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Από «Κίνδυνο» σε Καταστροφή!
Για ποιο λόγο?
Τρωτότητα & αδυναμία περιορισμού της Διακινδύνευσης

Πιθανά Αίτια
• Απρόβλεπτα γεγονότα
• Ανακριβής εκτίμηση της θέσης εκδήλωσης
του κινδύνου και του μεγέθους του
• Απουσία μέτρων πρόληψης
• Απουσία συμμετοχής των πολιτών
...κι άλλα…

Εμπόδια στο σχεδιασμό προληπτικών μέτρων
• Έλλειψη Δεδομένων
• “Βαβέλ” Μεθοδολογιών

• Έλλειψη εφαρμοσμένης
έρευνας

• Αιφνίδιες πλημμύρες
• Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά έχουν ήδη αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και γίνονται προσπάθειες επίλυσης (εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/EC).

•

Πιθανές λύσεις – Οι προτάσεις του SciNetNatHaz
Usable Data are still lacking. Inventories of past
landslides and floods do not exist or are not accessible.

•

Metadata are not supplied so it’s very difficult to assess
reliability and accuracy of available data (if found).

•

Different hazard assessment methodologies are used by
scientists even in the same country, making comparison
of results, impossible.

•

Hazard identification & Risk assessment on a local scale
(that could provide the essential information for
planning preventive measures) has only been sparsely
implemented.
Flash floods, which are frequent and common in most of the Mediterranean and
the Black Sea countries, are not dealt with. This fact has already been recognized by
the EU and flood management plans are foreseen to be designed during the next
period of the Directive 2007/60/EC implementation.

•

Παράμετροι που ελήφθησαν
υπόψη στη διαδικασία
αξιολόγησης μεθοδολογιών

Παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση
μεθοδολογιών- Στάδια αξιολόγησης
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Καθορισμός του προβλήματος;
Εξειδίκευση των στόχων της αξιολόγησης;
Περιορισμοί
•
Αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων;
•
Αξιολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού;
•
Προσδιορισμός οικονομικών περιορισμών;
Επιλογή συγκεκριμένης κατηγορίας μοντέλου (μεθοδολογίας) από
ένα σύνολο υδρολογικών μοντέλων;
Επιλογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου της επιλεγμένης κατηγορίας;
Προσαρμογή του μοντέλου στις κρατούσες συνθήκες (τοπικές);
Αξιολόγηση των επιδόσεων σε επίπεδο πρόβλεψης;
Η δυνατότητα του μοντέλου να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο μοντέλο.

Κριτήρια αξιολόγησης
Απαιτήσεις σε δεδομένα
Ευκολία εφαρμογής
Δυνατότητα
εφαρμογής

Προσαρμοστικότητα
Κόστος εφαρμογής/χρήσης
Αναπαράσταση λεκάνης απορροής

Αξιολόγηση

Πληρότητα
Εκτίμηση των
αποτελεσμάτων

Αξιοπιστία
Ακρίβεια

Μοντέλα εκτίμησης κινδύνου πλημμυρών
Methods / Models classified
Flood Flow &
Hazard Potential

Flood Inundation
and Hazard potential

Rules of Thumb

Screening methods

Rational Method

1-D flow models

SCS method
Unit Hydrograph
Storage-routing
models
Kinematic wave
Models
Catchment water
balance models

2-D flow models
3-D flow models

Hydrological / Hydraulic
Analyses
Statistical Analysis of stream flow
records
Regional Methods

Transfer methods
Empirical Methods
Watershed modeling methods

Η τελική πρόταση

Topographic Maps 1:50000

1ο Βήμα: «Κοσκίνισμα»
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Δυνατότητες

Διαδικασία

Build GRID with
elevation/topo
data

Clip it! (to the
watershed)

Fill the SINKS!

Calculate SAGA
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Calculate TWI

Calculate LSfactor
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2st βήμα: Υπολογισμός παραμέτρων πλημμύρας
• HEC-RAS 1D σταθερής ροής υδραυλικό μοντέλο
σχεδιασμένο για υποστήριξη αναλύσεων σε
ανάλυση ροών και προσδιορισμό παραμέτρων
πλημμύρας.

• Τα

αποτελέσματα
του
μοντέλου
χρησιμοποιούνται για υδραυλικές αναλύσεις και
διαχείριση πλημμυρών και σε
μελέτες
ασφάλισης από πλημμύρες.

•

(H): η ολική ενέργεια σε δεδομένη θέση κατά
μήκος της κοίτης προκύπτει ως το άθροσμα
της potential energy (Z + Y) της της κινητικής
ενέργειας (aV2/2g). Η μεταβολή του
ενεργειακού περιεχομένου μεταξύ δύο
διατομών καλείται head loss (hL).

