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Το γεγονός ότι έχω τελειώσει το γράψιµο κάθε άλλου κεφαλαίου και 

ασχολούµαι µε το γράψιµο των ευχαριστιών το οφείλω πρώτα και πάνω από όλα στον 
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συνεχή του καθοδήγηση, από την αρχή µέχρι το τέλος µε βοήθησε να την φέρω εις 

πέρας. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου που µε στήριξαν σε αυτή 

την προσπάθεια, και βέβαια την Τζίνα µου, η οποία φρόντιζε τα πάντα, τις ώρες που 

ήµουν χαµένος στην αβεβαιότητα αυτής της εργασίας. 
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1. Περίληψη 

 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και έρευνα 

προβληµάτων αποκατάστασης των υπόγειων υδροφορέων µετά από ρύπανση τους 

όταν η γνώση των ιδιοτήτων του υπεδάφους είναι ελλιπής.  

Αρχικά γίνεται αναφορά στις εξισώσεις που διέπουν την κίνηση τόσο των 

υπόγειων υδάτων όσο και των ρύπων. Ειδικότερα σε όλη την διάρκεια της εργασίας 

γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των ρύπων που κινούνται µόνο µε µεταφορά, και των 

ρύπων που κινούνται µε µεταφορά και διάχυση ταυτόχρονα. 

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους γενετικούς αλγόριθµους 

µονοκριτηριακής αλλά και πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, οι οποίοι αποτέλεσαν 

το κύριο εργαλείο για την επίλυση των προβληµάτων αποκατάστασης. 

∆εδοµένης της ελλιπούς γνώσης που υπάρχει τις περισσότερες φορές ως προς 

την γνώση των ιδιοτήτων του υπεδάφους, και συγκεκριµένα της υδραυλικής 

αγωγιµότητας, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος στοχαστικής προσοµοίωσης Monte Carlo, 

σύµφωνα µε την οποία, για συγκεκριµένη µέση τιµή και τυπική απόκλιση 

δηµιουργούνται ισοπίθανα σενάρια, του πεδίου της υδραυλικής αγωγιµότητας, που 

ονοµάζονται και απεικονίσεις. Με αυτήν την µέθοδο είναι δυνατό να σχεδιάζονται 

συστήµατα αποκατάστασης µε υψηλή αξιοπιστία χωρίς να είναι απαραίτητη η πλήρης 

γνώση της υδραυλικής αγωγιµότητας. 

Στην συνέχεια εξετάστηκαν δυο προβλήµατα αποκατάστασης στον ίδιο 

υποθετικό, ορθογώνιο, φρεάτιο υδροφορέα. Στο πρώτο πρόβληµα, στο οποίο η 

κίνηση του ρύπου γινόταν µόνο µε µεταφορά, ζητήθηκε να βρεθούν οι βέλτιστες 

θέσεις και παροχές πηγαδιών έτσι ώστε ο χρόνος αποκατάστασης να είναι ο 

µικρότερος δυνατός. 

Στο δεύτερο πρόβληµα ζητήθηκε να βρεθούν οι βέλτιστες θέσεις και παροχές 

πηγαδιών έτσι ώστε η µέση συγκέντρωση στον υδροφορέα να είναι η ελάχιστη 

δυνατή µε το λιγότερο κόστος. Επιπλέον σε αυτό το πρόβληµα τέθηκε σαν 

περιορισµός ότι οι παροχές άντλησης θα πρέπει να είναι ίσες µε τις παροχές 

εισπίεσης.  

Και στα δύο προβλήµατα θεωρήθηκε ότι η υδραυλική αγωγιµότητα είναι 

τυχαία µεταβλητή µε γνωστή µέση τιµή ενώ εξετάστηκαν διάφορα σενάρια της 

τυπικής απόκλισης. Για κάθε σενάριο δηµιουργούνταν πολλαπλές ισοπίθανες 
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απεικονίσεις, και σύµφωνα µε την µέθοδο Monte Carlo οι εξισώσεις επιλύονταν 

ταυτόχρονα για όλες τις απεικονίσεις. Επειδή η µέθοδος Monte Carlo είναι µια 

αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, στην εργασία αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε µια 

διαδικασία διαχωρισµού των ισοπίθανων απεικονίσεων σε κρίσιµες και µη κρίσιµες, 

η οποία είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του χρόνου χωρίς µείωση της 

ορθότητας και της αξιοπιστίας που η πλήρης µέθοδος Monte Carlo επιτυγχάνει. 
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2. Extended abstract 

2.1. Introduction 

According to United Nations Commission on Sustainable Development-

UNCSD 1997 water scarcity is considered as one of the biggest issues that world will 

face up in the future. One of the most important sources of water is the groundwater, 

which is generally of higher quality than surface water. However, cleaning up 

contaminated groundwater is more difficult and prolonged task than cleaning up 

surface water. One of the main characteristics of natural aquifer formations is that 

they exhibit a large spatial variability and uncertainty. 

The subject of this thesis is groundwater remediation under uncertainty. The 

work is divided in two parts. The first part contains the theoretical and mathematical 

background, covering the governing equations of groundwater flow and contaminant 

transport, as well as a detailed description of the numerical solutions of the underlying 

equations. In this first part the optimization techniques and the concepts of Monte 

Carlo Simulation which were used to consider uncertainty are also described. 

According to Monte Carlo simulation method, multiple equally probable realizations 

of the hydraulic conductivity field are generated and the governing equations of flow 

and transport are solved simultaneously for each realization. Although Monte Carlo 

method has been proved quite effective, it is CPU time consuming. A new 

methodology is proposed based on the fact that not all realizations have the same 

importance on the final solution. The proposed method provides results of similar 

reliability as the full scale Monte Carlo method, in muchless time. 

The second part of the work describes an application, in a hypothetical 

unconfined aquifer, where several groundwater remediation problems are tested. 

2.2. Literature review 

There are many references in the literature on groundwater remediation, and 

the most common method is the Pump & Treat (P&T) remediation method. Daene & 

Lin, 1996 developed a groundwater management model using a nonlinear 

programming algorithm to find the minimum cost of a P&T remediation system. In 

1994 Wang & Ahlfeld presented a formulation for the optimal design of aquifer 

remediation in which the well locations and pumping rates are decision variables. 
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Another important issue in groundwater remediation is the choice of the 

optimization process. Many algorithms have been used in the past. Dougherty & 

Marriott, 1991 introduced simulated annealing in several groundwater management 

problems. Simulated annealing was used as well by Marriott et al, 1993 to determine 

the optimal pumping schedules for a PUT remediation system. Stoic et al. 2004, 

proposed a methodology in which the final result is a map depicting the probability 

that a production well has either excessive draw down and/or encroachment of the 

contaminant plume. 

A particularly important area of research in groundwater management 

involves the formulation and solution of management problems that consider 

uncertainty associated with flow and transport parameters. The most popular approach 

to stochastic groundwater management is the Monte Carlo analysis, which involves 

generation of a series of realizations of the uncertain parameters. An important issue 

in Monte Carlo analysis is the source of randomness, and since the majority of 

uncertain parameters in groundwater modeling are two dimensional, many algorithms 

have been proposed to generate equal probable realizations. One of the most popular 

methods is the Turning Bands Method (TBM) Mantoglou & Wilson 1982. The early 

work of Gorelick 1987 and Wagner & Gorelick 1989 demonstrated that the Monte 

Carlo approach can produce useful results, but they did not derived a specification of 

the design reliability. Morgan et al. 1993 presented a methodology to find the optimal 

trade off curve of maximum reliability versus minimum pumping objective. In a 

related work Chan 1993, defined reliability as function of the number of realizations 

and suggested that 50-100 realizations provide high reliable results. However it is 

generally accepted that not every realization has the same effect on the outcome 

(Morgan et al. 1993), and Ranjithan et al. 1993 developed a methodology for 

identification of the critical realization based on Artificial Neural Networks. 

Many articles have been published in recent years concerning groundwater 

management and optimization algorithms, and the most widely used is the Genetic 

algorithm optimization method (Guan & Aral 1999; Aly & Peralta 1999; Maskey et 

al. 2002; Hsiao & Chang 2002; Espinoza et al. 2005). Hilton & Culver 2005 also 

proposed an innovating methodology to consider uncertainty within GA, using 

different realizations for each generation. 

Besides the traditional approaches of groundwater remediation where a single 

solution is returned at the end of the process, there is an increasing interest in multi-
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objective optimization techniques. According to multi objective optimization, the 

objectives, to be optimized are more that one, and at the end of the process a set of 

solutions are obtained, which are optimum for every objective, according to a Pareto 

criterion (Erickson et al. 2002; Park & Aral 2004). 

There are few papers, which consider multi-objective remediation under 

uncertainty. Wang & McTernan 2002 combined elements of stochastic hydrology, 

risk assessment, simulation modeling, cost analysis and decision making to define the 

optimum remediation choices for a real aquifer. Singh et al. 2003, presented the 

difficulties of considering uncertainty in multi-objective optimization, and Singh & 

Minsker 2003 applied a multi-objective optimization process in a real aquifer using a 

Noisy GA. 

There are many useful works on multi-objective optimization, which are not 

related to hydrology (Deb et al. 2002; Das & Patvardhan 1998; Bienvenüe et al. 

2002;). An important work in the field of stochastic multiobjective optimization is 

considered the study of Hughes 2001. 

2.3.  Governing equations of flow and transport 

Two-dimensional groundwater flow in a phreatic aquifer is considered where 

the contaminant concentration is assumed small and not affecting the water density. In 

that case the flow equation is expressed as 

 ( ) ( )x y
h hK h K h Q n h

x x y y
σ σ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− + − + =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ t
∂
∂

y

 [1] 

where  are principle components of hydraulic conductivity, h  is hydraulic 

head, σ is the elevation of the aquifer base, h-σ is the aquifer thickness, Q are the 

external sources or sinks, n is the drainage porosity and t represents time. 

,xK K

The contaminant transport based on advection, and the travel time of particles 

in the aquifer, is calculated with the following partial differential equation, which 

describes conservation of mass in a steady state three-dimensional ground water flow 

system  

 ( ) ( ) ( )x y znv nv nv W
dx dy dz
∂ ∂ ∂+ + =  [2] 
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where and  are the principal components of the average linear ground-water 

velocity vector,  is porosity and W is the volume rate of water created or consumed 

by internal sources and sinks per unit volume of aquifer. 

,x yv v zv

n

The governing equation of contaminants transport based on advection and 

dispersion in a two-dimensional aquifer of constant porosity has the following form: 

 
2 2

2 2hL hT
C C CD D u
t x y

∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
C
x

∂
∂

 [3] 

where  is the contaminant concentration,  and  are the longitudinal and 

transverse dispersivities and u  is average groundwater velocity. 

C hLD hTD

MODFLOW (McDonald and Harbaugh, 1988), based on finite differences 

was used to solve equation [1], while [2] was solved using MODPATH (Pollock 

1994). Equation [3] was solved using MT3DMS, (Zheng and Wang, 1999).  

2.4. Genetic algorithms 

Genetic algorithms are inspired by the mechanics of natural evolution of 

biological organisms. A typical iteration of a GA is performed using the following 

steps 

1. A population is evaluated based on the objective functions 

2. The best individuals are selected according to a selection operator  

3. Crossover and mutation are performed and a new population is generated 

2.4.1. Combined algorithm 

In the first application a combined GA was used to obtain the solution in sorter 

CPU time. This algorithm combines GA and direct search, and returns the optimum 

solution faster when the optimum decision variables are likely to be located on the 

edges. The steps of direct research algorithm are presented below 

1. An initial point is chosen. Every individual of a GA population is considered 

as initial point 

2. The initial point is evaluated, as well as the points, which are founded within 

distance  from the initial point. Distance  is specified by the user in the 

start of the process. 

m m

3. If none of these evaluations improve the objective function then the distance 

 is reduced and new points are evaluated. If there is one point that improves m
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the objective function, then this point is considered as the new initial point, the 

distance  is increased, and new points are evaluated. m

4. The algorithm stops when the stopping criteria are met. 

In the combined algorithm the above steps are considered as one function 

evaluation of one search point of the GA algorithm. 

2.4.2. Multi-objective genetic algorithm 

In the second application a multi-objective GA was used which at the end of 

the process yields a trade of curve known as Pareto front among the conflicting 

objectives. A generic mathematical formulation of multi-objective optimization is: 

 

1min ( , ,..., )1 2
2min ( , ,..., )1 2

min ( , ,..., )1 2

f x x xn

f x x xn

mf x x xn

 [4] 

subject to the following set of constrains 

 
; 1, ,

( , ,..., ) ; 1, ,1 2

a x b i ni i i
jg x x x c j kn j

≤ ≤ =

≤ =
 [5] 

where  f 1, f 2,…, f m are the objective functions, x1, x2,…,xn are decision variables,  g 1, 

g 2,…, g k , are constraint functions and , ; 1, ,i ia b i n=  and  are the 

limits on the decision variables and the constraints. 

; 1, ,jc j k=

The basic idea behind multi-objective optimization is the concept of Pareto 

domination which states that one candidate solution dominates another only if it is at 

least equal in all objectives and superior in at least one (Erickson et al., 2002).  Figure 

1 explains graphically the concept of Pareto domination, showing that there are three 

types of relations between the solutions. 
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Figure 1 Concept of Pareto domination 

Many algorithms can be utilized to produce the Pareto front. Genetic 

Algorithms (GA) are becoming very popular and can evaluate simultaneously many 

points on the search space. Some major modifications of GA are essential to yield the 

Pareto front. First, the sorting of population must be based on Pareto ranking. There 

are two known ranking methods, the Goldberg ranking and the Fonseca and Fleming 

ranking (Gen and Cheng, 2000). 

Figure 2 Goldberg Ranking and Fonseca and Fleming Ranking 

Figure 2 shows the difference between the two methods. Goldberg’s ranking 

assigns rank 1 to non-dominated individuals and they are removed from contention. 

The next set of non-dominated individuals are assigned as rank 2. The process 

terminates when the entire population is ranked. Fonseca and Fleming’s ranking 

assigns rank 1 to non-dominated individuals and the remaining individuals are 
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assigned a rank equal to the number of its dominating individuals plus one (Gen and 

Chen, 2000). 

 

Figure 3 Distance criterion for selection of individuals 

Another important modification of GA is the Pareto tournament method. Once 

two or more individuals are selected for tournament there are two possible outcomes. 

In the case where two individuals are selected, they will either have the same or a 

different rank. If the ranks are different, winner is the individual with the smaller 

rank. If the ranks are the same, then a distance criterion is applied to pick out a 

winner. According to this criterion, the Euclidian distance between the two 

individuals and the rest of the population is calculated. Then for each of the two 

individuals, the members that lie in a distance smaller than a predefined radius σshare 

(niche radius) are counted. Finally the winner is the one with the smallest number of 

members in the circle. 

The above process assists the optimization method to create a well-distributed 

Pareto front, by avoiding the accumulation of individuals around a single point. 

2.5. Monte Carlo & critical realizations 

Monte Carlo simulation has been widely used, in order to estimate the effects 

of spatial variability of aquifer parameters, mainly hydraulic conductivity, on flow 

and transport processes. The basic idea of Monte Carlo simulation is that creating 

independent samples of the variable and averaging them can calculate the average 

value of some variable. The larger the sample, the better estimation is obtained. 

In the present study multiple realizations of the hydraulic conductivity field 

are generated using a random field simulation method (see, Mantoglou and Wilson, 
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1982). In the optimization problems studied it was found that only few realizations are 

critical. 

Whether a realization is critical depends on several factors such as the 

objective functions, the geometry of the aquifer, etc. For instance the presence of a 

channel with high hydraulic conductivity values can constitute a realization critical. 

A simple method is now presented which can identify the critical realizations. 

First a random sample of possible designs is created. The designs are evaluated for 

each realization and the value of the objective function is calculated. Then the 

realizations are sorted according to the values of the objective function and a ranking 

of the realizations is performed. Through this process it was found that there are some 

realizations that keep getting higher ranks in all designs, while others keep getting 

lower ranks. If a high value of system reliability is required the critical realizations are 

the few ones with the higher rankings in all designs. 

2.6. Generalized optimization model formulation 

Although groundwater remediation problems have always the same goal, 

which is the remediation of an aquifer, optimization model formulation can be 

different. 

In this thesis two major optimization models were examined.  

First it was assumed that contaminant transport was based only on advection, 

and the objective was to find the optimum locations and rates of  wells in order to 

cleanup the aquifer in the minimum time. These can be written in mathematical form 

as follow: 

N

  [6] 1 2 1 2 1 2min ( , , , , , )n nt I I I J J J Q Q Qn

N

subject to: 

  [7] 
min max
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min max
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where : t  is the travel time that p  particles have been removed from the aquifer, 

,n nI J   is the row and column of the  well,  is the maximum 

number of wells,  is the hydraulic head field,  is the set of active cells, and 

 the minimum and maximum possible value of well rates. 

In case of stochastic simulation equation [6] transform into the following form: 

[1,2, , ]n N…∈ thn N

h *A

min max,Q Q
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  [8] 1 2 1 2 1 2min ( , , , , , )r n nt I I I J J J Q Q Qn

where  is the requested reliability r [0,1]r ∈  

Secondly, the generalized form of groundwater remediation problem, 

assuming both advective and dispersive transport of contaminant plume, can be 

expressed in the following mathematical form: 

 1 2 1 2 1 2

1 2

min ( , , , , , , , , , , )
min ( , , , )

N N

N

C I I I J J J Q Q Q
K Q Q Q

N  [9] 

where C  is average contaminant mass per cell, N is the number of wells, In and Jn  are 

row and column of nth well, n=[1,2,…,N], Qn is pumping or recharging rate of nth well 

and K is cost of pumping and injecting rates. For the shake of simplicity it is assumed 

that the cost is given by the following expression: 

 
1 1
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 [10] 

where Np is the number of pumping wells and ki  is the pumping or recharging cost per 

pumping or recharging unit. The following constrains are specified 
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The first equation expresses that the pumped water is treated and injected into 

the aquifer, so that the total pumping rate is equal to the recharging rate. The second 

constrain ensures that the well is located in the aquifer, and the last expression bounds 

the values of pumping and recharging rate. A* is the set of active cells of the 

discretized aquifer.  

When uncertainty of hydraulic conductivity is considered, the model 

formulation is slightly different. In particular the first expression of [9] changes to 

 ( )1 2 1 2 1 2min , , , , , , , , , , ,r N NC I I I J J J Q Q Q… … … N  [12] 

where rC  is average contaminant mass per cell with specific reliability r, r=[0,1]. rC  

is calculated with the following routine using Monte Carlo simulation with multiple 

realizations of hydraulic conductivity.  

For each remediation design searched by the algorithm, the average 

contaminant mass in the aquifer, is calculated for all realizations (if the scheme of the 
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critical realizations is utilized only the critical realizations are evaluated). Then the 

values of the objective functions are sorted and rC  is calculated from the sorting 

according to reliability r. 

2.7. Applications 

A hypothetical, orthogonal, unconfined aquifer was chosen to test the 

applicability of the optimization process (Figure 4). The north and south boundaries 

are considered impervious, while the east and west boundaries have a specified head 

of 50 and 30 m respectively. The size of the aquifer is 1000 x 2000m and the cell 

dimensions are 20x20m, which result in a grid of 50 rows and 100 columns. 
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Figure 4 Hypothetical unconfined aquifer, discretization and a piezometric head map 

The mean value of hydraulic conductivity is taken as 30 m/day, and several 

possible values of standard deviation are examined. Precipitation is assumed 

uniformly distributed and equal to 0.0005 m/day. 

2.7.1. Application based on advection of particles 

In the first application it was assumed that several particles were released into 

the aquifer, and the objective is to find the optimum location and rate of one well in 

order to cleanup the aquifer in the minimum time. The optimization problem is 

mathematical expressed as. 

  [13] min ( , , )t Q I J

subject to 
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  [14] [ ]
[ ]

3 3

min max

min max

2000 / 2000 /
2,3, , 49

2,3, ,99
0 100

m day Q m day
I I I I

J J J J
m h m

− < <

< < ∈

< < ∈

< <

…

…

First a standard deviation and correlation ratio equal to  

were assumed and 40 realizations were optimized using the combined algorithm. It 

was found that the rate of well is likely to get values equal to 2000  or –2000 

 for every realization. The decision variable 

0.2, / 0.9s R L= =

3 /m day
3 /m day I  is likely to get values that are 

symmetrical in relation to the locations of particles.  

Then using the above remarks, the optimization problem formulation was 

redefined in order to obtain results in sorter time. So the objective was to find the 

optimum location of a pumping well (-2000 ), which minimizes the cleanup 

time with 95% reliability 

3 /m day

  [15] 95min ( , )t I J

subject to 
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In this case because the search space is quite limited, there are 49x26 = 1274 

possible values, and it was preferred to evaluate the objective function for every 

possible design and store results for further research rather than using any 

optimization technique.  The following table displays the different scenarios, in which 

the optimum location was calculated. 

Scenario E (m/day) S (10x m/day) R/L (10x m/day) 
1 30 0.1 0.1 
2 30 0.1 0.9 
3 30 0.2 0.1 
4 30 0.2 0.9 
5 30 0.4 0.1 
6 30 0.4 0.9 
7 30 0.6 0.1 
8 30 0.6 0.9 

Table 1 Possible scenarios of aquifer formation 

The next plot illustrates the optimum locations for every scenario 
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Figure 5Optimum well locations for various scenarios 

2.7.2. Application based on advection-dispersion of contaminant 

In the second application it was assumed that there is a constant source of 

contamination mass at cell (26, 85) with concentration of 300 mg/l. 

The optimization methodology described by [9] & [11] was applied in an 

application example the case of 5 wells in order to find the optimum locations and the 

well pumping and recharging rates. Some modifications were applied to reduce 

computational time. Since searching in a continuous space is time consuming, the 

decision variables were discretized as follows 

  [17] 
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The steps of Multiobjective Genetic Algorithm (MOGA) are as follows 

1. In order to create an initial population each individual is spitted in two parts 

with separate features. One part controls the position of the wells, (ten decision 

variables) and the other part controls the rates of the wells, (five decision variables). 

The first part is created using the following expression: 

 ( )min max minint ; 1, ,10i i i ix a a a rand i⎡ ⎤= + − ⋅ =⎣ ⎦  [18] 

where αi
max, αi

min, are the bounds of each decision variable i, rand is a random number 

generator, which produce uniformly distributed numbers between [0,1], and int is a 
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function that returns the integer part of a number. Expression [18] returns equally 

probable integer numbers between the bounds of the decision variables. 

A similar expression is used to generate the second part of each individual: 

 ( )( )min max min100 int /100 ; 11, ,15i i i ix a a a rand i⎡ ⎤= ⋅ + − ⋅ =⎣ ⎦  [19] 

which returns equally probably integer numbers between the bounds of decision 

variables with a discretization of 100. Due to the constraint that the sum of rates must 

be equal to zero, the following procedure was applied: 

a) Create the rates according to expression [19] for first four wells 

b) Calculate the rate of the fifth well so that the sum in the first equation 

of [11] is zero 

c) Check if the rate of the fifth well satisfies the constraints. If so end, 

else go to step (a). 

2. Once the initial population is created, each design (individual) is evaluated 

based on both objective functions 

3. Each individual is ranked according to Pareto ranking method. In this study 

the Fonseca and Fleming’s ranking method was used, and the non-dominated 

solutions are saved for later use 

4. According to the Pareto tournament selection, the parents are chosen, and 

crossover and mutation operators are used to produce new individuals. These 

operators are applied for each part of the individual separately. Uniform crossover 

was used in this study, where each decision variable was chosen from the parents with 

equal probability. Crossover was applied to the rates of four wells while rate of the 

fifth well was calculated as the negative sum of the four rates. If the fifth rate did not 

satisfy the bound constraints, a large penalty was applied. 

5. After crossover a mutation operator was applied. The rate of mutant offspring 

was chosen for 30% of total population, while 70% was produced by crossover. Each 

decision variable has a 30% possibility to mutate. The mutant variables were 

calculated by the expressions [18] or [19]. For the well rates mutation was possible 

only for four variables and the fifth was calculated as before. 

6. Due to the requirement of integer decision variables, it was observed after 

several generations that many individuals of the population were identical. To prevent 

this, a loop routine was introduced which from a set of identical individuals, keeps 
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one and mutates the remainders, and terminates when all the individuals are non-

identical 

7. Next follows evaluation of the objective functions for the new population. 

When the evaluation is completed the previously found and saved Pareto solutions are 

combined with the new solutions and ranked together. A new set of non-dominating 

solutions is produced, replacing the saved solution for later use. 

8. Finally it is checked whether the stopping criteria are met. If they are not met 

the process continues from step 4, otherwise the process terminates. 

2.7.2.1. Scenario 1 

First it was assumed that standard deviation of hydraulic conductivity is zero, 

which implies a homogenous aquifer. Before starting the optimization the duration of 

the simulation must be selected. The impact of simulation time can be seen by the 

following figures where total contaminant mass and contamination area versus time 

are plotted for several remediation designs generated randomly. 

Figure 6 Contaminant mass-area vs. time for several remediation designs 

The figures indicate that the lines do not intersect, therefore a design, which is 

optimal for a large simulation time, is also optimal for a shorter simulation time. In 

our applications a simulation time of 365 day was used. The Pareto Front obtained 

using the multi-objective optimization method discussed above is plotted in Figure 7. 

While the simulation time for the optimization runs was set to 365 days, the 

optimal solutions were tested for various simulation times ( 0 1095t days≤ ≤ ). Figure 8 

shows the spreading of the contaminant mass over a 3-year period for four Pareto 

solutions, which have an increasing design cost. Each contour line corresponds to a 
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specific value of concentration ( 0 5C mg lt= ), at various simulation times 

( 0 ). 1095t da≤ ≤ ys

 

Figure 7 Pareto Front for Homogenous aquifer 

Figure 8 Solutions for a homogenous aquifer 

The selected reference contaminant mass 0 5C mg lt= , is the value above which the 

aquifer is considered contaminated. The dotted lines in Figure 9, are the piezometric 

contours. The triangles pointing up are pumping wells while triangles pointing down 
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are recharging wells. Figure 8 indicates that as the cost rises, the contaminant 

spreading is reduced, which is expected. 

2.7.2.2. Scenario 2 

In the second scenario, the aquifer hydraulic conductivity is considered 

random with standard deviation log 0.1Kσ = , ( )log 1.5E K =⎡ ⎤⎣ ⎦ , (units of K in m day ), 

and the ratio (correlation length)/(Field width)=0.9. Using a random field generator, 

100 realizations were created. Then according to the methodology described earlier, 

the critical realizations were identified, using 40 random designs, and the histogram of 

Figure 9 was created. 

Figure 9 Histograms of five example realizations for log 0.1Kσ =  

In order to consider the uncertainty of hydraulic conductivity, the objective 

function regarding the contaminant mass has been modified according to equation 

[12], where rC  is average contaminant mass per cell with specific reliability r, 

r=[0,1]. In the following application, a reliability 0.95r =  was chosen which means 

that for a selected decision there is a 95% probability that the average contaminant 

mass is less or equal to the value of concentration Cr obtained by equation [12].  
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For each remediation design searched by the algorithm, the average 

contaminant mass in the aquifer is calculated for 100 realizations and they are sorted 

with increasing contaminant mass. Figure 9 plots the frequency of appearance at a 

certain rank for five realizations when 40 random designs are considered. The figure 

indicates that a particular realization consistently appears at a low rank or at high rank 

independently of the design. The realizations that get consistently high ranks are 

identified as critical realizations. Since the number of realizations here is 100, 

reliability  corresponds to 950.95r = th value in the rank.  When using the method of 

critical realizations, the ones, which ranked from 91 to 100 for at least one of the 

decisions are selected as critical. Using this procedure, for the particular reliability 

only 11 realizations were found to be critical, and need to be considered. Thus instead 

of considering 100 realizations for each function evaluation, only 11 realizations were 

chosen. After the 11 values of the objective function were sorted, the 6th value in the 

rank is selected since it corresponds to 0.95r =  reliability. 

Figure 10 Pareto Front 

Figure 10 presents the resulting Pareto front with 0.95r =  reliability 
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Figure 11 plots the contour lines at the end of three years simulation time with 

0 5C mg= lt   for the 100 realizations; for a pareto solution with a design cost of 3000 

MU. The black thick line is the contour with reliability 0.95r = . 

Figure 11 Contours of 0 5C mg= lt  for all realizations and  0.95r =  

Figure 12 Contours of reliability  at various simulation times 0.95r = 0 1095t days≤ ≤  for four 

pareto solutions with different design costs 

Figure 12 plots the contours with 0.95r =  reliability at various simulation 

times ( ), and for four Pareto solutions with design costs of 400MU, 

1600MU, 3000MU, 4200MU, respectively. The figures indicate that as the design 

cost is increased the spreading of the contaminant in the aquifer is reduced. 

0 1095t da≤ ≤ ys
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2.7.2.3. Scenario 3 

In the last example the standard deviation of hydraulic conductivity is equal to 

. The remaining parameters are the same as scenario 2. The number of 

realizations is again 100. The critical realizations were identified using the same 

method described above and the resulting Pareto front is plotted in Figure 13. 

log 0.4Kσ =

 

Figure 13 Pareto Front for  log 0.4Kσ =

Figure 14 Contours of 0 5C mg l= t  for 100 realizations with log 0.4Kσ =  
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It was found again that as the design cost increases the spreading of the 

contaminant in the aquifer is reduced but no as much as in scenario 2. This is because 

a high reliability level is desired. Figure 14 plots the contours of 0 5C mg= lt  for all 

realizations for a design with 2800 MU at 766 days. It is obvious in this scenario that 

the contours of 0 5C mg lt=  are much more spatially variable among the realizations, 

than in scenario 2 (compare to Figure 11), while the area with contaminant mass 

higher than 0 5C mg= lt  for the 95% of realizations is now larger. When a lower 

reliability level is desired, the “contaminated area” is reduced. 

These results indicate that that standard deviation of hydraulic conductivity is 

a very important factor, in remediation design. As standard deviation increases, it 

becomes more difficult to design an effective remediation strategy since the spreading 

of contaminant mass has a higher degree of dispersion for each realization. 

2.7.2.4. Testing method with new realizations 

The results of scenario 3 are tested, in order to check if solutions, which were 

designed with reliability  using the critical realizations, retain the same 

reliability for new samples of realizations, which were not used in the design process.  

