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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Στην παρούσα ενότητα εργασίας µελετώνται επεισόδια έντονης βροχόπτωσης, στις περιοχές
των λεκανών του ποταµού Νέδοντα και του ποταµού Λούσιου στην Πελοπόννησο καθώς επίσης
και της λεκάνης του Σαραντοποτάµου και του ρέµατος Χαλανδρίου στην Αττική (Σχήµα 1).

Σχήµα 1. Οι περιοχές µελέτης στην Πελοπόννησο και την Αττική, για τα επεισόδια έντονης
βροχόπτωσης του 2013. Με γαλάζιες και µπλε σφαίρες απεικονίζονται οι µετεωρολογικοί και
υδροµετρικοί σταθµοί, αντίστοιχα.

Συνολικά επελέγησαν δέκα (10) επεισόδια έντονης βροχόπτωσης, πέντε για την κάθε περιοχή
µελέτης:
• τα επεισόδια 21/12/2011
10/02/2012, 15/01/2013 –
Πελοποννήσου και
• τα επεισόδια 21/12/2011
30/01/2013, 13/02/2013 –
Αττικής

– 25/12/2011, 05/01/2012 – 08/01/2012, 06/02/2012 –
20/01/2013 και 24/01/2013 – 01/02/2013 στην περιοχή της
– 25/12/2011, 29/12/2012 – 02/01/2013, 24/01/2013 –
26/02/2013 και 11/11/2013 – 12/11/2013 στην περιοχή της

Στο παρόν δεύτερο τµήµα του παραδοτέου Π 4.2 όλα τα επεισόδια µελετώνται
ντετερµινιστικά. Η πρόγνωση γίνεται µέσω µιας αλυσίδας αριθµητικών µοντέλων πρόγνωσης
καιρού στα οποία εφαρµόζονται επάλληλα χωρικά πλέγµατα, τα οποία εντάσσονται διαδοχικά το
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ένα εντός του άλλου. Στην βάση της αλυσίδας βρίσκεται το µοντέλο παγκόσµιας κλίµακας GFS
(Global Forecast System) του National Centers for Environmental Prediction-NCEP/ΝΟΑΑ των
ΗΠΑ για την µεσοπρόθεσµη πρόγνωση καιρού (οριζόντιο πλέγµα 1 µοίρας, χρονικό βήµα 6
ωρών) στην οποία βασίζονται οι έποµενες εφαρµογές του αριθµητικού µοντέλου καιρού µέσης
κλίµακας (περιοχικό µοντέλο) WRF (έκδοση ARW, Advanced Research WRF), µε διαδοχικά
πλέγµατα οριζόντιας χωρικής αναλύσεως ~18, ~6 και ~2 km. Σύντοµη περιγραφή του WRF
δίδεται στο 1ο τµήµα του Παραδοτέου 4.2 και δεν θα επαναληφθεί εδώ. Η παραµετροποίηση που
χρησιµοποιήθηκε στις προσοµοιώσεις µε το µοντέλο WRF παρουσιάζονται στην επόµενη
ενότητα. Οι λεπτοµέρειες των υπολογιστικών πλεγµάτων και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στην ενότητα 3.

2. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
2.1 Ρυθµίσεις προσοµοιώσεων του WRF
Για τις προσοµοιώσεις των επεισοδίων µε το αριθµητικό µοντέλο καιρού WRF ορίσθηκαν
τρία πλέγµατα µε οριζόντια ανάλυση 18, 6 και 2 km αντίστοιχα, µε το εξωτερικό και πρώτο
εσωτερικό πλέγµα να διατηρείται το ίδιο, ενώ το ενδότερο εσωτερικό πλέγµα να διαφέρει κατά
περίπτωση. Τα κυριότερα σχήµατα παραµετροποίησης, τα οποία επελέγησαν για τις
προσοµοιώσεις, καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά του αριθµητικού µοντέλου
εµφανίζονται στον Πίνακα 1. Παράλληλα, οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν
χρησιµοποιώντας την τεχνική µονόδροµης εµφωλεύσεως (one-way nesting).
Για τις αρχικές και οριακές συνθήκες των προσοµοιώσεων, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα
FNL (Final Operational Global Analyses) των Εθνικών Κέντρων Περιβαλλοντολογικής
Πρόγνωσης (NCEP / National Centers for Environmental Prediction) των Η.Π.Α., τα οποία
παρέχονται σε χωρική ανάλυση µίας µοίρας και χρονικού βήµατος 6 ωρών. Τα δεδοµένα αυτά,
προέρχονται από Παγκόσµιο Σύστηµα Αφοµοίωσης (GDAS, Global Data Assimilation System),
στο οποίο συλλέγονται διαρκώς δεδοµένα παρατηρήσεων µέσω του Παγκόσµιου
Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος (GTS, Global Telecommunications System) και άλλων πηγαίων
µέσων. Τα δεδοµένα αναλύσεων περιλαµβάνουν µετεωρολογικές παραµέτρους στην επιφάνεια
καθώς επίσης και σε 26 βασικά ατµοσφαιρικά επίπεδα από τα 1000 mb έως τα 10 mb, στην
κωδικοποίηση GRIB2.
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Πίνακας 1. Κυριότερα σχήµατα παραµετροποίησης και βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου
Έκδοση
Πλέγµατα

WRF – ARW version 3.4
3

(Domains)

Κατακόρυφα επίπεδα

35

(Vertical Levels)

Σχήµα Μικροφυσικής
(Microphysical Scheme)

Σχήµα Ακτινοβολίας

WSM3
WRF Single Momentum 3
RRTM / Dudhia Scheme

Hong, Dudhia and Chen (2004)

Kain - Fritsch

Kain (2004)

Dudhia (1989)

(Radiation Scheme)

Σχήµα Κατακόρυφης
Ανάπτυξης
(Cumulus Parameterization)

Σχήµα Επιφανειακού
Στρώµατος

Monin – Obukhov Scheme

(Surface Layer Option)

Σχήµα Εδάφους
(Land Surface Scheme)

Σχήµα Πλανητικού Οριακού
Στρώµατος

Unified Noah Land Surface
Model
Mellor – Yamada – Janjic TKE
(ETA) Scheme

(Planetary Boundary Layer Option)

2.2 Μεθοδολογία
Η πρόγνωση καιρού βασίζεται στη χρήση αριθµητικών µοντέλων πρόγνωσης, τα οποία
επιλύουν οι µη-γραµµικές µερικές διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν και προβλέπουν τις
ατµοσφαιρικές διεργασίες. Στη συγκεκριµένη ενότητα για κάθε επιλεγµένο επεισόδιο
πραγµατοποιείται µόνο µία "ντετερµινιστική" πρόγνωση, έτσι ώστε οι προκύπτουσες ωριαίες
τιµές βροχόπτωσης να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια στις αντίστοιχες "ντετερµινιστικές"
υδρολογικές προσοµοιώσεις/προγνώσεις απορροής, και εν συνεχεία στάθµης, εφ’ όσον υπάρχει
επαρκής πληροφορία για την γεωµορφολογία (γεωµετρία, κλήση και τραχύτητα) του αγωγού
(ποταµού, ρέµατος).
Το µετεωρολογικό µοντέλο πρόγνωσης καιρού ρυθµίστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα
παραγώµενα αρχεία των προσοµοιώσεων να δίνουν ωριαίες τιµές της κάθε µετεωρολογικής
παραµέτρου, για τα προαναφερόµενα χρονικά διαστήµατα (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Πληροφορίες χρονικής κάλυψης των αριθµητικών προσοµοιώσεων του WRF.
Περιοχή Μελέτης

Επεισόδιο

Περίοδος προσοµοιώσεων

Πελοπόννησος
(Λεκάνες Νέδοντα και
Λούσιου)

