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Εκτεταμένη Περίληψη Διπλωματικήσ Εργαςίασ
Παξά ην γεγνλόο όηη ε επηζηήκε θαη εα ηερλνινγία έρνπλ ζεκεηώζεη ξαγδαία πξόνδν ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν άλζξσπνο αγσλίδεηαη αθόκα λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ηνπ
ζέηεη ε θύζε κε ηηο απξόβιεπηεο δπλάκεηο ηεο. Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζπλερίδνπλ λα
πξνθαινύλ ζαλάηνπο θαη θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ.
Μεηαμύ απηώλ, νη πιεκκύξεο έρνπλ εμέρνπζα ζέζε. Δλδεηθηηθό είλαη όηη κόλν ζην πξώην
εμάκελν ηνπ 2017 πεξηζζόηεξνη από 1 100 ζάλαηνη πνπ απνδίδνληαη ζε πιεκκπξηθά γεγνλόηα
έρνπλ θαηαγξαθεί παγθνζκίσο, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ νπνίσλ δελ πεξηνξίδεηαη απζηεξά
ζε ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ ή/θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.

σήμα 1 : Γεωγπαθική απεικόνιζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού Matlab® ηων καηαγεγπαμμένων μεγάλων πλημμςπών,
καηά ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2017

