15η συνάντηση χρηστών ArcGis
Αθήνα 9-11 Νοεµβρίου 2005
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ο∆ΥΣΣΕΥΣ

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων σε
Σύζευξη µε Εξελιγµένο Υπολογιστικό Σύστηµα
∆. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης και Ν. Μαµάσης
ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

¾ Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ)
¾ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανταγωνιστικότητας
¾ Συντονισµένο Πρόγραµµα
«Φυσικό Περιβάλλον και
Βιώσιµη Ανάπτυξη»
¾ Μέτρο 4.5 «Κοινοπραξίες
Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης σε Τοµείς
Εθνικής Προτεραιότητας»
¾ ∆ιάρκεια: 36 µήνες
(Ιούλιος 2003-Ιούνιος
2006)

ΝΑΜΑ
Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές
ΕΤΑΙΡΟΙ
¾ ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων
¾ Marathon Data Systems
¾ ∆ΕΥΑ Καρδίτσας
¾ Αειφορική ∆ωδεκανήσου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
¾SOGREAH
¾∆ΕΗ ΑΕ

¾ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
¾ΕΥ∆ΑΠ Παγίων

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
¾ Ανάπτυξη µεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την
ανάλυση και διαχείριση υδροσυστηµάτων
¾ Μαθηµατικό υπόβαθρο που παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
έναντι αντίστοιχων υπολογιστικών πακέτων
9 Συνδυασµένη αναπαράσταση φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών
9 Περιγραφή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού
9 Χρήση εξελιγµένων µαθηµατικών εργαλείων προσοµοίωσης των
υδροσυστηµάτων και βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

¾ Ολοκλήρωση των µοντέλων σε ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα,
επιχειρησιακού σκοπού, για γενική αλλά και εξειδικευµένη χρήση
¾ Εµπορική αξιοποίηση τελικού προϊόντος, που απευθύνεται σε:
9 Μελετητικά γραφεία
9 Εταιρείες νερού
9 ∆ηµόσιους φορείς

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
HydroGnomon
∆ιαχείριση και επεξεργασία
υδρολογικών δεδοµένων

Hydrometron

Castalia

Ποιοτικά µοντέλα
Εκτίµηση ρυπαντικών
φορτίων, ποιότητα
ποταµών, λιµνών και
παράκτιων υδροφορέων

Ombros

Pythia

Hydria
Βάση δεδοµένων

Zygos

HydroGeios
Γεω-υδρολογική
προσοµοίωση
λεκάνης απορροής

Rypos
Heridanos

Lerne
Als

HydroNomeas
Βέλτιστη διαχείριση
υδροσυστηµάτων

Dipsos
Hermes

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
¾
¾
¾
¾

∆ιαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών χρονοσειρών
Ακραία υδρολογικά γεγονότα – Όµβριες καµπύλες
Εκτίµηση υδατικών αναγκών
Υδρολογικό ισοζύγιο – Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης

Μικρής κλίµακας
µελέτες διαχείρισης –
Μελέτες πληµµυρών

¾ Μοντελοποίηση διεργασιών σε κλίµακα λεκάνης απορροής
¾ Συνδυασµένη αξιοποίηση υπόγειων και επιφανειακών
υδατικών πόρων
¾ Σχεδιασµός και διαχείριση συστηµάτων υδατικών πόρων
¾ Στοχαστική προσοµοίωση υδροσυστηµάτων

Σύνθετες µελέτες
ολοκληρωµένης
ανάλυσης-διαχείρισης
υδροσυστηµάτων

¾
¾
¾
¾

Εξειδικευµένες
µελέτες µεγάλων
υδραυλικών έργων

Βελτιστοποίηση λειτουργίας ταµιευτήρων
Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
Οικονοµική ανάλυση διαχείρισης υδρoσυστηµάτων
Αποτίµηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε
κλίµακα υδροσυστήµατος

¾ Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων
¾ ∆ίαιτα ρύπων σε υδατορεύµατα και λίµνες
¾ Υφαλµύριση υπόγειων υδροφορέων

