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Πρόλογος

Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται, ως ένα συμπληρωματικό βοήθημα,
στους φοιτητές που παρακολουθούν το εισαγωγικό μάθημα της τεχνικής
υδρολογίας. Καλύπτουν μόνο ένα μέρος της ύλης του μαθήματος και
συγκεκριμένα τις πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην τεχνική υδρολογία.
Θα ήθελα να κάνω απ’ την αρχή μια προειδοποίηση προς τους φοιτητές: το αντικείμενο αυτών των σημειώσεων δεν είναι εύκολο. Η θεωρία
πιθανοτήτων και η στατιστική είναι από τους πιο δύσκολους κλάδους
των μαθηματικών. Επιπλέον, η φυσική υδρολογική πραγματικότητα με
την μεγάλη ποικιλία φαινομένων, κατά κανόνα χαοτικού χαρακτήρα,
δύσκολα τυποποιείται και προσαρμόζεται στα αφαιρετικά μαθηματικά
μοντέλα της θεωρίας πιθανοτήτων. Ωστόσο, η εφαρμογή των πιθανοθεωρητικών και στατιστικών μεθόδων στην τεχνική υδρολογία αποτελεί το
μόνο επιστημονικά άρτιο τρόπο ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας που
διέπει τα υδρολογικά φαινόμενα και των κινδύνων για τα έργα του μηχανικού που αυτή συνεπάγεται.
Στην παρουσίαση της ύλης απέφυγα την εύκολη μέθοδο της προσανατολισμένης προς την εφαρμογή τεχνητής απλούστευσης του αντικειμένου. Αντίθετα, επιδίωξα να παρουσιάσω τα θέματα σε βάθος και συνεκτικά. Έτσι, το κείμενο αυτό αντανακλά την πραγματική δυσκολία του
επιστημονικού αντικειμένου που διαπραγματεύεται. Για το λόγο αυτό
είναι πολύ πιθανό (ίσως και στατιστικώς βέβαιο) ότι η πρώτη ανάγνωσή
του δεν θα ενθουσιάσει το φοιτητή. Ελπίζω όμως, ότι η βαθύτερη μελέτη
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του θα οδηγήσει σε εξοικείωση με τις πολλαπλές αρετές της τεχνικής
υδρολογίας.
Για λόγους πληρότητας και αυτοτέλειας έχω συμπεριλάβει (κεφάλαια
2 και 3) μια εισαγωγή στις απαραίτητες έννοιες της πιθανοθεωρίας και
της στατιστικής. Η ανάπτυξη των εννοιών αυτών είναι περιληπτική και
σαφώς προσανατολισμένη στα προβλήματα της υδρολογίας. Για πληρέστερη και αυστηρότερη μαθηματική ανάπτυξη αυτού του θεωρητικού
υποβάθρου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παραπέμπονται στα βιβλία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές στο
τέλος του βιβλίου). Οι εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες φοιτητές μπορούν να παραλείψουν τη μελέτη αυτών των κεφαλαίων, ή να περιοριστούν στην ανάγνωση των παραδειγμάτων, τα οποία βοηθούν στη σύνδεση της πιθανοθεωρίας και στατιστικής με την τεχνική υδρολογία.
Δεν θα αποκρύψω από τους φοιτητές ότι η σημερινή τάση των υδρολογικών επιστημών στο διεθνή χώρο, είναι προς την κατεύθυνση της
πληρέστερης κατανόησης των φυσικών υδρολογικών διεργασιών, εις
βάρος ίσως της αυστηρότητας στη μαθηματική αναπαράστασή τους.
Αυτή η τάση αντανακλάται και στα πιο σύγχρονα καθιερωμένα συγγράμματα υδρολογίας, στα οποία η αναφορά στις στατιστικές μεθοδολογίες είναι σχετικά περιορισμένη και συχνά έχει εμπειρικό χαρακτήρα.
Αυτό το κείμενο δεν ακολουθεί αυτή την τάση, αλλά αντίθετα προβάλλει
τα μαθηματικό χαρακτήρα του αντικειμένου που διαπραγματεύεται προσπαθώντας να διατηρεί ένα βαθμό μαθηματικής αυστηρότητας. Δεν
νομίζω ότι αυτό είναι μια άσκοπη θεωρητικοποίηση που μειώνει τον τεχνολογικό προσανατολισμό του κειμένου. Αντίθετα, η ακολουθούμενη
προσέγγιση νομίζω ότι είναι βαθειά τεχνολογική, δεδομένου ότι καλύπτει
τις πραγματικές ανάγκες των εφαρμογών, οι οποίες δεν απαιτούν κατ’
ανάγκη την πλήρη κατανόηση των πολύπλοκων φυσικών μηχανισμών
που κρύβονται πίσω από τις υδρολογικές διεργασίες. Άλλωστε, “η υψηλή
τεχνολογία είναι η μαθηματική τεχνολογία”.†

