Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων σε Σύζευξη µε Εξελιγµένο Υπολογιστικό Σύστηµα
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Φορέας: Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»
Συντονισµένο Πρόγραµµα «Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη»
Μέτρο 4.5 «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε
Τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας»

ΝΑΜΑ Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές
ΕΤΑΙΡΟΙ
¾ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων

¾∆ΕΥΑ Καρδίτσας

¾Marathon Data Systems

¾Αειφορική ∆ωδεκανήσου

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
¾ Ανάπτυξη µεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση και διαχείριση
υδροσυστηµάτων, που ολοκληρώνονται σε ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα

¾ Φειδωλή απαίτηση σε δεδοµένα → ∆οµή µοντέλων προσαρµόσιµη στη διαθέσιµη πληροφορία
¾ Αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών → Χρήση συστηµάτων γεωγραφικής πληροφορίας

¾ Κύριο παραδοτέο: Εµπορικό λογισµικό γενικής χρήσης (περιλαµβάνει ένα κεντρικό σύστηµα
προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας υδροσυστηµάτων, και µια σειρά από
συνεργαζόµενες εφαρµογές λογισµικού)

¾ Ολιστική προσέγγιση:
 Περιγραφή των υδρολογικών διεργασιών (επιφανειακών και υπόγειων) και των ανθρωπογενών επιδράσεων
 Περιγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων και αναγκών
 Περιγραφή των φυσικών και τεχνητών χαρακτηριστικών των υδροσυστηµάτων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Περιγραφή της ιεραρχίας των χρήσεων νερού, και των περιβαλλοντικών και οικονοµικών παραµέτρων

¾ Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένης
διαχείρισης συστηµάτων υδατικών πόρων

¾ Αυτοµατοποίηση βαθµονόµησης → Χρήση πολυκριτηριακών µεθόδων βελτιστοποίησης
¾ Περιγραφή της αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης → Στοχαστική προσέγγιση

¾ Εναρµόνιση µε τη στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον σύµφωνα µε την Οδηγία-Πλαίσιο
2000/60 (κατάρτιση ολοκληρωµένων διαχειριστικών σχεδίων σε επίπεδο λεκάνης απορροής)

¾ Φειδωλή χρήση µεταβλητών ελέγχου → Παραµετροποίηση υδροσυστηµάτων

¾ Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων

¾ Πιστή αναπαράσταση υδροσυστηµάτων → Λεπτοµερής προσοµοίωση

¾ ∆ιάχυση των πληροφοριών και την προώθηση συµµετοχικών διαδικασιών στο σχεδιασµό και τη
λήψη αποφάσεων σε θέµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων, µε χρήση νέων τεχνολογιών

¾ Αντικειµενικότητα/ορθολογικότητα αποτελεσµάτων → Βελτιστοποίηση

¾ ∆ηµιουργία νέων θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, σε επιστηµονικούς τοµείς αιχµής

¾ Ολοκλήρωση των µοντέλων σε ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα, επιχειρησιακού σκοπού, για
γενική αλλά και εξειδικευµένη χρήση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υ∆ΡΟΓΝΩΜΩΝ: ∆ιαχείριση και επεξεργασία
υδρολογικών δεδοµένων και χρονοσειρών

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ: Γεω-υδρολογική προσοµοίωση λεκάνης απορροής
¾ Εξελιγµένο υπολογιστικό σύστηµα, που υλοποιεί:
 ένα συνδυαστικό υδρολογικό µοντέλο (επιφανειακό
και υπόγειο)

¾ Εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης
υδρολογικών πληροφοριών

 ένα σχήµα διαχείρισης των υδατικών πόρων

¾ Η διαχείριση των δεδοµένων βασίζεται στη
γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων (λεκάνες
απορροής, µετρητικοί σταθµοί, ταµιευτήρες)

Hydria
Βάση δεδοµένων

¾ Σε κάθε γεωγραφική οντότητα αντιστοιχούν:

Hydrometron
Μετρητικές
εγκαταστάσεις

¾ Αναπαριστά:
 τις φυσικές διεργασίες στο έδαφος και το υπέδαφος
 τη λειτουργία του υδροσυστήµατος