0.95r =

 

Figure 15 Correlation graphs for the average aquifer contaminant mass calculated for the new 

100 testing realizations versus the 11 critical design realizations 
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A new set of 100 independent realizations were generated. Each design of the 

Pareto solution found in scenario 3 (Figure 13) was evaluated for each new realization 

and the average aquifer concentration is calculated. Then the obtained concentrations 

are sorted and the value, which corresponds to reliability, 0.95r =  is compared in the 

plot of Figure 15, to the one corresponding to the particular Pareto solution (x-axis). A 

450 line is also plotted in the figure. The very good match indicates that the average 

concentration at the  reliability level, for new independent samples of 

realizations are nearly the same as the pareto values obtained from optimization with 

the method of critical simulations. 

0.95r =

2.8. Summary and conclusions 

This thesis investigated the problem of designing optimum groundwater 

remediation systems under uncertainty. Two different approaches were used. In the 

first the objective is minimization of cleanup time, and in the second the objective is 

simultaneous minimization of concentration of contaminant mass and cost. 

In both approaches the hydraulic conductivity was assumed as stochastic 

variable with known average value and several scenarios of standard deviations were 

examined. A Monte Carlo simulation method was used to account for uncertainty in 

the optimization process. In order to reduce computational time a method for 

choosing the most critical realizations was developed. 

The method for identifying the critical realizations proved very effective when 

the requested reliability is high (over 90%) but its effectiveness for lower reliability 

values requires further study. This method was used successfully in both optimization 

problems and resulted in an 80% - 90% reduction of CPU time. 

Comparing the various scenarios, it was found that as standard deviation 

increases it is more difficult to reduce contamination spreading with high reliability. 

In that case either the cost must be increased or the required reliability should be 

reduced. 
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3. Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε την επιτροπή Ηνωµένων Εθνών (United Nations Commission on 

Sustainable Development-UNCSD 1997) το νερό θεωρείται «ένα από τα µεγαλύτερα 

θέµατα που θα αντιµετωπίσει ο κόσµος». Με βάση διάφορα στατιστικά στοιχεία από 

έρευνες (Helweg 2000; Shiklomanov 2000; OECD 1998; Bastiaanssen 2000) 

προκύπτουν τα εξής: 

 Η αύξηση του πληθυσµού παγκοσµίως είναι της τάξης του 1.5% και ο 

πληθυσµός της γης θα είναι 8 δισεκατοµµύρια το 2025. Από αυτούς το 80% 

θα κατοικούν στις ανεπτυγµένες χώρες και το 56% σε αστικές περιοχές 

 Σε µερικές αναπτυγµένες χώρες η αύξηση είναι της τάξης του 3% και ο 

πληθυσµός τους αναµένεται να διπλασιαστεί στα επόµενα 25 χρόνια. 

Προβλέψεις για το 2025 δείχνουν ότι 66 χώρες που αποτελούν τα δύο-τρίτα 

του συνολικού πληθυσµού θα έχουν σοβαρά προβλήµατα έλλειψης νερού. Το 

1990, 55 χώρες απέτυχαν να προµηθεύσουν την ελάχιστη απαιτούµενη 

ποσότητα 50 λίτρα/ηµέρα. 

 Ανάµεσα στο 2000 και 2025 η µέση ετήσια ανά χώρα διαθεσιµότητα των 

διαθέσιµων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων εκτιµάται ότι θα µειωθεί από 

6600 m3 σε 4800 m3 εξαιτίας της πληθυσµιακής αύξησης. Το 1995 

αντλήθηκαν 3800 km3 για διάφορες χρήσεις από τα οποία καταναλώθηκαν τα 

2100 km3 και τα υπόλοιπα επέστρεψαν στους ποταµούς και στους υδροφορείς 

µε σηµαντικές µειώσεις στην ποιότητα1. 

Επιπλέον, ενώ η συνολική ποσότητα του νερού που υπάρχει στο πλανήτη 

φαίνεται ανεξάντλητη και υπεραρκετή για να καλύψει όλες τις παραπάνω ανάγκες, 

στην πραγµατικότητα, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 1) παρουσιάζεται η κατανοµή του παγκόσµιου νερού όπου παρατηρείται ότι 

το 97,3% περίπου του νερού είναι αλµυρό δηλαδή ακατάλληλο για οικιακή, αγροτική 

ή βιοµηχανική χρήση, ενώ το 2.15 % αφορά χιόνια και πάγους, το οποίο µε την 

µορφή που βρίσκεται δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Έτσι µόνο το 0.6% του 

παγκοσµίου νερού είναι κατάλληλο για χρήση, από το οποίο όµως το 98% είναι 

υπόγειο νερό και µάλιστα η µισή ποσότητα του υπογείου νερού βρίσκεται σε βάθος 

                                                 
1 Η βιβλιογραφική πηγή για τα παραπάνω είναι από τον Simmers 2000 
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µεγαλύτερο των 800 m όπου η περιεκτικότητα των αλάτων είναι υψηλή και το 

κόστος άντλησης είναι υπερβολικά µεγάλο. 

 
Όγκος 

1000 km3

Ποσοστό % 

Συνολικού Νερού 

Ατµοσφαιρικό Νερό 13 0,001

Επιφανειακά νερά-------------------------------- ------------------- ------------------------

Αλµυρό νερό ωκεανών 1320000 97,2

Αλµυρό νερό λιµών – κλειστών θαλασσών 104 0,008

Γλυκό νερό λιµνών 125 0,009

Γλυκό νερό ποταµών 1,25 0,0001

Γλυκό νερό παγετώνων-χιονιών πόλων 29000 2,15

Νερό βιοµάζας 50 0,004

Υπόγεια νερά-------------------------------------- ------------------- ------------------------

Νερό ζώνης αερισµού 67 0,005

Υπόγειο νερό µέχρι βάθους 0.8 km 4200 0,31

Υπόγειο νερό σε βάθος από 0.8 έως 4 km 4200 0,31

Σύνολο 1360000 100

Πίνακας 1 Εκτιµούµενη κατανοµή του παγκόσµιου νερού 

ΠΗΓΗ: Νάνου-Γιάνναρου 2003 

Σε µερικές περιοχές όπου η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη, αναµένεται η 

διαθεσιµότητα του υπόγειου νερού να είναι πολύ περιορισµένη. Σύµφωνα µε τους 

Ahlfeld & Mulligan 2000 η υπεράνλτηση του υπόγειου υδροφορέα Ogallala στις 

κεντρικές δυτικές Η.Π.Α. είχε σαν αποτέλεσµα να µειωθεί το βάθος του υπόγειου 

υδροφορέα από 17.5 m (περίπου το 1930) σε 2.5 m το 1983. Σε άλλες περιοχές έχει 

παρατηρηθεί καθίζηση του εδάφους εξαιτίας των υπεραντλήσεων µέχρι και 5 m, ενώ 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι στην San Joaquin Valley στην Καλιφόρνια όπου 

παρατηρήθηκε καθίζηση µέχρι και 9m. Άλλες συνέπειες της υπεράντλησης είναι η 

υποβάθµιση της ποιότητας του υπόγειου νερού, ενώ σε παράκτιες περιοχές είναι 

συχνό φαινόµενο της υφαλµύρωσης. Έτσι σύµφωνα µε τις παραπάνω διαπιστώσεις 

γίνεται επιτακτική η ανάγκη για σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση του υπόγειου 

δυναµικού. 
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3.1. Η βελτιστοποίηση στην διαχείριση των υπόγειων 

υδροφορέων 

Για την λήψη σωστών αποφάσεων γενικά δεν είναι δυνατό να υπάρξει µια 

µεθοδολογία που να συµπεριλαµβάνει όλα τα δεδοµένα, τους στόχους και τους 

περιορισµούς, και να δίνει την πιο σωστή απόφαση. Άλλωστε είναι πολύ συχνό το 

φαινόµενο να µην υπάρχει µόνο µια λύση. ∆ιάφορες µέθοδοι χρησιµοποιούνται εδώ 

και πολλά χρόνια για λήψη αποφάσεων σε πολλούς τοµείς όπως οικονοµία, 

επιχειρήσεις, φυσικές  και κοινωνικές επιστήµες, κ.α. αλλά πολύ διαδεδοµένες είναι 

οι µέθοδοι που εµπλέκουν αλγόριθµους βελτιστοποίησης.  Για να λυθεί ένα 

πρόβληµα µε µεθόδους βελτιστοποίησης, θα πρέπει να µετασχηµατιστεί σε µια 

συγκεκριµένη µαθηµατική δοµή η οποία αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία, την 

αντικειµενική συνάρτηση, τους περιορισµούς και τις µεταβλητές απόφασης. Με αυτά 

τα στοιχεία δηµιουργούνται δύο ειδών µέθοδοι βελτιστοποίησης, βελτιστοποίηση 

χωρίς περιορισµούς και βελτιστοποίηση µε περιορισµούς. 

Το πρώτο στοιχείο µιας µεθόδου βελτιστοποίησης είναι οι µεταβλητές 

απόφασης, των οποίων οι τιµές ορίζουν την λύση του προβλήµατος.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι το σετ των περιορισµών, οι οποίοι επιβάλουν 

περιορισµούς στις τιµές που µπορούν να πάρουν οι µεταβλητές απόφασης. 

Παραδείγµατα τέτοιων περιορισµών µπορεί να είναι οι µεταβλητές απόφασης να 

είναι ακέραιοι αριθµοί ή να περιορίζονται από άνω ή και κάτω όρια. 

Οι µέθοδοι βελτιστοποίησης χρησιµοποιούνται γενικά για να λύνουν 

προβλήµατα στα οποία πολλές λύσεις, ή ακόµα και άπειρες, ικανοποιούν όλους τους 

περιορισµούς, και ο αλγόριθµος καλείται να επιλέξει πια είναι η καλύτερη, σύµφωνα 

µε κάποιο κριτήριο. Το κριτήριο αυτό ονοµάζεται αλλιώς και αντικειµενική 

συνάρτηση η οποία αποτελείται από όρους που περιέχουν τις µεταβλητές απόφασης. 

Η συνάρτηση αυτή ανάλογα µε το πρόβληµα ελαχιστοποιείται ή µεγιστοποιείται. 

Για την επίλυση κάθε προβλήµατος βελτιστοποίησης θα πρέπει να οριστούν 

µε σαφήνεια, οι µεταβλητές απόφασης, η αντικειµενική συνάρτηση, οι περιορισµοί, 

και να µετασχηµατιστούν σε µαθηµατικές συναρτήσεις των µεταβλητών απόφασης. 

Για την επίλυση του µαθηµατικού προβλήµατος της βελτιστοποίησης έχουν 

αναπτυχθεί πολλοί αλγόριθµοι και τεχνικές αναζήτησης βέλτιστης λύσης. 

Πολλές τεχνικές βελτιστοποίησης έχουν εφαρµοστεί για την λύση 

προβληµάτων διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Επιγραµµατικά µερικά από αυτά τα 
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προβλήµατα διαχείρισης είναι έλεγχος ρύπανσης και ο έλεγχος της στάθµης των 

υπόγειων υδροφορέων, ο έλεγχος της εισροής του θαλασσινού νερού στους 

παράκτιους υδροφορείς, κα. 

3.2. ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Κύριο αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι ο βέλτιστος σχεδιασµός 

συστηµάτων αποκατάστασης υπόγειων υδροφορέων µετά την ρύπανσή τους, 

εποµένως η εργασία αυτή θα µπορούσε να καταταχθεί στα προβλήµατα ελέγχου της 

ρύπανσης υπόγειων υδροφορέων. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος περιλαµβάνει το 

θεωρητικό και µαθηµατικό υπόβαθρο του αντικειµένου, προκειµένου να γίνει 

κατανοητή η εφαρµογή, η οποία αποτελεί και το δεύτερο σκέλος της εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο µέρος στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται αρχικά, 

µερικά  εισαγωγικά για τους υπόγειους υδροφορείς όπως διαχωρισµός σε κατηγορίες 

και διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά, και σε επόµενο υποκεφάλαιο αναπτύσσονται οι 

εξισώσεις κίνησης του υπόγειου νερού, και γίνεται λεπτοµερή περιγραφή του 

λογισµικού, όχι όµως του τρόπου λειτουργίας του από την µεριά του χρήστη, αλλά 

κυρίως τρόπου υπολογισµού των εξισώσεων κίνησης. 

Κατόπιν στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται η ρύπανση των υπόγειων νερών, όπου 

παρουσιάζονται συνοπτικά µερικοί τρόποι καθαρισµού του υδροφορέα ενώ δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην µέθοδο άντλησης και καθαρισµού (Pump & Treat) η οποία 

από δω και στο εξής θα αναφέρεται χάριν συντοµίας P&T. Επίσης αναφέρονται και οι 

εξισώσεις που διέπουν την κίνηση των ρύπων σε έναν υδροφορέα, και περιγράφονται 

δύο λογισµικά πακέτα τα οποία προσοµοιώνουν την κίνηση των ρύπων µε 

διαφορετική λογική το κάθε ένα, και χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Στο κεφάλαιο 6 διατυπώνονται δυο προβλήµατα αποκατάστασης υπόγειου 

υδροφορέα  στην γενική τους µορφή. Στο πρώτο πρόβληµα ο θεωρείται ότι η κύρια 

αιτία κίνησης των ρύπων είναι η µεταφορά µε την µέση ροή του υπόγειου νερού, ενώ 

στο δεύτερο θεωρείται ότι η κίνηση των ρύπων γίνεται τόσο µε µεταφορά όσο και µε 

διασπορά.   

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά στους γενετικούς αλγόριθµους που 

αποτελούν την κύρια µέθοδο βελτιστοποίησης σε αυτήν την εργασία. Περιγράφονται 

οι αλγόριθµοι µονοκριτηριακής και πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, καθώς και 
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ένας υβριδικός αλγόριθµος που είναι συνδυασµός γενετικού και αλγόριθµου άµεσης 

αναζήτησης. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται για κάθε αλγόριθµο 

κάποια τεστ που ελέγχουν την επίδοση των αλγόριθµων µε βάση κάποιες 

χαρακτηριστικές συναρτήσεις ελέγχου. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας πραγµατεύεται µια υποθετική εφαρµογή. 

Συγκεκριµένα θεωρείται ένας υποθετικός ετερογενής υδροφορέας για τον οποίο η 

υδραυλική αγωγιµότητα θεωρείται στοχαστική µεταβλητή µε γνωστό µέσο όρο, και 

ρυπαίνεται από κάποιο ρύπο. Η εφαρµογή χωρίζεται σε δύο τµήµατα, στο πρώτο ο 

ρύπος θεωρείται αδιάλυτος, ενώ στο δεύτερο ο ρύπος θεωρείται διαλυτός. 

Τέλος παρουσιάζονται κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα καθώς και προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα. 

3.3. Πρωτότυπα σηµεία της εργασίας 

Επιγραµµατικά αναφέρονται παρακάτω κάποια πρωτότυπα σηµεία της 

εργασίας τα οποία αναλύονται σχολαστικά στα επόµενα κεφάλαια. 

• Στον σχεδιασµό των συστηµάτων λήφθηκε υπ’ όψιν η αβεβαιότητα 

κάποιων παραµέτρων όπως υδραυλική αγωγιµότητα. 

• Έγινε µε επιτυχία τροποποίηση γενετικών αλγόριθµων 

µονοκριτηριακής αλλά και πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης. 

• Παρουσιάζεται µια απλή µέθοδος, αλλά αποτελεσµατική, στο 

διαχωρισµό των κρίσιµων απεικονίσεων µε αποτέλεσµα σηµαντική 

εξοικονόµηση χρόνου  

• Εφαρµόζεται µε επιτυχία ένας αλγόριθµος στοχαστικής 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης στον οποίο η αξιοπιστία του 

συστήµατος επιλέγεται στη αρχή της διαδικασίας. 

Τελικά θα δειχθεί ότι παρά την αβεβαιότητα των συστηµάτων των υπόγειων 

υδροφορέων µπορούν να παρθούν αποφάσεις µε πολύ υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα  

3.4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Πάρα πολλές είναι οι αναφορές πάνω σε θέµατα διαχείρισης των 

προβληµάτων των υπόγειων νερών. Ειδικότερα το πρόβληµα της διαχείρισης ρύπου 

µε την µέθοδο P&T έχει µελετηθεί εκτενώς τόσο για οµοιογενείς όσο και για 
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ανοµοιογενείς υδροφορείς. Το 1996 οι Daene & Lin δηµιούργησαν ένα µοντέλο 

διαχείρισης χρησιµοποιώντας µη γραµµικό προγραµµατισµό για την ελαχιστοποίηση 

του κόστους ενός συστήµατος καθαρισµού µε την µέθοδο P&T θεωρώντας τον 

υδροφορέα οµοιογενή αλλά και ανοµοιογενή. Επίσης οι Wang & Ahlfeld 1994 

χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο διαχείρισης στο οποίο µεταβλητές απόφασης είναι οι 

θέσεις και οι παροχές πηγαδιών. Οι Wagner & Gorelick 1989 έλαβαν υπ’ όψιν την 

χωρική µεταβλητότητα της υδραυλικής αγωγιµότητας και µε την µέθοδο Monte Carlo 

έδειξαν ότι µπορούν να ληφθούν αποτελέσµατα µε αξιοπιστία πάνω από 90%. Για 

την διαδικασία βελτιστοποίησης έχουν χρησιµοποιήθει αρκετοί αλγόριθµοι 

αναζήτησης ολικού ελάχιστου. Το 1991 οι Dougherty & Marryott εφάρµοσαν 

προσοµοιωµένη ανόπτηση σε διάφορα προβλήµατα υπόγειων νερών, µεταξύ άλλων 

και καθαρισµού υδροφορέα από ένα σύστηµα πηγαδιών των οποίων οι θέσεις ήταν 

προκαθορισµένες. Επίσης µε προσοµοιωµένη ανόπτηση ερευνήθηκε ο βέλτιστος 

σχεδιασµός συστήµατος P&T από τους Marryott et al. 1993. Οι Stevick et all. 2004 

εφάρµοσαν µια µέθοδο βασισµένη στην πιθανότητα που έχει ένα πηγάδι να ρυπανθεί 

καθώς αντλεί, σε συνδυασµό µε Monte Carlo προσοµοίωση, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργήσουν ένα χάρτη µε θέσεις πηγαδιών που έχουν την µικρότερη πιθανότητα 

να ρυπανθούν. 

Πολύ σηµαντικό µέρος της έρευνας της διαχείρισης των υπογείων υδάτων 

αποτελεί η διατύπωση και επίλυση προβληµάτων που λαµβάνουν υπ’ όψιν την 

αβεβαιότητα σε παραµέτρους που σχετίζονται µε την κίνηση της υπόγειας ροής, και 

την µεταφορά ρύπων. Τα τελευταία χρόνια η αβεβαιότητα των παραµέτρων των 

µοντέλων προσοµοίωσης έχει αντιµετωπιστεί χρησιµοποιώντας τεχνικές στοχαστικής 

βελτιστοποίησης. Τα µοντέλα στοχαστικής διαχείρισης ορίζουν τις προβλέψεις των 

µοντέλων προσοµοίωσης ως πιθανοτικές συναρτήσεις των µεταβλητών απόφασης και 

των αβέβαιων παραµέτρων, και η βέλτιστη λύση προσδιορίζεται από την καµπύλη 

αξιοπιστίας - κόστους αντικειµενικής συνάρτησης. 

Η πιο διαδεδοµένη µέθοδο προσέγγισης της στοχαστικής διαχείρισης των 

υπόγειων νερών είναι η µέθοδος Monte Carlo, σύµφωνα µε την οποία δηµιουργούνται 

πολλαπλές ισοπίθανες απεικονίσεις των αβέβαιων µεταβλητών ώστε αξιόπιστη λύση 

να θεωρείται αυτή για την οποία το κόστος της αντικειµενικής συνάρτησης 

ελαχιστοποιείται ταυτόχρονα για τις περισσότερες απεικονίσεις. Για όσο πιο πολλές 

απεικονίσεις ισχύουν οι περιορισµοί τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η λύση. 
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Οι περισσότερες παράµετροι στα µοντέλα διαχείρισης υπόγειων νερών είναι 

δισδιάστατες, και για την δηµιουργία πολλαπλών ισοπίθανων απεικονίσεων έχουν 

δηµιουργηθεί διάφοροι αλγόριθµοι. Από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους είναι η 

Turning Band Method γνωστή ως TBM, που δηµιουργήθηκε από τους Mantoglou & 

Wilson 1982.  

Εργασίες όπως Gorelick 1987 και Wagner & Gorelick 1989 έδειξαν ότι 

µπορούν να βρεθούν αξιόπιστες λύσεις, χωρίς να είναι όµως δυνατό να ορισθεί η εκ 

των προτέρων η αξιοπιστία  µε την οποία ζητείται η λύση. 

Σε πιο πρόσφατες εργασίες έχει γίνει προσπάθεια να δηµιουργηθούν µοντέλα 

διαχείρισης, σε συνδυασµό µε πολλαπλές απεικονίσεις  που επιτρέπουν καθορισµό εκ 

του προτέρου της αξιοπιστίας του συστήµατος. Οι Morgan et al. 1993 παρουσίασαν 

µια µέθοδο για την εύρεση βέλτιστων αντλήσεων, για τον σχεδιασµό ζωνών επιρροής 

σε ετερογενή υδροφορέα µε αβέβαιη υδραυλική αγωγιµότητα. Στην εργασία 

θεωρήθηκαν  απεικονίσεις και η βέλτιστη λύση µε αξιοπιστία  όπου N r [ ]0,1r ∈  

θεωρείται η βέλτιστη λύση για την οποία ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι περιορισµοί 

σε  απεικονίσεις. Επίσης στην εργασία Chan 1993 ορίστηκε η αξιοπιστία του 

συστήµατος διαχείρισης ως συνάρτηση του , αριθµού των απεικονίσεων. Επίσης 

στην ίδια εργασία προτείνεται ένας αριθµός 

r N⋅

N

50 100N = −  απεικονίσεις για τον 

σχεδιασµό συστηµάτων υψηλής αξιοπιστίας.  

Ωστόσο πολλές από τις απεικονίσεις δεν επηρεάζουν την αντικειµενική 

συνάρτηση, ενώ υπάρχουν άλλες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του 

βέλτιστου. Οι απεικονίσεις αυτές ονοµάζονται «κρίσιµες απεικονίσεις», και αν ήταν 

δυνατό να ξεχωρίσουν από το σύνολο, θα µείωνε αισθητά τον χρόνο εύρεσης του 

βέλτιστου. Οι Ranjithan et al. 1993 εφάρµοσαν µια µέθοδο αναγνώρισης των 

κρίσιµων απεικονίσεων µε την βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευτεί πάρα πολλές εργασίες στον τοµέα τις 

διαχείρισης των υπόγειων νερών, και µάλιστα στις περισσότερες έρευνες οι 

αλγόριθµοι βελτιστοποίησης που κυριαρχούν είναι οι γενετικοί αλγόριθµοι και 

διάφορες παραλλαγές τους. Το 1999 οι Guan & Aral πρότειναν έναν γενετικό 

αλγόριθµο που επιλύει το ίδιο πρόβληµα και το έλεγξαν σε έναν υποθετικό 

υδροφορέα µε µεταβλητή υδραυλική αγωγιµότητα. Επίσης το 1999 οι Aly & Peralta 

παρουσίασαν µια µεθοδολογία που λαµβάνει υπ’ όψιν την στοχαστικότητα της 

υδραυλικής αγωγιµότητας κατά την διάρκεια του σχεδιασµού συστήµατος 

 - 7 - 



καθαρισµού µε την µέθοδο P&T. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία ένας γενετικός 

αλγόριθµος χρησιµοποιείται για την εύρεση του ολικού ελάχιστου και τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα, αφού εκπαιδευτούν, προσοµοιώνουν την κίνηση του υπόγειου 

νερού και των ρύπων. Παρόµοια µεθοδολογία µε την παραπάνω εφάρµοσαν οι 

Maskey et al. 2000. Επιπλέον έδειξαν ότι οι γενετικοί αλγόριθµοι δίνουν πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην εύρεση του ολικού βέλτιστου σε προβλήµατα 

διαχείρισης υπόγειων νερών. 

Ακόµα διάφορες παραλλαγές και βελτιώσεις των γενετικών αλγόριθµων έχουν 

δηµοσιευτεί όπως Hsiao & Chang 2002, Espinoza et al.2005 και  Hilton & Culver 

2005, µε τους τελευταίους να προτείνουν µια ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα οικονοµική 

από άποψης χρόνου, παραλλαγή γενετικού αλγόριθµου για την εύρεση του ολικού 

βέλτιστου σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

εργασίες Aksoy & Culver 2004, Wong & Yeh 2002, Warner et al. 1992, οι οποίοι 

παρουσιάζουν την επίδραση της ετερογένειας της υδραυλικής αγωγιµότητας στην 

διαχείριση των υπόγειων νερών. 

Εκτός από την κλασσική προσέγγιση των προβληµάτων διαχείρισης όπου µε 

διάφορες µεθόδους βελτιστοποίησης δίνεται µια και µοναδική λύση, αυξανόµενο 

είναι το ενδιαφέρον στην αντιµετώπιση των προβληµάτων µε πολυκριτηριακή 

προσέγγιση. ∆ηλαδή αντί στο τέλος της διαδικασίας να προτείνεται µια λύση, να 

προτείνεται ένα σύνολο λύσεων που είναι βέλτιστες σύµφωνα µε το κριτήριο Pareto. 

Χαρακτηριστική είναι η εργασία των Erickson et al. 2002 στην οποία περιγράφεται 

ένας αλγόριθµος που εκτελεί πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση σε πρόβληµα 

διαχείρισης υπόγειου υδροφορέα. Επίσης οι Park & Aral 2004, εφαρµόζουν 

µεθοδολογία πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης σε πρόβληµα διαχείρισης παράκτιου 

υδροφορέα µε µεταβλητές απόφασης τις παροχές των πηγαδιών καθώς και τις θέσεις 

τους. 

Ενδιαφέρον επίσης έχουν δηµοσιεύσεις που εµπλέκουν πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Οι Wang & McTernan 2002, 

συνδύασαν στοιχεία της στοχαστικής υδρολογίας, ανάλυση κινδύνου, προσοµοίωση 

µοντέλων και ανάλυση κόστους-όφελους, και δηµιούργησαν ένα διαχειριστικό 

µοντέλο λήψης αποφάσεων. Οι Singh et al. 2003, παρουσίασαν τις δυσκολίες που 

υπεισέρχονται στην χρησιµοποίηση γενετικών αλγόριθµων για επίλυση στοχαστικών 

προβληµάτων, και οι Singh & Minsker 2003, παρουσίασαν µια εφαρµογή 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης σε πραγµατικό υδροφορέα χρησιµοποιώντας έναν 
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γενετικό αλγόριθµο γνωστό ως Noisy Genetic Algorithm. Στην εργασία του Singh 

2001 συγκρίνονται διάφορες µεθοδολογίες στοχαστικής πολυκριτηριακής 

βελτιστοποίησης. Βέβαια οι εργασίες σε αυτόν τον τοµέα σε προβλήµατα υπόγειων 

νερών δεν είναι πολλές και υπάρχει αρκετό πεδίο για έρευνα. Αρκετές είναι οι 

αναφορές σε αντίστοιχα προβλήµατα έξω από τον χώρο της υπόγειας υδρολογίας 

(Deb et al. 2002, Das & Patvardhan 1998, Bienvenüe et al. 2002). Σηµαντική εργασία 

στο χώρο της στοχαστικής πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης είναι η εργασία του 

Hughes 2001, όπου προτείνεται µια µεθοδολογία που για την κατάταξη κατά Pareto 

µε πιθανοτικά κριτήρια. Επίσης οι Deb et al. 2002, προτείνουν έναν γενετικό 

αλγόριθµο τον οποίο ελέγχουν σε ένα πλήθος προβληµάτων.  

Αρκετές είναι και οι εργασίες που έχουνε γίνει στον ελληνικό χώρο. Στην 

εργασία Psilovikos 1998, συγκρίνονται δύο µέθοδοι βελτιστοποίησης, γραµµικός 

προγραµµατισµός και ακέραιος γραµµικός προγραµµατισµός που χρησιµοποιούνται 

σε προβλήµατα διαχείρισης υπόγειων νερών. Επίσης στην δηµοσίευση Mantoglou 

2003, ερευνάται η ικανότητα πρόβλεψης των µοντέλων σε περιβάλλον αβεβαιότητας.  

Οι περισσότερες εργασίες βέβαια αφορούν παράκτιους υδροφορείς. 

Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι εργασίες Mantoglou 2003; Mantoglou et al. 2004; 

Lambrakis & Kallergis 2001. 
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4. Προσοµοίωση κίνησης υπόγειων υδάτων 

 

4.1. Γενικά 

Όπως φάνηκε από το προηγούµενο κεφαλαίο το νερό που είναι διαθέσιµο για 

εκµετάλλευση είναι ένα πολύτιµο αγαθό, ιδιαίτερα εξαιτίας της άνισης κατανοµής 

του, τόσο χωρικά σε διάφορες περιοχές της γης, όσο χρονικά. Το νερό αυτό δεν είναι 

στάσιµο αλλά βρίσκεται σε µια διαρκή κίνηση, και µάλιστα κατά την διάρκεια του 

κύκλου απαντάται και στις τρεις φάσεις. Αυτή η αέναη κίνηση του νερού ονοµάζεται 

υδρολογικός κύκλος.  