Μελέτες ποιότητας
νερού-Εναρµόνιση µε
Οδηγία-Πλαίσιο
2000/60/ΕΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΩΝ
Περιοχή µελέτης

Φορέας/χρήστης

Σύστηµα ταµιευτήρων Αχελώου-Θεσσαλίας

ΥΠΕΧΩ∆Ε

Σύστηµα υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

ΕΥ∆ΑΠ

Ταµιευτήρας Αποσελέµη

Κοινοπραξία Αποσελέµη

Λεκάνη και υδροφορέας Βοιωτικού Κηφισού

ΕΥ∆ΑΠ

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Νοµαρχία Καρδίτσας, ∆ήµος
Καρδίτσας

Ταµιευτήρας Κάρλας

Κοινοπραξία-Τεχνικός
σύµβουλος έργου Κάρλας

Υδατικό διαµέρισµα Νησιών Αιγαίου

Υδροεξυγιαντική

Εφαρµογή των άρθρων 5&6 της Οδηγία-Πλαίσιο Υπουργείο Περιβάλλοντος
για τα νερά 2000/60/ΕΕ στην Κύπρο
και Υδατικών Πόρων Κύπρου
Λεκάνη Ανθεµούντα: Εφαρµογή της ΟδηγίαςΠλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση
(Πρόγραµµα LIFE)

Υδροσύστηµα ∆υτικής Θεσσαλίας

∆ΕΥΑ Καρδίτσας

∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πρόσφατες δηµοσιεύσεις

¾ Efstratiadis, A., E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An
integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management
in river basins, 2nd General Assembly of the European Geosciences Union, Geophysical Research
Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, European Geosciences Union, 2005
¾ Efstratiadis, A., and D. Koutsoyiannis, The multiobjective evolutionary annealing-simplex method and
its application in calibrating hydrological models, 2nd General Assembly of the European Geosciences
Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04593, European Geosciences Union, 2005
¾ Efstratiadis, A., G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and
management software system, 2nd General Assembly of the European Geosciences Union, Geophysical
Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, European Geosciences Union, 2005
¾ Koutsoyiannis, D., Simple methods to generate time series with scaling behaviour (solicited), 1st
General Assembly of the European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice,
European Geosciences Union, 2004
¾ Kozanis, S., A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A
hydrological data management and processing software tool, 2nd General Assembly of the European
Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, European Geosciences
Union, 2005
¾ Rozos, E., A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model
for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49(5), 819842, 2004
¾ Rozos, E., and D. Koutsoyiannis, Application of the Integrated Finite Difference Method in groundwater
flow, 2nd General Assembly of the European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol.
7, Vienna, 00579, European Geosciences Union, 2005

∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υλοποίηση κόµβου ∆ιαδικτύου www.odysseusproject.gr

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η Υ∆ΡΙΑ αποτελεί την κεντρική βάση δεδοµένων που σχετίζονται µε
την εποπτεία, διαχείριση και µαθηµατική αναπαράσταση των
συστηµάτων υδατικών πόρων.
¾ Αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εποπτεία
και διαχείριση των υδατικών πόρων
 Υδρολογικά δεδοµένα (χρονοσειρές)
 Υδραυλικά έργα (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά)
 Χρήσεις νερού (στοιχεία κατανάλωσης, εκτίµηση αναγκών)
 Φυσιογραφικά δεδοµένα (χάρτες µε διάφορα θεµατικά υπόβαθρα)
 Οικονοµικά δεδοµένα (κόστη και οφέλη χρήσης)
 ∆εδοµένα εισόδου και εξόδου των µαθηµατικών µοντέλων
¾ Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις εφαρµογές του
έργου

Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ
Συνοπτική περιγραφή
¾ Εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης υδρολογικών πληροφοριών
¾ Η διαχείριση των δεδοµένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση
οντοτήτων (λεκάνες απορροής, µετρητικοί σταθµοί, ταµιευτήρες)
¾ Σε κάθε γεωγραφική οντότητα αντιστοιχούν:
9 φυσικές ιδιότητες
9 τεχνικά χαρακτηριστικά
9 χρονοσειρές µετρήσεων

¾ Υποστηρίζει τυπικές επεξεργασίες χρονοσειρών
¾ Υλοποιεί εξειδικευµένες υδρολογικές εφαρµογές:
9 µοντέλα εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής
9 κατασκευή καµπυλών στάθµης-παροχής
9 ανάλυση υδατικού ισοζυγίου ταµιευτήρων

¾ Παρέχει δυνατότητες:
9 οπτικοποίησης των δεδοµένων
9 αµφίδροµης επικοινωνίας µε σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας

Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ
∆οµή λογισµικού

Management
Σύστηµα
system
of
διαχείρισης
geographical
γεωγραφικών
entities
οντοτήτων

Client
- Server
architecture

HYDROGNOMON
Εκτελέσιµα
Clients
Υδρογνώµων

Client
– Server
Αρχιτεκτονική

Database
data
Κεντρικήserver
βάση holding
δεδοµένων

HYDROGNOMON
Ενότητες του
components

Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ

Storage and data
Αποθήκευση
καιacquisition
ανάκτηση

δεδοµένων

Instruments
Όργανα και
Καταγραφείς
and
loggers

Measurement
Μετρητικοί
stations
σταθµοί

Time series processing
Επεξεργασία
χρονοσειρών

Special
modules
Ειδικές
µονάδες
CASTALIA
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Οντότητες
Other
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such
as reservoirs, λεκάνες,
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dams,
basins κ.α.
φράγµατα,
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προσοµοίωση
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διεργασιών
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ΠΥΘΙΑ
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\ tmp
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OMBROS
ΟΜΒΡΟΣ

Rainfall intensity
\ castalia2.bmp
Κατάρτιση –
– frequency
Όµβριων
duration
curves
Καµπυλών
analysis

ZYGOS
ΖΥΓΟΣ

Lumped
Αδροµερής
simulation
of
προσοµοίωση
water budget of
Υδ. Ισοζυγίου
river basins

Λεκανών απορροής

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ
¾
¾

¾

¾
¾
¾
¾

Συνοπτική περιγραφή
Εξελιγµένο υπολογιστικό σύστηµα
Υλοποιεί:
9 ένα συνδυαστικό υδρολογικό µοντέλο (επιφανειακό και υπόγειο)
9 ένα σχήµα διαχείρισης των υδατικών πόρων
Αναπαριστά:
9 τις φυσικές διεργασίες στο έδαφος και το υπέδαφος
9 τη λειτουργία του υδροσυστήµατος
Κατάλληλο για χρονικές κλίµακες από ηµερήσια έως µηνιαία
Συνεργάζεται µε σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας
Χρησιµοποιεί εξελιγµένες υπολογιστικές µεθόδους, για την εκτίµηση
των παραµέτρων του µοντέλου
Εκτιµά:
9 το ισοζύγιο των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων
9 τις απολήψεις του υδροσυστήµατος, σε διάφορες θέσεις ελέγχου

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ
Μαθηµατική λειτουργία
Μοντέλο επιφανειακής υδρολογίας

Βροχόπτωση

Εννοιολογικό σχήµα
συγκέντρωσης της
εδαφικής υγρασίας,
γενικευµένο µοντέλο
Thornthwaite

Επιφανειακή
απορροή

Μοντέλο επιφανειακής
υδρολογίας

Μοντέλο υπόγειας
υδρολογίας

Υδατικές
ανάγκες

Μοντέλο
λειτουργίας
υδροσυστήµατος

Κατείσδυση

Υδατικό ισοζύγιο
(παροχές, απολήψεις)

Αντλήσεις

Υπόγεια
απορροή

Μοντέλο υπόγειας υδρολογίας
Πολυκυτταρικό
σχήµα ισοδύναµο
πεπερασµένων
όγκων, πεδίο ροής
τύπου Darcy

