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Πλημμύπερ

• Μία από ηιρ κςπιόηεπερ θςζικέρ καηαζηποθέρ
• αύξηζη ηυν επιπηώζευν ζηο κοινυνικό ζύνολο

• Πποζομοίωζη πλημμςπικήρ ποήρ
• απιθμηηικά μονηέλα - λογιζμικά

• απαπαίηηηο επγαλείο ζηον ανηιπλημμςπικό ζσεδιαζμό

• Μονοδιάζηαηη πποζέγγιζη (1D)
• κςπίαπση επιλογή

• αδςναμία έγκςπηρ πποζομοίυζηρ (π.σ. αζηικόρ ιζηόρ) 

• Γιζδιάζηαηη πποζέγγιζη (2D)
• εθικηή επιλογή ηιρ ηελεςηαίερ δεκαεηίερ

• μεγάλο ςπολογιζηικό κόζηορ (ώπερ/ημέπερ)



Διδικά θέμαηα

• Διζδιάζηαηη πποζομοίυζη πλημμύπαρ ζε αζηικό πεπιβάλλον

• Πποζομοίυζη πλημμύπικήρ ποήρ ζε επίπεδο λεκάνηρ 
αποπποήρ

• Ανάλςζη ηος Ψηθιακού Μονηέλος Εδάθοςρ (ΨΜΕ)

• Τπιβέρ πςθμένα



Αζηικό πεπιβάλλον

• Γςναμικό θαινόμενο
• η σπονική κλίμακα διαθέπει από ηην πλημμύπα ζε θςζικό πεπιβάλλον

• Αναπαπάζηαζη ηων κηιπίων
• ζηεπεά όπια (μέθοδορ ανάκλαζηρ)

• ηοπική ανύτυζη ηος εδάθοςρ

• ηοπική αύξηζη ηηρ ηπασύηηηαρ

• Αποσεηεςηικό δίκηςο
• Ολοκληπυμένη Πποζομοίυζη 1D/2D



Αναπαπάζηαζη κηιπίων
Φςζικό μονηέλο ποηαμού Toce



Ολοκληπωμένη πποζομοίωζη 1D/2D
Φαϊδάπι



Λεκάνη αποπποήρ

• Μεγάλο ςπολογιζηικό κόζηορ
• εθαπμογή ζε μικπέρ λεκάνερ

• Υβπιδική μέθοδορ
• ςδποδςναμική πποζομοίυζη για ηην πποζομοίυζη ηος Μοναδιαίος 

Υδπογπαθήμαηορ (ΜΥΓ)

• ζύνθεζη ηυν ΜΥΓ για ηην πποζομοίυζη ηος πλημμςπικού επειζοδίος



Λεκάνη αποπποήρ
Φαλάνδπι



Λεκάνη αποπποήρ
Φαλάνδπι



Υβπιδική μέθοδορ

• Εύπεζη ΜΥΓ με ένα διζδιάζηαηο μονηέλο

• Πποζδιοπιζμόρ ενεπγήρ βποσόπηυζη

• Πποζομοίυζη πλημμύπαρ

Φαλάνδπι



Ανάλςζη ΧΜΔ

• Παπάγονηαρ αβεβαιόηηηαρ
• ζςνήθυρ δε λαμβάνεηαι ςπότη

• Κπιηήπιο ζύγκλιζηρ 
• έλεγσορ καηά ηην πύκνυζη ή ηην απαίυζη ηος ςπολογιζηικού 

πλέγμαηορ



Ανάλςζη ΧΜΔ
Πειπαμαηική διάηαξη



Κπιηήπιο ζύγκλιζηρ
Υδπαςλικό άλμα



Τπιβέρ πςθμένα

• Δπιδπούν ζημανηικά ζηην πποζομοίωζη

• Black-box ή White-box παπάμεηποι;
• κινούνηαι ζηην ενδιάμεζη πεπιοσή (grey-box)

• Σημανηικά μεγαλύηεποι από ηιρ βιβλιογπαθικέρ ηιμέρ

• Πποζπάθεια βαθμονόμηζηρ ή εύπεζηρ πληποθοπίαρ για 
ηην οπθολογική εκηίμηζη ηοςρ



Βαθμονόμηζη

• Surrogate modelling
• 100 πποζομοιώζειρ

• Βαθμονομημένερ παπάμεηποι
• ζςνηελεζηήρ ηπασύηηηαρ Manning  n=0.194 s/m1/3

• ενεπγή κλίζη Seff=0.019

Θπαύζη θπάγμαηορ Toce, Ιζπανία



Σςμπεπάζμαηα

• Γιζδιάζηαηη πποζομοίωζη
• απαπαίηηηο επγαλείο ζηον ανηιπλημμςπικό ζσεδιαζμό

• Σημανηικά πεπιθώπια βεληίωζηρ
• ςπολογιζηικό κόζηορ

• θευπηηικό ςπόβαθπο

• Ο πόλορ ηος Αγπονόμος και Τοπογπάθος Μησανικού
• αξιόπιζηο ΨΜΕ

• θυηοεπμηνεία