Σν γεγνλόο όηη κεγάιεο θαη ζαλαηεθόξεο πιεκκύξεο ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο νηθνλνκηθά εύξσζηεο
ρώξεο, όπνπ ηα κέζα θαη νη πόξνη γηα ηνλ αληηπιεκκπξηθό ζρεδηαζκό είλαη επαξθή θαη, ελ
πνιινίο, δηαηίζεληαη, θαηαδεηθλύεη όηη ππάξρεη πνιύο αθόκα δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλύζεη ε
αλζξσπόηεηα, γηα λα πξνζηαηεπζεί από ηα αθξαία γεγνλόηα.
Παξόηη ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αλακβίθνια έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε, νη πνιύπινθνη κεραληζκνί πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή πιεκκπξηθήο
απνξξνήο δελ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε αθξίβεηα, όρη κόλν επεηδή ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο
πδξνινγίαο είλαη ζρεηηθά λέν θαη ελ κέξεη αραξηνγξάθεην, αιιά θαη, θπξίσο, ιόγσ ηεο εγγελνύο
αβεβαηόηεηαο ησλ πδξνκεηεσξνινγηθώλ κεηαβιεηώλ θαη πδξνγεσινγηθώλ δηεξγαζηώλ, πνπ δελ
επηηξέπνπλ ηηο αθξηβείο πξνβιέςεηο.
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Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, παξά ην γεγνλόο όηη νη πην εμειηγκέλεο κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη πεξηιακβάλνπλ κνληέια ζπλερνύο πξνζνκνίσζεο ησλ πδξνινγηθώλ
δηεξγαζηώλ κηαο ιεθάλεο απνξξνήο, έρνπλ θαηαθέξεη λα δώζνπλ αμηόπηζηεο πξνβιέςεηο, ε
ρξήζε ηνπο παξνπζηάδεη αθόκα πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέηνηεο κέζνδνη απαηηνύλ
βαζκνλόκεζε βαζηζκέλε ζηελ ύπαξμε πξαγκαηηθώλ κεηξήζεσλ βξνρήο – απνξξνήο πνπ ζηελ
πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ δελ είλαη δηαζέζηκεο. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο
κεηξήζεηο ππάξρνπλ, ε πνηόηεηά ηνπο είλαη αξθεηέο θνξέο ακθηζβεηήζηκε. Σέινο, ε ρξήζε
ηέηνησλ πξνζνκνησκάησλ είλαη αθελόο πνιύπινθε θαη απαηηεί ηδηαίηεξεο γλώζεηο, ελώ,
ηαπηόρξνλα, ε ρξήζε αξθεηώλ παξακέηξσλ σο δεδνκέλα εηζόδνπ απμάλεη ηελ αβεβαηόηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ απηώλ.
Ωο εθ ηνύηνπ απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο δελ έρνπλ θαζνιηθά θαζηεξσζεί θαη ε ρξήζε
ηνπο δελ είλαη εύθνιε. Έηζη, ε δηεζλήο θνηλόηεηα ησλ κεραληθώλ –αθόκε θαη γηα ιόγνπο
θνπιηνύξαο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αδξάλεηα ζηελ επηζηεκνληθή πξόνδν- ζηελ
πιεηνςεθία ηεο ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θιαζηθέο κεζόδνπο πξνζνκνίσζεο γεγνλόησλ,
παξόηη έρεη απνδεηρζεί όηη βαζίδνληαη ζε νξηζκέλεο αξθεηά αζπλεπείο θαη ζεσξεηηθά αβάζηκεο
ππνζέζεηο.
Οη κέζνδνη πξνζνκνίσζεο γεγνλόησλ, πνπ ζπλαληώληαη ζηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ησλ