 

 Εικόνα 1 Υδρολογικός κύκλος 

ΠΗΓΗ: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html 

Στην Εικόνα 1 αναπαρίσταται σχηµατικά ο υδρολογικός κύκλος. Λαµβάνοντας ως 

σηµείο εκκίνησης του κύκλου την διαφυγή του νερού στην ατµόσφαιρα, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα, το νερό εξατµίζεται στην ατµόσφαιρα από την βλάστηση, 

το έδαφος, τις λίµνες, τα ποτάµια, και τους ωκεανούς, φαινόµενο που ονοµάζεται 

εξατµισοδιαπνοή. Το νερό αυτό σε αέρια µορφή υψώνεται στην ατµόσφαιρα και 
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συµπυκνώνεται σε υδρατµούς σχηµατίζοντας σύννεφα τα οποία επιστρέφουν το νερό 

πάλι στη γη µέσω των κατακρηµνίσεων. Οι κατακρηµνίσεις που πέφτουν στο έδαφος 

είτε διεισδύουν µέσα στο έδαφος, είτε ρέουν επάνω σε αυτό. Συνήθως όµως  

συµβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Όταν πραγµατοποιείται διείσδυση στο έδαφος, 

το φαινόµενο ονοµάζεται διήθηση, ενώ η ροή του νερού στο έδαφος ονοµάζεται 

επιφανειακή απορροή. Το ποσοστό του νερού µιας κατακρήµνισης που τελικά 

διηθείται σε σχέση µε το ποσοστό που απορρέει επιφανειακά εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως η εδαφική υγρασία, η δοµή του εδάφους, η φυτοκάλυψη, η 

τοπογραφία κα. Ενώ η επιφανειακή απορροή καταλήγει συνήθως σε ποτάµια, λίµνες 

ή θάλασσες και εξατµίζεται πάλι στην ατµόσφαιρα, το νερό που διηθείται κινείται µε 

την δύναµη της βαρύτητας µέσα στο έδαφος. Εάν το έδαφος είναι ξερό τότε 

απορροφά νερό µέχρι να κορεστεί, και όταν αυτό συµβεί το επιπλέον νερό αρχίζει και 

κινείται αργά µέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα ονοµάζεται υπόγειο νερό.  Βέβαια σαν υπόγειο νερό θεωρείται το 

νερό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ωστόσο οι υδρολόγοι 

επιστήµονες ενδιαφέρονται κυρίως για την µελέτη του υπόγειου νερού που βρίσκεται 

στην κορεσµένη ζώνη (Bear, 1979), και για αυτό πολλές φορές όταν γίνεται αναφορά 

στο υπόγειο νερό εννοείται αυτό που βρίσκεται στην κορεσµένη ζώνη. Το νερό αυτό 

συνεχίζει να κινείται τόσο κατακόρυφα όσο και παράλληλα µε το υπέδαφος, και 

τελικά καταλήγει είτε στην επιφάνεια του εδάφους µέσω πηγών ή αρτεσιανών 

πηγαδιών, είτε µέσα σε ποτάµια, λίµνες ή ωκεανούς από όπου εξατµίζεται για να 

συνεχιστεί ο υδρολογικός κύκλος. 

 

4.2. Υπόγειοι υδροφορείς 

4.2.1. Κατηγορίες και χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφορέων 

Παρόλο που οι περισσότεροι γεωλογικοί σχηµατισµοί κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους µπορούν να θεωρηθούν υδροφορείς, αφού έστω και κάποιες 

αµελητέες ποσότητες νερού θα “φέρουν”, σύµφωνα µε τον Bear 1979, υπόγειοι 

υδροφορείς θεωρούνται οι γεωλογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι : (i) περιέχουν νερό (ii) 

επιτρέπουν σηµαντικές ποσότητες νερού να κινηθούν κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες. Αντίθετα οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δεν επιτρέπουν καθόλου ή πολύ 

µικρές ποσότητες νερού να κινηθούν θεωρούνται ως αδιαπέραστα στρώµατα. 

 - 11 - 



Γενικά οι υπόγειοι υδροφορείς ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες τους 

περιορισµένους και τους φρεάτιους. 

Οι περιορισµένοι υδροφορείς ή αλλιώς υπό πίεση υδροφορείς είναι αυτοί 

που περιορίζονται από πάνω και από κάτω από αδιαπέραστους γεωλογικούς 

σχηµατισµούς. Χαρακτηριστικό των περιορισµένων υδροφορέων είναι ότι αν 

ανοιχθεί ένα πηγάδι µέσα σε αυτόν τότε η στάθµη του νερού στο πηγάδι θα ανέβει 

ψηλότερα από το άνω όριο του υδροφορέα, και υπάρχει µάλιστα περίπτωση να 

ξεπεράσει και την επιφάνεια του εδάφους. Στην περίπτωση που η πιεζοµετρική 

επιφάνεια είναι πιο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους σε κάθε της σηµείο τότε ο 

υδροφορέας ονοµάζεται και αρτεσιανός υδροφορέας. Έτσι το νερό σε ένα πηγάδι 

αρτεσιανού υδροφορέα θα ρέει ελεύθερα χωρίς άντληση.  

Η δεύτερη κατηγορία υδροφορέων είναι οι φρεάτιοι υδροφορείς στους 

οποίους το κάτω όριο είναι ένας αδιαπέραστος γεωλογικός σχηµατισµός και το άνω 

όριο συµπίπτει µε την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Στην πράξη βέβαια το άνω όριο 

είναι µια ζώνη που ονοµάζεται ζώνη τριχοειδούς η οποία συνήθως παραλείπεται 

στους υπολογισµούς. Ο φρεάτιος υδροφορέας τροφοδοτείται απευθείας από την 

επιφάνεια του εδάφους εκτός αν υπάρχουν αδιαπέραστα στρώµατα µεταξύ της 

ελεύθερης επιφάνειας του νερού και της επιφάνειας του εδάφους για περιορισµένη 

έκταση. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όµως που τα στρώµατα που οριοθετούν τους 

υδροφορείς, περιορισµένους ή µη, να µην είναι τελείως αδιαπέραστα, αλλά να είναι 

δυνατή η κίνηση του νερού σε µικρές αλλά όχι αµελητέες ποσότητες, οπότε οι 

υδροφορείς ονοµάζονται υπό πίεση ή φρεάτιοι µε διαρροή. 

Η ροή του νερού µέσα στους υπόγειους υδροφορείς γίνεται διαµέσου των 

κενών και των πόρων που υπάρχουν στα πετρώµατα, µε τυχαία και ακανόνιστη ροή. 

Όµως το πρόβληµα της κίνησης του υπογείου νερού µελετάται συνήθως 

µακροσκοπικά, και ο υδροφορέας θεωρείται συνεχές µέσο. Με βάση αυτή την 

θεώρηση του συνεχούς µέσου ορίζονται µερικοί παράµετροι των υπόγειων 

υδροφορέων 

Μια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους των υδροφορέων είναι το πορώδες 

του εδάφους ή του πετρώµατος που αποτελείται ο υδροφορέας και µετράει το όγκο 

των διακένων ή πόρων που υπάρχουν σε έναν συνολικό όγκο. Αυτό εκφράζεται ως ο 

λόγος του όγκου των διακένων προς τον συνολικό όγκο που περιλαµβάνει τα διάκενα 

αυτά, 
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 nUn
U

=  [20] 

Εξαιτίας όµως των τριχοειδών φαινοµένων το νερό που βρίσκεται ανάµεσα 

στα κενά, αυτό που γεµίζει το πορώδες, δεν συµµετέχει όλο στην κίνηση του 

υπόγειου νερού αλλά κάποιο ποσοστό. Το ποσοστό του νερού που συµµετέχει στην 

κίνηση ονοµάζεται ενεργό πορώδες ή ειδική απόδοση του εδάφους και είναι το 

πηλίκο του όγκου του νερού  που στη φάση του κορεσµού µπορεί να κινηθεί, προς 

τον συνολικό όγκο,  

yU

 y
y

U
S

U
=  [21] 

Έδαφος Πορώδες Ενεργό πορώδες 

Ασβεστόλιθος 30 14 

Λεπτόκοκκα χαλίκια 34 28 

Χονδρόκοκκη άµµος 39 30 

Λεπτόκοκκη άµµος 43 33 

Ιλύς 46 20 

Άργιλος 42 6 

Πίνακας 2 Αντιπροσωπευτικές τιµές πορώδους και ενεργού πορώδους 

ΠΗΓΗ: Λατινόπουλος 1986 

 

4.2.2. Κίνηση των υπόγειων υδάτων 

Όπως είδαµε τα υπόγεια νερά παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ∆ιαχείριση 

των Υδατικών Πόρων, και η πλήρη γνώση της κίνησης των υπόγειων υδάτων είναι 

απαραίτητη για την σωστή λήψη αποφάσεων. Η κλάδος της υδρολογίας έχει να 

επιδείξει ιδιαίτερη πρόοδο στον τοµέα αυτό, και µάλιστα σε συνδυασµό µε την 

µεγάλη ανάπτυξη των υπολογιστών και λογισµικών, όπου η επίλυση πολύπλοκων 

διαφορικών εξισώσεων είναι µια απλή, µη χρονοβόρα διαδικασία, η κίνηση των 

υπόγειων νερών είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό κατανοητή και υπολογίσιµη. 

Ο Herny Darcy ήταν από τους πρώτους που ερεύνησαν την κίνηση του 

υπογείου νερού σε οµογενές µέσο µε µια πειραµατική διάταξη όπως αυτή που 

φαίνεται στην Εικόνα 2. Τελικά ο Darcy διαπίστωσε ότι η παροχή του νερού  

 (όγκος νερού στην µονάδα του χρόνου), είναι ανάλογη µε το εµβαδόν 

Q
3[ / ]L T
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διατοµής της παροχής  , και της διαφοράς του πιεζοµετρικού φορτίου ( )  

, και αντιστρόφως ανάλογη µε το µήκος  [ ] . Με τα παραπάνω συµπεράσµατα 

προέκυψε ο γνωστός νόµος του Darcy. 

A 2[ ]L 1 2h h−

[ ]L L L

 ( )1 2h h
Q KA

L
−

=  [22] 

 

h1

h2

L A

Εικόνα 2 Πειραµατική διάταξη του Darcy 

ΠΗΓΗ: Bear 1979 

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2 η κίνηση του νερού γίνεται από το 

µεγαλύτερο πιεζοµετρικό φορτίο προς το µικρότερο. Μια άλλη έκφραση του νόµου 

του Darcy είναι 

 q KJ=  [23] 

όπου  ( )1 2h h
J

L
−

=  [24] 

και Qq
A

=  [25] 

Επιπλέον ο εµπειρικός νόµος του Darcy που στην µορφή που αναφέρεται στις 

πιο πάνω εξισώσεις, έχει εφαρµογή σε µονοδιάστατη ροή ασυµπίεστου υγρού σε 

οµογενές µέσο, µπορεί να επεκταθεί και να γενικευτεί στις 3 διαστάσεις µε την εξής 

µορφή 
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 ( )q Kgrad h= −  [26] 

ή 

x x

y y

z z

hq KJ K x
hq KJ K y
hq KJ K z

∂= = − ∂
∂= = − ∂
∂= = − ∂

 [27] 

 

4.2.3. Υδραυλική αγωγιµότητα 

Σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις εµφανίζεται ένας συντελεστής που 

ονοµάζεται Υδραυλική αγωγιµότητα. Είναι µέγεθος βαθµωτό, έχει µονάδες , 

και εκφράζει την ευκολία µε την οποία ρέει ένα υγρό σε πορώδες µέσο. Έτσι σαν 

µέγεθος εξαρτάται τόσο από τις ιδιότητες του υγρού όσο και από τις ιδιότητες του 

πορώδους µέσου. Οι σχετικές µε το υγρό ιδιότητες είναι η πυκνότητα 

/L T

ρ , και το 

ιξώδες µ  ή το κινηµατικό ιξώδες ν , ενώ οι σχετικές µε το µέσο ιδιότητες είναι το 

µέγεθος των κόκκων, το σχήµα τους, η ειδική επιφάνεια και το πορώδες. 

Μία γενικά αποδεκτή έκφραση υπολογισµού της υδραυλικής αγωγιµότητας 

σύµφωνα µε τον Bear 1979, είναι η παρακάτω σχέση 

 / /K k g kgρ µ ν= =  [28] 

όπου το  µε διαστάσεις  ονοµάζεται διαπερατότητα του πορώδους 

µέσου και εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες του µέσου. Για το υπολογισµό της 

διαπερατότητας έχουν αναφερθεί αρκετές σχέσεις στην βιβλιογραφία κυρίως 

εµπειρικές που βασίζονται σε διάφορες ιδιότητες του πορώδους µέσου. Μια από 

αυτές είναι 

k 2[ ]L

  [29] 2k cd=

όπου  είναι ένας συντελεστής που εξαρτάται από το είδος του µέσου και παίρνει 

τιµές από 45 για αργιλώδες άµµο έως 140 για άµµο, αν και συχνά χρησιµοποιείται η 

τιµή 100 σαν µέσος όρος, και είναι η ενεργή διάµετρος κόκκων . 

c

d 10d

Άλλη µια έκφραση της διαπερατότητας έχει προταθεί από τους Fair & Hatch, 

1993 (Bear 1979) η οποία έχει επαληθευτεί και πειραµατικά είναι η εξής: 

 ( )
122

3

11
100

m

m

n Pk
n d

α
β

−
⎡ ⎤− ⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  [30] 
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όπου β  είναι ένας όρος που ονοµάζεται packing factor και έχει υπολογισθεί 

πειραµατικά ότι είναι ίσος µε 5, α  είναι όρος που περιγράφει το σχήµα των κόκκων 

µε τιµές από 6.6 για σφαιρικούς κόκκους έως 7.7 για γωνιώδης σχήµατα,  είναι το 

ποσοστό των κόκκων που κατακρατούνται από συνεχόµενα κόσκινα, και  είναι η 

γεωµετρική µέση διάµετρος των συνεχόµενων κόσκινων. 

mP

md

Εκτός βέβαια από τις εµπειρικές σχέσεις, υπάρχουν και τύποι που έχουν 

προκύψει θεωρητικά σαν συνέπεια του νόµου του Darcy. Ένα τέτοιο παράδειγµα 

είναι η εξίσωση Kozeny-Carman  

 
( )

3

0 2 21 s

nk C
n M

=
−

 [31] 

όπου sM είναι η ειδική επιφάνεια του εδάφους που ορίζεται ανά µονάδα όγκου του 

εδάφους, και  ένας συντελεστής που προσδιορίζεται πειραµατικά, πχ 1/5 κατά 

Carman 1937 (Bear 1979). 

0C

Είναι προφανές ότι η χωρική µεταβλητότητα της διαπερατότητας και συνεπώς 

της υδραυλικής αγωγιµότητας είναι εξαιρετικά έντονη. Επιπλέον κάτω από ιδιαίτερες 

συνθήκες η διαπερατότητα µπορεί να µεταβάλλεται και χρονικά εξαιτίας αλλαγών 

στην δοµή και στην σύσταση των εδαφών που µπορεί να επιφέρουν διεργασίες όπως 

στερεοποίηση, διάβρωση, κλπ. 

Εκτός από τις εµπειρικές και θεωρητικές σχέσεις που υπολογίζουν την 

υδραυλική αγωγιµότητα συχνά χρησιµοποιούνται και άλλες υποθέσεις για τον 

προσδιορισµό της. Μια τέτοια υπόθεση στην οποία βασίζεται και µελετά η παρούσα 

εργασία είναι ότι η υδραυλική αγωγιµότητα θεωρείται τυχαία µεταβλητή µε γνωστό 

µέσο όρο και τυπική απόκλιση, και δηµιουργούνται ισοπίθανα σενάρια ή 

απεικονίσεις της δισδιάστατης µεταβλητής της υδραυλικής αγωγιµότητας. 

4.2.4. Το µαθηµατικό πρόβληµα των υπόγειων ροών 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η γενικευµένη εξίσωση του νόµου του 

Darcy εξ.[26] στην οποία οι άγνωστες µεταβλητές είναι 4, η ειδική παροχή στις τρεις 

διαστάσεις , ,  και το πιεζοµετρικό φορτίοxq yq zq ϕ  τα οποία είναι συναρτήσεις των 

χωρικών συντεταγµένων x , ,  και του χρόνου . Επιπλέον αφού οι µεταβλητές 

είναι τέσσερις και οι εξισώσεις είναι τρεις θα πρέπει για την επίλυση του γενικού 

προβλήµατος να χρησιµοποιηθεί µια επιπλέον εξίσωση. Και όπως σε κάθε πρόβληµα 

y z t
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της υδραυλικής έτσι και στα προβλήµατα των υπόγειων ροών εκτός από τις εξισώσεις 

κίνησης που περιγράφονται µέσα από το νόµο του Darcy χρησιµοποιείται η εξίσωση 

διατήρησης της µάζας ή εξίσωση συνέχειας 

Η εξίσωση συνέχειας στις 3 διαστάσεις σε ανοµοιογενές και ανισοτροπικό 

υδροφορέα είναι 

 x y z
h h hK K K q s

hS
x x y y z z

⎛ ⎞
t

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 [32] 

Η επίλυση τέτοιων συστηµάτων µε αναλυτικές µεθόδους δεν είναι εφικτή για 

αυτό χρησιµοποιούνται συνήθως άλλες αριθµητικές µέθοδοι. Μια τέτοια µέθοδος 

είναι και η µέθοδος των Πεπερασµένων διαφορών η οποία εξηγείται αναλυτικά στις 

επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα για την επίλυση αυτών των εξισώσεων µε αυτήν 

την µέθοδο, στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα δηµοφιλές λογισµικό 

γνωστό µε το όνοµα Modflow.  

 

4.2.5. MODFLOW 

4.2.5.1. Γενικά 

Το Modflow  είναι ένα πρόγραµµα προσοµοίωσης της τρισδιάστατης κίνησης 

των υπογείων νερών µέσα σε ένα υπόγειο υδροφορέα χρησιµοποιώντας 

πεπερασµένες διαφορές, που δηµιουργήθηκε από τους McDonald & Harbaugh, 1988. 

(Οι επόµενες παράγραφοι βασίζονται στο εγχειρίδιο που διανέµεται µαζί µε το 

πρόγραµµα).  

Το Modflow έχει αρθρωτή δοµή, δηλαδή αποτελείται από ένα σύνολο 

υποµονάδων, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους δύο αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί 

από τους δηµιουργούς του. 

• Ευκολία στην κατανόηση, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν εύκολα να 

κατανοήσουν πως λειτουργεί και να παράγουν σωστά αποτελέσµατα. 

• Ευκολία στην αύξηση των δυνατοτήτων του προγράµµατος, γιατί η πείρα είχε 

δείξει πως υπήρχε ανάγκη το πρόγραµµα να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να 

καλύπτει τις τρέχουσες απαιτήσεις. 

Το Modflow δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τους McDonald & Harbaugh 

το 1984, και όπως όλα τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, υπέστη πολλές µετατροπές και αναβαθµίσεις. Η δεύτερη έκδοση του, 
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δηµοσιεύτηκε από τους ίδιους το 1988 και αυτή η έκδοση είναι γνωστή ως Modflow-

88. Αργότερα δηµοσιεύτηκε η τρίτη έκδοση γνωστή ως Modflow-96 και κατόπιν 

ακολούθησαν και άλλες 96a και 96b. Παρόλο που ένας από τους στόχους του 

προγράµµατος ήταν η ευκολία στην αύξηση των δυνατοτήτων του, το Modflow ήταν 

σχεδιασµένο να επιλύει µόνο εξισώσεις κίνησης υπόγειων νερών. Για αυτό µια 

µεταγενέστερη έκδοση του προγράµµατος Modflow-2000, η οποία χρησιµοποιήθηκε 

και στην συγκεκριµένη εργασία, αναπτύχθηκε ώστε να επιλύονται και άλλου είδους 

εξισώσεις όπως εξισώσεις βαθµονόµησης µοντέλου ή εξισώσεις µεταφοράς ρύπων 

και υπολογισµού της συγκέντρωσης. Βέβαια παρόλο που κάποια νέα χαρακτηριστικά 

στα δεδοµένα εισόδου έχουν προστεθεί, τα περισσότερα δεδοµένα εισόδου που 

χρησιµοποιούσαν οι προηγούµενες εκδόσεις του Modflow για την προσοµοίωση της 

κίνησης των υπόγειων νερών, µπορούν να διαβαστούν χωρίς καµία αλλαγή 

4.2.5.2. ∆οµή του Modflow 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Modflow αποτελείται από ένα σύνολο 

υποµονάδων, και για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η δοµή θα εξεταστεί από δυο 

διαφορετικές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι αυτή του χρήστη. Ένας χρήστης 

χρησιµοποιεί το πρόγραµµα για να προσοµοιώσει διαφορετικά προβλήµατα υπογείων 

νερών. Για να γίνει αυτό πιο εύκολο, το Modflow  είναι χωρισµένο σε τµήµατα που 

ονοµάζονται πακέτα (packages).  Κάθε υδρολογικό φαινόµενο, όπως διήθηση από 

ποτάµια - λίµνες, τροφοδοσία, εξατµισοδιαπνοή, κα. τα οποία επηρεάζουν τις 

εξισώσεις των υπογείων υδάτων αποτελούν ένα ξεχωριστό πακέτο. Επιπλέον επειδή 

υπάρχουν αρκετές µέθοδοι που επιλύουν ταυτόχρονα τις εξισώσεις που προκύπτουν 

από την µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών, κάθε µέθοδος αποτελεί ένα πακέτο. 

Τέλος ο υπόλοιπος κώδικας του προγράµµατος που δεν είναι µέρος κάποιων από τις 

παραπάνω κατηγορίες αποτελεί το βασικό πακέτο (Basic Package-BAS), το οποίο 

ορίζει τον συνολικό έλεγχο του προγράµµατος. 

 Η δεύτερη οπτική γωνία είναι αυτή του προγραµµατιστή για τον οποίο, 

κύριος στόχος είναι να χωρίσει τον κώδικα σε µικρά τµήµατα ώστε να γίνει το 

πρόγραµµα απλό, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται η επιθυµητή λειτουργικότητα. Αυτά 

τα τµήµατα στο Modflow  ονοµάζονται διαδικασίες (procedures). Παραδείγµατα 

διαδικασιών είναι το ‘διάβασµα’ και  ‘προετοιµασία διαδικασιών’ (Read, Prepare 

Procedure) κατά την οποία τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη διαβάζονται και 

προετοιµάζονται για χρήση ή ‘διαδικασία σχηµατισµού’ (Formulate Procedure) στην 
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οποία οι εξισώσεις πεπερασµένων διαφορών δηµιουργούνται για κάθε φατνίο του 

µοντέλου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για να είναι δυνατός ο διαχωρισµός του 

προγράµµατος τόσο σε πακέτα όσο και σε διαδικασίες, ο κώδικας χωρίστηκε σε 

µικρότερα τµήµατα που ονοµάζονται υποµονάδες (modules), τα οποία  

περιλαµβάνουν κώδικα µιας διαδικασίας και ενός πακέτου. Έτσι ο κώδικας ενός 

πακέτου ή µιας διαδικασίας δηµιουργείται µε την συγκέντρωση όλων των 

υποµονάδων που αντιστοιχούν στο πακέτο ή την διαδικασία αντίστοιχα. Τέλος το 

κύριο πρόγραµµα είναι αυτό που ρυθµίζει την σωστή σειρά των διαδικασιών. 

4.2.5.3. Μαθηµατικό µοντέλο επίλυσης 

Η τρισδιάστατη κίνηση του υπόγειου νερού σταθερής πυκνότητας µέσα σε 

ένα υπόγειο υδροφορέα µπορεί να περιγραφτεί από την επόµενη µερική διαφορική 

εξίσωση: 

 xx yy zz S
h h h W S h

x x y y z z
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎟⎜⎟ ⎟⎜ ⎜Κ + Κ ⎟+ Κ − =⎟ ⎟⎜⎜ ⎜⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ t∂

 [33] 

όπου: 

xxΚ ,  και είναι οι τιµές της υδραυλικής αγωγιµότητας κατά µήκος των 

αξόνων 

yyΚ zzΚ

x , ,  των καρτεσιανών συντεταγµένων οι οποίοι θεωρούνται 

παράλληλοι µε τους κύριους άξονες της υδραυλικής αγωγιµότητας µε µονάδες 

[ ]. 

y z

1LT−

h  είναι το πιεζοµετρικό φορτίο µε µονάδες [ ]. L

W  είναι η µεταβολή του όγκου ανά µονάδα όγκου που αναπαριστά τις φορτίσεις ή 

εκφορτίσεις του υδροφορέα [ ]. 1T−

SS  είναι η ειδική αποθηκευτικότητα του πορώδους µέσου του υδροφορέα [ ]. 1L−

t  ο χρόνος µε µονάδες [T ]. 

Γενικά τα µεγέθη , ,  και είναι συναρτήσεις του χώρου, 

, 

SS xxΚ yyΚ zzΚ

( , , )SS f x y z= ( , , )xx f x y zΚ = , ( , , )yy f x y zΚ =  και ( , , )zz f x y zΚ = , ενώ το 

είναι συνάρτηση τόσο του χώρου όσο και του χρόνου . Η εξίσωση 

εποµένως περιγράφει την κίνηση των υπόγειων νερών για µη µόνιµη ροή σε 

ετερογενή και ανισοτροπικό υδροφορέα, η οποία µαζί µε τις οριακές και τις αρχικές 

συνθήκες αποτελούν ένα µαθηµατικό µοντέλο προσοµοίωσης της κίνησης των 

W ( , , , )W f x y z t=
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υπογείων νερών. Η λύση αυτής της διαφορικής εξίσωσης είναι µια αλγεβρική 

συνάρτηση  για την οποία όταν οι µερικές παράγωγοι ως προς τον χώρο 

και τον χρόνο αντικατασταθούν στην εξ. [33], τότε οι αρχικές και οι οριακές 

συνθήκες ικανοποιούνται.  

( , , , )h x y z t

Η αναλυτική λύση όµως αυτής της διαφορικής εξίσωσης είναι σχεδόν 

αδύνατη και µπορεί να γίνει σε πάρα πολύ απλά προβλήµατα µε πολλές παραδοχές 

και απλοποιήσεις, όπως σε συνθήκες µόνιµης ροής σε οµογενή και ισότροπο 

υδροφορέα κα. Για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιούνται άλλες µέθοδοι όπως οι 

αριθµητικές οι οποίες δίνουν µια καλή εκτίµηση της ακριβούς λύσης. Μια τέτοια 

προσέγγιση είναι η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών σύµφωνα µε την οποία ένα 

συνεχές σύστηµα όπως αυτό που περιγράφεται από την εξίσωση [33] αντικαθίσταται 

από ένα σύνολο διακριτών σηµείων στον χώρο και τον χρόνο και οι µερικές 

παράγωγοι αντικαθιστώνται από τις διαφορές των πιεζοµετρικών φορτίων στα 

συγκεκριµένα σηµεία. Έτσι δηµιουργείται ένα σύστηµα ταυτόχρονων γραµµικών 

αλγεβρικών διαφορικών εξισώσεων, των οποίων η λύση είναι οι τιµές των 

πιεζοµετρικών φορτίων στα συγκεκριµένα χωρικά και χρονικά σηµεία. Αυτή η λύση 

είναι φυσικά µια προσέγγιση της πραγµατικής λύσης που θα έδινε η αναλυτική λύση 

της αρχικής διαφορικής εξίσωσης. 

Για να είναι εφικτή η επίλυση µε αριθµητικές µεθόδους θα πρέπει να γίνει 

διακριτοποίηση τόσο του χώρου όσο και του χρόνου. Στην Εικόνα 3 φαίνεται η 

χωρική διακριτοποίηση ενός υπόγειου υδροφορέα από ένα σύστηµα κελιών των 

οποίων η θέση προσδιορίζεται από σειρές, στήλες και επίπεδα και συµβολίζονται µε 

i, j, k.  

Για ένα σύστηµα υπόγειου υδροφορέα που αποτελείται από “nrow” σειρές 

“ncol” στήλες και “nlay” επίπεδα, ισχύει i =1,2,…nrow, j=1,2,…,ncol, k=1,2,…,nlay. 

Συνήθως στην πράξη η διακριτοποίηση γίνεται παράλληλα µε βάση κάποιο 

καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3 στο κέντρο κάθε φατνίου υπάρχει ένας 

κόµβος (node), ο οποίος αντιπροσωπεύει το χωρικό σηµείο στο οποίο υπολογίζεται το 

υδραυλικό φορτίο. Γενικά υπάρχουν 2 µέθοδοι τοποθέτησης των κόµβων στον 

διακριτοποιηµένο χώρο σε φατνία. Στην Εικόνα 4 αναπαρίστανται οι δύο µέθοδοι σε 

πρόβληµα δύο διαστάσεων. Και στις δύο µεθόδους ο υδροφορέας διαιρείται αρχικά 

από ένα σύστηµα οριζοντίων και καθέτων γραµµών, αλλά στο ένα σύστηµα οι κόµβοι 
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τοποθετούνται στα κέντρα των φατνίων που σχηµατίζονται από το σύστηµα των 

γραµµών, στο άλλο οι κόµβοι τοποθετούνται στα σηµεία τοµής του συστήµατος των 

γραµµών και τα φατνία σχηµατίζονται εκ των υστέρων έτσι ώστε οι πλευρές των 

κελιών να βρίσκονται στην µεσοκάθετη ανάµεσα στους κόµβους. Και στις δύο 

περιπτώσεις ωστόσο θα πρέπει η απόσταση των κόµβων να είναι τέτοια ώστε οι 

υδραυλικές ιδιότητες του υπόγειου υδροφορέα να είναι όσο το δυνατόν οµοιόµορφες. 

Εικόνα 3 ∆ιακριτοποίηση Υδροφορέα 

ΠΗΓΗ: McDonald & Harbaugh 1988 

Block-Centered Grid System

Point-Centered Grid System  

Εικόνα 4 Μεθοδοι διακριτοποίησης 

ΠΗΓΗ: McDonald & Harbaugh 1988 

Επίσης όπως φαίνεται και στην εξίσωση [33] το υδραυλικό φορτίο είναι 

συνάρτηση και του χρόνου οπότε απαιτείται και διακριτοπόιηση του χρόνου για τον 

σχηµατισµό των εξισώσεων πεπερασµένων διαφορών 

 - 21 - 



Η δηµιουργία των εξισώσεων κίνησης των υπόγειων νερών σε µορφή 

πεπερασµένων διαφορών βασίζεται στην εφαρµογή της εξίσωσης συνέχειας 

(διατήρησης της µάζας), σε συνδυασµό µε τις εξισώσεις κίνησης, σύµφωνα µε την 

οποία η µάζα του νερού σε διαφορικό όγκο διατηρείται. ∆ηλαδή ανά µονάδα χρόνου, 

η µάζα που εισέρχεται µείων την µάζα που εξέρχεται ισούται µε την µεταβολή της 

µάζας στον διαφορικό όγκο. Έτσι στο πρόβληµα των υπογείων νερών ισχύει η µάζα 

του νερού που εισέρχεται σε ένα φατνίο µείον την µάζα που εξέρχεται από αυτό 

ισούται µε την µεταβολή στην αποθηκευτικότητα στο φατνίο. Αν ληφθεί υπ’ όψιν και 

η υπόθεση ότι η πυκνότητα του υπογείου νερού διατηρείται σταθερή, η εξίσωση 

συνέχειας που εκφράζει τα παραπάνω µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 i
hQ Ss V
t

∆= ∆
∆∑  [34] 

όπου  

iQ  είναι οι εισροές και εκροές στο φατνίο  3[ / ]L T

Ss  συµβολίζει την ειδική αποθηκευτικότητα στις εξισώσεις των πεπερασµένων 

διαφορών, είναι αντίστοιχη µε τον όρο sS της εξίσωσης [33]  1[ ]L−

V∆  είναι ο όγκος του φατνίου  3[ ]L

h∆  είναι η διαφορά του υδραυλικού φορτίου σε χρονικό διάστηµα  [ ] . t∆ L

Η εξίσωση [34] είναι διατυπωµένη µε όρους εισροής και αποθήκευσης, ενώ η 

εκροή και η απώλεια εκφράζεται ως αρνητική εκροή και αρνητική αποθήκευση 

υπόγειου νερού. 