24/01/2013 – 01/02/2013
15/01/2013 – 20/01/2013
06/02/2012 – 10/02/2012
05/01/2012 – 08/01/2012
21/12/2011 – 25/12/2011

24/01/2013 0000 UTC – 27/01/2013 0000 UTC
15/01/2013 0000 UTC – 20/01/2013 0000 UTC
05/02/2012 0000 UTC – 09/02/2012 0000 UTC
05/01/2012 0000 UTC – 08/01/2012 0000 UTC
20/01/2011 0000 UTC – 24/01/2011 0000 UTC

Αττική
(Λεκάνη Σαρανταποτάµου
και Ρέµατος Χαλανδρίου)

11/11/2013 – 12/11/2013
13/02/2013 – 26/02/2013
24/01/2013 – 30/01/2013
29/12/2012 – 02/01/2013
21/12/2011 – 25/12/2011

10/11/2013 0000 UTC – 12/11/2013 1200 UTC
20/02/2013 0000 UTC – 22/02/2013 1200 UTC
24/01/2013 0000 UTC – 27/01/2013 0000 UTC
29/12/2012 0000 UTC – 01/01/2013 0000 UTC
20/01/2011 0000 UTC – 24/01/2011 0000 UTC

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Περιοχή Πελοποννήσου
Για τις λεκάνες του Νέδοντα και του Λούσιου, προσοµοιώθηκαν τα επεισόδια τα
επεισόδια 21/12/2011 – 25/12/2011, 05/01/2012 – 08/01/2012, 06/02/2012 – 10/02/2012,
15/01/2013 – 20/01/2013 και 24/01/2013 – 01/02/2013. Για τις προσοµοιώσεις
χρησιµοποιήθηκαν τα πλέγµατα που εµφανίζονται στο Σχήµα 2α µε το ενδότερο πλέγµα να
καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της Πελοποννήσου (Σχήµα 2β).
Αναλυτικά:
•

•

•

το πλέγµα 1, αποτελείται από 184 x 129 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 23736 σηµεία), µε
οριζόντια χωρική ανάλυση 18 km. Το πλέγµα καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της
Ευρώπης, των ακτών της Βόρειας Αφρικής, καθώς επίσης και το µεγαλύτερο τµήµα της
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (Σχήµα 2α),
το πλέγµα 2, αποτελείται από 174 x 147 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 25578 σηµεία), µε
οριζόντια χωρική ανάλυση 6 km. Το πλέγµα καλύπτει τον Ελλαδικό χώρο και τις ακτές
της ∆υτικής Τουρκίας, όπως απεικονίζεται στο µεγάλο τετράγωνο µε ετικέτα d02 του
Σχήµατος 2α και
το πλέγµα 3, όπου αποτελείται από 120 x 108 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 12960 σηµεία),
µε οριζόντια χωρική ανάλυση 2 km, όπου καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της
Πελοποννήσου, καθώς επίσης οριακά τα νησιά των Κυθήρων και της Ζακύνθου. Οι
θέσεις των τριών πλεγµάτων παρουσιάζεται στο Σχήµα 2α, ενώ ολόκληρο το πλέγµα
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καθώς επίσης και η τοπογραφία του όπως εκείνη υπολογίζεται από το µοντέλο,
εµφανίζεται στο Σχήµα 2β.