κεραληθώλ, δελ ιακβάλνπλ ππ΄όςελ ηνπο ηελ αβεβαηόηεηα πνπ ππάξρεη εγγελώο ζηηο
πδξνκεηεσξνινγηθέο κεηαβιεηέο, θαζώο θαη ηε κεηαβιεηόηεηα ησλ ζπλζεθώλ εδαθηθήο
πγξαζίαο. ε απηά ηα πιαίζηα, ε πηζαλνηηθή έθθξαζε ησλ πιεκκπξηθώλ όγθσλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ πιεκκπξηθώλ αηρκώλ αξθείηαη ζην λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν επαλαθνξάο ηεο
βξνρόπησζεο ζρεδηαζκνύ, ε ρξνληθή εμέιημε ηεο νπνίαο αθνινπζεί έλα απζαίξεηα
πξνθαζνξηζκέλν κνηίβν.
Οη ζεκαληηθέο αζπλέπεηεο ησλ κεζόδσλ απηώλ, αιιά θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα ζηε ρξήζε
ησλ πην ζπλεπώλ, αιιά πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ ζπλερνύο πξνζνκνίσζεο, νξίδνπλ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δηδηθόηεξα, ζθνπόο ηεο παξνύζαο δνπιεηάο είλαη ε αλάπηπμε ελόο πιαηζίνπ ζηνραζηηθήο
πξνζνκνίσζεο ζε ςεπδν-ζπλερή ρξόλν γηα ηελ εθηίκεζε πιεκκπξηθώλ παξνρώλ, ην νπνίν ζα
απνηειεί κία ελδηάκεζε πξνζέγγηζε, κεηαμύ ησλ παξαπάλσ. Έλα ηέηνην πιαίζην, αθελόο ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ζνβαξόηαηεο αζπλέπεηεο θαη ηα ειαηηώκαηα ησλ θιαζηθώλ
αηηηνθξαηηθώλ πξνζνκνησκάησλ θαη, αθεηέξνπ, λα παξακέλεη απιό ζηε ζύιιεςε, αιιά θαη
θεηδσιό, ώζηε λα κελ απαηηνύληαη βαζκνλόκεζε ή εηδηθέο γλώζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ, όπσο
ζπκβαίλεη ζηα κνληέια ζπλερνύο πξνζνκνίσζεο.
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, σο «ηππηθό αηηηνθξαηηθό πιαίζην
πξνζνκνίσζεο» νξίδεηαη εθείλν ην πιάηζην ζύκθσλα κε ην νπνίν:
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Η θαηαηγίδα ζρεδηαζκνύ επηιέγεηαη κε βάζε ηηο όκβξηεο θακπύιεο, γηα ηελ επηζπκεηή
πεξίνδν επαλαθνξάο θαη δηάξθεηα
Η ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηαηγίδαο ζρεδηαζκνύ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ησλ
ελαιιαζζόκελσλ κπινθ (alternating blocks method), κε ηαπηόρξνλε επηθαλεηαθή
απνκείσζε ηεο βξνρόπησζεο κέζσ ηνπ δείθηε θ (Aerial Reduction Factor)
Τπνινγηζκόο ησλ πδξνινγηθώλ ειιεηκάησλ κε ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν NRCSCN, γηα κία από ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο πηζαλέο ζπλζήθεο πγξαζίαο (πγξέο, κέζεο ή μεξέο
ζπλζήθεο)
Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο ελεξγνύ βξνρόπησζεο ζε πιεκκπξνγξάθεκα κε ηε ρξήζε
κνλαδηαίνπ πδξνγξαθήκαηνο. Δλ πξνθεηκέλσ ρξεζηκνπνηείηαη κνλαδηαίν πδξνγξάθεκα
παξακεηξηθό σο πξνο ηνλ ρξόλν ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο ζεσξείηαη ζηαζεξόο θαη
ππνινγίδεηαη κε ηε γλσζηή κέζνδν Giandotti

