξάλλου, είναι 

προφανές από το Σχήμα 0-12, ότι για δεδομένο ποσοστό μεταβολής, τόσο της παραμέτρου  a 

όσο και της b, αντιστοιχεί μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής της στερεοπαροχής λόγω 

μεταβολής της τιμής της παραμέτρου b, απ’ότι της a. Η προαναφερθείσα παρατήρηση 

υποδηλώνει ότι η στερεοπαροχή είναι περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της παραμέτρου 

b και κατά συνέπεια αυτού, η παράμετρος b έχει μεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς στον 

καθορισμό της τελικής τιμής της στερεοπαροχής συγκριτικά με την παράμετρο a. 
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4 Συμπεράσματα - Μελλοντική Έρευνα 

4.1 Συμπεράσματα 

H παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υδρολογική ανάλυση - προσομοίωση του 

επεισοδίου βροχής μεταξύ 17/09/20 και 19/09/20 στην περιοχή Μουζάκι Καρδίτσας καθώς και 

την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου των φερτών υλών. Τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν συνοψίζονται παρακάτω ως εξής: 

• Το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχής χαρακτηρίστηκε από υψηλά ποσά βροχής (274.4 

mm), μεγάλη διάρκεια (~40 h) αλλά και πρωτοφανή περίοδο επαναφοράς (~950 yr). 

Εκτός αυτού, μεγάλο μέρος της διάρκειας της χαρακτηρίστηκε από υψηλές εντάσεις      

(i≥7.5 mm/h), το οποίο συνεπάγεται διεθνώς, με συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Όλα 

τα προαναφερθέντα αποτελούν αποδείξεις της σφοδρότητας του εν λόγω επεισοδίου 

βροχής. 

• H ακριβέστερη προσέγγιση συνθετικού ΜΥΓ στο παρατηρημένο ΜΥΓ 1h, επετεύχθη 

μέσω του τροποποιημένου συνθετικού ΜΥΓ του Snyder. Ωστόσο, δεδομένης της 

γενικότερης ανεπαρκούς προσέγγισης των συνθετικών ΜΥΓ στο παρατηρημένο, 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι το τελευταίο, πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα σημερινά 

υδρολογικά δεδομένα και τις ισχύουσες καλύψεις και χρήσεις γης. Παρόλα αυτά, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το αρχικό παρατηρημένο ΜΥΓ στην υδρολογική 

προσομοίωση, εξ’αιτίας της ασυνέπειας των υπολοίπων συνθετικών ΜΥΓ μεταξύ τους, 

και δεδομένης της ισχύος του υπάρχοντος μέχρι αναθεώρησής του. 

• Στο εκτιμώμενο πλημμυρογράφημα του εν λόγω επεισοδίου βροχής παρατηρήθηκαν 

δύο αιχμές, με διαφορά εμφάνισης τριών ωρών, με τη δεύτερη να είναι μεγαλύτερη από 

την πρώτη και κατά συνέπεια να αποτελεί την παροχή αιχμής (529.90 m3/s). Τέλος, με 

βάση την αρκετά μεγάλη παροχή αιχμής αλλά και τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο 

απορροής (17.97 hm3), που παρατηρήθηκαν στο εν λόγω χρονικό διάστημα, μπορεί να 

εξηγηθεί η σφοδρότητα του εν λόγω πλημμυρικού επεισοδίου. 

• Η έκταση της λεκάνης απορροής (A), η μέση ετήσια βροχόπτωση (P), ο μέσος 

σταθμισμένος αριθμός καμπύλης απορροής (CN) και η μέση ποσοστιαία κλίση του 

αναγλύφου (S) αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικά χαρακτηριστικά των μοντέλων 

παλινδρόμησης, ενώ, προέκυψε ότι τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή της μέσης 

τιμής της παραμέτρου a όσο και της b, έχει ο αριθμός καμπύλης απορροής (CN) . 
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• Οι εκτιμηθείσες μέσω πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, σχέσεις των παραμέτρων 

a και b για την ξηρή περίοδο, παρουσίαζαν σχετικά χαμηλές τιμές συντελεστή 

συσχέτισης (R2=0.42 για το a και R2=0.38 για το b), το οποίο αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό στην έλλειψη παρατηρήσεων αλλά και στην ποιότητα των δεδομένων βάσει των 

οποίων διεξήχθη η ανάλυση παλινδρόμησης. 