(α)

(β)

Σχήµα 2. (α) Απεικόνιση των επιλεγµένων τριών πλεγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις διαδοχικές
προσοµοιώσεις του επεισοδίου ισχυρής βροχόπτωσης στην Πελοπόννησο από το αριθµητικό µοντέλο
καιρού WRF, (β) το ενδότερο εσωτερικό πλέγµα 3, µε την τοπογραφία της περιοχής, όπως υπολογίζεται
από το µοντέλο WRF.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσµατα για το επεισόδιο 2 του Πίνακα 2,
κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκε σηµαντικό ύψος βροχής στην λεκάνη του Νέδοντα.
Σύµφωνα µε τις καταγραφές των αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών (ΑΜΣ) στην περιοχή
µελέτης, τα συνολικά ύψη βροχής για το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα, κυµαίνονται από
262.9 mm στη θέση λατοµείο Μπάκα έως 272.7 mm στη θέση Αλαγονία, µε τα µεγαλύτερα ύψη
ηµερήσιας βροχόπτωσης να καταγράφονται στις 18/01/2013 (Σχήµα 3β – Αλαγονία,
(περισσότερες πληροφορίες για τις χρονοσειρές των καταγραφών του επεισοδίου στο σύνδεσµο
http://deucalionproject.gr/events/nedondas/event_N1_2013a.htm).
Η προσοµοίωση του µοντέλου αποτύπωσε τα µεγάλα ύψη βροχόπτωσης στην περιοχή,
ιδιαιτέρως δε στους ορεινούς όγκους, όπου το αθροιστικό ύψος για τη συνολική διάρκεια του
επεισοδίου ξεπέρασε τα 300 mm, όπως διακρίνεται στο Σχήµα 3α. Στο ίδιο σχήµα,
παρουσιάζεται και η χρονική µεταβολή του (µέσου) ύψους βροχόπτωσης (βήµα µιας ώρας) σε
µια περιοχή που περιλαµβάνει την υπολεκάνη του Καρβελιώτη καθώς και τους
προαναφερθέντες µετεωρολογικούς σταθµούς (Σχήµα 3γ).
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(α)

(β)

(δ)

Σχήµα 3. (α) Αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή της Πελοποννήσου (χωρική κατανοµή) για
την περίοδο 16/01/2013 0000 UTC – 19/01/2013 0900 UTC, χρονική µεταβολή του ύψους βροχόπτωσης
(β) στη θέση του ΑΜΣ της Αλαγονίας (γαλάζια γραµµή - και παροχής - µπλε γραµµή) (γ) σε µια περιοχή
που καλύπτει την υπολεκάνη του Καρβελιώτη, βάσει της προσοµοίωσης του µοντέλου πρόγνωσης για
την ίδια περίοδο και (δ) υπέρθεση των υετογραφηµάτων από τις µετρήσεις και την πρόγνωση.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, φαίνεται πως το µοντέλο πρόγνωσης προσοµοιώνει
αρκετά ικανοποιητικά το επεισόδιο, κυρίως ως προς τη διάρκεια και το συνολικό ύψος
βροχόπτωσης, ωστόσο τοπικά φαίνεται να υποεκτιµά το πρώτο µέγιστο στην αρχή του
επεισοδίου. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης του ύψους βροχόπτωσης µε βήµα µιας ώρας,
σε κάθε σηµείο του ενδότερου πλέγµατος 3, στη συνέχεια χρησιµοποιούνται ως τιµές εισόδου
στο µοντέλο υδρολογικής προσοµοίωσης. Έτσι λοιπόν, για κάθε προσοµοίωση δηµιουργείται
8

(γ)

ένα αρχείο σε µορφή .txt, ώστε να µπορεί να επεξεργαστεί εύκολα από οποιοδήποτε λογισµικό ή
πρόγραµµα επεξεργασίας δεδοµένων, το οποίο αποτελείται από 12960 γραµµές (120 x 108
σηµεία του πλέγµατος 3) και n-στήλες, όπου n ο αριθµός των ωρών από την πρώτη ώρα της
προσοµοίωσης έως την τελευταία. Ένα παράδειγµα παρουσίασης των αποτελεσµάτων δίνεται
ενδεικτικά στο Σχήµα 5.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντίστοιχοι χάρτες για τα υπόλοιπα επεισόδια τα οποία
προσοµοιώθηκαν στην περιοχή της Πελοποννήσου (Σχήµα 4)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήµα 4. Αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή της Πελοποννήσου για όλη τη διάρκεια των
επεισοδίων (α) 24/01/2013 – 01/02/2013, (β) 06/02/2012 – 10/02/2012, (γ) 05/01/2012 – 08/01/2012 και
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(δ) 21/12/2011 – 25/12/2011 όπως παράχθηκε από τις αντίστοιχες ντετερµινιστικές προσοµοιώσεις του
αριθµητικoύ µοντέλου πρόγνωσης WRF.