φυσικές ιδιότητες

¾ Χρονικές κλίµακες από ηµερήσια έως µηνιαία



τεχνικά χαρακτηριστικά



χρονοσειρές µετρήσεων

¾ Συνεργάζεται µε σύστηµα γεωγραφικής
πληροφορίας

Pythia
Στατιστική ανάλυση
χρονοσειρών

¾ Υποστηρίζει τυπικές επεξεργασίες
χρονοσειρών
¾ Υλοποιεί εξειδικευµένες υδρολογικές
εφαρµογές:


µοντέλα εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής



κατασκευή καµπυλών στάθµης-παροχής



ανάλυση υδατικού ισοζυγίου ταµιευτήρων

HydroGnomon
∆ιαχείριση και επεξεργασία
υδρολογικών δεδοµένων

Ombros
Κατασκευή όµβριων
καµπυλών

Zygos
Υδρολογικό ισοζύγιο
λεκάνης απορροής
Castalia
Παραγωγή συνθετικών
χρονοσειρών

¾ Παρέχει δυνατότητες:

 το ισοζύγιο των υδατικών πόρων, επιφανειακών και
υπόγειων
 τις απολήψεις του υδροσυστήµατος, σε διάφορες
θέσεις ελέγχου (σηµεία µέτρησης, προσφοράς και
απόληψης νερού)
Μοντέλο επιφανειακής υδρολογίας

Βροχόπτωση

HydroGeios
Γεω-υδρολογική
προσοµοίωση
λεκάνης απορροής

Rypos
Εκτίµηση ρυπαντικών
φορτίων
Lerne
Ποιότητα
λιµνών

Dipsos
Εκτίµηση
υδατικών
αναγκών

Heridanos
Ποιότητα
υδατορευµάτων

HydroNomeas
Βέλτιστη διαχείριση
υδροσυστηµάτων

Als
Ανάλυση παράκτιων
υδροφορέων

¾ Υπολογισµός υδατικών αναγκών για ύδρευση,
βιοµηχανία, κτηνοτροφία, άρδευση

Λεπτοµερή µοντέλα προσοµοίωσης
δίαιτας ρύπων σε λίµνες (ΛΕΡΝΗ)
και ποτάµια (ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ)

¾ Οµαδοποίηση αναγκών

∆ιαχειριστικό σενάριο
Αξιολόγηση υδάτινων σωµάτων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτινων σωµάτων
Κριτήρια (απαιτήσεις
ποιότητας για κάθε
χρήση νερού, ποιοτικοί
στόχοι, οικολογική και
τροφική κατάσταση)
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Υπόγεια
απορροή

Πολυκυτταρικό
σχήµα ισοδύναµο
πεπερασµένων
όγκων, πεδίο ροής
τύπου Darcy

Μοντέλο
λειτουργίας
υδροσυστήµατος

Μοντέλο λειτουργίας υδροσυστήµατος
Αναπαράσταση
υδροσυστήµατος ως
µοντέλο δικτυακού
προγραµµατισµού

Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ: Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων
¾ Μοντέλο προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης συστηµάτων υδατικών πόρων
¾ Λαµβάνει υπόψη:
 Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των υδραυλικών έργων
 Υδατικές ανάγκες και λειτουργικούς περιορισµούς

¾ Εντοπίζει την πλέον πρόσφορη πολιτική διαχείρισης, µε τη µορφή κανόνων
λειτουργίας των βασικών υδραυλικών έργων (ταµιευτήρες, γεωτρήσεις)
¾ Απαντά σε ένα πλήθος ερωτηµάτων, όπως:
 Ποια είναι η µακροπρόθεσµη ασφαλής απόδοση ενός υδροσυστήµατος;
 Με ποιο επίπεδο αξιοπιστίας µπορούν να επιτευχθούν οι χρήσεις νερού (ποσοτικές,
ποιοτικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές);
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 Ποιο είναι το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του συστήµατος;

4
3
2
1

C hl -a (µg /l )

1
0

Σ υγ κέ ντ ρ ω σ η D O (m g/ l )

Συ γκ έν τ ρω σ η D O (m g/ l )

8

8
7

Μοντέλο υπόγειας υδρολογίας

 Χαρακτηριστικά του φυσικού συστήµατος (υδρολογικές εισροές)