 Στην Εικόνα 5 αναπαριστάται ένα κελί  µε τα έξι γειτονικά µε αυτό 

κελιά που έχουν µια επιφάνια κοινή τα οποία συµβολίζονται \ \ 

\ \ \ . 

, ,i j k

1, ,i j k− 1, ,i j k+

, 1,i j k− , 1,i j k+ , , 1i j k+ , , 1i j k −

Για να γίνουν πιο απλοί οι συµβολισµοί και οι µαθηµατικές εκφράσεις 

θεωρείται θετική η ροή η οποία εισέρχεται στο κελί  και η αρνητική ροή 

ενσωµατώνεται στον νόµο του Darcy και έτσι παραλείπεται από όλους τους όρους. 

, ,i j k
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i,j-1,k

i,j,k-1

i-1,j,k

i,j+1,k

i,j,k

i+1,j,k

i,j,k+1  

Εικόνα 5 Συµβολισµός φατνίων διακριτοποιηµένου υδροφορέα 

ΠΗΓΗ: McDonald & Harbaugh 1988 

Κελί i,j-1 ,k Κελί i,j,k

q i,j-1/2 ,k

∆ r j-1 ∆ r j

∆ci

∆v k

 

Εικόνα 6 Ροή µεταξύ δύο φατνίων 

ΠΗΓΗ: McDonald & Harbaugh 1988 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο νόµος του Darcy για την ροή στο κελί  από 

το κελί , 1  κατά µήκος της σειράς  (Εικόνα 6) δίνεται από τον τύπο 

, ,i j k

,i j k− j

 , 1, , ,
, 1 2, , 1 2,

1 2

i j k i j k
i j k i j k i k

j

h h
Q K c v

r
−

− −
−

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [35] 

όπου  

, 1, , ,,i j k i j kh h−  είναι το υδραυλικό φορτίο στους κόµβους  και  

αντίστοιχα, 

, 1,i j k− , ,i j k

, 1 2,i j kQ −  είναι ο όγκος του νερού που περνά από την επιφάνεια επαφής των δύο 

κελιών σε χρονικό διάστηµα , t∆
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, 1 2,i j kK −  είναι η υδραυλική αγωγιµότητα κατά µήκος της σειράς j  µεταξύ των 

κόµβων , 1  και ,i j k− , ,i j k 2. 

ic v∆ ∆  είναι το εµβαδόν της επιφάνειας επαφής των δύο κελιών 

1 2jr −∆  είναι η απόσταση µεταξύ των δύο κόµβων. 

Παρόµοιες µαθηµατικές εκφράσεις µπορούν να διατυπωθούν και για τις άλλες 

πέντε επιφάνειες του κελιού  

 , 1, , ,
, 1 2, , 1 2,

1 2

i j k i j k
i j k i j k i k

j

h h
Q K c v

r
+

+ +
+

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [36] 

 1, , , ,
1 2, , 1 2, ,

1 2

i j k i j k
i j k i j k j k

i

h h
Q K r v

c
+

+ +
+

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [37] 

 1, , , ,
1 2, , 1 2, ,

1 2

i j k i j k
i j k i j k j k

i

h h
Q K r v

c
−

− −
−

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [38] 

 , , 1 , ,
, , 1 2 , , 1 2

1 2

i j k i j k
i j k i j k j i

k

h h
Q K r c

v
+

+ +
+

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [39] 

 , , 1 , ,
, , 1 2 , , 1 2

1 2

i j k i j k
i j k i j k j i

k

h h
Q K r c

v
−

− −
−

−
= ⋅∆ ∆

∆
 [40] 

Οι παραπάνω εξισώσεις υπολογίζουν την εισροή στο κελί  που 

προκαλείται από τα γειτονικά κελιά. Για να υπολογιστεί η εισροή που προκαλείται 

από εξωτερικούς παράγοντες όπως κατακρήµνιση, διήθηση από ποτάµια, αντλήσεις 

και εισπιέσεις από πηγάδια, εξατµισοδιαπνοή κλπ. θα πρέπει να υπολογίζονται 

κάποιοι επιπλέον όροι. Οι εισροές στο κελί µπορεί να εξαρτώνται από το υδραυλικό 

φορτίο του συγκεκριµένου κελιού και να είναι ανεξάρτητες από τα υδραυλικά φορτία 

όλων των υπόλοιπων κελιών του υδροφορέα, ή µπορεί να είναι ανεξάρτητες από το 

υδραυλικό φορτίο γενικά του υδροφορέα. Η εισροή στον υδροφορέα από 

εξωτερικούς παράγοντες εκφράζεται ως εξής: 

, ,i j k

  [41] , , , , , , , , , , ,i j k n i j k n i j k i j k na P h Q= +

όπου  

                                                 
2 Η τιµή της υδραυλικής αγωγιµότητας µεταξύ δύο κελιών υπολογίζεται χρησιµοποιώντας συνήθως το 

αρµονικό µέσο όρο 1
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, , ,i j k na  συµβολίζει την εισροή που προκαλείται από την  εξωτερική πηγή στο κελί 

 µε µονάδες  

n

, ,i j k 3[ / ]L T

, , ,i j k np  και  είναι σταθεροί όροι µε µονάδες  και  αντίστοιχα. , , ,i j k nQ 2[ /L T ] 3[ / ]L T

Για παράδειγµα αν ένα κελί δέχεται εισροές από 2 εξωτερικές πηγές, από ένα 

πηγάδι και από ένα ποταµό τότε για την πρώτη πηγή , το πηγάδι, θεωρείται ότι 

είναι ανεξάρτητη από το υδραυλικό φορτίο οπότε  και  είναι η 

παροχή του πηγαδιού. Για την δεύτερη πηγή  η υπόθεση που γίνεται είναι ότι η 

διασύνδεση του ποταµού µε τον υδροφορέα είναι απλή αγωγιµότητα, οπότε η εισροή 

είναι ανάλογη µε την διαφορά του υδραυλικού φορτίου µεταξύ του ποταµού και του 

κελιού . Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει  όπου 

1n=

, , , 0i j k np = , , ,i j k nQ

2n=

, ,i j k , , ,2 , , ,2 , , , ,( )i j k i j k i j k i j ka K R h= − , ,i j kR  

είναι το υδραυλικό φορτίο του ποταµού. 

Η γενική µορφή της εξ. [41] είναι 

  [42] , , , , , , , , , , , , ,
1 1 1

N N N

i j k i j k n i j k n i j k i j k n
n n n

QS a P h Q
= = =

= = ⋅ +∑ ∑ ∑
Εφαρµόζοντας την εξίσωση συνέχειας στο κελί  λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

τις εισροές από τις έξι πλευρές και από τις εξωτερικές πηγές σχηµατίζεται η 

ακόλουθη εξίσωση συνέχειας 
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όπου : 

, ,i j kh
t

∆
∆

 είναι η προσέγγιση µε πεπερασµένες διαφορές της παραγώγου του 

υδραυλικού φορτίου ως προς τον χρόνο 

, ,i j kSs  είναι η ειδική αποθηκευτικότητα του κελιού  , ,i j k

j ir c v∆ ∆ ∆ k  είναι ο όγκος του κελιού  , ,i j k

Η παράγωγος , ,i j kh
t

∆
∆

 εκφράζεται µε όρους υδραυλικού φορτίου ως εξής: 
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όπου  είναι η χρονική στιγµή στον οποίο υπολογίζεται η παράγωγος, και  είναι  

χρονική στιγµή που προηγείται της  κατά . 

mt 1mt −

mt t∆

Αυτός ο τρόπος υπολογισµού ονοµάζεται επίλυση µε οπισθοδροµικές 

διαφορές όπου η παράγωγος h
t

∆
∆  προσεγγίζεται σε ένα χρονικό διάστηµα που 

εκτείνεται πίσω από τον χρόνο  στον οποίο υπολογίζονται τα υδραυλικά φορτία 

των κόµβων. Η παράγωγος θα µπορούσε να προσεγγιστεί και µε άλλους τρόπους, 

δηλαδή το χρονικό διάστηµα να ξεκινάει την στιγµή  και να εκτείνεται έως κάποια 

χρονική στιγµή , οπότε και η µέθοδος ονοµάζεται επίλυση µε εµπροσθοδροµικές 

διαφορές. Από τις δύο αυτές εναλλακτικές µεθόδους προτιµότερη είναι αυτή µε τις 

οπισθοδροµικές διαφορές, η οποία αν και οδηγεί σε συστήµατα εξισώσεων µε 

περισσότερες εξισώσεις, έχει αποδειχθεί αριθµητικά πιο σταθερή στην επίλυση. 

mt

mt

1mt +

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η εξίσωση [43] µπορεί να ξαναγραφτεί σε µορφή 

οπισθοδροµικών πεπερασµένων διαφορών και είναι η ακόλουθη: 
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 [45] 

στην παραπάνω εξίσωση είναι γνωστοί όλοι οι σταθεροί όροι που αφορούν την 

γεωµετρία του υδροφορέα, διαστάσεις κελιών, υδραυλικές αγωγιµότητας, οι όροι που 

αφορούν τις εξωτερικές πηγές,  καθώς και το υδραυλικό φορτίο  την 

χρονική στιγµή . 

, , , ,,i j k i j kP Q 1
, ,
m
i j kh −

1mt −

Σε αυτήν την εξίσωση εποµένως άγνωστοι όροι είναι τα υδραυλικά φορτία 

των 7 κελιών την χρονική στιγµή  τα οποία είναι και τα ζητούµενα. Είναι φανερό 

ότι η εξίσωση αυτή δεν µπορεί να λυθεί µε αυτήν την µορφή γιατί υπάρχουν 7 

άγνωστες µεταβλητές. Ωστόσο παρόµοιες εξισώσεις µπορούν να γραφτούν για κάθε 

ενεργό κελί του κανάβου και αφού υπάρχει για κάθε κελί µόνο ένας άγνωστος όρος, 

mt
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το υδραυλικό φορτίο, δηµιουργείται έτσι ένα σύστηµα εξισώσεων µε  αγνώστους 

το οποίο είναι εφικτό να λυθεί. 
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5. Προσοµοίωση ρύπανσης υπόγειων υδάτων 

5.1. Γενικά 

Η ρύπανση γενικά µπορεί να εισχωρήσει στο περιβάλλον µε πάρα πολλούς 

τρόπους,  οι οποίοι µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, αυτές που 

προέρχονται από την επαφή µε το περιβάλλον (πχ. υφαλµύρωση), από αστικά 

απόβλητα, βιοµηχανικά απόβλητα, και τέλος από την χρήση γεωργικών φαρµάκων 

και λιπασµάτων. Έτσι σε περιοχές που έχουν µολυνθεί και απαιτούν καθαρισµό των 

υπογείων υδάτων υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθούν τεχνικές καθαρισµού που να 

είναι εφικτές, γρήγορες, εφαρµόσιµες, και αποτελεσµατικές. Γενικά υπάρχουν 

διαθέσιµες αρκετές τεχνικές καθαρισµού υπόγειων υδροφορέων και η επιλογή της 

καταλληλότερης αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα που εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως τα φυσικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τις 

ρυθµιστικές απαιτήσεις, το κόστος και φυσικά τους χρονικούς περιορισµούς. 

Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραµµατικά κάποιες από αυτές τις τεχνικές ενώ 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα η τεχνική που αποτελεί τον κύριο τρόπο καθαρισµού 

στην παρούσα εργασία. 

• Air Sparging.  Περιλαµβάνει, εισχώρηση ατµοσφαιρικού αέρα υπό πίεση στην 

κορεσµένη ζώνη για να εξαερώσει το µολυσµένο νερό και να ενισχύσει την 

βιοδιάσπαση αυξάνοντας την συγκέντρωση του υπόγειου οξυγόνου. 

• Passive/reactive Treatment walls. Ειδικοί τοίχοι εγκαθίστανται στο υπέδαφος, 

και η τεχνική αυτή βασίζεται στην φυσική ροή του νερού το οποίο µεταφέρει 

τους ρύπους διαµέσου του τοίχους και οι ρύποι είτε κατακρατούνται είτε 

µετατρέπονται σε µη βλαβερές ουσίες. 

• Bioslurping. Είναι µια από τις τελευταίες τεχνικές που περιλαµβάνει 

καθαρισµό τόσο της κορεσµένης ζώνης µε µεθόδους αερισµού όσο και της 

ακόρεστης ζώνης ή ζώνης αερισµού, αλλά και της ενδιάµεσης ζώνης 

• Ultraviolet-oxidation treatment. Με αυτήν την µέθοδο οι ρύποι έρχονται σε 

επαφή µε κάποιο οξειδωτικό µέσο. Γενικά θεωρείται από τις πιο σηµαντικές 

τεχνικές από πλευράς εφαρµοσιµότητας. 

• Biosparging. Η κύρια ιδέα της µεθοδολογίας αυτής είναι ότι ο αέρας και τα 

θρεπτικά συστατικά θα εισέρχονται στο έδαφος που βρίσκεται κάτω από την 
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κατώτατη στάθµη του υδροφορέα, όπου η διάσπαση των ρύπων επιταχύνεται 

από µικροοργανισµούς. 

• Goundwater circulation wells. Είναι και αυτή µια καινούργια µεθοδολογία 

στην οποία πραγµατοποιείται καθαρισµός των ρύπων χωρίς το νερό να φτάνει 

στην επιφάνεια του εδάφους. 

• Horizontal well technology. Αυτή η µέθοδος αν και στην αρχή 

χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή πετρελαίου, σήµερα εφαρµόζεται και στην 

περίπτωση καθαρισµού υπόγειων υδροφορέων. 

• Natural attenuation. Η µέθοδο αυτή είναι γνωστή και ως παθητικός 

καθαρισµός, και χρησιµοποιεί φυσικές διεργασίες για την εξάπλωση των 

ρύπων µε σκοπό να ελαττωθεί  η συγκέντρωση  και το ποσοστό των ρύπων 

στις µολυσµένες περιοχές. 

• Groundwater Pump-and-Treat technology. Η µεθοδολογία αυτή θα µπορούσε 

να αποδοθεί στα ελληνικά ως µέθοδος Άντλησης και Καθαρισµού και µεγάλο 

µέρος της παρούσας εργασίας βασίζεται σε αυτήν την µέθοδο για αυτό γίνεται 

πιο εκτενή αναφορά στην συγκεκριµένη µεθοδολογία. 

5.2. Pump & Treat µεθοδολογία (Άντλησης και 

καθαρισµού) 

Την τελευταία δεκαετία  έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στον καθαρισµό των 

υπόγειων υδροφορέων, και η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για διαχείριση ρυπασµένων 

περιοχών θεωρείται η Pump & Treat (P&T) µέθοδος (Bear & Sun, 1998; 

Illangasekare & Reible, 2001; Theis et al., 2003), όπου πηγάδια άντλησης 

εγκαθίστανται σε διάφορες θέσεις στον ρυπασµένο υδροφορέα και οι ρύποι 

αντλούνται µαζί µε το αντλούµενο νερό. Το νερό αυτό καθαρίζεται  και εισέρχεται 

πάλι στον υδροφορέα είτε άµεσα µε απ’ ευθείας εισπίεση του νερού από πηγάδι 

εισπίεσης, είτε έµµεσα µε απορροή του νερού σε επιφανειακά νερά όπως λίµνες,  

ποτάµια. Τα συστήµατα P&T µπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν δύο 

διαφορετικούς στόχους, να µειώνουν την εξάπλωση των ρύπων και να ελαττώνουν 

την συνολική µάζα του ρύπου. Θα πρέπει να αναφερθεί βέβαια ότι η µεθοδολογία 

αυτή δεν θεωρείται η καλύτερη ή η πιο δηµοφιλής επιλογή εξαιτίας, του χρόνου που 

απαιτείται για τον καθαρισµό και εξαιτίας της αναποτελεσµατικότητας που συχνά 

παρουσιάζει (Khan et al., 2004). Παρόλη την κριτική που έχουν δεχθεί τα συστήµατα 
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P&T για την αναποτελεσµατικότητά τους θεωρούνται από πολλούς πολύ χρήσιµα 

ιδιαίτερα  σε περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση ρύπων( Illangasekare & Reible, 2001; 

Bayer et al., 2002).  Σύµφωνα µε την µέθοδο P&T ένα ή και περισσότερα πηγάδια 

άντλησης εγκαθίστανται έτσι ώστε να αντλείται και όσο δυνατόν µεγαλύτερη 

ποσότητα ρύπου. Το νερό αφού αντληθεί καθαρίζεται και ξαναχρησιµοποιείται. Οι 

θέσεις των πηγαδιών άντλησης µαζί µε το ρυθµό άντλησης είναι οι σπουδαιότεροι 

παράµετροι που θα πρέπει να καθοριστούν σε ένα τέτοιο σύστηµα και συνήθως τα 

συστήµατα αυτά σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντλούν νερό από το κέντρο της 

µολυσµένης περιοχής (όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις) ώστε να 

αποµακρύνεται γρήγορα µεγάλο ποσοστό ρύπων, αλλά και στις άκρες της 

µολυσµένης περιοχής ώστε να εµποδίζεται η εξάπλωση.  Επιπλέον η εφαρµογή 

απολυµαντικών µέσων µπορεί να διευκολύνει την διαδικασία καθαρισµού 

αυξάνοντας την κινητικότητα ή και την διαλυτότητα των ρύπων (Khan et al., 2004). 

Το πρώτο βήµα για να προσδιοριστεί αν η µεθοδολογία P&T είναι η 

κατάλληλη να εφαρµοστεί σε µια περιοχή είναι έρευνα των χαρακτηριστικών της 

περιοχής, όπως υδραυλικής αγωγιµότητας, µεταφορικότητας, υδραυλικής κλίσης, τα 

οποία χρησιµεύουν στο προσδιορισµό του αριθµού των πηγαδιών αλλά και του 

ρυθµού άντλησης ή εισπίεσης. Η µεθοδολογία P&T µπορεί να εφαρµοστεί σε 

περιπτώσεις που οι ρύποι είναι αδιάλυτες ουσίες, καύσιµα, αδιάλυτα µέταλλα κα. 

(Khan et al., 2004).  Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η µεθοδολογία P&T δεν 

εφαρµόζεται σε αργιλικά αλλά και σε βραχώδη εδάφη. Επιπλέον η µέθοδος αυτή 

αντενδείκνυται όταν οι ρύποι είναι ουσίες που µπορούν να απορροφηθούν από το 

έδαφος ή όταν έχουν πολύ µικρή διαλυτότητα. 

Σηµαντικές παρατηρήσεις που έχουν σχέση µε την απόδοση των συστηµάτων 

P&T είναι οι ακόλουθες: 

• Είναι εύκολος ο σχεδιασµός και η λειτουργία µιας τέτοιας µεθοδολογίας 

• Ο εξοπλισµός είναι εύκολα διαθέσιµος 

• Καθαρίζονται όλων των ειδών αδιάλυτοι ρύποι 

• Η υλοποίηση είναι γρήγορη 

• Είναι συµβατή µε άλλες µεθοδολογίες 

• Οι παρεµβάσεις στο περιβάλλον είναι ασήµαντες σε σχέση µε άλλες µεθοδολογίες 

• Είναι πολύ αποτελεσµατικά όταν το νερό είναι αρκετά σκληρό. 
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Βέβαια η µέθοδος αυτή έχει και µερικά µειονεκτήµατα που συνοψίζονται στα 

εξής: 

• Συχνά χρειάζεται µεγάλος χρόνος για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται, 

συνήθως 5-50 χρόνια 

• ∆εν µπορούν να εφαρµοστούν σε αργιλικά ή βραχώδη εδάφη 

• Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να προσεγγιστούν τα επίπεδα 

καθαρότητας του πόσιµου νερού 

• ∆εν είναι αποτελεσµατικά σε ρύπους που απορροφούνται από το έδαφος 

• Το τελικό κόστος τείνει να είναι αρκετά υψηλό. 

Τέλος σε αυτήν την παράγραφο θα παρουσιαστούν µερικά οικονοµικά 

στοιχεία που αφορούν το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας P&T συστηµάτων 

όπως αυτά αναφέρονται στην εργασία των Khan et al., 2004 για αυτό και οι τιµές 

είναι σε δολάρια $ ενώ οι µονάδες παρουσιάζονται και στα δύο συστήµατα. Έτσι το 

κόστος ποικίλει ιδιαίτερα από περιοχή σε περιοχή. Τυπικό κόστος εγκατάστασης, το 

οποίο περιλαµβάνει προετοιµασία της περιοχής, σχεδιασµό και εξοπλισµό για παροχή 

100gal/min ή 378.54 lt/min βασισµένο σε εµπειρία από συστήµατα µεγάλης κλίµακας 

υπολογίζεται περίπου σε 200.000$US. Το πιο σηµαντικό κόστος είναι αυτό της 

λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή κόστος για ενέργεια και συντήρηση. Για την 

συντήρηση και λειτουργία των επιφανειακών µονάδων το κόστος κυµαίνεται από 

1$US έως 100$US ανά 1000 gal ή 3785 lt. 

5.3. Εξισώσεις κίνησης των ρύπων 

Ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο στην διαχείριση των  υδατικών πόρων και 

ειδικότερα στην περίπτωση διαχείρισης της ρύπανσης µιας περιοχής είναι η 

πρόβλεψη της κίνησης των ρύπων. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει να 

διατυπωθούν οι εξισώσεις που διέπουν την κίνηση των ρύπων σε έναν υδροφορέα. Η 

επιστήµη έχει επιδείξει πολύ µεγάλη πρόοδο και µάλιστα το φαινόµενο της κίνησης 

ενός ρύπου είναι κατανοητό σε τέτοιο βαθµό που να µπορούν να γίνουν ασφαλείς 

προβλέψεις και µελέτες. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ρύπων αλλά αυτή που ενδιαφέρει την 

παρούσα έρευνα είναι η κατηγορία των συντηρητικών ρύπων στο νερό. Οι κύριοι 

µηχανισµοί κίνησης γενικά των ρύπων είναι η µεταφορά, η µοριακή διάχυση, η 
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µηχανική διασπορά, οι διάφορες αλληλεπιδράσεις µεταξύ πορώδους και διαλύµατος , 

χηµικές αντιδράσεις καθώς και φαινόµενα διάσπασης ρύπων.  

Γενικά η µερική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση ενός ρύπου k 

σε τρισδιάστατη µη µόνιµη ροή σε έναν υδροφορέα είναι η ακόλουθη:  

 
( ) ( )

k k
k k

ij i s s n
i j i

C CD v C q C
t x x x

θ
θ θ

∂ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

R+ ∑  [46] 

όπου: 

θ  : Πορώδες [-] 
kC : ∆ιαλυτή συγκέντρωση ρύπου είδους  [MLk -3]. 

t : Χρόνος [T]. 

,i jx  : ∆ιάσταση κατά µήκος σχετικών καρτεσιανών συντεταγµένων [L]. 

ijD : Συντελεστής µοριακής διάχυσης [L2T-1]. 

iv : Μέση ταχύτητα ροής στους πόρους του εδάφους [LT-1]. Σχετίζεται µε την 

ειδική παροχή µε την σχέση  i iqν θ= . 

sq : Όγκος νερού που διέρχεται ανά µονάδα όγκου. Αναπαριστά τις εισροές και 

εκροές από εξωγενείς παράγοντες [T-1]. 
k
sC : Συγκέντρωση του ρύπου είδους  των εξωγενών εισροών ή εκροών [MLk -3]. 

nR∑ : Όρος για τις χηµικές αντιδράσεις [ML-3T-1]. 

 

Το αριστερό µέλος της εξίσωσης [46] µπορεί να διαχωριστεί σε δύο όρους ως 

εξής: 

 
( )k k k

k
s

C C CC
t t t t

θ θθ θ
∂ ∂ ∂ ∂ kq C′= + = +

∂ ∂ ∂ ∂
 [47] 

όπου: /sq tθ′ = ∂ ∂ . 

Ο όρος που αφορά τις χηµικές αντιδράσεις στο δεξιό µέλος της εξίσωσης [47] 

περιγράφει τις επιδράσεις των γενικών βιοχηµικών και γεωχηµικών αντιδράσεων των 

ρύπων. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δύο βασικές χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν 

χώρα, αντίδραση µεταξύ νερού και εδάφους ή αλλιώς απορρόφηση, και αντίδραση 

πρώτης τάξης ο όρος της χηµικής αντίδρασης γίνεται : 

 1 2

k
k

n b b
C kR C
t

ρ λθ λ ρ∂
= − − −

∂∑ C  [48] 
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όπου: 

bρ : φαινόµενη πυκνότητα του πορώδες µέσου [ML-1]. 

kC : συγκέντρωση ρύπου απορροφηµένου από το έδαφος [MMk -1]. 

1λ : συντελεστής  first order reaction  rate για την φάση διάλυσης [T-1]. 

2λ : συντελεστής  first order reaction  rate για την φάση απορρόφησης [T-1]. 

Με αντικατάσταση των εξισώσεων [47] και [48] στην εξίσωση [46] και αφού 

για λόγους απλότητας αγνοηθεί ο δείκτης  τότε αυτή γίνεται: k

( ) 1 2b ij i s s s
i j i

C C CD v C q C q C C
t t x x x bCθ ρ θ θ λθ λ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ′+ = − + − − −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
ρ  [49] 

Η παραπάνω εξίσωση ουσιαστικά είναι µια άλλη διατύπωση της αρχής 

διατήρησης της µάζας, όπου η µεταβολή της µάζας κάθε χρονική στιγµή ισούται µε 

την διαφορά της µάζας εισροής και εκροής εξαιτίας της µεταφοράς, της διάχυσης, 

χηµικών αντιδράσεων και άλλων εξωτερικών παραγόντων.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εξίσωση [49] έχει γίνει υπόθεση ότι το 

πορώδες είναι σταθερό και συγκεκριµένα το θ  εκφράζει το ενεργό πορώδες το οποίο 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο είναι γενικά µικρότερο σε από το 

πραγµατικό πορώδες. 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι η εξίσωση που σχετίζει την µέση ταχύτητα ροής 

µε την ειδική παροχή είναι: 

 i i
i

i

q K hv
xθ θ

∂
= = −

∂
 [50] 

όπου: 

iK :  Η κύρια συνιστώσα της υδραυλικής αγωγιµότητας [LT-1]. 

h : Το υδραυλικό φορτίο [L]. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η κίνηση των συντηρητικών ρύπων µόνο 

δηλαδή αυτών που δεν αντιδρούν µεταξύ τους ή µε το έδαφος. Έτσι παρακάτω 

αναλύονται µόνο οι µηχανισµοί κίνησης των συντηρητικών ρύπων οι οποίοι είναι η 

µεταφορά ρύπων µε µέση ροή νερού και η διασπορά. 

5.3.1. Μεταφορά ρύπων µε µέση ροή νερού (Advection) 

Ο όρος της µεταφοράς στην εξίσωση [49] είναι ( ) /iv C xθ i∂ ∂  και περιγράφει 

την µεταφορά των ρύπων που είναι ικανοί να κινηθούν µε ταχύτητα ίδια µε αυτήν του 
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νερού. Σε πολλές µελέτες ο όρος της µεταφοράς είναι πολύ µεγαλύτερος από τους 

άλλους όρους, γεγονός που σηµαίνει ότι ο κύριος τρόπος κίνησης των ρύπων είναι µε 

µεταφορά ενώ οι άλλοι τρόποι µπορούν να θεωρηθούν αµελητέοι. Για να µετρηθεί ο 

βαθµός στον οποίο η µεταφορά είναι η κύρια αιτία κίνησης ρύπων, χρησιµοποιείται 

ένας αδιάστατος αριθµός που ονοµάζεται αριθµός Peclet και ορίζεται: 

 e

v L
P

D
=  [51] 

όπου: 

v : Η µέση ταχύτητα ροής [LT-1]. 

L : Χαρακτηριστικό µήκος συνήθως το µήκος του φατνίου [L]. 

D : Συντελεστής διασποράς [L2T-1]. 

Όσο πιο µεγάλη τιµή λαµβάνει ο αριθµός Peclet τόσο πιο πολύ θεωρείται 

κύρια αιτία κίνησης η µεταφορά µε µέση ροή. Για προβλήµατα κίνησης ρύπων 

αποκλειστικά µε µεταφορά ο αριθµός αυτός τείνει στο άπειρο. 

5.3.2. ∆ιασπορά 

Η µοριακή διάχυση αναφέρεται στο άπλωµα των ρύπων στην ευρύτερη 

περιοχή το οποίο θα µπορούσε να προβλεφθεί µε βάση τα µέσα διανύσµατα 

ταχυτήτων της κίνησης του υπόγειου νερού. Η διασπορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε δύο τρόπους. Με κινηµατική διασπορά, σαν αποτέλεσµα της απόκλισης της  

τοπικής ταχύτητας από την µέση ταχύτητα ροής, και µε µοριακή διάχυση από την 

κλίση της συγκέντρωσης. Η µοριακή διάχυση είναι συνήθως δευτερεύουσας 

σηµασίας, και συνήθως λαµβάνεται ως αµελητέα, υπολογίζεται βέβαια στην 

περίπτωση όπου η µέση ταχύτητα ροής είναι πολύ µικρή. Το άθροισµα των δύο όρων 

της κινηµατικής διασπορά και της µοριακής διάχυσης είναι η υδροδυναµική 

διασπορά ή απλά διασπορά. 

5.3.2.1. Συντελεστής υδροδυναµικής διασποράς 

Ο συντελεστής υδροδυναµικής διασποράς για ισοτροπικό πορώδες µέσω 

µπορεί να οριστεί σύµφωνα µε τον Bear, 1979 ως εξής: 

 
22 2
yx z

xx L T T

vv vD
v v v

α α α D∗= + + +  [52] 
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2 2 2
y x z

yy L T T

v v vD
v v v

α α α D∗= + + +  [53] 

 
222
yxz

zz L T T

vvvD
v v v

α α α D∗= + + +  [54] 

 ( ) x y
xy yx L T

v v
D D

v
α α= = −  [55] 

 ( ) x z
xz zx L T

v vD D
v

α α= = −  [56] 

 ( ) y z
yz zy L T

v v
D D

v
α α= = −  [57] 

όπου: 

xxD , , : κύριες συνιστώσες του συντελεστή διασποράς [LyyD zzD 2T-1]. 

xyD , , , , , : δευτερεύουσες συνιστώσες του συντελεστή διασποράς 

[L

xzD yxD yzD zxD zyD
2T-1].  