• Οι συνθήκες στερεοαπορροής εντός υδατορεμάτων φυσικής κοίτης είναι 

δυσμενέστερες κατά την ξηρή υδρολογική περίοδο του έτους (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) 

συγκριτικά με την υγρή (Οκτώβριος - Μαιος) καθώς παρατηρείται αυξημένη εδαφική 

διάβρωση η οποία οφείλεται στην έλλειψη δυνάμεων συνοχής του εδάφους λόγω των 

συνθηκών ξηρασίας. 

• H χρήση των εξισώσεων του σεναρίου 1 επέφερε μικρότερο όγκο φερτών από το 

σενάριο 2 και αποτελεί προφανώς το ευμενέστερο εκ των δύο σεναρίων. Παρόλα αυτά, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμένος όγκος είναι εντός των λογικών βάσει βιβλιογραφίας 

ορίων (Ζάρρης & Παναγούλια, 2008) και δεδομένης της σφοδρότητας του 

πρωτοφανούς αυτού πλημμυρικού επεισοδίου, θεωρήθηκε αποδεκτή και 

αντιπροσωπευτικότερη η τιμή του όγκου του δεύτερου σεναρίου (𝑉 = 82.24 ∗ 106 𝑡𝑛). 

• Η χαμηλή τιμή της παραμέτρου a (a=0.0903) του αντιπροσωπευτικότερου σεναρίου 

(σενάριο 2), υποδηλώνει χαμηλή διαθεσιμότητα ευδιάβρωτου μητρικού εδαφικού 

υλικού στα όρια της παρούσας λεκάνης απορροής, αλλά η αρκετά μεγάλη τιμή της 

παραμέτρου b (b=2.920) υποδηλώνει αρκετά μεγάλη διαβρωτική δύναμη του ποταμού 

Παμίσου. 

• Η ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων a και b, έδειξε ότι η παράμετρος της 

στερεοπαροχής και κατά συνέπεια του εκτιμώμενου όγκου φερτών επηρεάζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από την παράμετρο b συγκριτικά με την παράμετρο a. Συνεπώς, 

καθοριστικότερη παράμετρος στη διαδικασία εκτίμησης των φερτών, μέσω της 

προαναφερθείσας εμπειρικής μεθοδολογίας, ορίσθηκε η b. 
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4.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι παρακάτω προτάσεις διατυπώνονται με βάση τις δυσκολίες - περιορισμούς που 

αντιμετωπίστηκαν στην εύρεση και στην επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων αλλά και 

τις αβεβαιότητες που διαπιστώθηκε ότι εγκυμονούν διάφορες μέθοδοι - τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν. Απώτερος σκοπός δε, είναι να αποτελέσουν αφορμή για τη βελτίωση - 

εξέλιξη της επιστήμης της υδρολογίας. 

• Θα ήταν θεμιτό τόσο τα βροχομετρικά όσο και τα υδρομετρικά δεδομένα  της Ελλάδος, 

να είναι ελέυθερα προς αξιοποίηση για κάθε ενδιαφερόμενο (Open source data) 

ανεξαρτήτως του εποπτικού φορέα τους,σε ικανοποιητική χρονική κλίμακα (μισαώρου 

ή και μικρότερης χρονικής διακριτοποίησης), με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις 

παρατηρήσεων και αν είναι δυνατόν, να διαθέτονται σε ψηφιακή μορφή καθώς είναι 

ευκολότερα αξιοποιήσιμα. Κατά συνέπεια αυτού, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί αρχικά 

το πλήθος καθώς και να ξεκινήσει μία προσπάθεια εξασφάλισης όσο το δυνατόν 

καλύτερης λειτουργίας των βροχομέτρων και των υδρομέτρων παρέχοντας τους 

αξιόπιστο εξοπλισμό και συντήρηση ανα τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Προτείνεται η επικαιροποίηση του ΜΥΓ της λεκάνης απορροής του Μουζακίου 

σύμφωνα με τις τωρινές χρήσεις γης, παρόλο που η εν λόγω λεκάνη θεωρείται δασική. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επικαιροποιημένο ΜΥΓ, θα εμφανίζει μικρότερη αιχμή 

δεδομένης της αστικοποίησης αλλά και της μεταβολής των χρήσεων γης της περιοχής 

μελέτης τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, θα ήταν σκόπιμο να καταρτιστούν 

επικαιροποιημένες καμπύλες στάθμης - παροχής σε περισσότερα σημεία ελέγχου της 

λεκάνης απορροής, το οποίο εν μέρει συμπεριλαμβάνεται και στα πλαίσια της πρώτης 

πρότασης. 