Μοντέλο λειτουργίας υδροσυστήµατος
Αναπαράσταση
υδροσυστήµατος ως
µοντέλο δικτυακού
προγραµµατισµού

Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ
Συνοπτική περιγραφή
¾ Μοντέλο προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης συστηµάτων
υδατικών πόρων
¾ Λαµβάνει υπόψη:
9 Χαρακτηριστικά του φυσικού συστήµατος (υδρολογικές εισροές)
9 Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των υδραυλικών έργων
9 Υδατικές ανάγκες και λειτουργικούς περιορισµούς

¾ Εντοπίζει την πλέον πρόσφορη πολιτική διαχείρισης, µε τη µορφή
κανόνων λειτουργίας των βασικών υδραυλικών έργων
¾ Απαντά σε ένα πλήθος ερωτηµάτων, όπως:
9 Ποια είναι η µακροπρόθεσµη ασφαλής απόδοση ενός υδροσυστήµατος;
9 Με ποιο επίπεδο αξιοπιστίας µπορούν να επιτευχθούν οι χρήσεις νερού
(ποσοτικές, ποιοτικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές);
9 Ποιο είναι το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του συστήµατος;
9 Ποιες είναι οι επιπτώσεις υδροκλιµατικών αλλαγών στο υδροσύστηµα;
9 Ποιες είναι οι επιπτώσεις µιας συγκεκριµένης διαχειριστικής πολιτικής;
9 Ποιες είναι οι επιπτώσεις αλλαγών ή έκτακτων περιστατικών;

Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ
Μαθηµατική λειτουργία

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΡΥΠΟΣ
εκτίµηση
ρυπαντικών
φορτίων

ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

Κριτήρια
Γενικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά
υδάτινων σωµάτων
υδροσυστήµατος

Αξιολόγηση

Επιλογή υδάτινου σώµατος

Λεπτοµερείς
προσοµοιώσεις
συγκεκριµένων
υδάτινων
σωµάτων

ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ
(ποτάµια)
ΛΕΡΝΗ
(λίµνες)

Λεπτοµερή
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
υδάτινου σώµατος

Αξιολόγηση

Κριτήρια

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΡΥΠΟΣ (Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων)
Εκτίµηση των ρυπαντικών φορτίων που καταλήγουν στο υδρογραφικό δίκτυο από:
¾Σηµειακές πηγές ρύπανσης (βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων)
¾Μη σηµειακές πηγές ρύπανσης (αγροτικές / κτηνοτροφικές δραστηριότητες,
απορροές από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, απορροές από δασικές εκτάσεις)
Τα αποτελέσµατα του µοντέλου είναι χρονοσειρές µαζών εξεταζοµένων ρύπων που
απορρίπτονται σε χαρακτηριστικές θέσεις του δικτύου και αποτελούν δεδοµένα
εισόδου για τα µοντέλα δίαιτας ρύπων σε υδατορεύµατα (Ηριδανός) και λίµνες
(Λέρνη)
ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ (∆ίαιτα ρύπων υδατορευµάτων)
Εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός υδατορεύµατος σε συνάρτηση
µε την εκάστοτε χρήση των υδάτων του
Εκτίµηση της συνολικής ποιοτικής κατάστασης του υδατορεύµατος
ΛΕΡΝΗ (∆ίαιτα ρύπων λιµνών)
Εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών µίας λίµνης σε συνάρτηση µε την
εκάστοτε χρήση των υδάτων της
Εκτίµηση της συνολικής ποιοτικής κατάστασης της λίµνης

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Γέννηση συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών

Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ χρησιµοποιείται για τη γέννηση συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών σε
πολλαπλές θέσεις και πολλαπλές χρονικές κλίµακες.
Υλοποιεί ένα σχήµα στοχαστικής ανάλυσης πολλών µεταβλητών, κατάλληλο για την
αναπαραγωγή των χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων των υδρολογικών διεργασιών, όπως της
µακροπρόθεσµης εµµονής και της περιοδικότητας.
Το µοντέλο λειτουργεί και ως εργαλείο στοχαστικής πρόγνωσης όταν τροφοδοτείται µε
επίκαιρα υδρολογικά δεδοµένα.