Lα : Επιµήκης ανηγµένος συντελεστής διασποράς στην διεύθυνση της µέσης ροής 

[L]. 

Tα : Εγκάρσιος ανηγµένος συντελεστής σε κατεύθυνση κάθετη στην διεύθυνση της 

µέσης ροής [L]. 

D∗ : Συντελεστής µοριακής διάχυσης [L2T-1]. 

xv , , : ∆ιανύσµατα της ταχύτητας κατά τους άξονες yv zv x , ,  [LTy z -1]. 

2 2
x y zv v v v= + + 2 : Μέγεθος των διανυσµάτων ταχύτητας [LT-1]. 

Όταν το διάνυσµα της ταχύτητας ευθυγραµµίζεται µε κάποιον από τους 

κύριους άξονες τότε οι δευτερεύοντες συνιστώσες µηδενίζονται. 

Οι παραπάνω εξισώσεις που ορίσθηκαν λαµβάνοντας υπ’ όψιν µόνο δύο 

ανεξάρτητους συντελεστές διασποράς ισχύουν µόνο για ισοτροπικούς υδροφορείς, 

και στην περίπτωση των ανισοτροπικών µέσων απαιτούνται πέντε ανεξάρτητοι 

συντελεστές διασποράς (Bear, 1979). Στην πράξη βέβαια η µέτρηση πέντε 

συντελεστών διασποράς είναι ανέφικτο, και θεωρείται ότι µπορεί ακόµα και σε 

ανισοτροπικούς υδροφορείς να ληφθούν υπ’ όψιν µόνο δύο συντελεστές διασποράς. 
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5.3.3. Αρχικές και οριακές συνθήκες 

Για να είναι δυνατή η επίλυση της εξίσωσης [49] είναι απαραίτητο να 

οριστούν κάποιες αρχικές και οριακές συνθήκες. 

Οι αρχικές συνθήκες είναι γενικά της µορφής: ( ) ( ), , , , ,y z t c x y zο=

)

C x  , t =0 

όπου  είναι µια γνωστή κατανοµή της συγκέντρωσης στον υδροφορέα. ( , ,c x y zο

Οι οριακές συνθήκες όπως και στην περίπτωση της επίλυσης της εξίσωσης 

[45] για τα υδραυλικά φορτία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 

Η συνθήκη Dirichlet όπου η συγκέντρωση των ρύπων είναι καθορισµένη κατά 

µήκος των ορίων, κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης ( ) (, , , , , ,C x y z t c x y z t= ) . 

Η συνθήκη Neumann όπου η κλίση της συγκέντρωσης είναι καθορισµένη 

κατά µήκος των ορίων της προσοµοίωσης ( ), , ,ij i
i

CD f x y z
x

θ t∂
=

∂
. 

Η συνθήκη Cauchy όπου τόσο η τιµή της συγκέντρωσης αλλά και η κλίση της 

συγκέντρωσης είναι καθορισµένα  ( ), , ,ij i i
i

CD q C g x y z
x

θ t∂
− =

∂
. 

5.3.4. MT3DMS 

Για την επίλυση της εξίσωσης [49] χρησιµοποιήθηκε ένα λογισµικό το οποίο 

είναι αρκετά διαδεδοµένο και κατάλληλο για την επίλυση προβληµάτων µεταφοράς 

ρύπων. Το πρόγραµµα MT3D δηµιουργήθηκε από τους Zheng & S.S.Papadopoulos & 

Associates Inc 1990. Στο παρελθόν διάφορες εκδόσεις είχαν παρουσιαστεί και 

χρησιµοποιηθεί σε προβλήµατα µεταφοράς ρύπων και απορρύπανσης των 

υδροφορέων. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε µια βελτιωµένη  έκδοση του 

προγράµµατος γνωστή ως MT3DMS. Το πρώτο συνθετικό του ονόµατος MT3D 

προέρχεται από το Modular 3-Dimensional Transport model και σε αυτό προστέθηκε 

στην καινούργια έκδοση το MS που σηµαίνει Multi-Species, το οποίο καλύπτει ένα 

πολύ µεγάλο φάσµα  εφαρµογών όπως και της προσοµοίωσης της κίνησης των 

ρύπων. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί την ίδια δοµή µε το MT3D και έτσι είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθεί µαζί µε οποιοδήποτε πρόγραµµα προσοµοίωσης της 

κίνησης των υπόγειων νερών µε πεπερασµένες διαφορές, όπως το Modflow. Βασική 

υπόθεση είναι ότι οι αλλαγές στο πεδίο συγκεντρώσεων δεν επηρεάζουν σηµαντικά 

το πεδίο ροής. 
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5.3.4.1. Επίλυση µε πεπερασµένες διαφορές 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθεί ενδεικτικά µια από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιεί το λογισµικό MT3DMS. Για µεγαλύτερη ευκολία στην κατανόηση της 

διαδικασίας µετατροπής των εξισώσεων σε πεπερασµένες διαφορές 

ξαναδιατυπώνεται η εξίσωση [49]  ως εξής: 

 ( ) ( ) ( ) (x y z
C )R v C v C v C L C
t x y z

θ θ θ θ∂ ∂ ∂ ∂
= − − − +

∂ ∂ ∂ ∂
 [58] 

όπου R  είναι αδιάστατος συντελεστής που ορίζεται ( )( )1 bR C Cρ θ= + ∂ ∂ , και 

 περιλαµβάνει όλους τους όρους της εξίσωσης που δεν αφορούν την µεταφορά 

ρύπων µε την µέση ταχύτητα ροής, δηλαδή διασπορά, χηµικές αντιδράσεις, κλπ. Ο 

µετασχηµατισµός των τριών όρων της µεταφοράς σε πεπερασµένες διαφορές δίνουν 

τα εξής: 

( )L C

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

, 1 2, , 1 2,, 1 2, , 1 2,

1 2, , 1 2, ,1 2, , 1 2, ,

, , 1 2 , , 1 2, , 1 2 , , 1 2

x y z

i j k i j kx i j k x i j k

j

i j k i j ky i j k y i j k

i

i j k i j kz i j k x i j k

k

v C v C v C
x y z

q C q C

x

q C q C

y
q C q C

z

θ θ θ

+ −+ −

+ −+ −

+ −+ −

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
−

+
∆

−
+

∆
−

∆

 [59] 

όπου jx∆ , ,  είναι οι διαστάσεις του φατνίου  στους iy∆ kz∆ ( , , )i j k x ,  και  άξονες 

αντίστοιχα, και 

y z

1 2j + , 1 2i +  και 1 2k +  τις κοινές επιφάνειες των φατνίων κατά τις 

x ,  και  διευθύνσεις αντίστοιχα. y z

Για την επίλυση των εξισώσεων χρειάζεται να προσδιοριστούν οι τιµές των 

συγκεντρώσεων στις κοινές επιφάνειες των κελιών. Για τον προσδιορισµό αυτών των 

τιµών υπάρχουν αρκετές τεχνικές διαθέσιµες η παρουσίαση των οποίων είναι έξω από 

τον σκοπό της παρούσας έρευνας.  

5.3.5. Ανάλυση µε ιχνηλάτιση ρύπων 

Εκτός από την µεθοδολογία σύµφωνα µε την οποία πρέπει να επιλύονται οι 

εξισώσεις µεταφοράς ρύπων, χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να ληφθούν και µε 

την ιχνηλάτιση ρύπων, ιδιαίτερα όταν η κύρια αιτία της κίνησης των ρύπων είναι η 

µεταφορά µε την µέση ταχύτητα ροής. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, υποθετικά 
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σωµατίδια τοποθετούνται στον υδροφορέα και κινούνται σύµφωνα µε την ταχύτητα 

και την κλίση του νερού παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις τροχιές τους και 

τα σηµεία κατάληξης. Επίσης τα σωµατίδια αυτά µπορούν να τοποθετηθούν στο 

σηµείο κατάληξης τους και να βρεθεί µε ιχνηλάτηση η αρχική τους θέση. Για την 

ιχνηλάτηση των σωµατιδίων έχει αναπτυχθεί ένα εξειδικευµένο λογισµικό 

MODPATH που παρουσιάζεται στις επόµενες παραγράφους. 

5.3.5.1. MODPATH 

Το Modpath είναι ένα πρόγραµµα ιχνηλάτησης σωµατιδίων σχεδιασµένο να 

συνεργάζεται µε το Modflow (Pollock 1994).  Χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα της 

προσοµοίωσης µόνιµης και µη µόνιµης ροής που παράγει το Modflow και υπολογίζει 

τις διαδροµές που θα ακολουθούσαν υποθετικά σωµατίδια όταν αυτά κινούνταν υπό 

την επίδραση του νερού µέσα στο προσοµοιωµένο σύστηµα υπόγειου υδροφορέα. 

Επιπρόσθετα το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο να κρατάει σε αρχείο τον χρόνο που ο 

κάθε ρύπος «ταξιδεύει» µέσα στον υδροφορέα. 

Γενικά το Modpath είναι πολύ χρήσιµο εργαλείο για aposteriori επεξεργασία, 

και µετά από προσεκτικό καθορισµό αρχικών θέσεων των σωµατιδίων είναι δυνατή η 

εκτέλεση ενός µεγάλου εύρους αναλύσεων, όπως καθορισµός ζωνών επιρροής 

πηγαδιών, σχεδιασµός δικτύων ροών κλπ. 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται από το Modpath για την ιχνηλάτηση 

σωµατιδίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για µόνιµη όσο και µη µόνιµη ροή, 

ωστόσο στην συνέχεια θα περιγραφεί η µέθοδος σε συνθήκες µόνιµης ροής για 

λόγους απλότητας των εξισώσεων και κατόπιν θα επεκταθεί και στην µη µόνιµη ροή 

Η µερική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την διατήρηση της µάζας σε 

µόνιµη ροή, σε τρισδιάστατο σύστηµα υπόγειας ροής µπορεί να περιγραφτεί από την 

ακόλουθη εξίσωση: 

 ( ) ( ) ( )x y znv nv nv W
dx dy dz
∂ ∂ ∂+ + =  [60] 

όπου  και  είναι οι κύριες συνιστώσες του µέσου γραµµικού διανύσµατος της 

ταχύτητας του υπόγειου νερού,  το πορώδες, και  είναι ο όγκος του νερού που 

εισέρχεται ή εξέρχεται στον µοναδιαίο όγκο αναφοράς του υδροφορέα. Η εξίσωση 

[60] αναφέρεται σε απειροελάχιστο όγκο αναφοράς υδροφορέα, και η προσέγγιση της 

µε πεπερασµένες διαφορές µπορεί να θεωρηθεί σαν εξίσωση ισορροπίας ενός 

πεπερασµένου µεγέθους κελιού του υδροφορέα που λαµβάνει υπ’ όψιν την ποσότητα 

,x yv v zv

n W

 - 38 - 



του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται στο κελί. Στο παρακάτω σχήµα (Εικόνα 7) 

φαίνεται ένα τέτοιο κελί πεπερασµένου µεγέθους ενός υδροφορέα και τις 

συνισταµένες των διανυσµάτων των εισροών και εκροών στις έξι πλευρές των 

κελιών. Η κάθε πλευρά του κελιού συµβολίζεται σαν 1 2 1 2 1 2, , , , ,x x y y z z . Όταν γίνεται 

αναφορά στην πλευρά 1x  εννοείται η κάθετη πλευρά στον άξονα x , που 

περιλαµβάνει την κορυφή 1 του κελιού. 

 

Εικόνα 7 Φατνίο πεπερασµένου µεγέθους για την κατανόηση των συµβολισµών 

ΠΗΓΗ: Pollock 1994 

Η µέση συνισταµένη της ταχύτητας σε κάθε πλευρά του κελιού , 

υπολογίζεται διαιρώντας τον όγκο νερού που περνάει  από κάθε πλευρά, µε το 

εµβαδόν της αντίστοιχης πλευράς, και το πορώδες του κελιού. ∆ηλαδή ισχύει 

( , , )i j k

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 2

1 2

1

1 2

1 2

1 2

,

,

,

x x
x x

y
y y

z z
z z

Q Q
v v

n y z n y z
Q Q

v v
n x z n x z

Q Q
v v

n x y n x y

= =
∆ ∆ ∆ ∆

= =
∆ ∆ ∆ ∆

= =
∆ ∆ ∆ ∆

2y  [61] 

όπου  είναι ο όγκος του νερού που περνάει από κάθε πλευρά και Q

, ,x y z∆ ∆ ∆  είναι οι διαστάσεις του κελιού στους άξονες , ,x y z  αντίστοιχα. Αν  

θεωρηθεί ότι  είναι ο όγκος του νερού που εισέρχεται ή εξέρχεται από εσωτερικές 

πηγές στο κελί, τότε η εξίσωση διατήρησης της µάζας για το κελί  µπορεί να 

πάρει την εξής µορφή: 

SQ

( , , )i j k
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( ) ( ) ( )

2 1 2 1 2 1x x y y z z S
nv nv nv nv nv nv Q

x y z x
− − −

+ + =
∆ ∆ ∆ ∆ y z∆ ∆

y

z

 [62] 

Αν γίνει αντικατάσταση του νόµου του Darcy  στην παραπάνω εξίσωση 

διατήρησης της µάζας δηµιουργείται ένα σετ αλγεβρικών εξισώσεων µε αγνώστους 

τα υδραυλικά φορτία σε κάθε κελί, για τα οποία όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα Modflow που επιλύει αυτό το σύστηµα των 

εξισώσεων. 

Με δεδοµένα τα υδραυλικά φορτία σε κάθε κελί για να υπολογιστούν οι 

διαδροµές υποθετικών σωµατιδίων µέσα στο υδροφορέα, δηµιουργήθηκε µια µέθοδος 

που υπολογίζει τις τιµές των κύριων συνιστωσών των διανυσµάτων ταχύτητας σε 

κάθε σηµείο στο πεδίο ροής βασισµένη στις ταχύτητες της ροής στα σηµεία επαφής 

των κελιών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί απλή γραµµική παρεµβολή για τον 

υπολογισµό των κύριων συνιστωσών των ταχυτήτων σε κάθε σηµείο του κελιού. 

Έτσι µε γραµµική παρεµβολή οι κύριες συνιστώσες µπορούν να εκφραστούν ως εξής: 

  [63] 
1

1

1

1

1

1

( )

( )

( )

x x x

y y

z z z

v A x x v

v A y y v

v A z z v

= − +
= − +
= − +

όπου  

, ,x yA A A  είναι σταθερές που αντιστοιχούν στην κλίση των συνισταµένων 

διανυσµάτων της ταχύτητας µέσα στο κελί, 

 
( ) ( ) ( )

2 1 2 1 2 1, ,x x y y z z
x y z

v v v v v v
A A A

x y z
− −

= = =
∆ ∆

−
∆

 [64] 

Η γραµµική παρεµβολή παράγει ένα συνεχές πεδίο διανυσµάτων των 

ταχυτήτων µέσα σε κάθε ένα κελί χωριστά, το οποίο ικανοποιεί σε κάθε σηµείο στο 

κελί την διαφορική εξίσωση [60] διατήρησης της µάζας. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι 

αν αντικατασταθούν οι κύριες συνιστώσες της ταχύτητας στην εξίσωση [60] 

διατήρησης της µάζας, τότε οι 3 διαφορικοί όροι στο αριστερό µέρος της εξίσωσης 

γίνονται σταθεροί και ισοδύναµοι µε τους όρους στο αριστερό µέρος της εξίσωσης 

[62] (µε δεδοµένο ότι το πορώδες είναι σταθερό σε κάθε κελί). Το γεγονός ότι το 

πεδίο διανυσµάτων των ταχυτήτων σε κάθε κελί ικανοποιεί την διαφορική εξίσωση 

διατήρησης της µάζας αποδεικνύει ότι οι γραµµές που θα δηµιουργούνται από την 

ιχνηλάτηση των υποθετικών σωµατιδίων θα διανέµουν το νερό στο πεδίο ροής µε 
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τέτοιο τρόπο σύµφωνο µε συνολική κίνηση του νερού στο σύστηµα όπως προκύπτει 

από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης. 

Έστω ένα υποθετικό σωµατίδιο, p  κινείται µέσα σε υδροφορέα 

διακριτοποιηµένο σε τρισδιάστατο σύστηµα κελιών. Ο ρυθµός µεταβολής της x  

συνιστώσας της ταχύτητας του σωµατιδίου, καθώς αυτό κινείται µέσα στο κελί, 

δίνεται από τον εξής τύπο: 

 x x

pp

dv dv dx
dt dx dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎟ ⎟⎜ ⎜ ⎜=⎟ ⎟⎜ ⎜ ⎜⎟ ⎟ ⎟⎟ ⎟⎜⎜ ⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎟⎟⎟  [65] 

στην παραπάνω εξίσωση ο όρος  είναι ο ρυθµός µεταβολής κατά ( / ) pdx dt x  

του σωµατιδίου, ο οποίος εξ ορισµού είναι: 

 
px

p

dxv
dt

⎛ ⎞⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [66] 

όπου 
pxv είναι η x  συνιστώσα της ταχύτητας του σωµατιδίου p . 

Με διαφόριση της εξίσωσης [63] (α) ως προς x  προκύπτει  

 x
x

dv A
dx

⎛ ⎞⎟⎜ =⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [67]  

και µε αντικατάσταση των δύο προηγούµενων εξισώσεων στην αρχική 

προκύπτει  

 
p

x
x x

p

dv A v
dt

⎛ ⎞⎟⎜ =⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [68]  

και µε ανάλογο τρόπο προκύπτουν οι αντίστοιχες εξισώσεις για τις άλλες δύο 

διαστάσεις. 

 
p

y
y y

p

dv
A v

dt
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠

 [69] 

 
p

z
z z

p

dv A v
dt

⎛ ⎞⎟⎜ =⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [70] 

επιπλέον οι τρεις αυτές εξισώσεις µπορούν να µετασχηµατιστούν ως εξής: 

 ( )1
p

p

x x
x

d v A dt
v

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ =⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [71]  

και µε ολοκλήρωση της εξίσωσης στο διάστηµα  και  όπου  

προκύπτει  

1t 2t 2 1t t>
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( )
( )

2

1

ln p

p

x
x

x

v t
A t

v t

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ = ∆⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 [72] 

 

όπου  2 1t t t∆ = −

Με απολογαριθµοποίηση της εξίσωσης και µετά από πράξεις η εξίσωση 

µετασχηµατίζεται σε: 

 { 1
2 1 1

1( ) ( ) x x

p

A t v
p x

x

x t x v t e
A

∆ −⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
}  [73] 

και οι αντίστοιχες εξισώσεις στις άλλες διαστάσεις υπολογίζονται µε ανάλογο 

τρόπο: 

 { 1
2 1 1

1( ) ( ) y y

p

A t v
p y

y

y t y v t e
A

∆ −
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= + ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠

}  [74] 

 { 1
2 1 1

1( ) ( ) z z

p

A t v
p z

z

z t z v t e
A

∆ −⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
}  [75] 

Οι συνιστώσες της ταχύτητας του σωµατιδίου την χρονική στιγµή  µπορούν 

να θεωρηθούν γνωστές και υπολογίζονται ως συναρτήσεις της θέσης του σωµατιδίου, 

συνεπώς οι συντεταγµένες του ρύπου σε κάποια µελλοντική χρονική στιγµή  

µπορούν να υπολογιστούν απ’ ευθείας από τις παραπάνω εξισώσεις. 

1t

2t

Ο παραπάνω αλγόριθµος που περιγράφτηκε για µόνιµη ροή µπορεί να 

επεκταθεί και στην περίπτωση της µη µόνιµης ροής θεωρώντας ότι η µόνιµη ροή 

στην πράξη είναι µια ακολουθία προσοµοιώσεων µόνιµης ροής. 
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6. Μέθοδοι αποκατάστασης υπόγειων υδροφορέων 

6.1. Γενικά 

Tα προβλήµατα αποκατάστασης υπόγειων υδροφορέων αν και έχουν πάντα 

τον ίδιο στόχο, τον καθαρισµό ενός υδροφορέα που έχει ρυπανθεί, τόσο οι 

διατυπώσεις του κάθε προβλήµατος όσο και οι µεθοδολογίες επίλυσης µπορεί να 

διαφέρουν σηµαντικά. Η διαφορετικότητα κάθε προβλήµατος εξαρτάται από τον 

στόχο που τίθεται, τις µεταβλητές απόφασης, από τους περιορισµούς αλλά και από 

την γεωµετρία του υδροφορέα. Στόχος τέτοιου προβλήµατος µπορεί να αποτελεί η 

ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης ενός ρύπου µέσα στον υδροφορέα, ή η 

ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης ρύπου στο αντλούµενο νερό µόνο. Επίσης 

συνήθης στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου καθαρισµού. Οι µεταβλητές 

απόφασης, που συνήθως χρησιµοποιούνται σε τέτοια προβλήµατα, ειδικά στην 

περίπτωση όπου η αποκατάσταση γίνεται µε µεθόδους P&T, αποτελούν οι θέσεις και 

οι παροχές των πηγαδιών. Σε κάθε πρόβληµα επίσης µπορεί να υπάρχουν διάφοροι 

περιορισµοί, όπως περιορισµοί ως προς την ελάχιστη επιτρεπόµενη πιεζοµετρική 

στάθµη του υδροφορέα, ως προς τις µέγιστες επιτρεπόµενες παροχές άντλησης, ως 

προς τις θέσεις των πηγαδιών κλπ. Οι διαθέσιµες µεθοδολογίες επίλυσης είναι 

αρκετές και η επιλογή της καταλληλότερης  εξαρτάται, από το ίδιο το πρόβληµα. 

Σηµαντικός παράγοντας είναι κατά πόσο γραµµικό η µη είναι το κάθε πρόβληµα, από 

το διαθέσιµο χρόνο και την επιθυµητή ακρίβεια. 

6.2. Βελτιστοποίηση ως προς χρόνο αποκατάστασης 

Ένας συνήθης στόχος που τίθεται είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

αποκατάστασης. Ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός γιατί η αποκατάσταση µε την 

µέθοδο P&T έχει υψηλό κόστος λειτουργίας και είναι σηµαντικό να υπολογίζεται ο 

συνδυασµός των µεταβλητών απόφασης που καθαρίζουν το υδροφορέα στον 

συντοµότερο χρόνο. Η διατύπωση ενός τέτοιου προβλήµατος για φρεάτιο υδροφορέα 

του οποίου η διάσταση  είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις διαστάσεις z ,x y  έχει ως 

εξής. Ζητείται να βρεθούν οι βέλτιστες θέσεις και παροχές  πηγαδιών έτσι ώστε ο 

χρόνος αποκατάστασης να είναι ο µικρότερος δυνατός. Μαθηµατικά αυτό 

διατυπώνεται ως εξής: 

N

  [76] 1 2 1 2 1 2min ( , , , , , )N Nt I I I J J J Q Q QN
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έτσι ώστε: 

  [77] 
min max

*

min max

,
1, 2, ,

n n

n

h h h

I J A
Q Q Q n

≤ ≤

∈
≤ ≤ = N

όπου  είναι ο χρόνος αποκατάστασης, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον χρόνο που 

απαιτείται για να φτάσει ένας υδροφορέας σε επιθυµητά επίπεδα καθαρισµού, 

t

,n nI J  

 είναι η γραµµή και η στήλη του πηγαδιού , ο αριθµός των 

πηγαδιών,  η παροχή άντλησης ή εισπίεσης του  πηγαδιού,  το πεδίο των 

πιεζοµετρικών φορτίων στον υδροφορέα,  τα όρια του πιεζοµετρικού 

φορτίου,  το σύνολο των κελιών όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση πηγαδιών, 

 τα όρια των παροχών άντλησης και εισπίεσης. 

[1, 2, , ]n∈ … N

N

n N

nQ n h

min max,h h

*A

min max,Q Q

Σε αυτό το πρόβληµα η διασπορά του ρύπου θεωρείται αµελητέα, και ο 

χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται µε ιχνηλάτηση ρύπων όπου ο υδροφορέας 

θεωρείται καθαρισµένος όταν κάποιο ποσοστό ρύπων έχει αποµακρυνθεί από τον 

υδροφορέα. 

Στην περίπτωση της στοχαστικής προσοµοίωσης, όπου δηµιουργούνται 

πολλαπλές απεικονίσεις της άγνωστης παραµέτρου η εξίσωση [76] διαφοροποιείται 

ως εξής: 

  [78] 1 2 1 2 1 2min ( , , , , , )r N Nt I I I J J J Q Q Q

όπου  είναι η επιθυµητή αξιοπιστία του συστήµατος µε r [0,1]r ∈ . Αξιοπιστία 0.8 ή 

80% σηµαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 20% ο υδροφορέας να µην έχει αποκατασταθεί 

για κάποιον χρόνο .  Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται µε τον εξής τρόπο: έστω ότι ο 

αριθµός των απεικονίσεων της υδραυλικής αγωγιµότητας είναι . Για κάθε µια 

απεικόνιση υπολογίζεται ο χρόνος καθαρισµού, για τον ίδιο συνδυασµό µεταβλητών 

απόφασης. Οι  χρόνοι καθαρισµού που προέκυψαν ταξινοµούνται µε αύξουσα 

σειρά, και ο χρόνος  είναι αυτός που βρίσκεται στην σειρά κατάταξης  της 

οποίας η πιθανότητα υπέρβασης 

80t

N

N

rt m

m
N   ισούται µε την αξιοπιστία , όπου  είναι η 

θέση στην αύξουσα σειρά κατάταξης. 

r m
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6.3. Βελτιστοποίηση ως προς την συγκέντρωση ρύπου 

Τα προβλήµατα στα οποία ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της 

συγκέντρωσης των ρύπων σε έναν υδροφορέα είναι η πιο συνηθισµένη µορφή 

προβληµάτων. Στα προβλήµατα αυτά όταν η µέθοδος αποκατάστασης είναι η P&T 

τότε οι µεταβλητές απόφασης είναι συνήθως οι θέσεις των πηγαδιών και οι παροχές 

τους. Όσο αναφορά τις παροχές είναι αυτονόητο ότι όσο µεγαλώνει η παροχή 

άντλησης τόσο µικραίνει η συγκέντρωση των ρύπων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η 

βελτιστοποίηση να οδηγείται σε λύσεις αντιοικονοµικές, και µη εφαρµόσιµες, έτσι 

έχει επικρατήσει, τέτοιου είδους προβλήµατα να αντιµετωπίζονται µε 

πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. Ένα τέτοιο πρόβληµα πολυκριτηριακής 

βελτιστοποίησης µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 1 2 1 2 1 2

1 2

min ( , , , , , , , , , , )
min ( , , , )

N N

N

C I I I J J J Q Q Q
K Q Q Q

N

N

 [79] 

έτσι ώστε 

  [80] 
1

min max

*

min max

0

,
1, 2, ,

N

i
i

n n

n

Q

h h h

I J A
Q Q Q n

=

=

≤ ≤

∈
≤ ≤ =

∑

όπου C  είναι η µέση συγκέντρωση του ρύπου στον υδροφορέα, ,n nI J  

 είναι η γραµµή και η στήλη του πηγαδιού , ο αριθµός των 

πηγαδιών,  η παροχή άντλησης ή εισπίεσης του  πηγαδιού,  το πεδίο των 

πιεζοµετρικών φορτίων στον υδροφορέα,  τα όρια του πιεζοµετρικού 

φορτίου,  το σύνολο των κελιών όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση πηγαδιών, 

 τα όρια των παροχών άντλησης και εισπίεσης,  το κόστος 

αποκατάστασης του υδροφορέα το οποίο είναι συνάρτηση των παροχών των 

πηγαδιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα εφαρµόστηκε η P&T µέθοδος, και για 

αυτό ένας επιπλέον περιορισµός εξασφαλίζει ότι οι παροχές άντλησης θα πρέπει να 

είναι ίσες µε τις παροχές εισπίεσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι λύσεις του 

προβλήµατος να είναι τέτοιες ώστε όλο το νερό που αντλείται αφού καθαριστεί 

τροφοδοτείται πάλι στον υδροφορέα. 

[1, 2, , ]n∈ … N n N

nQ n h

min max,h h

*A

min max,Q Q K

 - 45 - 



Στην περίπτωση όπου στοχαστική προσοµοίωση χρησιµοποιείται για την 

αντιµετώπιση της χωρικής µεταβλητότητας της υδραυλικής αγωγιµότητας, οι 

εξισώσεις της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης [79] µετασχηµατίζονται ως εξής: 

 1 2 1 2 1 2

1 2

min ( , , , , , , , , , , )
min ( , , , )

r N N

N

C I I I J J J Q Q Q
K Q Q Q

N  [81] 

όπου  είναι η επιθυµητή αξιοπιστία του συστήµατος µε r [0,1]r ∈ . Σε αυτό το 

πρόβληµα η αξιοπιστία  σηµαίνει ότι υπάρχει r ( )1 100r− ⋅  πιθανότητα η µέση 

συγκέντρωση στον υδροφορέα να είναι µεγαλύτερη από rC  για έναν συνδυασµό 

µεταβλητών απόφασης. Από την σύγκριση των εξισώσεων [79] και [81] φαίνεται ότι 

η δεύτερη εξίσωση που αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους παραµένει ίδια, 

ανεξάρτητα από το αν λαµβάνεται υπ’ όψιν η µεταβλητότητα της υδραυλικής 

αγωγιµότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί η συνάρτηση κόστους είναι συνάρτηση µόνο 

των παροχών, το κόστος λειτουργίας των οποίων είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το 

πεδίο υδραυλικής αγωγιµότητας. 

6.4. Αλγόριθµοι βελτιστοποίησης 

Για την επίλυση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης όπως τα παραπάνω, είναι 

απαραίτητη η επιλογή του κατάλληλου αλγόριθµου. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Σηµαντικοί παράγοντες είναι αν το πρόβληµα είναι γραµµικό η 

όχι, αν µπορούν να υπολογιστούν οι παράγωγοι κλπ. Μετά την διάδοση των 

υπολογιστών αναπτύχθηκαν πάρα πολλοί αλγόριθµοι, οι οποίοι µπορούν να 

καταταχθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο εύρεσης της βέλτιστης 

λύσης. Παρακάτω θα παρουσιαστούν διάφορες κατηγορίες αλγόριθµων σύµφωνα µε 

τον Ευστρατιάδη 2001.  