†

Διαπίστωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας των ΗΠΑ (βλ. και άρθρο του Γ.
Ν. Παντελίδη, “Τα Πολυτεχνεία πρέπει να εκπαιδεύουν μηχανικούς για την
τεχνολογία του μέλλοντος”, Πρακτικά του διημέρου Το γενικό επιστημονικό
υπόβαθρο στις σπουδές του μηχανικού του ΕΜΠ και ο ρόλος του Γενικού
Τμήματος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1994).
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Τελειώνοντας αυτό τον πρόλογο θα ήθελα να γράψω και μερικά λόγια
για τη δική μου πρώτη (αντιφατική) εμπειρία με την τεχνική υδρολογία,
που απέκτησα το 1976, ως τριτοετής φοιτητής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ. Ομολογώ ότι η πρώτη μου εντύπωση από το
μάθημα της υδρολογίας ήταν τελείως αρνητική. Είχα κάνει πολλές συζητήσεις με τους συμφοιτητές μου στις οποίες είχα εκφράσει την άποψη ότι
το μάθημα αυτό ήταν εντελώς άχρηστο για έναν πολιτικό μηχανικό. Οι
περισσότεροι συμφωνούσαν μαζί μου. θυμάμαι μόνο τον Π. Παπανικολάου να έχει τεκμηριωμένη αντίθετη άποψη: ότι η υδρολογία αποτελεί
ένα απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα των μαθημάτων γύρω από το νερό.
Το βασικό έναυσμα για να αλλάξω γνώμη ήταν το διάβασμα του βιβλίου
του Θ. Ξανθόπουλου “Μαθήματα στατιστικής υδρολογίας” (έκδοση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1975), το οποίο μας μοιράστηκε περί το τέλος του εξαμήνου. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό άρχισα
να καταλαβαίνω το επιστημονικό βάθος και τη γοητεία της τεχνικής
υδρολογίας, τη χρησιμότητα των μεθόδων που χρησιμοποιεί σε εφαρμογές και άλλων επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων, αλλά και τη
συμβολή της στην κατανόηση και μαθηματική περιγραφή των πιο πολύπλοκων φυσικών διεργασιών. Στην πορεία μου η υδρολογία έγινε η βασική δίοδος επικοινωνίας μου με την επιστημονική και τεχνική κοινότητα
και τους φοιτητές. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τους καθηγητές
μου, τωρινούς συνεργάτες, που με μύησαν σε αυτή την κατεύθυνση: τον
Θ. Ξανθόπουλο, τον Μ. Αφτιά, τη Μ. Μιμίκου και τον Η. Βασιλόπουλο.
Ακόμη, θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό και τον αείμνηστο Ι.
Παπαδάκη, τότε επιμελητή της Έδρας Υδρολογίας και Υδραυλικών
Έργων, που ακόμη θυμάμαι τον ιδιότυπο ορισμό του για την τεχνική
υδρολογία: “είναι η επιστήμη που σου δίνει το Q”.
Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες Ηλία Βασιλόπουλο,
Αντώνη Χριστοφίδη και Νίκο Μαμάση για τις παρατηρήσεις τους στο
κείμενο και τις υποδείξεις τους.
Αθήνα, Φεβρουάριος 1996
Δημήτρης Κουτσογιάννης
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