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απζαίξεηε
επηινγή ζπλζεθώλ πγξαζίαο, ηελ εμίζνπ απζαίξεηε επηινγή ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ κνηίβνπ,
όζνλ αθνξά ηε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηαηγίδαο ζρεδηαζκνύ, ηελ ππόζεζε όηη ν ρξόλνο
ζπγθέληξσζεο είλαη ζηαζεξόο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πδξνινγηθώλ δηεξγαζηώλ
ηεο ιεθάλεο, πνπ ππνηίζεηαη όηη δηέπεηαη από πιήξσο αηηηνθξαηηθέο ζρέζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηόζν ε βηβιηνγξαθία, όζν θαη ε ίδηα ε εκπεηξία ησλ κεραληθώλ, θαηαδεηθλύεη
όηη ε εδαθηθή πγξαζία επεξξεάδεη θαηά θύξην ιόγν ηελ παξαγόκελε απνξξνή, γηα κηα δεδνκέλε
θαηαηγίδα. Η εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ζπλήζσο εληάζζεηαη ζε κηα ινγηθή
ππεξδηαζηαζηνιόγεζεο, όπνπ επηιέγνληαη νη πγξέο ζπλζήθεο ράξελ αζθαιείαο, παξ΄όηη έρεη
παξαηεξεζεί όηη ηα αθξαία γεγνλόηα κπνξνύλ λα ζπκβνύλ αθόκα θαη ζε μεξέο ζπλζήθεο.
Δηδηθόηεξα ζηελ Διιάδα θαη, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ζηελ αλαηνιηθή Διιάδα, νη μεξέο ζπλζήθεο
επηθξαηνύλ έλαληη ησλ πγξώλ (Pontikos, 2014). πγρξόλσο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αλζξσπόηεηα
αγσλίδεηαη λα δηαηεξήζεη πόξνπο, ε θαηαζπαηάιεζή ηνπο θαη, άξα, ε θνπιηνύξα ηεο
ππεξδηαζηαζηνιόγεζεο ζα έπξεπε λα απνθεύγεηαη.
Καζίζηαηαη επνκέλσο ζαθέο όηη έλα πιαίζην ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή θύζε ηεο
κεηαβιεηόηεηαο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο, είλαη ζίγνπξα πην ζπλεπέο θαη αλαπαξηζηά πην πηζηά ην
πξαγκαηηθό θαζεζηώο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο κειέηεο. Δπηπιένλ, ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ
ζπλζεθώλ εδαθηθήο πγξαζίαο ζε ηξεηο ηύπνπο είλαη πξνθαλέο όηη είλαη εμαηξεηηθά κε
ξεαιηζηηθή, αθνύ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην έδαθνο κπνξεί λα βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε.
Βέβαηα, κηα πην ζπλεπήο πεξηγξαθή ηεο κεηαβιεηόηεηαο απηήο δελ κπνξεί λα γίλεη αλαζέηνληαο
απζαίξεηα κία θαηαλνκή ζηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο, αιιά, αληηζέησο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε
ηηο δηεξγαζίεο εληόο ηεο ιεθάλεο.
Σαπηόρξνλα, ε απζαίξεηε επηινγή ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ κνηίβνπ, όζνλ αθνξά ηε ρξνληθή
εμέιημε ηεο θαηαηγίδαο ζρεδηαζκνύ, έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη όρη κόλν κε ξεαιηζηηθή, αιιά
νδεγεί θαη ζε εμαηξεηηθά απίζαλεο θαηαηγίδεο, θαζώο βαζίδνληαη ζηελ ππόζεζε όηη ην ύςνο
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βξνρήο ζε θάζε ρξνληθή δηάξθεηα αληηζηνηρεί ζηελ ίδηα πεξίνδν επαλαθνξάο. πλεπώο, ε ρξήζε
ελόο πιαηζίνπ ζην νπνίν κπνξνύλ λα παξαρζνύλ πην ξεαιηζηηθά πξνθίι βξνρόπησζεο, ηα νπνία
ζα κπνξνύλ λα δηαηεξνύλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκή απηνζπζρέηηζεο ηεο
βξνρόπησζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαζίζηαηαη απνιύησο αλαγθαία.
Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (π.ρ. Grimaldi θ.α. (2012) ), αιιά θαη ηελ εκπεηξία
ησλ κεραληθώλ, ν ρξόλνο ζπγθέληξσζεο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ζηαζεξόο. Δίλαη πξνθαλέο όηη
όηαλ απμάλεηαη ε απνξξνή θαη, άξα, απμάλνληαη νη παξνρέο θαη νη ηαρύηεηεο ηεο επίγεηαο ξνήο,
θαζώο θαη ηεο ξνήο ζην πδξνγξαθηθό δίθηπν, ν ρξόλνο ζπγθέληξσζεο είλαη κεησκέλνο. ε απηή
ηελ θαηεύζπλζε, πξόζθαηα ε Αλησληάδε (2016) αλέπηπμε κία κεζνδνινγία, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία ν ρξόλνο ζπγθέληξσζεο κεηαβάιιεηαη θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην ύςνο ηεο παξαγόκελεο
πιεκκπξηθήο απνξξνήο.
Σέινο, αθόκα θαη έλα πιαίζην ην νπνίν ζα αληηκεηώπηδε ηα παξαπάλσ, δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη
αμηόπηζην, παξά κόλν αλ ιάκβαλε ππ΄όςε θαη ηελ εγγελή αβεβαηόηεηα ησλ
πδξνκεηεσξνινγηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ πδξνγεσινγηθώλ κεραληζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο θαη επεξξεάδνπλ ηελ απόθξηζε ηεο ιεθάλεο. πλεπώο, κόλν κία ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε,
κπνξεί λα πξνζθέξεη πην αμηόπηζηεο ιύζεηο, θαηά ηελ νπνία ηα κεγέζε ζρεδηαζκνύ κπνξνύλ λα
πξνζεγγηζηνύλ πηζαλνηηθά.
Λακβάλνληαο ππ΄όςελ ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ην πιαίζην ζηνραζηηθήο πξνζνκνίσζεο ζε
ςεπδν-ζπλερή ρξόλν ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα αθόινπζα βήκαηα:
1) Μειεηώληαη ηα θπζηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεθάλεο θαη θαζνξίδεηαη ε ηηκή
αλαθνξάο γηα ηελ παξάκεηξν CN
2) Με ηε ρξήζε ηνπ Ψεθηαθνύ Μνληέινπ Δδάθνπο ηεο πεξηνρήο ππνινγίδεηαη ε ζρέζε ηεο
απνξξνήο κε ηνλ ρξόλν ζπγθέληξσζεο. Απηό γίλεηαη κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ
πξνηείλεη ε Αλησληάδε (2016), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε απνξξνή ζπλδέεηαη κε ην ρξόλν
ζπγθέληξσζεο κέζα από κία εθζεηηθή ζρέζε, ηεο κνξθήο P=atc -b, όπνπ a,b>0 θαη P ε
απνξξνή ζε ρηιηνζηά.
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σήμα 2 : Η ζσέζη ηος σπόνος ζςγκένεηπωζηρ με ηην παπαγόμενη αποπποή για ηη λεκάνη ηηρ Ραθήναρ

3) Καζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ Παξακεηξηθνύ πλζεηηθνύ Μνλαδηαίνπ
Τδξνγξαθήκαηνο, όπσο απηό αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«ΓΔΤΚΑΛΙΩΝ» (2014).

σήμα 3 : Σο ΜοναδιαίοΤδπογπάθημα ηηρ λεκάνηρ ηηρ Ραθήναρ για σπόνο ζςγκένηπωζηρ πος έσει ςπολογιζηεί
με ηη μέθοδο ηος Giandotti

4) Δπηινγή θαηάιιειεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο βξνρνπηώζεσλ
5) Βαζκνλόκεζε ηνπ παθέηνπ ζηνραζηηθνύ επηκεξηζκνύ HyetosMinute (2016) κε βάζε ηελ
ηζηνξηθή ρξνλνζεηξά
6) Παξαγσγή ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο εκεξήζησλ βξνρνπηώζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνύ Castalia (Efstratiadis, et al., 2014). Η επηινγή ηνπ κήθνπο ησλ ζπλζεηηθώλ
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ρξνλνζεηξώλ γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζπκεηή πεξίνδν επαλαθνξάο (10 000 ρξόληα
παξάγνληαη γηα ηνλ αμηόπηζην ππνινγηζκό πιεκκύξαο ζρεδηαζκνύ κε πεξίννδν
επαλαθνξάο ίζε κε 1 000 ρξόληα).
7) ηνραζηηθόο επηκεξηζκόο ησλ εκεξήζησλ βξνρνπηώζεσλ ζε ιεπηόηεξεο ρξνληθέο
θιίκαθεο (π.ρ. 15 ιεπηά) κε ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ HyetosMinute (Kossieris, et al.,
2016).
8) Τπνινγηζκόο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο (ηηκή ηεο παξακέηξνπ CNi θαη θαη΄επέθηαζελ ηεο
κέγηζηεο δπλεηηθήο θαηαθξάηεζεο) γηα θάζε εκέξα i, κε βάζε ηελ αζξνηζηηθή βξνρή ησλ
πξνεγνύκελσλ πέληε εκεξώλ, P5. ε απηά ηα πιαίζηα, νη μεξέο ζπλζήθεο
αληηζηνηρίδνληαη ζην ρακειόηεξν 10% ησλ P5, ελώ νη πγξέο ζπλζήθεο ζην πςειόηεξν
10%. Γηα θάζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε, γίλεηαη γξακκηθή παξεκβνιή κεηαμύ ησλ δύν, κε
βάζε ηελ εθάζηνηε ηηκή Pi5, όπσο θαίλεηαη ζηηο αθόινπζεο ζρέζεηο.
Eq. ( Error! No text of specified style in
document.-1 )
Eq. ( Error! No text of specified style in
document.-2 )
Eq. ( Error! No text of specified style in
document.-3 )

σήμα 4 : Παπάδειγμα όπος θαίνονηαι η σπονοζειπά ηων βποσοπηώζεων, ηα ανηίζηοισα P5 και οι ηελικέρ ηιμέρ
ηος CN πος αναηίθενηαι

9) Τπνινγηζκόο ηεο εκεξήζηαο απνξξνήο, κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ CN πνπ ππνινγίζηεθε ζην
βήκα (3), κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ NRCS-CN.
10) Δπηινγή ησλ εηεζίσλ κεγίζησλ ηεο απνξξνήο
ΜΟΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ 2017

ελ. 6

ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΧΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ Ε ΨΕΤΔΟ-ΤΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΙΜΗΗ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

11) Τπνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπγθέληξσζεο, δεδνκέλεο ηεο παξαγόκελεο απνξξνήο θαη,
επνκέλσο ηνπ κνλαδηαίνπ πδξνγξαθήκαηνο πνπ πξνθύπηεη γηα θάζε επηιεγκέλν
επεηζόδην
12) Τπνινγηζκόο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ πδξνινγηθώλ ειιεηκάησλ κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ
NRCS-CN ζηελ θιίκαθα ηνπ επεηζνδίνπ θαη παξαγσγή ησλ πιεκκπξνγξαθεκάησλ.
13) Δπαλάιεςε ησλ βεκάησλ (1) έσο (12) ζηα πιαίζηα κίαο πξνζνκνίσζεο Monte-Carlo,
πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ νη πεξηζώξηεο θαηαλνκέο ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο εθαξκόζηεθαλ ζηε ιεθάλε ηεο Ραθήλαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
βαζηθήο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζην αθόινπζν δηάγξακκα, όπνπ θαίλεηαη πσο ην θιαζηθό
ληεηεξκηληζηηθό πιαίζην ππνεθηηκά αξθεηά ηηο πιεκκπξηθέο αηρκέο, κε ηε δηαθνξά ησλ δύν
κεζόδσλ λα απμάλεηαη, θαζώο απμάλεηαη ε πεξίνδνο επαλαθνξάο. Παξάιιεια, ην πξνηεηλόκελν
πιαίζην, ιόγσ ηεο κεζόδνπ επηκεξηζκνύ ηεο βξνρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δίλεη αξθεηά
ξεαιηζηηθά πιεκκπξνγξαθήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα ηππνπνηεκέλα πιεκκπξνγξαθήκαηα πνπ
παξάγνληαη από ην θιαζηθό πιαίζην.
Φπζηθά, ην πξνηεηλόκελν πιαίζην είλαη αξθεηά εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ιίγεο
παξακέηξνπο, ρσξίο λα απαηηεί ηελ ύπαξμε κεηξήζεσλ βξνρήο – απνξξνήο θαη είλαη, ζπλεπώο,
θαηάιιειν γηα ιεθάλεο ρσξίο κεηξήζεηο, όπσο είλαη ε πιεηνλόηεηα ησλ ιεθαλώλ παγθνζκίσο.