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης στην περιοχή της λεκάνης του Νέδοντα για τα επεισόδια που
παρουσιάζονται στο Σχήµα 4, βάσει των µετρήσεων των ΑΜΣ, κυµάνθηκαν ως εξής:
α. 140 – 145 mm (http://deucalionproject.gr/events/nedondas/event_N1_2013b.htm)
β. 125 – 155 mm (http://deucalionproject.gr/events/nedondas/event_N2_2012.htm)
γ. 135 – 160 mm (http://deucalionproject.gr/events/nedondas/event_N1_2012.htm)
δ. 103 – 107 mm (http://deucalionproject.gr/events/nedondas/event_N12_2011.htm)
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ικανοποιητική προσοµοίωση του συνολικού ύψους βροχόπτωσης για
όλα σχεδόν τα επεισόδια, ωστόσο τοπικά υπάρχουν υποεκτιµήσεις που ενδεχοµένως να
επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της υδρολογικής προσοµοίωσης, καθώς στη συνέχεια τα
παραγόµενα αρχεία θα χρησιµοποιηθούν από το υδρολογικό µοντέλο ως δεδοµένα εισόδου.

Σχήµα 5. Παράδειγµα αρχείου ωριαίων προγνώσεων βροχής για κάθε σηµείο πλέγµατος. Συγκεκριµένα
στην πρώτη στήλη (Α), εµφανίζεται ο αύξων αριθµός των σηµείων του πλέγµατος 3, στις επόµενες δύο
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στήλες το γεωγραφικό πλάτος και µήκος (B, C) της περιοχής µελέτης και από την τέταρτη στήλη και
δεξιότερα το ωριαίο ύψος βροχής.

3.2 Περιοχή Αττικής
Για τις λεκάνες του Σαρανταποτάµου και του άνω ρού του ρέµατος Χαλανδρίου,
προσοµοιώθηκαν τα επεισόδια 21/12/2011 – 25/12/2011, 29/12/2012 – 02/01/2013, 24/01/2013
– 30/01/2013, 13/02/2013 – 26/02/2013 και 11/11/2013 – 12/11/2013. Για τις προσοµοιώσεις
χρησιµοποιήθηκαν τα πλέγµατα που εµφανίζονται στο Σχήµα 6α µε το ενδότερο πλέγµα να
καλύπτει την Αττική και τµήµατα των γειτονικών γεωγραφικών διαµερισµάτων (Σχήµα 6β).

(α)
(β)
Σχήµα 6. (α) Απεικόνιση των επιλεγµένων τριών πλεγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις διαδοχικές
προσοµοιώσεις του επεισοδίου ισχυρής βροχόπτωσης στην Αττική από το αριθµητικό µοντέλο καιρού
WRF, (β) το ενδότερο εσωτερικό πλέγµα 3, µε την τοπογραφία της περιοχής, όπως υπολογίζεται από το
µοντέλο WRF.