Μια πρώτη κατηγορία είναι οι τεχνικές έµµεσης αναζήτησης οι οποίες 

χρησιµοποιούν τους παραγώγους των αντικειµενικών συναρτήσεων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αναλυτικών σχέσεων τόσο των αντικειµενικών 

συναρτήσεων όσο και των µερικών παραγώγων τους. Οι παράγωγοι αυτοί µπορούν 

να υπολογιστούν ακόµα και µε την χρήση σχηµάτων πεπερασµένων διαφορών. 

Μια άλλη κατηγορία είναι οι τεχνικές άµεσης αναζήτησης οι οποίες 

προϋποθέτουν τη γνώση µόνο της τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης και όχι την 

αναλυτική ή αριθµητική εκτίµηση των παραγώγων της. Οι τεχνικές άµεσης 

αναζήτησης µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες 
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i. Μέθοδοι αναζήτησης σε πρότυπο Pattern search 

ii. Μέθοδοι κατερχόµενου απλόκου downhill simplex 

iii. Μέθοδοι µεταβλητών διευθύνσεων αναζήτησης 

Όλοι οι αλγόριθµοι των παραπάνω κατηγοριών είναι κατάλληλοι για οµαλές 

συναρτήσεις και καταλήγουν σχετικά γρήγορα στην βέλτιστη λύση. Όταν όµως η 

αντικειµενική συνάρτηση έχει πολλά ακρότατα, τότε οι αλγόριθµοι αυτοί 

παγιδεύονται σε τοπικά ακρότατα και σε καµία περίπτωση δεν εγγυούνται σύγκλιση 

στο ολικό βέλτιστο. 

Έτσι έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθµοι αναζήτησης ολικού βέλτιστου οι 

οποίοι µπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες.  

Οι προσδιοριστικές µέθοδοι συστηµατικής αναζήτησης επιτυγχάνουν την 

εύρεση του ολικού βέλτιστου µε την απαρίθµηση προεπιλεγµένων λύσεων και η 

επιλογή της καλύτερης ως βέλτιστη. 

Οι στοχαστικές µέθοδοι παρέχουν προσεγγιστικές λύσεις µέσω στατιστικής 

δειγµατοληψίας που πραγµατοποιεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Άλλη µια κατηγορία είναι η µέθοδος προσοµοιωµένης ανόπτησης simulated 

annealing, η οποία είναι σχετικά νέα τεχνική και βασίζεται στις αρχές της 

στατιστικής µηχανικής 

Τέλος οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µια µέθοδος αναζήτησης ολικού 

βέλτιστου, οι οποίοι βασίζονται στο πρότυπο εξελικτικών διαδικασιών εµπνευσµένες 

από την φυσική διαλογή και αναπαραγωγή. Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι από τις πιο 

διαδοµένες τεχνικές αναζήτησης ολικού βέλτιστου κυρίως γιατί είναι εύκολοι στην 

υλοποίηση τους και αρκετά αποτελεσµατικοί. Επίσης έχουν την ιδιότητα να 

αξιολογούν ταυτόχρονα πολλαπλά σηµεία της αντικειµενικής συνάρτησης, γεγονός 

που καθιστά τους γενετικούς αλγόριθµους ιδανικό εργαλείο για πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση. Στην παρούσα εργασία οι γενετικοί αλγόριθµοι αποτέλεσαν τον 

κύριο αλγόριθµο βελτιστοποίησης και για αυτό γίνεται λεπτοµερή αναφορά στο 

επόµενο κεφάλαιο. 
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7. Γενετικοί αλγόριθµοι 

7.1. Εισαγωγή 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι (ΓΑ) είναι µια καινούργια και ενδιαφέρουσα τεχνική 

επίλυσης προβληµάτων, η οποία είναι εµπνευσµένη από τους πραγµατικούς 

µηχανισµούς της γενετικής, και συνδυάζει τις αρχές της γενετικής και της φυσικής 

επιλογής πληθυσµών. Αυτή η διαδικασία προσέγγισης έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 

αρκετά προβλήµατα βελτιστοποίησης, τα οποία ήταν δύσκολο έως αδύνατο να 

επιλυθούν µε τυπικές µεθόδους βελτιστοποίησης. 

Οι  ΓΑ είναι µέθοδοι κατά τις οποίες όπως και στα βιολογικά συστήµατα 

ισχύει ο νόµος της φυσικής επιλογής σύµφωνα µε τον οποίο επιβιώνουν µόνο τα 

ισχυρότερα άτοµα τα οποία είναι και τα καταλληλότερα για αναπαραγωγή. Βιολογικά 

η αναπαραγωγή γίνεται συνήθως µε την ανάµιξη των γενετικών χαρακτηριστικών δύο 

γονέων που επιλέγονται µε βάση τον παραπάνω νόµο φυσικής επιλογής, και έτσι 

πραγµατοποιείται γένεση νέων ατόµων που συµπληρώνουν τον υπάρχοντα πληθυσµό. 

Ο ανασυνδυασµός των γενετικών χαρακτηριστικών των γονέων, µαζί µε µια 

πιθανότητα µετάλλαξης από εξωτερικούς παράγοντες, δηµιουργούν προϋποθέσεις 

παραγωγής βελτιωµένων χαρακτηριστικών στον πληθυσµό των απογόνων. Αν και 

υπάρχει η πιθανότητα δηµιουργίας χειρότερων ατόµων, ωστόσο σύµφωνα µε τον 

νόµο της επιβίωσης των καλύτερων ατόµων, η εξέλιξη που πραγµατοποιείται είναι 

προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση της σταδιακής βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, και την ολοένα καλύτερη προσαρµογή τους στο 

περιβάλλον. Αυτές οι ιδιότητες, της δυναµικής προσαρµογής και βελτίωσης τους, 

καθιστά τους πληθυσµούς βιώσιµους στις µεταβολές του περιβάλλοντος και 

συµβάλουν στην βελτίωση των χαρακτηριστικών των ειδών (Ρίζος 1996). 

Από το 1960 και έπειτα υπήρχε ένα διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον στην 

µίµηση των βιολογικών διεργασιών για την ανάπτύξη ισχυρών αλγόριθµών που θα 

ήταν ικανοί στην επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων βελτιστοποίησης. Έτσι το 1975 

ο John Holland από το πανεπιστήµιο του Michigan δηµοσίευσε την πρώτη εργασία µε 

τίτλο “Adaptation in Natural and Artificial Systems” εισάγοντας τις βασικές αρχές 

των γενετικών αλγόριθµων (Gen & Cheng, 2000). Περίπου την ίδια εποχή στο 

πανεπιστήµιο του Βερολίνου οι Ingo Rechenberg και  Hans Paul Schwefel ανέπτυξαν 

την λεγόµενη Εξελισσόµενη στρατηγική “Evolution Strategie” που βασίζεται στις 
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ίδιες αρχές µε µικρές τροποποιήσεις. Οι γενετικοί αλγόριθµοι είχαν άµεση και πλατιά 

διάδοση που οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους (Ρίζος 1996)  

• Στην απλότητα τους και την ευκολία υλοποίησης τους  

• Στο ευρύ πεδίο εφαρµογών  

• Στην σταθερότητα της απόδοσης τους. 

7.2. Βασικές αρχές γενετικών αλγόριθµων 

Η µεγαλύτερη διαφορά των γενετικών αλγόριθµων σε σχέση µε άλλες 

τεχνικές είναι ότι η αναζήτηση του βέλτιστου πραγµατοποιείται ανάµεσα σε ένα 

πλήθος σηµείων και όχι από σηµείο σε σηµείο. Έτσι επιτυγχάνεται ταυτόχρονη 

διερεύνηση πολλών περιοχών στον χώρο αναζήτησης. Επίσης απαιτείται 

υπολογισµός µόνο της αντικειµενικής συνάρτησης και όχι των παραγώγων αυτής ή  

άλλων δευτερογενών πληροφοριών, και τέλος σε κάθε επανάληψη χρησιµοποιούνται 

πιθανοτικοί και όχι προσδιοριστικοί κανόνες λήψης αποφάσεων, µε αποτέλεσµα 

ακόµα και κακοί συνδυασµοί παραµέτρων να γίνονται δεκτοί (Ευστρατιάδης 2001). 

Οι ΓΑ δανείζονται όχι µόνο τις διεργασίες αλλά και την ορολογία τους από 

την επιστήµη της γενετικής. Έτσι κάθε δυνατή λύση του προβλήµατος ονοµάζεται 

«άτοµο», ενώ οι συντεταγµένες ενός ατόµου ονοµάζονται «χρωµοσώµατα».   Τα 

χρωµοσώµατα αποτελούνται από τα «γονίδια» τα οποία αναπαριστούν τις µεταβλητές 

απόφασης που δίνουν µια συγκεκριµένη λύση. Επίσης το σύνολο των ατόµων 

αποτελούν τον πληθυσµό του προβλήµατος. Επιπλέον τα άτοµα εκείνα που 

επιλέγονται για να µετασχηµατιστούν µε τους τελεστές  ονοµάζονται γονείς ενώ τα 

µετασχηµατισµένα άτοµα ονοµάζονται απόγονοι. 

Γενικά οι ΓΑ αποτελούνται από 5 βασικά στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε τον 

Michalewicz 1996 αναφέρονται περιληπτικά στα εξής: 

1. Μια γενετική αναπαράσταση ή κωδικοποίηση των λύσεων 

2. Μια µέθοδος δηµιουργίας αρχικού πληθυσµού 

3. Μια αντικειµενική συνάρτηση για την αξιολόγηση των λύσεων 

4. Γενετικοί τελεστές για την δηµιουργία των απογόνων 

5. Κατάλληλες τιµές για τις παραµέτρους του ΓΑ 

Η κωδικοποίηση λύσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλούς τρόπους και 

εξαρτάται κυρίως από την φύση του προβλήµατος και από τα χαρακτηριστικά 

«ατόµων». Αν και στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες τεχνικές κωδικοποίησης 
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δύο από αυτές είναι οι επικρατέστερες. Η δυαδική κωδικοποίηση και η κωδικοποίηση 

µε πραγµατικούς αριθµούς. Γενικά είναι επιβεβαιωµένο από διάφορες έρευνες όπως 

Eshelman & Schaffer 1993, McCormick et al 1972, Michalewicz 1996, Walters & 

Smith 1995, ότι η κωδικοποίηση µε πραγµατικούς αριθµούς δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα σε βελτιστοποίηση συναρτήσεων µε ή χωρίς περιορισµούς. 

Η µέθοδος δηµιουργίας του αρχικού πληθυσµού εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά τόσο των µεταβλητών απόφασης όσο και από τα χαρακτηριστικά της 

αντικειµενικής συνάρτησης. Για να γίνει κατανοητή η σηµασία της δηµιουργίας του 

αρχικού πληθυσµού θα πρέπει να ορισθούν  δύο έννοιες αυτή της µη εφικτότητας 

infeasibility και της παρανοµίας illegality (Gen & Cheng 2000). Μια λύση θεωρείται 

παράνοµη όταν ο συνδυασµός των τιµών των µεταβλητών απόφασης είναι έξω από 

το πεδίο ορισµού. Αντίθετα ένας συνδυασµός µεταβλητών απόφασης που ορίζεται 

στο πεδίου ορισµού, µπορεί να οδηγεί σε λύση έξω από το πεδίο τιµών της 

αντικειµενικής συνάρτησης οπότε ο συνδυασµός αυτός θεωρείται µη εφικτός. Τέτοιοι 

περιορισµοί λαµβάνουν χώρα συνήθως στις περιπτώσεις που γίνεται βελτιστοποίηση 

υπό περιορισµούς, όπου οι περιορισµοί είναι αυτοί που καθιστούν τις λύσεις 

παράνοµες  ή µη εφικτές. 

Οι κυριότεροι τελεστές ΓΑ είναι ο τελεστής επιλογής, ο τελεστής 

ανασυνδυασµού, και ο τελεστής µετάλλαξης 

7.2.1. Τελεστής επιλογής 

Η βασική αρχή του τελεστή επιλογής είναι, όπως αναφέρθηκε και 

προηγούµενα, ο νόµος της φυσικής επιλογής όπου τα ισχυρότερα άτοµα επικρατούν 

των ασθενέστερων. Οι σηµαντικότεροι τελεστές επιλογής που έχουν προταθεί κατά 

καιρούς είναι  

• Η αναλογική επιλογή Proportionate selection ή αλλιώς επιλογή µε τον τροχό 

της ρουλέτας Roulette wheel selection, σύµφωνα µε την οποία ο κάθε γονέας 

επιλέγεται µε πιθανότητα ανάλογη της ποιότητας του. 

• Επιλογή µε βαθµονόµηση Ranking selection, όπου οι γονείς ταξινοµούνται µε 

βάση την απόδοσή τους ως προς την αντικειµενική συνάρτηση λαµβάνοντας 

έναν αύξοντα αριθµό ο οποίος καθορίζει πόσες φορές θα επιλεγεί ο κάθε 

γονέας. 
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• Επιλογή µε τουρνουά Tournament selection, κατά την οποία οι υποψήφιοι 

γονείς διαγωνίζονται µεταξύ τους και ο καλύτερος κερδίζει και συµµετέχει 

στην αναπαραγωγή. 

7.2.2. Τελεστής ανασυνδυασµού 

Αφού επιλεχθούν οι γονείς που θα συµµετάσχουν στην αναπαραγωγή το 

επόµενο βήµα είναι η ανταλλαγή των γονιδίων των µεταξύ δυο γονέων το οποίο 

πραγµατοποιείται µε τον τελεστή ανασυνδυασµού. Όπως και µε τον τελεστή επιλογής 

έτσι και εδώ έχουν προταθεί κατά καιρούς αρκετές παραλλαγές αυτού του τελεστή. 

Οι σηµαντικότερες είναι: 

• Ανασυνδυασµός ενός σηµείου One point crossover όπου ο κάθε γονέας 

χωρίζεται σε δύο τµήµατα σε κάποιο τυχαίο σηµείο κοπής και στην συνέχεια 

ανταλλάσσονται τα τµήµατα αυτά. 

• Ανασυνδυασµός δύο σηµείων ή πολλαπλών σηµείων 2/multi-point crossover 

όπου ο κάθε γονέας χωρίζεται σε N+1 τµήµατα σε N σηµεία κοπής και στην 

συνέχεια επιλέγονται τυχαία τα τµήµατα τα που θα ανταλλαχθούν. 

• Οµοιόµορφος ανασυνδυασµός Uniform crossover. Με αυτήν την µέθοδο κάθε 

γονίδιο λαµβάνεται µε ίση πιθανότητα από τον έναν ή τον άλλο γονέα. 

Γενικά ο τελεστής ανασυνδυασµού είναι ο κύριος τελεστής για την αναζήτηση 

λύσεων. Ωστόσο εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του δεν µπορεί να παράγει 

πληροφορίες που δεν εµπεριέχονται στον πληθυσµό 

7.2.3. Τελεστής µετάλλαξης 

Την αδυναµία του τελεστή ανασυνδυασµού που µόλις αναφέρθηκε στο τέλος 

της προηγούµενης παραγράφου την καλύπτει ο τελεστής µετάλλαξης, ο οποίος 

παράγει νέες πληροφορίες µέσα στον πληθυσµό. Η µετάλλαξη µεταβάλει γονίδια σε 

τυχαίες θέσεις του ατόµου προσοµοιώνοντας τις µεταλλάξεις των βιολογικών 

χαρακτηριστικών από τυχαίες επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

7.3. Περιγραφή ΓΑ µονοκριτηριακής βελτιστοποίησης 

Στο σχήµα (Εικόνα 8) παρουσιάζεται το λογικό διάγραµµα ενός τυπικού ΓΑ 

το οποίο χρησιµοποιήθηκε µε κάποιες τροποποιήσεις.  

Πρώτο βήµα κάθε ΓΑ είναι η δηµιουργία ενός τυχαίου αρχικού πληθυσµού. Η 

κωδικοποίηση έγινε µε πραγµατικούς αριθµούς αφού σύµφωνα µε την βιβλιογραφία 
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που έχει ήδη αναφερθεί είναι προτιµότερη. Πολλές φορές κατά την δηµιουργία 

τυχαίου αρχικού πληθυσµού δηµιουργούνται και άτοµα τα οποία θεωρούνται µη 

εφικτά και απορρίπτονται µε την χρήση συνάρτησης ποινής. Αφού δηµιουργηθεί ο 

πληθυσµός έπεται η αξιολόγηση του. 

∆ηµιουργία και Αξιολόγηση
Αρχικού Πληθυσµού

∆ιασταύρωση - Μετάλαξη
Παραγωγή Νέου Πληθυσµού

Επιλογή γονέων για αναπαραγωγή

Αξιολόγηση Νέου Πληθυσµού

Ικανοποιούνται 
τα κριτήρια
τερµατισµού

Τέλος Γενετικού Αλγόριθµου

NAI

OXI

 

Εικόνα 8 Λογικό διάγραµµα Γενετικού Αλγόριθµου 

Μετά την αξιολόγηση του πληθυσµού γίνεται επιλογή των γονέων µε 

κάποιους από τους τελεστές επιλογής που έχουν αναφερθεί 

Ακολουθεί διασταύρωση και µετάλλαξη των γονέων και προκύπτει ο 

επόµενος πληθυσµός. Μετά από µερικές γενιές βελτιστοποίησης παρατηρήθηκε ότι 

µετά από διασταύρωση προκύπτουν άτοµα µε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, µε 

αποτέλεσµα σε µια γενιά να αξιολογείται το ίδιο σηµείο περισσότερες από µια φορές, 

κάτι που καθυστερεί και αποπροσανατολίζει την διαδικασία της βελτιστοποίησης. Για 

αυτό προστέθηκε µια ρουτίνα που ελέγχει την οµοιοµορφία του επόµενου πληθυσµού 

και αν βρεθούν κάποια άτοµα ίδια διατηρεί ένα από αυτά και µεταλλάσσει  κάποιο 

από τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων. 

Επόµενο βήµα είναι η αξιολόγηση του νέου πληθυσµού και έλεγχος των 

κριτηρίων τερµατισµού. 
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7.3.1. Συνδυασµός γενετικού αλγόριθµου και άµεσης αναζήτησης 

Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν προφανές ότι κάποιες µεταβλητές απόφασης 

είχαν την τάση να καταλήγουν σε ακραίες τιµές  και για αυτό ο ΓΑ ενισχύθηκε και 

από ένα αλγόριθµο άµεσης αναζήτησης ο οποίος έχει την ιδιότητα να βρίσκει πιο 

γρήγορα την λύση όταν αυτή βρίσκεται στα άκρα ενός διαστήµατος.  

Ο αλγόριθµος άµεσης αναζήτησης βασίζεται στην υπόθεση ότι αν είναι 

γνωστές οι τιµές της συνάρτησης σε 1n +  σηµεία του εφικτού χώρου, τότε µπορεί να 

προσδιοριστεί η κατεύθυνση βελτιστοποίησης της συνάρτησης. Οι αλγόριθµοι 

άµεσης αναζήτησης όπως και οι ΓΑ δεν χρησιµοποιούν παραγώγους. Πιο 

συγκεκριµένα ο αλγόριθµος άµεσης αναζήτησης που χρησιµοποιήθηκε ακολουθεί τα 

εξής βήµατα:  

1. Επιλέγεται από τον χρήστη ένα σηµείο εκκίνησης. Στην περίπτωση που ο 

αλγόριθµος συνδυάζεται µε ΓΑ το σηµείο αυτό είναι ένα µέλος του 

πληθυσµού του ΓΑ. 

2. Υπολογίζεται η τιµή της συνάρτησης στο αρχικό σηµείο, το οποίο θεωρείται 

κέντρο πλέγµατος, καθώς και στα σηµεία που απέχουν  (το  ονοµάζεται 

και αρχικό µέγεθος πλέγµατος) από το κέντρο κατά την διεύθυνση των 

αξόνων. Το µέγεθος m  ορίζεται από τον χρήστη στην αρχή της διαδικασίας. 

m m

3. Αν κανένα από τα σηµεία δεν δίνουν καλύτερη τιµή στην αντικειµενική 

συνάρτηση, τότε η διάσταση του πλέγµατος ελαττώνεται,  όπου 

 και υπολογίζεται η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης στα νέα σηµεία. 

Αν κάποιο από τα σηµεία έδινε καλύτερη τιµή τότε αυτό γίνεται κέντρο του 

πλέγµατος, η διάσταση µεγαλώνει 

m a m= ⋅

1a <

m b m= ⋅  όπου  και µε βάση το νέο 

κέντρο του πλέγµατος υπολογίζεται η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης 

στα σηµεία που απέχουν  από το νέο κέντρο. 

1b >

m

4. Ο αλγόριθµος τελειώνει όταν ικανοποιηθούν κάποια κριτήρια τερµατισµού 

που συνήθως είναι όταν οι διαφορά της τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης 

είναι µικρότερη από κάποιο κατώφλι, ή  πιο σύνηθες όταν η διάσταση του 

πλέγµατος γίνει πιο µικρή από µία τιµή. 

Πριν χρησιµοποιηθεί ο ενισχυµένος ΓΑ ελέγχθηκε ως προς την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα σε σχέση µε τον τυπικό ΓΑ µε βάση δύο 

συναρτήσεις για τις οποίες γνωρίζουµε τις βέλτιστες τιµές τους.  
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Η πρώτη συνάρτηση είναι η δισδιάστατη συνάρτηση Michalewicz η οποία 

περιέχει απροσδιόριστο αριθµό τοπικών ακρότατων, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής 

θέση του ολικού ακρότατου. Η συνάρτηση αυτή είναι αντιπροσωπευτική των έντονα 

µη γραµµικών συναρτήσεων που απαντώνται σε πραγµατικές εφαρµογές και η 

βέλτιστη λύση έχει προσδιοριστεί µετά από δοκιµές από τον Ευστρατιάδη, 2001 στο 

(11.876, 5.775). Η αναλυτική της έκφραση είναι: 

 ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2, 21.5 sin 4 sin 20f x x x x x xπ= − + + π  [82] 

Η δεύτερη εξίσωση που επιλέχθηκε για τον έλεγχο είναι µια συνάρτηση  

µεταβλητών γνωστή ως συνάρτηση Griewank. Η αναλυτική της έκφραση είναι: 

n

 ( ) 2
1 2

1 1

1, ,..., cos 1
400

nn
j

n j
j j

x
f x x x x

j= =

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∏ +  [83] 

Και έχει ολικό ακρότατο στο σηµείο (0,0,...,0). 

Στα παρακάτω σήµατα (Εικόνα 9)φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των δύο 

συναρτήσεων, στην δισδιάστατη µορφή τους. 

Εικόνα 9 Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων ελέγχου ΓΑ 

Τελικά από την σύγκριση των δύο µεθόδων φάνηκε ότι στον ίδιο χρόνο, η 

συνδυασµένη µέθοδος έδινε κάθε φορά τιµή πιο κοντινή στην αντικειµενική 

συνάρτηση, και για τις δύο συναρτήσεις, αλλά και οι τιµές των µεταβλητών 

απόφασης ήταν πιο κοντά στις βέλτιστες τιµές. 

7.4. Περιγραφή ΓΑ πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης 

Στο δεύτερο µέρος της εφαρµογής αναπτύχθηκε ένας αλγόριθµος που βασίζεται 

στα χαρακτηριστικά των ΓΑ αλλά εκτελεί πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. Ο 

αλγόριθµος αυτός όπως και οι παραπάνω δηµιουργήθηκαν σε γλώσσα MATLAB.  
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Αρχικά θα αναφερθούν ορισµένες έννοιες που εµπλέκονται στην 

πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση και είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 

αλγόριθµου βελτιστοποίησης που παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

Η µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης 

είναι ως εξής: 

Ζητείται το διάνυσµα ( )1 2: , ,..., T n
nx x x=x ∈ το οποίο βελτιστοποιεί το 

διανυσµατικό µέτρο επίδοσης (αντικειµενική συνάρτηση) 

( ) ( ) ( )( )1 2( ) , ,..., nf x f x f x=f x  

όπου ( 1 2: , ,..., T
n )x x x=x  οι µεταβλητές απόφασης και ( )if x  τα κριτήρια λήψης 

αποφάσεων του προβλήµατος (Ευστρατιάδης & Κουτσογιάννης, 2004). 

Από την µαθηµατική διατύπωση είναι φανερό ότι το πρόβληµα της 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό της απλής 

βελτιστοποίησης. Στην απλή βελτιστοποίηση αυτό που επιδιώκεται είναι να βρεθεί 

µια λύση η οποία είναι απόλυτα καλύτερη από κάθε άλλη εναλλακτική. Στην 

πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση δεν υπάρχει απαραίτητα µια λύση η οποία είναι 

απόλυτα καλύτερη για όλα τα κριτήρια της βελτιστοποίησης, γιατί συνήθως υπάρχει 

αδυναµία στην σύγκριση µεταξύ των αντικειµενικών κριτηρίων, αφού δεν µετρώνται 

στην ίδια µονάδα, και συχνά τα διάφορα κριτήρια είναι αντικρουόµενα (για τις τιµές 

των µεταβλητών απόφασης που το ένα κριτήριο βελτιστοποιείται, συνήθως κάποιο 

άλλο δίνει µη βέλτιστες τιµές). Έτσι αυτό που συµβαίνει είναι ότι πάντα σε τέτοια 

προβλήµατα υπάρχει ένα σύνολο του οποίου οι λύσεις δεν µπορούν να συγκριθούν 

µεταξύ τους. Αυτές οι λύσεις ονοµάζονται «µη Κυριαρχούµενες» λύσεις non-

dominated ή Pareto βέλτιστες αν δεν παρατηρείτε καµία βελτίωση σε κάποιο κριτήριο 

χωρίς να χειροτερεύσει η απόδοση τουλάχιστον ενός άλλου κριτηρίου. (Gen & Chen 

2000) 

Έτσι ο Pareto εισήγαγε την έννοια, της µερικής διάταξης γενικεύοντας την 

εφαρµογή των τελεστών  και ≥  σε διανύσµατα. ,= ≤

 =a b  αν i ia b i= ∀  [84] 

 <a b  αν i ia b i< ∀  [85] 

 ≤a b  αν και i ia b i< ∀ ia bi=  για ένα τουλάχιστον  [86] i
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Εικόνα 10 Γραφική αναπαράσταση της µη κυριαρχίας 

Άλλη µια έννοια που είναι καθοριστική για την πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση µε ΓΑ είναι αυτή της Μη κυριαρχούµενης κατάταξης Non-dominated 

sorting. Σύµφωνα µε αυτήν την έννοια η κάθε λύση µπορεί να καταταχθεί ανάλογα µε 

ένα µέτρο κυριαρχίας (Ευστρατιάδης & Κουτσογιάννης, 2004). ∆ύο είναι οι πιο 

γνωστές µέθοδοι κατάταξης, η κατάταξη κατά Goldberg και κατάταξη κατά Fonseca 

& Fleming.  
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Εικόνα 11 Κατάταξη κατά Goldberg και Fonseca & Fleming 

Σύµφωνα µε την κατάταξη Goldberg ή αλλιώς κατάταξη σε µέτωπα, σε ένα 

σύνολο λύσεων, οι λύσεις που δεν κυριαρχούνται από καµία λύση παίρνουν σειρά 1 

στην κατάταξη και διαγράφονται προσωρινά από το σύνολο λύσεων. Έχοντας 

αφαιρέσει από το σύνολο τις λύσεις µε κατάταξη 1, οι επόµενες λύσεις που δεν 
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κυριαρχούνται από καµία από τις υπόλοιπες λύσεις παίρνουν την σειρά 2, και 

διαγράφονται και αυτές µε την σειρά τους προσωρινά. Οι επόµενες µη 

κυριαρχούµενες λύσεις παίρνουν σειρά 3, διαγράφονται προσωρινά και ούτω καθ’ 

εξής.  

Αντίθετα στην κατάταξη κατά Fonseca & Fleming η κάθε λύση παίρνει 

αριθµό σειράς ίσο µε τον αριθµό τον λύσεων που κυριαρχούν επί αυτής συν ένα. 

Ο αλγόριθµος πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης όπως και ένας τυπικός ΓΑ 

ελέγχεται από το ίδιο παρόµοιο λογικό διάγραµµα (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 Λογικό διάγραµµα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης 

Τα βήµατα του εξηγούνται παρακάτω αναλυτικότερα 

i. Πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία τυχαίου αρχικού πληθυσµού, και εδώ ισχύουν τα 

ίδια µε την περίπτωση της µονοκριτηριακής βελτιστοποίησης στο αντίστοιχο 

βήµα. 
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ii. Μετά την δηµιουργία του πληθυσµού έπεται η αξιολόγηση του µε βάση την 

αντικειµενική συνάρτηση, που στην περίπτωση της πολυκριτηριακής  

βελτιστοποίησης αυτό σηµαίνει ότι κάθε µέλος του πληθυσµού δίνει µια τιµή για 

κάθε αντικειµενική συνάρτηση. 

iii. Αφού υπολογισθούν οι αντικειµενικές συναρτήσεις οι λύσεις ταξινοµούνται 

σύµφωνα µε µια από τις µεθοδολογίες που αναφέρθηκαν, και έτσι το κάθε µέλος 

του πληθυσµού κατατάσσεται, και αυτός ο αριθµός κατάταξης αποτελεί το κύριο 

κριτήριο επιλογής των ατόµων στην συνέχεια. Επιπλέον οι κατά Pareto βέλτιστες 

λύσεις αποθηκεύονται σε ξεχωριστό αρχείο για να χρησιµοποιηθούν αργότερα. 

iv. Με βάση την κατάταξη γίνεται η επιλογή των ατόµων στα οποία θα εφαρµοστούν 

οι διάφοροι τελεστές δηµιουργίας του επόµενου πληθυσµού. Στη εργασία για την 

επιλογή των ατόµων ακολουθήθηκε η επιλογή µε τουρνουά. Αρχικά επιλέγονται 

τυχαία ζεύγη ατόµων από τον πληθυσµό τα οποία συναγωνίζονται µεταξύ τους 

και όποιο επικρατήσει θα συµµετέχει στην µετεξέλιξη. Τα κριτήρια µε τα οποία 

καθορίζεται ο νικητής του τουρνουά είναι δύο. Αρχικά συγκρίνονται οι σειρές 

κατάταξης και νικητής είναι το άτοµο µε την µικρότερη σειρά.  
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Εικόνα 13 Κριτήριο συσσώρευσης 

Αν τα δύο άτοµα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης τότε ελέγχονται στο επόµενο 

κριτήριο, αυτό της µικρότερης πυκνότητας πληθυσµού. Σύµφωνα µε αυτό το 

κριτήριο ορίζεται στην αρχή της διαδικασίας µια ακτίνα θύλακα niche radious 

shareσ και υπολογίζεται ένα µέτρο συσσώρευσης. Αυτό το µέτρο συσσώρευσης 

βοηθά τον αλγόριθµο να διατηρεί την διασπορά του πληθυσµού στο πεδίο των 
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λύσεων. Για τα δύο άτοµα υπολογίζεται η ευκλείδεια απόσταση από όλες τις 

λύσεις και το άθροισµα των λύσεων που υπάρχουν µέσα στην ακτίνα θύλακα 

shareσ αποτελεί το µέτρο συσσώρευσης. Έτσι νικητής είναι το άτοµο µε το 

µικρότερο µέτρο συσσώρευσης. 

v. Μετά την επιλογή των ατόµων γίνεται ανασυνδυασµός των γενετικών τους 

χαρακτηριστικών ανά δύο, και µετάλλαξη κάποιων από αυτά.  

vi. Όπως και στον ΓΑ στην µονοκριτηριακή βελτιστοποίηση έτσι και στην 

πολυκριτηριακή, παρουσιαζόταν το φαινόµενο ο πληθυσµός να παρουσιάζει ίδια 

µέλη σε µια γενιά µε αποτέλεσµα να υπολογίζεται πολλαπλές φορές η ίδια τιµή 

της αντικειµενικής συνάρτησης σε µια γενιά, κάτι που είναι αρκετά χρονοβόρο. 