2st βήμα: Υπολογισμός παραμέτρων πλημμύρας

Σύγκριση αποτελεσμάτων: Περιφερειακή σε Tοπική κλίμακα
•

•

της ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ των επιδεκτικών
σε
πλημμύρα
περιοχών
(περιφερειακή
κλίμακα
με
ΜΟΝΟ τοπογραφικά δεδομένα
κλίμακας
1:5.000
(κίτρινη
περιοχή) με
Τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της περιοχής
κατάκλυσης/πλημμύρας
(μπλέ
γραμμή) με το υδραυλικό
μοντέλο HEC-RAS σε τοπική
κλίμακα
και
δεδομένα:
τοπογραφικά
διαγράμματα
κλίμακας
1:5.000
και
βροχομετρικά

Σύγκριση αποτελεσμάτων TWI με….HEC-RAS
Απαιτήσεις σε δεδομένα
• TWI : Τοπογραφικά δεδομένα κλίμακας 1:50.000
• HEC-RAS: Τοπογραφικά δεδομένα κλίμακας 1:500, βροχομετρικά
(χρονοσειρές) και υδρολογικά δεδομένα…άν υπάρχουν

Σχόλια (1/2)
•

Οι επιδόσεις της εφαρμογής εκτίμησης της
πλημμυρικής
επικινδυνότητας
σε
περιφερειακή κλίμακα, εξαρτώνται από την
κλίμακα των τοπογραφικών δεδομένων.

•

Τοπογραφικά δεδομένα κλίμακας 1:50.000
και Ψηφιακά μοντέλα εδάφους με 15m pixel
size παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια.

•

Δεδομένα μεγαλύτερης κλίμακας που
επιτρέπουν δημιουργία DEM με μικρότερο
μέγεθος
pixel,
βελτιώνουν
ακόμη
περισσότερο την ακρίβεια των εκτιμήσεων.

Topographic
Map 1:50.000

Σχόλια
•

Η εφαρμοσμένη έρευνα σε τοπικό
επίπεδο
απαιτεί
δεδομένα
υψηλότερης ακρίβειας (1:2.000 ή
μεγαλύτερης) …

•

…και φυσικά μετεωρολογικά και
υδρολογικά
δεδομένα
(…άρα
….χρόνο
και
χρήματα)
αλλά
εστιάζεται στην περιοχή που έχει
οριοθετηθεί
στο
προηγούμενο
στάδιο

•

…και είναι απολύτως αναγκαία!

(2/2)

Αποτυπώσεις επιφάνειας στην περιοχή
έρευνας

Σύγκριση …TWI και SAGA WI σε σχέση με το HEC-RAS

Εκτίμηση δυναμικού στερεοπαραγωγής
RUSLE

LS and… P-factor

R-factor

C-factor

k-factor

Soil
Erosion
Potential

…για την υποστήριξη μέτρων για συγκράτηση στερεών

Συγκράτηση στερεών
…Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επιλογή των βέλτιστων θέσεων
κατασκευής έργων συγκράτησης των
στερεών προκειμένου να
προστατευτεί η κατάντη περιοχή και
να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημύρας.
Soil Erosion Potential

Περιοχή υψηλού δυναμικού στερεοπαραγωγής

Αξιολόγηση
•

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο λεκάνες στις Σέρρες, στους
ποταμούς Taita και Voinesti (Ρουμανία) και σε μία λεκάνη στην περιοχή
του Burgas (Βουλγαρία).

•

Οι περιοχές υψηλής επιδεκτικότητας που χαρτογραφήθηκαν είναι σε
εντυπωσιακή συμφωνία με τις περιοχές που υπολογίστηκαν από το
υδραυλικό μοντέλο HEC-RAS (πλημμύρα 50 ετών), παρά το γεγονός ότι ο
εντοπισμός τους απαιτεί μόνο τοπογραφικά δεδομένα κλίμακας 1:50.000
ενώ στην υδραυλική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον βροχομετρικά
και τοπογραφικά μεγάλης κλίμακας (1:500).

•

Οι περιοχές αυτές πρακτικά ταυτίζονται με τις περιοχές που έχουν
πλημμυρίσει στο παρελθόν.

Συμπεράσματα
•

Η εκτίμηση της επιδεκτικότητας περιοχών σε πλημμύρα, σε περιφερειακή
κλίμακα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, παρέχει ιδιαίτερα αξιόπιστες
πληροφορίες με ελάχιστο κόστος και μπορεί να βοηθήσει στον
προγραμματισμό εφαρμοσμένης έρευνας σε τοπική κλίμακα.

•

Η εφαρμογή του υδραυλικού μοντέλου HEC-RAS οδηγεί σε αξιόπιστο
και ακριβή προσδιορισμό των παραμέτρων της πλημμύρας και μπορεί να
υποστηρίξει αποφάσεις για σχεδιασμό τυπικών μέτρων πρόληψης.

•

Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμογής στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στη
χρήση Ελεύθερου/Δωρεάν Λογισμικού, παρέχει αξιόπιστα και ακριβή
αποτελέσματα και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τη λήψη
μέτρων πρόληψης κινδύνου από αιφνίδιες πλημμύρες.

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα

A Scientific Network for
Earthquake, Landslide and Flood
Hazard Prevention
The Project
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Πρόσκληση!
News & updates @: http://www.scinetnathaz.net/

Facebook: https://www.facebook.com/scinetnathaz.scinetnathaz

Follow us on Twitter: https://twitter.com/SciNetNatHaz

YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/SciNetNatHaz
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