¾ Ιεραρχική οργάνωση των δεδοµένων και των
παραµέτρων σε βάσεις δεδοµένων ή αρχεία
¾ Εκτίµηση αρδευτικών
αναγκών από µοντέλα
εξατµοδιαπνοής, µε
βάση µετεωρολογικά
και φυτικά δεδοµένα

Κατείσδυση
Μοντέλο υπόγειας
υδρολογίας

Υδατικό ισοζύγιο
(παροχές, απολήψεις)

∆ΙΨΟΣ: Εκτίµηση υδατικών αναγκών

Γενικό ποιοτικό µοντέλο
Εκτίµηση ρυπαντικών
φορτίων από σηµειακές και
µη σηµειακές πηγές (ΡΥΠΟΣ)

Υδατικές
ανάγκες

Hermes
Οικονοµική ανάλυση
υδροσυστηµάτων

ΡΥΠΟΣ, ΛΕΡΝΗ, ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ: Μοντέλα ποιότητας νερού

Εννοιολογικό σχήµα
συγκέντρωσης της
εδαφικής υγρασίας,
γενικευµένο µοντέλο
Thornthwaite

Μοντέλο επιφανειακής
υδρολογίας

Αντλήσεις

οπτικοποίησης των δεδοµένων
αµφίδροµης επικοινωνίας µε σύστηµα
γεωγραφικής πληροφορίας

¾ Εκτιµά:

Επιφανειακή
απορροή




¾ Χρησιµοποιεί εξελιγµένες υπολογιστικές
µεθόδους, για την βαθµονόµηση του µοντέλου
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 Ποιες είναι οι επιπτώσεις υδροκλιµατικών αλλαγών στο υδροσύστηµα;
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 Ποιες είναι οι επιπτώσεις µιας συγκεκριµένης διαχειριστικής πολιτικής;
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Υδραυλικά έργα και
τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντελοποίηση υδρολογικών συστηµάτων και διεργασιών σε κλίµακα λεκάνης απορροής

√

Βελτιστοποίηση λειτουργίας ταµιευτήρων

√
√ √
√ √
√
√

Συνδυασµένη αξιοποίηση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε κλίµακα λεκάνης απορροής
Σχεδιασµός και διαχείριση συστηµάτων υδατικών πόρων
Οικονοµική ανάλυση διαχείρισης υδρoσυστηµάτων
Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
Εκτίµηση υδατικών αναγκών
∆ιαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών χρονοσειρών
Στοχαστική προσοµοίωση υδροσυστηµάτων
Ακραία υδρολογικά γεγονότα
Υδρολογικό ισοζύγιο – Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης
∆ίαιτα ρύπων σε υδατορεύµατα και λίµνες
Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων

√
√

Αλληλεπίδραση µε Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS)

√ √
√ √ √

Στοχαστική πρόγνωση
υδρολογικών εισροών

Hermes-Com

Als-Com

Lerne-Com

Heridanos-Com

Rypos-Com

Dipsos-Com

Zygos-Com

Ombros-Com

Pythia-Com

Υδατικές ανάγκες και
λειτουργικοί περιορισµοί

Κανόνες λειτουργίας
Πρόγνωση αποθεµάτων
και απολήψεων

√
√

Αξιοπιστία συστήµατος

√ √ √ √ √ √
√
√
√

√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √
√
√ √ √
√

Υφαλµύριση υπόγειων υδροφορέων
Αποτίµηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε κλίµακα υδροσυστήµατος

Castalia-Com

HydroNomeas-Com

Εφαρµογές

HydroGeios-Com

Υπολογιστικά συστήµατα

HydroGnomon-Com

ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

√
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
¾ ∆ικτυακός τόπος έργου: http://www.odysseusproject.gr/
¾ Ερευνητικές εκθέσεις και δηµοσιεύσεις: http://www.itia.ntua.gr/g/projinfo/118/

Παράµετροι
λειτουργίας
Μοντέλο
προσοµοίωσης
υδροσυστήµατος
Μέτρο επίδοσης
(κόστος, αξιοπιστία,
ασφαλής απόληψη)
Μοντέλο
βελτιστοποίησης