σήμα 5 : Οι καηανομέρ ηων πλημμςπικών αισμών ςπολογιζμένερ με βάζη ηο πποηεινόμενο πλαίζιο και ηην κλαζική
νηεηεπμινιζηική μεθοδολογία. Φαίνονηαι οι πεπιθώπιερ καηανομέρ ηος πποηεινόμενος πλαιζίος (άνω –κάηω όπια για όπια
εμπιζηοζύνηρ 95% και ενδιάμεζη εκηίμηζη) και οι καηανομέρ ηος νηεηεπμινιζηικού πλαιζίος για ηοςρ ηπειρ ηύποςρ
εδαθικήρ ςγπαζίαρ (AMCI-II-III).
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σήμα 6 : Πλημμςπογπάθημα πος ανηιζηοισεί ζε πεπίοδο επαναθοπάρ 50 έηη, ςπολογιζμένο με ηο νηεηεπμινιζηικό
πλαίζιο

σήμα 7 : Πλημμςπογπάθημα πος ανηιζηοισεί ζηην ενδιάμεζη εκηίμηζη για πεπίοδο επαναθοπάρ 50 έηη, ςπολογιζμένο με
ηο πποηεινόμενο ζηοσαζηικό πλαίζιο

Με απηά θαηά λνπ, δηελεξγήζεθε παξάιιεια κία ζσξεία αλαιύζεσλ κε βάζε αξθεηέο
ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ θαηαιακβάλνπλ έλαλ ζεκαληηθό όγθν πιεξνθνξίαο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ παξνύζα πεξίιεςε, αιιά παξνπζηάδνληαη
εθηελώο ζηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζνύλ.
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Οη αλαιύζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή πνπ έρνπλ ζην
παξαγόκελν απνηέιεζκα νη δηάθνξεο ππνζέζεηο ηνπ πξνηεηλόκελνπ πιαηζίνπ θαη αλα
αλαδεηεζνύλ ελδείμεηο πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ επηινγώλ καο.
Οη δηαθνξνπνηήζεηο αθνξνύλ ηνλ επηκεξηζκό ηεο βξνρήο (κε ηε κέζνδν ησλ ελαιιαζζόκελσλ
κπινθ ή κε κία απιή νκνηόκνξθε θαηαλνκή), ηε ζεώξεζε ηνπ ρξόλνπ ζπγθέληξσζεο σο
ζηαζεξνύ, ελώ κειεηήζεθε θαη ην θεηδσιό ζπλερέο ελλνηνινγηθό πξνζνκνίσκα Annie-model
πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο Παπνπιάθν θ.α (2017).

σήμα 8 : σημαηική απεικόνηζη ηων διεπγαζιών ηηρ λεκάνηρ ζύμθωνα με ηο Annie-model

Μεηαμύ πνιιώλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, αλαθέξνπκε εδώ ελδεηθηηθά όηη ν ρξόλνο
ζπγθέληξσζεο θαίλεηαη λα έρεη ηελ πην έληνλε επηξξνή ζην απνηέιεζκα, ελώ ην παθέην
HyetosMinute, πνπ παξάγεη πην ζπκπαγή θαη πεξηνξηζκέλα ζην ρξόλν ζπζζσκαηώκαηα βξνρήο,
κπνξεί λα παξάμεη πην δπζκελή πδξνγξαθήκαηα από ό,ηη νη άιιεο κέζνδνη επηκεξηζκνύ.
Παξάιιεια, αλ θαη ην κνληέιν ππνινγηζκνύ ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ
πιαηζίνπ θαίλεηαη λα κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ζε πνιύ αδξέο γξακκέο ην θαζεζηώο ηεο
πεξηνρήο, πνπ είλαη θαηά θαλόλα μεξό, πξνθύπηεη, ύζηεξα από κηα πνηνηηθή ζύγθξηζε κε ην πην
πιήξεο Annie-model, όηη κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ αζξνηζηηθή βξνρή ησλ 60 ή 90 –αληί
ησλ 5- πξνεγνύκελσλ εκεξώλ ίζσο ήηαλ πην αμηόπηζηε.
Κιείλνληαο, ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ην πξνηεηλόκελν πιαίζην έρεη
ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία. Παξ΄όια απηά ζίγνπξα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηε
βειηίσζε νξηζκέλσλ πηπρώλ ηνπ.
Οη πξώηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηόζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνηεηλέκελνπ πιαηζίνπ, όζν θαη
γηα πεξαηηέξσ απηόλνκε έξεπλα, αιιά θαη βειηίσζε ησλ δηάθνξσλ εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ηεζεί αλαιπηηθώο ζηα θεθάιαηα ηεο πιήξνπο εξγαζίαο.
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