Για να αποφευχθεί αυτό προστέθηκε πάλι µια ρουτίνα που ελέγχει την 

οµοιοµορφία του πληθυσµού και όταν δύο άτοµα βρεθούν όµοια µεταλλάσσει το 

ένα από αυτά. 

vii. Το επόµενο βήµα είναι να αξιολογηθεί ο νέος πληθυσµός. Όταν ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση, προστίθενται στον νέο πληθυσµό και οι µέχρι τώρα Pareto βέλτιστες 

λύσεις και όλες µαζί κατατάσσονται όπως στο βήµα ΙΙΙ και αποθηκεύονται σε 

ξεχωριστό αρχείο οι νέες Pareto βέλτιστες λύσεις. 

viii. Τέλος ελέγχονται τα κριτήρια τερµατισµού τα οποία είναι ο αριθµός των γενεών 

και ο αριθµός των Pareto βέλτιστων λύσεων. Επιπλέον τα αποτελέσµατα 

παριστάνονται και γραφικά και ανανεώνονται κάθε γενιά οπότε ο χρήστης µπορεί 

να τερµατίσει την διαδικασία αν κρίνει ότι ο αλγόριθµος έχει δώσει ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα 

Ο αλγόριθµος που περιγράφτηκε προηγουµένως πριν χρησιµοποιηθεί σε 

προβλήµατα ρύπανσης των υπόγειων νερών, στα οποία ο υπολογισµός της 

αντικειµενικής συνάρτησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος, ελέγχθηκε για την 

αποδοτικότητά του σε κάποιες χαρακτηριστικές συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

και από τους Deb et al. 2002. Στον πίνακα (Πίνακας 3) φαίνονται οι συναρτήσεις και 

τα χαρακτηριστικά τους, και στα διαγράµµατα (Εικόνα 14) φαίνονται τα µέτωπα 

Pareto που κατέληξε ο αλγόριθµος. Από τα διαγράµµατα φαίνονται ότι τα µέτωπα 

είναι σε κάθε περίπτωση οµοιόµορφα κατανεµηµένα ενώ οι τελικές λύσεις πλησίαζαν 

τις βέλτιστες. 
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Πίνακας 3 Συναρτήσεις ελέγχου ΓΑ πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης 
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Εικόνα 14 Όρια Pareto για τις συναρτήσεις ελέγχου 
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8. Στοχαστική προσοµοίωση 

8.1. Monte Carlo 

Η προσοµοίωση Monte Carlo µπορεί να θεωρηθεί σαν µια διαδικασία 

εκτίµησης. Σαν µεθοδολογία είναι πολύ απλή στην σύλληψη της, και παρόλο που 

είναι από τις πιο παλιές µεθόδους, είναι από τις πιο διαδεδοµένες. Πήρε το όνοµά της 

από ένα πρόγραµµα, κατά την διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου, το οποίο 

είχε σαν στόχο την ολοκλήρωση δυσεπίλυτων συναρτήσεων (Vose 2000).  

Η ιδέα της µεθόδου όπως αναφέρθηκε είναι πολύ απλή και βασίζεται στα 

εξής. Έστω ότι πρέπει να υπολογιστεί η µέση τιµή κάποιας τυχαίας µεταβλητής, της 

οποίας η κατανοµή δεν είναι γνωστή και ούτε είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Η 

τυχαία µεταβλητή θα µπορούσε να ήταν το παράγωγο µιας πολύπλοκής συνάρτησης 

της οποίας τα δεδοµένα εισόδου είναι µεταβλητές απλών κατανοµών. Σύµφωνα µε 

την µέθοδο Monte Carlo, απλά µε τυχαία δειγµατοληψία, και υπολογίζοντας τον µέσο 

όρο είναι δυνατή η εκτίµηση µέσης τιµής. 

Ένα κλασσικό παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου Monte Carlo είναι ο 

προσδιορισµός του εµβαδού ενός πολύπλοκου σχήµατος. Αρχικά σχεδιάζεται ένα 

τετράγωνο, του οποίου το εµβαδόν υπολογίζεται εύκολα, γύρω από το σχήµα. Έστω 

ότι µε µια τυχαία µέθοδο ρίχνονται βέλη µέσα στο τετράγωνο, τότε ο λόγος των 

βελών που πέφτουν µέσα στο σχήµα προς τα βέλη που πέφτουν έξω από αυτό, είναι 

µια εκτίµηση του λόγου του εµβαδού του σχήµατος προς το εµβαδόν του 

τετραγώνου. 

Τα παραπάνω µπορούν να εκφραστούν και µαθηµατικά. Έτσι η µέθοδος 

Monte Carlo ορίζεται σαν µέθοδος τυχαίας δειγµατοληψίας που χρησιµοποιείται για 

την εκτίµηση του παρακάτω ολοκληρώµατος. 

  [87] ( ) ( )G g p d
Ω

= ∫ X X X

όπου  είναι η αναµενόµενη τιµή της τυχαίας µεταβλητής ( ) που ορίζεται στον 

χώρο . Η  είναι µια αναλυτική εξίσωση του διανύσµατος  τυχαίων 

µεταβλητών, µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( ) . Η αριθµητική 

ολοκλήρωση της εξίσωσης [87] µε την µέθοδο Monte Carlo εκφράζεται ως εξής: 

G g X

Ω ( )g X X

p X

 1 ( )N
i

G g
N

= ∑ iX  [88] 
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όπου  είναι ο µέσος όρος του δείγµατος ή η εκτίµησης της µέσης τιµής µε την 

µέθοδο Monte Carlo,  το πλήθος του δείγµατος των µεταβλητών  τα οποία 

ακολουθούν την πυκνότητας πιθανότητας ( ) . 

NG

N X

f X

Αν το µέγεθος της δειγµατοληψίας είναι αρκετά µεγάλο τότε η µέση τιµή θα 

συγκλίνει κοντά στην πραγµατική. Επιπλέον σύµφωνα µε το θεώρηµα κεντρικού 

ορίου η µέση τιµή έχει κατανοµή Gauss γύρω από την πραγµατική τιµή. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ένα από τα θεµελιώδη εργαλεία της 

µεθόδου είναι µια πηγή τυχαιότητας. Αν και αυτό είναι κάτι που θεωρείται δεδοµένο, 

έχει εξαιρετική σηµασία. Πολλές από τις συναρτήσεις παραγωγής τυχαίων αριθµών, 

δεν είναι στην πραγµατικότητα τυχαίες, και µάλιστα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

έχουν µεγάλη δυσκολία στο να παράγουν τυχαία φαινόµενα όπως τον ηλεκτρονικό 

θόρυβο σε µια δίοδο. Στην πράξη οι συνήθεις συναρτήσεις δηµιουργούν ψευδό-

τυχαίους  αριθµούς οι οποίοι µιµούνται τις ιδιότητες µιας ακολουθίας ανεξάρτητων 

οµοιόµορφων τυχαίων µεταβλητών (Ripley 1987).  

Η µέθοδος Monte Carlo µπορεί να επεκταθεί για την επίλυση κάθε είδους 

προβλήµατος του οποίου η λύση µε αναλυτικές µεθόδους είναι αδύνατη. 

Στην υπόγεια υδρολογία η µέθοδο Monte Carlo έχει ευρεία εφαρµογή σε 

πολλές εργασίες και µελέτες.  

8.2. Κρίσιµες απεικονίσεις 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων της 

παρακολούθησης των υπόγειων υδροφορέων καθώς και των σχεδιασµών για 

αποκατάσταση τους, είναι άµεσα εξαρτηµένη από την διαθεσιµότητα και την 

ακρίβεια διαφόρων στοιχείων που αφορούν παραµέτρους που επηρεάζουν την 

υπόγεια ροή και µεταφορά ρύπων. ∆εδοµένης της χωρικής µεταβλητότητας των 

ιδιοτήτων του υπεδάφους, η ακριβής επίλυση των εξισώσεων της κίνησης του 

υπόγειου νερού και µεταφοράς ρύπων είναι αδύνατη. Η µεγαλύτερη πηγή 

αβεβαιότητας είναι η χωρική µεταβλητότητα της υδραυλικής αγωγιµότητας. Έτσι ενώ 

η συλλογή δεδοµένων που θα επέτρεπε πολύ καλή γνώση των ιδιοτήτων του 

υπεδάφους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και οικονοµικά ασύµφορη, µε µια 

περιορισµένη διερεύνηση, µπορούν να υπολογιστούν οι στατιστικές ιδιότητες του 

υπεδάφους, η γνώση των οποίων σε συνδυασµό µε την µέθοδο Monte Carlo µπορεί 

να οδηγήσει σε αποτελέσµατα µε υψηλή αξιοπιστία. 
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Σύµφωνα µε την µέθοδο Monte Carlo δηµιουργούνται πολλαπλές 

απεικονίσεις του πεδίου υδραυλικής αγωγιµότητας, από τις οποίες κάθε µια αποτελεί 

µια ισοπίθανη αναπαράσταση του πραγµατικού πεδίου υδραυλικής αγωγιµότητας. Το 

τελικό αποτέλεσµα προκύπτεί µε ταυτόχρονη προσοµοίωση όλων των απεικονίσεων, 

και όσο περισσότερες απεικονίσεις ικανοποιούν τα κριτήρια και τους περιορισµούς 

που έχουν ορισθεί τόσο πιο αξιόπιστα θεωρούνται τα αποτελέσµατα. 

Πιο συγκεκριµένα έστω ότι σε ένα πρόβληµα δηµιουργούνται απεικονίσεις 

και ζητείται το αποτέλεσµα να έχει αξιοπιστία  όπου 

N

r [ ]0,1r ∈ , τότε σύµφωνα µε 

την µέθοδο Monte Carlo το µέτρο επίδοσης του προβλήµατος αξιολογείται για κάθε 

απεικόνιση και έπειτα τα  µέτρα επίδοσης που υπολογίστηκαν ταξινοµούνται µε 

αύξουσα σειρά. Η τελική λύση του προβλήµατος µε αξιοπιστία  θα είναι αυτή που 

κατατάχθηκε στην  σειρά κατάταξης, όπου  αντιστοιχεί στην αξιοπιστία  

σύµφωνα µε τον τύπο 

N

r

m m r

r m N= .   

Στα προβλήµατα αποκατάστασης υπόγειων υδροφορέων έχει παρατηρηθεί ότι 

δεν επηρεάζουν όλες οι απεικονίσεις στον ίδιο βαθµό το τελικό αποτέλεσµα. Συνήθως 

οι περιορισµοί που θέτονται  στα προβλήµατα ικανοποιούνται εύκολα για πολλές από 

τις απεικονίσεις, ενώ υπάρχουν κάποιες οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την τελική 

απόφαση. Αυτές οι απεικονίσεις έχουν χαρακτηρισθεί από διάφορους ερευνητές ως 

κρίσιµες απεικονίσεις (critical realizations). Έτσι σε µια διαδικασία λήψης 

απόφασης αν χρησιµοποιηθούν µόνο οι κρίσιµες απεικονίσεις είναι δυνατόν, τα 

αποτελέσµατα να είναι τόσο αξιόπιστα, µε πολύ λιγότερους υπολογισµούς, όσο και 

αν χρησιµοποιούνταν όλες οι απεικονίσεις. Παρακάτω θα περιγραφτεί µια απλή 

µέθοδο αναγνώρισης των κρίσιµων απεικονίσεων, η οποία µετά από έλεγχο έδειξε ότι 

τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται, έχουν περίπου την ίδια ακρίβεια µε αυτά αν είχαν 

συµπεριληφθεί όλες οι απεικονίσεις. 

Τα χαρακτηριστικά των κρίσιµων απεικονίσεων, ποικίλουν και εξαρτώνται, 

από την αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος, από την γεωµετρία του 

υδροφορέα, από την θέση του ρύπου, από το βαθµό αξιοπιστίας κλπ. Συνήθως στα 

προβλήµατα αποκατάστασης υπόγειων υδροφορέων µε την µέθοδο P&T  η ρύπανση 

ελέγχεται χρησιµοποιώντας πηγάδια άντλησης και εισπίεσης τα οποία ρυθµίζουν την 

κλίση των υδραυλικών φορτίων, και δηµιουργούν ένα πιεζοµετρικό πεδίο που ελέγχει 

την κίνηση και µεταφορά των ρύπων. Η χωρική κατανοµή των τιµών της υδραυλικής 

αγωγιµότητας σε κάθε απεικόνιση έχει άµεση επίδραση στο επίπεδό δυσκολίας 
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ελέγχου µιας ρυπασµένης περιοχής. Οι Eheart et al. 1990 έκαναν µια προσπάθεια για 

αναγνώριση κάποιων κατανοµών οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια 

κρίσιµη απεικόνιση. Μερικά παραδείγµατα απεικονίσεων τα οποία θα 

µεγιστοποιούσαν τις αντλήσεις σε µια περίπτωση αποκατάστασης από κάποιον ρύπο, 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η παρουσία ενός «καναλιού» µε υψηλές τιµές υδραυλικής αγωγιµότητας το 

οποίο κατευθύνει τους ρύπους µακριά από το πηγάδι άντλησης 

• Η παρουσία περιοχής µε χαµηλή υδραυλική αγωγιµότητα κλπ. 

Στα παρακάτω σχήµατα (Εικόνα 15,Εικόνα 16)φαίνονται µια κρίσιµη και µια 

µη κρίσιµη απεικόνιση όπως προέκυψαν από την εφαρµογή.  

Εικόνα 15 Μη κρίσιµη απεικόνιση 

Χαρακτηριστικό της µη κρίσιµης απεικόνισης είναι η ύπαρξη πολύ χαµηλών 

τιµών υδραυλικής αγωγιµότητας στην περιοχή της ρύπανσης, η οποία θεωρήθηκε 

στην θέση (85,26), και σε όλο το µήκος του υδροφορέα γεγονός που εµποδίζει την 

εξάπλωση του ρύπου ακόµα και χωρίς την ύπαρξη πηγαδιών. Αντίθετα στην κρίσιµη 

απεικόνιση, στην περιοχή του ρύπου παρατηρούνται πολύ υψηλές τιµές υδραυλικής 

αγωγιµότητας γεγονός που επιτρέπει την γρήγορη εξάπλωση του ρύπου. 

Είναι εποµένως φανερό ότι για οποιαδήποτε συνδυασµό αντλήσεων η µη 

κρίσιµη απεικόνιση θα δίνει πολύ µικρή εξάπλωση του ρύπου. Επιπλέον είναι 

προφανές ότι η κρισιµότητα µιας απεικόνισης εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά 
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του προβλήµατος. Αν ο ρύπος ήταν σε θέση περίπου (80,45) ίσως κρίσιµη απεικόνιση 

να ήταν αυτή του σχήµατος (Εικόνα 15). 

Έτσι αν ήταν δυνατό να ξεχωρίσουν για κάθε πρόβληµα ποιες απεικονίσεις 

είναι κρίσιµες και ποιες όχι τότε θα µπορούσε µε λιγότερους υπολογισµούς να ληφθεί 

µια αξιόπιστη απόφαση. 

Εικόνα 16 Κρίσιµη απεικόνιση 

Είναι κατανοητό ότι οι τιµές των µεταβλητών απόφασης παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στον χαρακτηρισµό κάποιας απεικόνισης ως κρίσιµης η όχι. Συγκεκριµένα είναι 

δυνατό µια απεικόνιση για κάποιον συνδυασµό να θεωρείται κρίσιµη ενώ για κάποιον 

άλλο συνδυασµό µη κρίσιµη. Ο σκοπός της µεθοδολογίας που προτείνεται είναι να 

ξεχωρίσουν οι απεικονίσεις που δεν επηρεάζουν την απόφαση για κανένα 

συνδυασµό, ενώ µια απεικόνιση θεωρείται κρίσιµη έστω και αυτό συµβαίνει για 

ελάχιστους συνδυασµούς µεταβλητών απόφασης. Σύµφωνα µε αυτήν την 

µεθοδολογία δηµιουργείται ένα τυχαίο πλήθος  συνδυασµών µεταβλητών 

απόφασης αντίστοιχο µε αυτών του προβλήµατος. Αρχικά επιλύονται οι συνδυασµοί 

για κάθε απεικόνιση. Έστω ότι το πλήθος των απεικονίσεων είναι  τότε 

δηµιουργείται ο πίνακας , όπου  είναι το µέτρο επίδοσης της αντικειµενικής 

συνάρτησης που προκύπτει αν προσοµοιωθεί ο συνδυασµός  µε την απεικόνιση . 

L

N

A L
NC

L N

 Έπειτα για κάθε συνδυασµό τα µέτρα επίδοσης ταξινοµούνται µε αύξουσα 

σειρά, και από αυτήν την διαδικασία προκύπτουν οι δύο πίνακες  καιC . B
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Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στον πίνακα  οι γραµµές αντιστοιχούν σε 

αριθµούς απεικόνισης όπως αυτοί προκύπτουν από τον αλγόριθµο δηµιουργίας 

τυχαίων απεικονίσεων. Αντίθετα στους πίνακες  και  οι γραµµές αντιστοιχούν σε 

θέσεις της αύξουσας σειράς κατάταξης. Σύµφωνα µε τον πίνακα  αν προσοµοιωθεί 

ο 1

A

B C

B
ος συνδυασµός µεταβλητών απόφασης µε την ιοστή απεικόνιση τότε η τιµή του 

µέτρου επίδοσης είναι η µικρότερη και για αυτό κατατάχθηκε στην 1

N
η σειρά 

κατάταξης . Αντίθετα, αν προσοµοιωθεί ο  συνδυασµός µεταβλητών 

απόφασης µε την  απεικόνιση, τότε το µέτρο επίδοσης λαµβάνει την 

µεγαλύτερη τιµή από κάθε άλλο αντίστοιχο µέτρο που προκύπτει από άλλες 

απεικονίσεις αν προσοµοιωθούν µε τον  συνδυασµό και για αυτό κατατάχθηκε 

στην µέγιστη σειρά κατάταξης 

1m = L

1N −

L

m N= . 

Στον πίνακα  παρουσιάζονται µόνο οι απεικονίσεις. Από αυτόν τον πίνακα 

µπορεί να µετρηθεί πόσες φορές κάθε απεικόνιση καταταχθεί σε συγκεκριµένη σειρά 

κατάταξης. Συγκεκριµένα παρατηρείται ότι η  απεικόνιση ταξινοµήθηκε 2 φορές 

στην πρώτη σειρά, µια στην δεύτερη και µια στην προτελευταία. 

C

N
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Έτσι µπορεί να δηµιουργηθεί για κάθε απεικόνιση ένα ιστόγραµµα 

συχνοτήτων εµφάνισης σε συγκεκριµένη σειρά. Σύµφωνα µε τα ιστογράµµατα του 

παρακάτω σχήµατος (Εικόνα 17) αν προσοµοιωθούν  συνδυασµοί µεταβλητών 

απόφασης µε τη βάση την 2

L
η απεικόνιση τότε τα µέτρα επίδοσης που προκύπτουν 

είναι γενικά µικρότερα από τα αντίστοιχα µέτρα επίδοσης που προκύπτουν αν 

προσοµοιωθούν οι ίδιοι συνδυασµοί µε άλλες απεικονίσεις.  

Εικόνα 17 Ιστόγραµµα απεικονίσεων 

Για αυτό τα µέτρα επίδοσης που προκύπτουν µε βάση την 2η απεικόνιση 

ταξινοµούνται στις πρώτες σειρές κατάταξης. Αντίθετα οι ίδιοι συνδυασµοί όταν 

προσοµοιώνονται µε την 1η απεικόνιση ταξινοµούνται στις τελευταίες θέσεις της 

σειράς κατάταξης γιατί τα µέτρα επίδοσης που προκύπτουν από την προσοµοίωση µε 

την 1η απεικόνιση, είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα µέτρα επίδοσης που 

προκύπτουν αν προσοµοιωθούν οι ίδιοι συνδυασµοί µε άλλες απεικονίσεις 

Αν υποτεθεί ότι η αξιοπιστία µε την οποία ζητείται να επιλυθεί ένα πρόβληµα 

είναι , η σειρά κατάταξης που αντιστοιχεί στην αξιοπιστία υπολογίζεται σύµφωνα 

µε το τύπο 

r

r m N= . Αν θεωρηθεί ότι  είναι η σειρά κατάταξης που αντιστοιχεί 

στην αξιοπιστία , τότε κρίσιµες απεικονίσεις θεωρούνται όλες όσες έχουν 

καταταχθεί έστω και µια φορά µεταξύ των θέσεων  έως . Για λόγους ασφάλειας 

είναι χρήσιµο να επιλέγεται ένα κατώφλι και να θεωρούνται κρίσιµες απεικονίσεις 

όσες κατατάχθηκαν µεταξύ των θέσεων 

m

r

m N

d

m d−  έως  έστω και µια φορά. Έστω ότι N
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µέσα από την διαδικασία που περιγράφηκε θεωρήθηκαν  κρίσιµες απεικονίσεις. 

Τότε το µέτρο επίδοσης µε αξιοπιστία r  προκύπτει µε την εξής διαδικασία: 

k

1. Για κάθε κρίσιµη απεικόνιση αξιολογείται το µέτρο επίδοσης 

2. Τα µέτρα επίδοσης που υπολογίσθηκαν ταξινοµούνται µε αύξουσα 

σειρά 

3. Τελικά το µέτρο επίδοσης µε αξιοπιστία  είναι αυτό που αντιστοιχεί 

στην  σειρά κατάταξης.  

r

(k N m− − )
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9. Εφαρµογές 

9.1. Εισαγωγή 

Η εφαρµογή βασίστηκε σε έναν υποθετικό υδροφορέα ορθογώνιου σχήµατος 

(Εικόνα 18) στον οποίο τα δύο πλευρικά όρια δεξιά και αριστερά, είναι όρια 

σταθερού υδραυλικού φορτίου 50 και 30  αντίστοιχα, ενώ τα άνω και κάτω όρια 

είναι αδιαπέραστοι γεωλογικοί σχηµατισµοί. 

m

 

Εικόνα 18 Φρεάτιος Υδροφορέας 

Ο υδροφορέας θεωρείται φρεάτιος µε µέση ηµερήσια κατακρήµνιση 

 , το οποίο δίνει συνολική ετήσια κατακρήµνιση 182.5 . 

Άλλα χαρακτηριστικά του υδροφορέα είναι ότι το πάχος του θεωρείται οµοιόµορφο 

και ίσο µε 100  όπως και το πορώδες του πετρώµατος ίσο µε 0.3. Αντίθετα µε τις 

µέχρι τώρα προσεγγίσεις των προβληµάτων των υπογείων νερών στα οποία η 

υδραυλική αγωγιµότητα θεωρείτο σταθερή σε όλο το µήκος και πλάτος του 

υδροφορέα, στη συγκεκριµένη εφαρµογή η υδραυλική αγωγιµότητα θεωρείται 

µεταβλητό µέγεθος και µάλιστα τυχαίο το οποίο ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 

Έτσι µε βάση αυτή την υπόθεση δηµιουργήθηκαν ισοπίθανα «σενάρια ή 

απεικονίσεις» (realizations), για δεδοµένη τιµή µέσου όρου, τυπικής απόκλισης της 

υδραυλικής αγωγιµότητας και συντελεστή συσχέτισης µήκους πλάτους

0.0005N = /m day /mm year

m

3. Συνολικά 

στην εφαρµογή δηµιουργήθηκαν 100 διαφορετικές απεικονίσεις για κάθε ζεύγος 

τιµών συντελεστών τυπικής απόκλισης και /R L , για σταθερό µέσο όρο ίσο µε 30 

.  /m day

                                                 
3 Από δω και στο εξής ο συντελεστής συσχέτισης µήκους πλάτους θα αναφέρεται εν συντοµία 

συντελεστής R/L. 
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Εικόνα 19 Χάρτες Υδραυλικής αγωγιµότητας µε τυπική απόκλιση σ=0.1 
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Εικόνα 20 Χάρτες Υδραυλικής αγωγιµότητας µε τυπική απόκλιση σ=0.2 
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Εικόνα 21 Χάρτες Υδραυλικής αγωγιµότητας µε τυπική απόκλιση σ=0.4 
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Εικόνα 22 Χάρτες Υδραυλικής αγωγιµότητας µε τυπική απόκλιση σ=0.6 
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Τα ζευγάρια των συντελεστών που µελετήθηκαν είναι /R L = 0.9, 0.1 και σ = 

0.1, 0.2, 0.4, 0.6, στα οποία οι τιµές αυτές είναι οι λογάριθµοι των πραγµατικών 

τιµών. Έτσι τυπική απόκλιση 0.6 σε µονάδες υδραυλικής αγωγιµότητας είναι 

. Στις προηγούµενες σελίδες παρουσιάστηκαν κάποιοι από τους 

χάρτες υδραυλικής αγωγιµότητας όπως προέκυψαν για διάφορα ζευγάρια τιµών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή. 

0.610 3.98 /m day=

Για την επίλυση του υδροφορέα µε αριθµητικές µεθόδους έγινε 

διακριτοποίηση της περιοχής σε φατνία 20x20 , που σηµαίνει ότι ο άξονας m x  

διαιρέθηκε σε 100 κελιά και ο  σε 50, ενώ ο άξονας  δεν διαιρέθηκε σε φατνία 

γιατί θεωρείται ότι η ροή είναι µόνο οριζόντια εξαιτίας του µικρού πάχους σε σχέση 

µε το µήκος και πλάτος του υδροφορέα. 

y z

Η µελέτη της κίνησης των ρύπων έγινε µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Αρχικά έγινε η παραδοχή ότι οι ρύποι στον υδροφορέα είναι συντηρητικοί και 

µάλιστα η κίνηση τους επηρεάζεται µόνο από την µεταφορά και η διασπορά 

θεωρείται αµελητέα, ενώ η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί ότι και η διασπορά επηρεάζει 

την κίνηση. 

9.2. Βελτιστοποίηση ως προς τον χρόνο αποκατάστασης 

(∆ιασπορά αµελητέα) 

Εικόνα 23 Φρεάτιος υδροφορέας και η περιοχή ρύπανσης 

Στον φρεάτιο υδροφορέα που περιγράφτηκε προηγουµένως υπάρχει µια 

περιοχή µαυρισµένη (Εικόνα 23) η οποία έχει ρυπανθεί από κάποιο ρύπο, ο οποίος σε 
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πρώτη φάση θεωρείται αδιάλυτος. Στην ίδια εικόνα µε κόκκινο συµβολίζονται τα 

φατνία µε σταθερό υδραυλικό φορτίο, µε πορτοκαλί τα πηγάδια και µε πράσινο 

χρώµα συµβολίζονται οι ισοπιεζοµετρικές καµπύλες. Επίσης η ρύπανση θεωρείται ότι 

έγινε στιγµιαία στην περιοχή και για την προσοµοίωση του φαινοµένου 

τοποθετήθηκαν υποθετικά σωµατίδια σε κάθε φατνίο και η κίνηση τους 

προσοµοιώθηκε µε το πρόγραµµα ιχνηλάτησης Modpath κεφ.5.3.5.1 , και έτσι τέθηκε 

το εξής πρόβληµα: δεδοµένης της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή ως 

προς την γνώση της υδραυλικής αγωγιµότητας να βρεθεί η βέλτιστη θέση 

εγκατάστασης πηγαδιού και βέλτιστη τιµή παροχής, ώστε ο χρόνος 

αποκατάστασης του υδροφορέα να είναι ο µικρότερος δυνατός.  

Η παραπάνω διατύπωση αποτελεί πρόβληµα βελτιστοποίησης όµοιο µε αυτό 

των εξισώσεων [76] και [77], όπου 1n = και µε τους εξής περιορισµούς. Η ελάχιστη 

και µέγιστη επιτρεπόµενη παροχή είναι από -2000  έως 2000 . 

Επίσης το υδραυλικό φορτίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0 , 

περιορισµός που προστατεύει τον υδροφορέα από το να «αδειάζει» τοπικά και 

επιπλέον δεν θα πρέπει το φορτίο να ξεπερνάει τα 100 , ώστε να µην 

δηµιουργούνται αρτεσιανές πηγές. Άλλος προφανής περιορισµός είναι ότι η θέση του 

πηγαδιού θα πρέπει να είναι µέσα στα όρια του υδροφορέα. Όλα τα παραπάνω 

µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

3 /m day 3 /m day

m

m

  [89] min ( , , )t Q I J

έτσι ώστε 

3 3

min max

min max

2000 / 2000 /

0 100

m day Q m day
I I I
J J J
m h m

− < <
< <
< <

< <

     [90] 

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του προβλήµατος ο γενετικός αλγόριθµος 

τροποποιήθηκε µερικώς για καλύτερη απόδοση. Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα βήµατα του ΓΑ που τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

συγκεκριµένου προβλήµατος. 