• Μία αντιπροσωπευτικότερη - αναλυτικότερη εκδοχή εκτίμησης του 

πλημμυρογραφήματος του συγκεκριμένου επεισοδίου βροχής, θα ήταν η θεώρηση ημι-

κατανεμημένου υδρολογικού μοντέλου αλλά και η εφαρμογή διοδεύσεων της ροής από 

τους συμβάλλοντες κλάδους του υδρογραφικού δικτύου στο κύριο υδατόρεμα καθώς 

και του κύριου υδατορέματος στην έξοδο της λεκάνης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να 

επιλεχθεί διαφορετικός τρόπος περιγραφής της βασικής απορροής (π.χ. με τη μέθοδο 

του γραμμικού ταμιευτήρα) που αποτελεί μία αρκετά αναγνωρισμένη και αποδεκτή 

μέθοδο. Συν τοις άλλοις, εφόσον πρόκειται για δασική λεκάνη απορροής, θα 

μπορούσαν να ληφθούν υπόψιν κατάλληλα πρότυπα/μηχανισμοί εξατμισοδιαπνοής, 

παρεμπόδισης και κατακράτησης των όμβριων υδάτων. Όλες οι προαναφερθείσες 
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προτάσεις τροποποιήσεων των παραπάνω συνιστωσών ίσως παρείχαν μια καλύτερη 

εικόνα μεταβολής της απορροής κατά τη διάρκεια του εν λόγω επεισοδίου βροχής. 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε τόσο η διερεύνηση διαφορετικού αριθμού ανεξάρτητων 

μεταβλητών της παλινδρόμησης όσο και η δοκιμή διαφορετικών μορφοκλιματικών 

παραμέτρων ως ανεξάρτητων μεταβλητών, όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων 

a και b. Κύριο στόχο της προαναφερθείσας εναλλακτικής θα αποτελούσε η εξαγωγή 

ορισμένων συμπερασμάτων για το ποιοί συνδυασμοί μορφοκλιματικών παραμέτρων 

αποφέρουν τα αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσματα εκτίμησης της στερεοπαροχής. 

Επιπρόσθετα, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η δοκιμή διαφορετικών - μη γραμμικών 

μοντέλων παλινδρόμησης για την εκτίμηση των παραμέτρων a και b και η σύγκριση 

τους με τα αντίστοιχα γραμμικά. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πρόταση προς διερεύνηση, 

θα αποτελούσε ωστόσο μία προσπάθεια βελτιστοποίησης των παραμέτρων a και b με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται κατά το βέλτιστο δυνατό ο όγκος των φερτών 

εντός της κοίτης υδατορεμάτων. Άμεση απόρροια αυτού, θα αποτελούσε η παρέμβαση 

στην εν λόγω περιοχή μέσω τεχνικών έργων παροχέτευσης των υδάτων, αναχωμάτων, 

διευθετήσεων των ρεμάτων, εκτροπών με αποτέλεσμα να ελαχιστοποηθεί η πόσοτητα 

των φερτών και  συνάμα ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. 

• Θα ήταν θεμιτό αφενός να γίνει μια προσπάθεια εντατικοποίησης των 

στερεουδρομετρήσεων στην Ελλάδα, αφετέρου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν 

καλύτερη ποιότητα στερεουδρομετρικών δεδομένων και σε ικανοποιητική χρονική 

κλίμακα. Το παραπάνω εγχείρημα θα αποτελούσε σίγουρα τη βάση για την εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων όσον αφορά την εκτίμηση του όγκου των εναποθετιμένων 

φερτών υλών σε αρκετούς ποταμούς της Ελλάδας. 
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Παράρτημα 

Πίνακας Π 1: Προσδιορισμός του CNΙΙ βάσει των χρήσεων γης και του υδρολογικού εδαφικού τύπου 