ΖΥΓΟΣ
Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης απορροής
Ο ΖΥΓΟΣ, υλοποιεί ένα
εννοιολογικό µοντέλο
υδατικού ισοζυγίου, που
αναπαριστά τις κύριες
υδρολογικές διεργασίες
µιας λεκάνης απορροής
και του υποκείµενου
υδροφορέα.
Το πρόγραµµα δίνει τη
δυνατότητα
ενεργοποίησης µιας έως
εννιά παραµέτρων, καθώς
και τη δυνατότητα
αυτόµατης βαθµονόµησης,
χρησιµοποιώντας
ενσωµατωµένο εξελικτικό
αλγόριθµο.

ΟΜΒΡΟΣ
Κατάρτιση όµβριων καµπυλών

Ο ΟΜΒΡΟΣ χρησιµοποιείται για την ανάλυση ακραίων επεισοδίων βροχής και την
κατασκευή όµβριων καµπυλών.
Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα κατανοµών και µεθόδων εκτίµησης των παραµέτρων τους,
και παρέχει εποπτικά διαγράµµατα των συναρτήσεων κατανοµής και των όµβριων
καµπυλών.
Εκτιµά τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των καµπυλών µε µεθόδους προσοµοίωσης.

ΠΥΘΙΑ
Στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών
Η ΠΥΘΙΑ χρησιµοποιείται
για την ολοκληρωµένη
στατιστική ανάλυση
υδρολογικών χρονοσειρών.
Η ανάλυση περιλαµβάνει:
• εκτίµηση στατιστικών
χαρακτηριστικών και
παραµέτρων
• προσαρµογή
συναρτήσεων κατανοµής
• εκτίµηση ορίων
εµπιστοσύνης
• στατιστικούς ελέγχους
• φασµατική ανάλυση
• στατιστική πρόγνωση.

∆ΙΨΟΣ
Μοντέλο εκτίµησης υδατικών αναγκών

Το µοντέλο ∆ΙΨΟΣ εκτιµά τις υδατικές ανάγκες
για διάφορες καταναλωτικές χρήσεις νερού
(ύδρευση, κτηνοτροφία, βιοµηχανία, άρδευση).
Οι αρδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την
δυνητική εξατµοδιαπνοή και τον φυτικό
συντελεστή της καλλιέργειας.
Η δυνητική εξατµοδιαπνοή µπορεί να υπολογιστεί
από τέσσερις εναλλακτικές µεθόδους, ανάλογα µε
τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα.
Οι αρδευόµενες εκτάσεις καθώς και το είδος της
καλλιέργειας εκτιµώνται µε την χρήση ΣΓΠ.

ΕΡΜΗΣ
Οικονοµική ανάλυση σεναρίων διαχείρισης συστηµάτων
υδατικών πόρων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

AΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ –
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Cost Effectiveness Analysis)
AΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(Incremental cost analysis)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΑΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το µοντέλο ΕΡΜΗΣ παρέχει
τα κύρια οικονοµικά εργαλεία
για την ανάλυση και
αποτίµηση του κόστους
εφαρµογής των σεναρίων
διαχείρισης των συστηµάτων
υδατικών πόρων.
Το µοντέλο δίνει τη
δυνατότητα ανάλυσης της
χρηµατοοικονοµικής και
περιβαλλοντικής συνιστώσας
των διαχειριστικών σεναρίων
λαµβάνοντας υπόψη τις
κατευθυντήριες γραµµές της
οδηγίας πλαισίου για τα νερά
(ΕΕ 2000/60) µε στόχο την
επιλογή της βέλτιστης
υδατικής πολιτικής.