Αναλυτικά:
•

•

•

το πλέγµα 1, αποτελείται από 184 x 129 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 23736 σηµεία), µε
οριζόντια χωρική ανάλυση 18 km. Το πλέγµα καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της
Ευρώπης, των ακτών της Βόρειας Αφρικής, καθώς επίσης και το µεγαλύτερο τµήµα της
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (Σχήµα 6α),
το πλέγµα 2, αποτελείται από 174 x 147 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 25578 σηµεία), µε
οριζόντια χωρική ανάλυση 6 km. Το πλέγµα καλύπτει τον Ελλαδικό χώρο και τις ακτές
της ∆υτικής Τουρκίας, όπως απεικονίζεται στο λευκό τετράγωνο του Σχήµατος 6α µε
ετικέτα d02 και
το πλέγµα 3, όπου αποτελείται από 75 x 66 σηµεία πλέγµατος (σύνολο 4950 σηµεία), µε
οριζόντια χωρική ανάλυση 2 km, όπου καλύπτει την Αττική, τµήµατα της Ανατολικής
11

Βοιωτίας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και τα
νησιά του Σαρωνικού και την Κέα. Οι θέσεις των τριών πλεγµάτων παρουσιάζεται στο
Σχήµα 6α, ενώ ολόκληρο το πλέγµα καθώς επίσης και η τοπογραφία του όπως εκείνη
υπολογίζεται από το µοντέλο, εµφανίζεται στο Σχήµα 6β.
(α)

(β)

(γ)

(δ)
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(ε)

Σχήµα 7. Αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή της Αττικής για όλη τη διάρκεια των επεισοδίων
(α) 11/11/2013 – 12/11/2013, (β) 13/02/2013 – 26/02/2013, (γ) 24/01/2013 – 30/01/2013, (δ) 29/12/2012
– 02/01/2013 και (ε) 21/12/2011 – 25/12/2011 όπως παράχθηκε από τις αντίστοιχες ντετερµινιστικές
προσοµοιώσεις του αριθµητικoύ µοντέλου πρόγνωσης WRF.

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης στην περιοχή της λεκάνης του Σαρανταπόταµου για τα
επεισόδια που παρουσιάζονται στο Σχήµα 7, βάσει των µετρήσεων των ΑΜΣ, κυµάνθηκαν ως
εξής:
α. 90 – 100 mm (http://deucalionproject.gr/events/sarantapotamos/event_2013-11-11.htm)
β. 60 – 90 mm (http://deucalionproject.gr/events/sarantapotamos/event_2013-02-13.htm)
γ. 48 mm (http://deucalionproject.gr/events/sarantapotamos/event_2013-01-24.htm)
δ. 94 mm (http://deucalionproject.gr/events/sarantapotamos/event_2012-12-29.htm)
ε. 74 mm (http://deucalionproject.gr/events/sarantapotamos/event_2011-12-21.htm)

Τα αποτελέσµατα δείχνουν σχετική υποεκτίµηση τις τρεις πρώτες περιπτώσεις ως προς το
συνολικό ύψος βροχόπτωσης και αρκετά ικανοποιητική προσοµοίωση στις υπόλοιπες δύο.
Ακολουθώντας τη µέθοδο των περιπτώσεων της λεκάνης του Νέδοντα, για την κάθε
προσοµοίωση που αφορά στη λεκάνη του Σαρανταπόταµου, δηµιουργήθηκε ένα αρχείο σε
µορφή .txt, το οποίο αποτελείται από 4950 γραµµές (75 x 66 σηµεία του πλέγµατος 3) και nστήλες, όπου n ο αριθµός των ωρών από την πρώτη ώρα της προσοµοίωσης έως την τελευταία.
Αντίστοιχο παράδειγµα παρουσίασης των αποτελεσµάτων όµοιο µε αυτό της Πελοποννήσου,
δίνεται και για την Αττική στο Σχήµα 8.
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Σχήµα 8. Αρχείο ωριαίων προγνώσεων βροχής για κάθε σηµείο πλέγµατος. Στην πρώτη στήλη (Α),
εµφανίζεται ο αύξων αριθµός των σηµείων του πλέγµατος 3, στις επόµενες δύο στήλες το γεωγραφικό
πλάτος και µήκος (B, C) της περιοχής µελέτης και από την τέταρτη στήλη και δεξιότερα το ωριαίο ύψος
βροχής.
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