Κωδ. Corine Χρήση γης 

Εδαφικός τύπος κατά SCS 

A B C D 

111 Συνεχής αστικός ιστός 89 92 94 95 

112 Ασυνεχής αστικός ιστός 77 85 90 92 

121 Βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα 81 88 91 93 

122 Οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο και σχετικές εκτάσεις 98 98 98 98 

123 Λιμάνια 98 98 98 98 

124 Αεροδρόμια 89 92 94 95 

131 Περιοχές εξόρυξης 0 80 87 93 

132 Χωματερές 0 80 87 93 

133 Εργοτάξια 77 86 91 94 

141 Αστικό πράσινο 68 79 86 89 

142 Αθλητικές εγκαταστάσεις – αναψυχή 49 69 79 84 

211 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 63 74 82 85 

212 Μόνιμα αρδευόμενη γη 55 69 78 83 

221 Αμπελώνες 70 79 84 88 

222 Οπωρώνες 43 65 76 82 

223 Ελαιώνες 43 65 76 82 

231 Λιβάδια 0 62 74 85 

241 Μόνιμες καλλιέργειες (ετήσιες) 32 58 72 79 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας-διάσπαρτα κτίρια 55 69 78 83 

243 Κυρίως γεωργική γη με σημαντικές φυσικές εκτάσεις 43 65 76 82 

244 Αγρο-δασικές εκτάσεις 43 65 76 82 

311 Δάση πλατυφύλλων 36 60 73 79 

312 Δάση Κωνοφώρων 36 60 73 79 

313 Μικτό Δάσος 35 56 70 77 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 39 61 74 80 

322 Βαλτότοποι 0 58 73 80 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 0 51 63 70 

324 Μεταβατικές δασώδεις/θαμνώδεις εκτάσεις 0 51 63 70 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 55 72 81 86 

332 Γυμνοί βράχοι 55 72 81 86 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 55 72 81 86 

334 Καμένες εκτάσεις 55 72 81 86 

411 Εσωτερικοί βάλτοι 0 35 47 55 

421 Αλυκές 55 72 81 86 

512 Υδάτινα σώματα 100 100 100 100 
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Πίνακας Π 2: Ποσοστά βασικών ορυκτών για κάθε κατηγορία υφής εδάφους 

Yφή Εδάφους (Ελλ.) Yφή Εδάφους (Αγγλ.) % Άμμος % Ιλύς % Άργιλος 

Αργιλώδες Clay 0-45 0-40 40-100 

Ιλυώδες Silt 0-20 80-100 0-12 

Αμμώδες Sand 85-100 0-15 0-10 

Πηλώδες Loam 23-52 27-50 7-27 

Πηλλοαμμώδες Loamy Sand 70-85 0-30 0-15 

Αμμοπηλώδες Sandy Loam 43-85 0-50 0-20 

Ιλυοαμμοαργιλοπηλώδες Sandy Clay Loam 45-80 0-27 20-35 

Ιλυοπηλώδες Silt Loam 0-50 50-100 0-27 

Αμμοαργιλοπηλώδες Silty Clay Loam 0-20 40-71 27-40 

Αργιλοπηλώδες Clay Loam 20-45 17-52 27-40 

Αμμοαργιλώδες Sandy Clay 45-65 0-20 35-55 

Ιλυοαργιλώδες Silty Clay 70-88 0-30 10-14 

Πίνακας Π 3: Αντιστοιχία υφών εδάφους με υδρολογικές εδαφικές ομάδες 

Κατηγορία (Ελλ.) Κατηγορία (Αγγλ.) Υδρολογική Εδαφική Ομάδα 

Aμμώδες, 

Πηλλοαμμώδες, 

Αμμοπηλώδες 

Sand, Loamy Sand, 

Sandy Loam 
A 

Πηλώδες, Ιλυοπηλώδες, 

Ιλυώδες  

Loam, Silt Loam, 

Silt 
B 

Ιλυοαμμοαργιλοπηλώδες Sandy Clay Loam C 

Αργιλοπηλώδες, 

Αμμοαργιλοπηλώδες, 

Αμμοαργιλώδες, 

Ιλυοαργιλώδες, 

Αργιλώδες 

Clay Loam, Silty 

Clay Loam, Sandy 

Clay, Silty Clay, 

Clay 

D 

 