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
Πληροφορίες µετρητικών εγκαταστάσεων

Ο Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ είναι εφαρµογή υποστήριξης των χρηστών σε θέµατα προµήθειας,
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ή οργάνων µέτρησης των υδρολογικών,
µετεωρολογικών και ποιοτικών παραµέτρων που σχετίζονται µε το νερό.
Η εφαρµογή περιλαµβάνει ενηµερωτικό υλικό, µε τις προδιαγραφές εγκατάστασης και
λειτουργίας των σταθµών µέτρησης, καθώς και βάση δεδοµένων για τα τεχνικά και
οικονοµικά χαρακτηριστικά µετρητικών οργάνων που διατίθενται στην αγορά.

ΡΥΠΟΣ
Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων
Το µοντέλο ΡΥΠΟΣ εκτιµά τα
ρυπαντικά φορτία από σηµειακές
και µη σηµειακές πηγές.
Ως προς τις σηµειακές πηγές,
παρέχει τη δυνατότητα
λεπτοµερούς περιγραφής των
ρυπογόνων διεργασιών των
βιοµηχανικών µονάδων και των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αστικών λυµάτων, καθώς και τη
δυνατότητα άµεσης εισαγωγής των
χρονοσειρών ρυπαντικών φορτίων.
Ως προς τις µη σηµειακές πηγές,
υλοποιεί τη µέθοδο των
συντελεστών εξαγωγής, µε την
οποία αντιστοιχίζονται οι διάφορες
χρήσεις γης µε το φορτίο των
ρυπαντικών ουσιών που καταλήγει
στο υδρογραφικό δίκτυο.

ΛΕΡΝΗ
Μοντέλο ποιότητας λιµνών
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Η ΛΕΡΝΗ είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης της δίαιτας ρύπων σε λίµνες.
Πραγµατοποιείται ισοζύγιο εισροών-εκροών και στη συνέχεια προσοµοιώνονται οι
σηµαντικότερες φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες στη µάζα του νερού.
Για την περιγραφή του φαινοµένου του ευτροφισµού, εξετάζονται ποιοτικοί δείκτες όπως τα
φύκια, ο φώσφορος, το άζωτο, ο οργανικός άνθρακας και το διαλυµένο οξυγόνο
Το µοντέλο παράγει χρονοσειρές αντιπροσωπευτικών τιµών των παραπάνω δεικτών.

ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ
Μοντέλο ποιότητας υδατορευµάτων
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Το µοντέλο δίαιτας ρύπων ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ συνδυάζει ένα µονοδιάστατο υδροδυναµικό
µοντέλο για την εύρεση των χαρακτηριστικών της ροής του υδατορεύµατος µε ένα µοντέλο
για την εκτίµηση της διασποράς των ρύπων και την περιγραφή των χηµικών και βιολογικών
διεργασιών στην υδάτινη στήλη.
Στοιχεία εισόδου είναι γεωµορφολογικά στοιχεία και χρονοσειρές εισερχοµένων παροχών,
κατανεµηµένων η σηµειακών, µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις ρύπων.
Το µοντέλο παράγει χρονοσειρές παροχών και συγκεντρώσεων ρύπων κατά µήκος του
υδατορεύµατος.

ΑΛΣ
Ανάλυση παράκτιων υδροφορέων
Υδραυλική αγωγιµότητα υδροφορέα. Μπλε 15 m/day, πράσινο 5 m/day

Το υδρογεωλογικό µοντέλο
ΑΛΣ προσοµοιώνει και
βελτιστοποιεί τις αντλήσεις
παράκτιων υδροφορέων, για
την εκτίµηση του ασφαλούς
απολήψιµου υδατικού
δυναµικού.

Τροφοδοσία υδροφορέα Μπλε 0.0004 m/dayπράσινο 0.0002 m/day

Στόχος της βελτιστοποίησης
είναι η µεγιστοποίηση της
αντλούµενης ποσότητας,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
προστασία των παράκτιων
υδροφορέων από
υφαλµύριση.