Από την εξίσωση [89] φαίνεται ότι οι µεταβλητές απόφασης είναι τρεις, έστω 

1x , 2x  και 3x  µε διαφορετικούς περιορισµούς για την κάθε µία. Έτσι και για τις τρεις 

υπήρχε η απαίτηση να είναι ακέραιοι αριθµοί αφού τα 1x , 2x  αντιστοιχούν  σε σειρές 

και στήλες της διακριτοποίησης του υδροφορέα ενώ το 3x  που αντιστοιχεί στην 

παροχή αν και θα µπορούσε να θεωρηθεί συνεχείς πραγµατικός αριθµός, εν τούτοις, 
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τόσο για λόγους οµοιογένειας του πληθυσµού, όσο και γιατί οι διαφορές παροχής 

µικρότερες από 1  δίνουν αµελητέες αποκλίσεις στον χρόνο καθαρισµού του 

υδροφορέα, µε αποτέλεσµα να επιβραδύνουν την σύγκλιση στην βέλτιστη λύση. 

3 /m day

Έτσι για την δηµιουργία του τυχαίου αρχικού πληθυσµού χρησιµοποιήθηκε ο 

παρακάτω τύπος: 

 ( )min max mininti i i ix a a a rand⎡ ⎤= + − ⋅⎣ ⎦  [91] 

min
ia , : τα κάτω και άνω όρια της µεταβλητής . Για την εργασία ισχύει max

ia i

[ ] [ ] [ ]1 2 32, 2, 2000 , , 49,99, 2000x x x− ≤ ≤ . 

rand : είναι µια συνάρτηση που παράγει οµοιόµορφα τυχαίους αριθµούς µεταξύ του 

διαστήµατος 0 και 1 

int : Συνάρτηση  που επιστρέφει το ακέραιο µέρος ενός πραγµατικού 

αριθµού. 

Η εξίσωση [91] εποµένως παράγει τυχαίους ακέραιους αριθµούς οµοιόµορφα 

κατανεµηµένους στο διάστηµα . Στα παρακάτω διαγράµµατα (Εικόνα 24) 

φαίνονται τα ιστόγραµµα συχνοτήτων 1000 αριθµών από κάθε µεταβλητή, τα οποία 

είναι προφανές ότι ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή. 

( min max,i ia a )

 

Εικόνα 24 Ιστογράµµατα συχνοτήτών µεταβλητών απόφασης 

Έτσι αφού δηµιουργηθεί ένας αρχικός πληθυσµός σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του προβλήµατος, αυτός εξελίσσεται σύµφωνα µε τους δύο τελεστές που 

προαναφέρθηκαν, τον τελεστή ανασυνδυασµού και τον τελεστή µετάλλαξης. Ο 

πρώτος από τους δύο ανασυνδυάζει ουσιαστικά τιµές από τον ίδιο πληθυσµό, οπότε 

οι αρχικές ιδιότητες του πληθυσµού διατηρούνται. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και για 

τον τελεστή µετάλλαξης, και για αυτό δηµιουργήθηκε µια παραλλαγή του τελεστή, 

στην οποία όταν επρόκειτο κάποια τιµή να  µεταβληθεί λόγο µετάλλαξης η νέα  

µεταλλαγµένη τιµή υπολογιζόταν µε βάση την εξίσωση [91], οπότε ο πληθυσµός 

διατηρούσε τα χαρακτηριστικά του σε όλη την διάρκεια της βελτιστοποίησης. Τα 

 - 77 - 



υπόλοιπα βήµατα του ΓΑ εκτελούνται σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 7.3. Επιπλέον αφού µετά από δοκιµές διαπιστώθηκε ότι η µεταβλητή 

απόφασης που έλεγχε την παροχή του πηγαδιού είχε την τάση να λαµβάνει ως 

βέλτιστες τιµές τις οριακές εφαρµόστηκε για την βελτιστοποίηση ο συνδυασµένος ΓΑ 

όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 7.3.1. 

9.2.1. Βελτιστοποίηση ως προς παροχή και θέση 

Αρχικά έγινε βελτιστοποίηση ως προς την θέση και την παροχή, σε 40 από τις 

100 απεικονίσεις του πεδίου υδραυλικής αγωγιµότητας για 0.2, / 0.9s R L= =  και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω. Στον πίνακα (Πίνακας 4) στην αριστερή 

στήλη φαίνονται οι τελικές τιµές των µεταβλητών απόφασης που προέκυψαν για τις 

40 απεικονίσεις. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τιµές αυτές δεν είναι σίγουρο ότι 

αποτελούν σε κάθε περίπτωση το ολικό βέλτιστο αλλά είναι οι τιµές στις οποίες είχε 

καταλήξει ο αλγόριθµος µετά από 20 γενιές. Όπως έχει αναφερθεί για την 

βελτιστοποίηση χρησιµοποιήθηκε ένας τροποποιηµένος αλγόριθµος, συνδυασµός 

γενετικού αλγόριθµου και αλγόριθµου άµεσης αναζήτησης, -που έχει περιγραφεί στο 

κεφάλαιο 7.3.1- για τον οποίο 20 γενιές θεωρούνται ικανοποιητικές. Στην δεξιά 

στήλη (Πίνακας 4) παρουσιάζονται τα ιστογράµµατα της συχνότητας εµφάνισης των 

βέλτιστων τιµών των µεταβλητών απόφασης. Όσο αναφορά την θέση εγκατάστασης 

του πηγαδιού δεν µπορεί να βγει κάποιο συµπέρασµα ως  προς το πια θα ήταν η 

βέλτιστη θέση η οποία φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά από απεικόνιση σε 

απεικόνιση. Αντίθετα, από το ιστόγραµµα της παροχής φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

βέλτιστη παροχή τείνει να παίρνει τις  ακραίες τιµές που είχαν ορισθεί ως περιορισµοί 

στην εξίσωση [90]. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ακόµα και στις περιπτώσεις 

που ο αλγόριθµος είχε καταλήξει σε βέλτιστη τιµή που δεν ήταν στα όρια, µετά από 

περαιτέρω βελτιστοποίηση έπαιρνε κάποια από τις ακραίες τιµές. Επιπλέον µε µια πιο 

προσεκτική µατιά στις τιµές του πίνακα (Πίνακας 4) στην αριστερή στήλη 

διαπιστώνεται ότι όταν η στήλη παίρνει τέτοιες τιµές ώστε το πηγάδι τοποθετείται 

αριστερά  της ρυπασµένης περιοχής, η βέλτιστη παροχή είναι πάντα αρνητική µε τιµή 

κοντά στο –2000 , ενώ όταν παίρνει τέτοιες τιµές ώστε το πηγάδι να 

τοποθετείτε δεξιά της ρυπασµένης περιοχής, η βέλτιστη παροχή είναι πάντα θετική µε 

τιµή κοντά στο 2000 . 

3 /m day

3 /m day
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Παροχή Σειρά Στήλη Χρόνος
-1849 21 21 741,69
-1983 29 12 710,41
1978 35 56 931,34
-1909 30 14 901,03
2000 37 55 801,51
2000 36 56 952,89
-1922 31 13 1130,3
-1922 29 27 970,76
-1409 21 13 893,88
-1875 25 14 1076,1
-1891 32 27 703,03
2000 22 55 856,73
2000 24 56 821,33
-1958 22 27 882,26

-1974,9 35 53 858,71
-1999 30 28 957,67
2000 37 54 909,92
-1854 28 31 836,36
-2000 25 15 864
-1815 27 19 834,92
2000 33 56 902,43
-1945 28 23 982,91
2000 31 57 952,64
2000 34 56 940,25
2000 29 57 1007,9
2000 29 56 1189,5
1996 30 56 995,63
-1832 26 19 1237,6
1840 38 49 681,35
1488 48 31 1250,3
1261 25 52 919,7
2000 23 56 837,64
-1941 28 17 837,19
1632 36 54 628,55
-1703 29 21 1014,6
2000 28 58 879,45
1999 34 56 1057,2
2000 35 56 962,65
2000 24 57 804,7

Πίνακας 4 Αποτελέσµατα βελτιστοποίησης παροχής και θέσης 

Αυτό είναι µάλλον αναµενόµενο αφού όταν το πηγάδι τοποθετηθεί στα 

αριστερά της ρυπασµένης περιοχής µόνο µε άντληση είναι δυνατόν να µειωθεί ο 

χρόνος καθαρισµού του υδροφορέα, ενώ αντίθετα η εισπίεση επιβραδύνει την 

διαδικασία καθαρισµού, και µάλιστα µε όσο πιο µεγάλη παροχή γίνεται η άντληση 

τόσο πιο γρήγορα καθαρίζει ο υδροφορέας. Τα αντίθετα ισχύουν στην περίπτωση 

εγκατάστασης πηγαδιού στα δεξιά της ρυπασµένης περιοχής. Έτσι γίνεται αντιληπτό 

ότι η βέλτιστη τιµή όσο αναφορά την παροχή θα είναι κάποια από τις ακραίες τιµές. 

Επιπλέον από το ιστόγραµµα συχνοτήτων της µεταβλητής σειράς φαίνεται ότι οι 
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λύσεις παρουσιάζουν κάποια συµµετρία ως προς τον άξονα  στο µέσον της 

ρυπασµένης περιοχής. 

y

9.2.2. Βελτιστοποίηση ως προς θέση 

Με βάση τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης που αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο, έγινε η υπόθεση ότι το πηγάδι που θα εγκατασταθεί θα 

είναι πηγάδι άντλησης, µε παροχή άντλησης την µέγιστη επιτρεπόµενη, 2000 

. Έτσι το πρόβληµα απλοποιείται µερικώς, και δεν δαπανάται χρόνος για την 

εύρεση της βέλτιστης παροχής, η οποία µε βάση τα αποτελέσµατα της 

βελτιστοποίησης φαίνεται να είναι προφανής η λύση. Επιπλέον µε δεδοµένο ότι η 

παροχή είναι αρνητική, µειώνεται ακόµα πιο πολύ ο χώρος αναζήτησης της θέσης, 

στην περιοχή που βρίσκεται στα αριστερά της ρυπασµένης περιοχής.  Εξαιτίας της 

συµµετρίας του προβλήµατος ως προς την περιοχή ρύπανσης ο τελικός χώρος 

αναζήτησης των λύσεων µπορεί να µειωθεί περισσότερο. Στην Εικόνα 25 φαίνεται 

τόσο ο ολικός χώρος που θα µπορούσε να αναζητηθεί η βέλτιστη θέση όσο και ο 

τελικός χώρος που αναζητήθηκε η βέλτιστη θέση. 

3 /m day

Εικόνα 25 Χώρος αναζήτησης βέλτιστων λύσεων στον Υδροφορέα 

Έτσι οι µεταβλητές απόφασης δεδοµένου ότι είναι διακριτές και παίρνουν 

µόνο ακέραιες τιµές, θα κυµαίνονται στο εξής διάστηµα: για τις στήλες από 2 έως 50 

και για τις γραµµές από 15 έως 40. Έτσι το πρόβληµα της βελτιστοποίησης έχει λίγο 

διαφορετική διατύπωση και διαφορετικούς περιορισµούς 
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Οι µεταβλητές απόφασης είναι 2, η γραµµή και η στήλη που καθορίζουν την 

θέση του πηγαδιού, ενώ η αντικειµενική συνάρτηση και οι περιορισµοί έχουν ως 

εξής: 

Να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος καθαρισµού του υδροφορέα 

  [92] min ( , )t I J

Έτσι ώστε 

  [93] 
min max

min max

, [15,16,..., 40]
, [2,3,...,50]

0 100

I I I I
J J J J
m h m

< < ∈
< < ∈

< <

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι πιθανές λύσεις είναι πεπερασµένες αφού και οι 

µεταβλητές απόφασης είναι διακριτές και µάλιστα η βέλτιστη λύση θα είναι κάποιο 

ζευγάρι τιµών από τα 49x26 = 1274 ζεύγη τιµών συνολικά. Αφού λοιπόν οι δυνατοί 

συνδυασµοί είναι µόλις 1274, για την εύρεση των βέλτιστων λύσεων, προτιµήθηκε 

αντί να χρησιµοποιηθεί κάποιος αλγόριθµος αναζήτησης, να υπολογιστεί η τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης σε κάθε σηµείο που ισχύουν οι περιορισµοί, και τα 

αποτελέσµατα να αποθηκεύονται σε αρχείο ώστε να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω 

ανάλυση.  

Ο χρόνος που χρειάζεται κάθε ρύπος για να αποµακρυνθεί από τον υδροφορέα 

είτε µε άντληση, είτε µε την φυσική ροή είναι διαφορετικός. Αυτό φαίνεται στο 

διάγραµµα (Εικόνα 26) στο οποίο, στον άξονα  είναι ο χρόνος καθαρισµού σε 

ηµέρες και στον άξονα 

y

x  το ποσοστό των ρύπων που έχουν καθαριστεί. 

Το διάγραµµα (Εικόνα 26) δηµιουργήθηκε τοποθετώντας το πηγάδι σε µια 

τυχαία θέση στον υδροφορέα χωρίς να είναι η βέλτιστη. Αντίστοιχα είναι όµως τα 

διαγράµµατα σε οποιαδήποτε θέση µέσα στον υδροφορέα. Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι τελικά στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης χρησιµοποιήθηκε ως  ο χρόνος 

εκείνος στον οποίο το 95% των ρύπων έχουν καθαριστεί, γιατί το 100% από την µια 

δεν έχει ουσιαστικό νόηµα αφού στην πράξη δεν είναι δυνατό να µετρηθεί 100% 

καθαρός υδροφορέας και από την άλλη θα δειχθεί ότι το 95% βοηθάει σηµαντικά να 

εξοµαλυνθεί η αντικειµενική συνάρτηση. 

mint
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Εικόνα 26 ∆ιάγραµµα χρόνου καθαρισµού - ποσοστό ρύπων 

Εικόνα 27 Βέλτιστες θέσεις πηγαδιών για διάφορες απεικονίσεις 

Για κάθε µια απεικόνιση κάθε ζεύγους συντελεστών τυπικής απόκλισης και 

/R L , υπολογίστηκε ο χρόνος που απαιτείται για να αποµακρυνθεί ο κάθε ρύπος για 

κάθε θέση πηγαδιού στον τελικό χώρο αναζήτησης.  
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Έτσι για κάθε απεικόνιση υπολογίσθηκε ποία είναι η θέση για την οποία ο 

χρόνος καθαρισµού είναι ελάχιστος. Από το σχήµα (Εικόνα 27) είναι φανερό ότι στο 

πρόβληµα της θέσης µε αυτήν την µορφή δεν µπορεί να υπάρξει µια µοναδική λύση 

αφού φαίνεται ότι από απεικόνιση σε απεικόνιση η βέλτιστη θέση µπορεί να διαφέρει 

αρκετά.  

Έτσι αφού µε αυτή την µορφή δεν µπορεί να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα και 

να ληφθεί µια απόφαση για αυτό ξαναδιατυπώθηκε το πρόβληµα µε διαφορετική 

µορφή όµοια µε την µορφή της εξίσωσης [78] όπου 1n = , χωρίς  για . Έτσι 

τελικά αναζητείται να βρεθεί εκείνη η θέση για την οποία ο χρόνος θα καθαρισµού θα 

είναι ελάχιστος, για κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό των απεικονίσεων.  

Q 95r =

Αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι 95% τότε αναζητείται η θέση για την 

οποία ο χρόνος καθαρισµού θα είναι ο ελάχιστος για το 95% των απεικονίσεων. Το 

πρόβληµα εποµένως µετασχηµατίζεται ως εξής: 

  [94] 95min ( , )t I J

όπου  αντιστοιχεί στον χρόνο που το 95 % των απεικονίσεων έχει καθαριστεί. 95t

Η αντικειµενική συνάρτηση τώρα υπολογίζεται µε την εξής διαδικασία. Για 

ένα συγκεκριµένο συνδυασµό µεταβλητών απόφασης ,I J  υπολογίζεται για κάθε 

απεικόνιση ο χρόνος καθαρισµού. Οι χρόνοι ταξινοµούνται µε αύξουσα σειρά και ο 

χρόνος  ισούται µε τον χρόνο που αντιστοιχεί στην θέση 95t 95m =  της αύξουσας 

σειράς όπου r m N= , µε  100N =  ο αριθµός των απεικονίσεων και  η 

αξιοπιστία του συστήµατος. Οι περιορισµοί του προβλήµατος ορίζονται όπως στην 

εξίσωση [93]. Έτσι το πρόβληµα µε την µορφή που είναι ορισµένο είναι δισδιάστατο, 

οπότε για κάθε ζεύγος τιµών συντελεστών τυπικής απόκλισης και 

0.95r =

/R L  είναι δυνατό 

να απεικονιστεί η επιφάνεια απόκρισης σε τρισδιάστατο γράφηµα. Στα παρακάτω 

σχήµατα (Εικόνα 28 έως Εικόνα 35) παρουσιάζονται οι επιφάνειες απόκρισης σε 

τρισδιάστατη και πλάγια όψη. 
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Εικόνα 28 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.1 & R/L=0.1 

 

Εικόνα 29 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.1 & R/L=0.9 

 

Εικόνα 30 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.2 & R/L=0.1 
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Εικόνα 31 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.2 & R/L=0.9 

 

Εικόνα 32 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.4 & R/L=0.1 

 

Εικόνα 33 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.4 & R/L=0.9 
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Εικόνα 34 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.6 & R/L=0.1 

 

Εικόνα 35 ∆ιαγράµµατα επιφάνειας απόκρισης για s=0.6 & R/L=0.9 

 

Εικόνα 36 Βέλτιστες θέσεις πηγαδιών για διάφορες τιµές τυπικής απόκλισης και R/L της 

Υδραυλικής Αγωγιµότητας 
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Τελικά αν συγκεντρωθούν οι βέλτιστες λύσεις σε έναν χάρτη (Εικόνα 36) 

φαίνονται οι βέλτιστες θέσεις των πηγαδιών άντλησης, για κάθε συνδυασµό τυπικής 

απόκλισης και συντελεστή /R L . 

Όπως φαίνεται από τον χάρτη (Εικόνα 36) οι βέλτιστες  θέσεις των φρεάτων 

διαφέρουν από συνδυασµό σε συνδυασµό. Για τον µεν άξονα τον  φαίνεται ότι σε 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η βέλτιστη τιµή είναι συµµετρική ως προς την περιοχή 

ρύπανσης κάτι που ήταν αναµενόµενο. Αντίθετα για την µεταβλητή που καθορίζει 

την θέση του πηγαδιού ως προς 

y

x  φαίνεται να εξαρτάται σηµαντικά από την τιµή της 

τυπικής απόκλισης ενώ η τιµή του συντελεστή /R L  δεν φαίνεται να επηρεάζει 

ιδιαίτερα την µεταβλητή. Συγκεκριµένα όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή της τυπικής 

απόκλισης της υδραυλικής αγωγιµότητας, είναι καλύτερα το πηγάδι να τοποθετείται 

κοντά στην περιοχή της ρύπανσης. Ενώ όσο µικραίνει η τιµή της τυπικής απόκλισης, 

η βέλτιστη θέση φαίνεται να είναι πιο αποµακρυσµένη από την περιοχή ρύπανσης. 

Ο συντελεστής /R L  αν και φαίνεται να µην επηρεάζει σηµαντικά την 

βέλτιστη θέση εντούτοις θα επηρέαζε σηµαντικά οποιαδήποτε µεθοδολογία 

βελτιστοποίησης αφού φαίνεται (Εικόνα 28 έως Εικόνα 35) ότι οι επιφάνειες 

απόκρισης της αντικειµενικής συνάρτησης για / 0.R L 1=  είναι έντονα ανάγλυφες 

γεγονός που δυσκολεύει την βελτιστοποίηση. Αντίθετα όσο ο συντελεστής παίρνει 

τιµές κοντά στην µονάδα η επιφάνεια απόκρισης εξοµαλύνεται τόσο που ακόµα και 

µε απλές µεθόδους βελτιστοποίησης θα ήταν δυνατό να βρεθεί το ολικό ελάχιστο.  

 

Εικόνα 37 Ίχνη ρύπων για s=0.1 και R/L=0.1 
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Εικόνα 38 Ίχνη ρύπων για s=0.1 και R/L=0.9 

Εικόνα 39 Ίχνη ρύπων για s=0.2 και R/L=0.1 
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Εικόνα 40 Ίχνη ρύπων για s=0.2 και R/L=0.9 

Εικόνα 41 Ίχνη ρύπων για s=0.4 και R/L=0.1 

Εικόνα 42 Ίχνη ρύπων για s=0.4 και R/L=0.9 
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Εικόνα 43 Ίχνη ρύπων για s=0.6 και R/L=0.1 

Εικόνα 44 Ίχνη ρύπων για s=0.6 και R/L=0.9 

Στα παραπάνω σχήµατα (Εικόνα 37 έως Εικόνα 44) φαίνονται οι διαδροµές 

των ρύπων για τους διάφορους συνδυασµούς τιµών τυπικής απόκλισης και /R L . Τα 

παραπάνω είναι τυχαίο δείγµα (4 απεικονίσεις ανά συνδυασµό) από τις συνολικά 100 

απεικονίσεις κάθε συνδυασµού. Με βάση αυτά τα διαγράµµατα γίνεται κατανοητό 

γιατί, όσο µεγαλώνει η τυπική απόκλιση τόσο πιο κοντά στην περιοχή ρύπανσης 

βρίσκεται η βέλτιστη θέση. 
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Όπως έχει αναφερθεί µια θέση πηγαδιού αποτελεί την βέλτιστη όταν ο χρόνος 

που «ταξιδεύει» το 95% των ρύπων είναι ο µικρότερος δυνατός για το 95% των 

απεικονίσεων. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει η θέση του πηγαδιού να είναι σε τέτοιο 

σηµείο που αφενός να µπορεί να αντλεί όσο δυνατό µεγαλύτερο µέρος των ρύπων το 

γρηγορότερο δυνατό, και αφετέρου να δηµιουργεί ένα πεδίο ταχυτήτων στο 

υδροφορέα ώστε η ταχύτητα των υπόλοιπων ρύπων που κινούνται κοντά στο πηγάδι 

αλλά δεν αντλούνται από αυτό, να µην µειώνεται πολύ. 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα (Εικόνα 37 έως Εικόνα 44) φαίνεται ότι όσο 

πιο µεγάλη είναι τιµή της τυπικής απόκλισης, τόσο η διασπορά των γραµµών ροών 

µεγαλώνει, και οι ρύποι κινούνται σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις από 

απεικόνιση σε απεικόνιση. Εποµένως οι πιθανές θέσεις στις οποίες ένα πηγάδι θα 

αντλεί µεγάλο µέρος ρύπων σε κάθε απεικόνιση, θα είναι πολύ κοντά στην περιοχή 

των ρύπων. Αντίθετα όταν η τυπική απόκλιση είναι µικρή, οι διαδροµές των ρύπων, 

οι οποίοι κινούνται κάθετα στις πιεζοµετρικές γραµµές, είναι περίπου ίδιες από 

απεικόνιση σε απεικόνιση, εποµένως ένα πηγάδι όταν τοποθετηθεί µακριά από την 

περιοχή των ρύπων δηµιουργεί τέτοιο πεδίο ταχυτήτων ώστε αντλεί πιο πολλούς 

ρύπους και ταυτόχρονα αυξάνει την ταχύτητα των υπόλοιπων ρύπων. 

Τελειώνοντας την ανάλυση για την επίδραση της τυπικής απόκλισης της 

υδραυλικής αγωγιµότητας στον χρόνο καθαρισµού ενός υδροφορέα παρουσιάζεται το 

παρακάτω διάγραµµα (Εικόνα 45) το οποίο δείχνει πως µεταβάλλεται ο χρόνος 

καθαρισµού συναρτήσει της αξιοπιστίας του συστήµατος. Οι τιµές του άξονα x  

δείχνουν την αξιοπιστία του συστήµατος, που ουσιαστικά δείχνει πόσες απεικονίσεις 

είναι καθαρισµένες για τον συγκεκριµένο χρόνο, και στον άξονα  αναπαρίστανται 

οι χρόνοι καθαρισµού. Είναι φανερό ότι η αξιοπιστία επιδρά στον χρόνο καθαρισµού 

αντιστρόφως ανάλογα. Επιπλέον όσο µεγαλώνει η τυπική απόκλιση τόσο µεγαλώνει 

ο χρόνος καθαρισµού για αξιοπιστία µεγαλύτερη από 90%, ενώ φαίνεται να υπάρχει 

µια περιοχή αξιοπιστίας κοντά στο 75% - 85% όπου η τυπική απόκλιση δεν 

επηρεάζει σηµαντικά τον χρόνο καθαρισµού. 

y
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Εικόνα 45 Χρόνος καθαρισµού – ποσοστό αξιοπιστίας του συστήµατος 

 

9.2.3. Βελτιστοποίηση θέσης 2 φρεάτων άντλησης 

Στο ίδιο πρόβληµα προστέθηκε και άλλο ένα πηγάδι οπότε οι µεταβλητές 

απόφασης γίνονται τέσσερις, οι συντεταγµένες των δύο πηγαδιών. Αντίθετα µε την 

περίπτωση του ενός πηγαδιού, οι πιθανοί συνδυασµοί αντλήσεων σε αυτήν την 

περίπτωση είναι n n⋅ 4 όπου  οι πιθανές θέσεις ενός πηγαδιού. ∆ιατηρώντας τους 

περιορισµούς έτσι όπως ορίστηκαν από τις εξισώσεις [93] οι πιθανοί συνδυασµοί 

είναι 1.623.076. γεγονός που υποδεικνύει ότι η βέλτιστη λύση θα πρέπει να 

αναζητηθεί οπωσδήποτε µε κάποιον αλγόριθµο. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε 

είναι µια παραλλαγή των γενετικών αλγορίθµων όπως έχει περιγραφτεί αναλυτικά 

στην παράγραφο 7.3. 

n

Όπως και στην προηγούµενη παράγραφο το πρόβληµα τοποθετείτε ως εξής: 

ζητείτε να βρεθούν εκείνες οι θέσεις που ελαχιστοποιούν τον χρόνο καθαρισµού µε 

                                                 
4 Οι δυνατοί συνδυασµοί θεωρούνται n n⋅  και όχι ( 1)n n −  γιατί το ενδεχόµενο τα δύο 

πηγάδια να έχουν την ίδια θέση είναι πιθανό, το οποίο σηµαίνει ότι ένα πηγάδι µε παροχή το άθροισµα 

τους θα είναι η τελική λύση. 
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αξιοπιστία 95%, θεωρώντας καθαρισµένο τον υδροφορέα όταν το 95% των ρύπων 

έχει αποµακρυνθεί. Οπότε η αντικειµενική συνάρτηση είναι: 

 ( )95 1 1 2 2min , , ,t I J I J  [95] 

έτσι ώστε  

  [96] 
min 1,2 max 1,2

min 1,2 max 1,2

, [2,3, 4,...,50]
, [15,16,17,..., 40]

0 100

I I I I
J J J J
m h m

< < ∈

< < ∈

< <

Η διαδικασία µε την οποία υπολογίζεται ο χρόνος  είναι η εξής: για κάθε 

συνδυασµό αντλήσεων υπολογίζεται ο χρόνος καθαρισµού για κάθε απεικόνιση, 

ύστερα αυτές ταξινοµούνται µε αύξουσα σειρά και ο χρόνος  είναι αυτός που 

αντιστοιχεί στην 95

95t

95t

m = η σειρά κατάταξης σύµφωνα µε τον τύπο r m N=  όπου 

 ο αριθµός των απεικονίσεων. Για την εφαρµογή δηµιουργήθηκαν 100 

απεικονίσεις για κάθε σενάριο που εξετάζεται, οπότε για να υπολογιστεί το  θα 

πρέπει να υπολογίζεται 100 φορές ο χρόνος καθαρισµού για µια αξιολόγηση της 

αντικειµενικής συνάρτησης, γεγονός που είναι πολύ χρονοβόρο, και για αυτό 

ακολουθήθηκε η µεθοδολογία αναγνώρισης των κρίσιµων απεικονίσεων όπως 

περιγράφτηκε στην παράγραφο 8.2. 

100N =

95t

Σύµφωνα µε την µέθοδο επιλέγηκαν 200L =  τυχαίοι συνδυασµοί αντλήσεων, 

και για κάθε συνδυασµό υπολογίστηκε ο χρόνος καθαρισµού για κάθε απεικόνιση. 

Για κάθε συνδυασµό οι χρόνοι καθαρισµού ταξινοµήθηκαν µε αύξουσα σειρά και 

υπολογίστηκε η σειρά κατάταξης της κάθε απεικόνισης. Ύστερα υπολογίσθηκε πόσες 

φορές η κάθε απεικόνιση εµφανίστηκε σε κάθε θέση της σειράς κατάταξης και 

δηµιουργήθηκε το πιο κάτω ιστόγραµµα συχνοτήτων (Εικόνα 46). Στον έναν άξονα 

(οριζόντιο δεξιά) αναπαρίστανται οι 100 απεικονίσεις. Από το πρόγραµµα η κάθε 

απεικόνιση παίρνει σαν όνοµα ID έναν αύξοντα αριθµό, από 1 έως 100. Στο άλλον 

άξονα (οριζόντιο αριστερό) αναπαρίσταται η σειρά κατάταξης, όπου η σειρά 1 

αντιστοιχεί στις απεικονίσεις που δίνουν τους µικρότερους χρόνους καθαρισµού και η 

σειρά 100 στους µεγαλύτερους χρόνους. Στον κάθετο άξονα αντιστοιχεί η συχνότητα 

εµφάνισης της κάθε απεικόνισης στην συγκεκριµένη σειρά κατάταξης. Για 

παράδειγµα φαίνεται ότι η απεικόνιση 1 δεν κατατάχθηκε στις σειρές 60-100 σε 

κανέναν από τους 200 συνδυασµούς, και µάλιστα από το ιστόγραµµα φαίνεται ότι η 

συγκεκριµένη απεικόνιση ταξινοµείται συνήθως στις θέσεις 5 έως 20 και ελάχιστες 

φορές σε θέσεις 45 και 55. 
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Εικόνα 46 Ιστόγραµµα συχνοτήτων εµφάνισης των απεικονίσεων 

Από το διάγραµµα παρατηρείται το γεγονός ότι κάποιες απεικονίσεις έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να ταξινοµούνται σε συγκεκριµένο εύρος θέσεων, και 

µάλιστα οι απεικονίσεις που δίνουν πολύ µικρούς χρόνους καθαρισµού, 

ταξινοµούνται σε θέσεις 0 – 40 δεν ταξινοµούνται ποτέ σε µεγαλύτερες θέσεις. 

Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί µια απεικόνιση όταν έχει πεδίο υδραυλικής 

αγωγιµότητας τέτοιο που να επιτρέπει υψηλές ταχύτητες νερού, άρα γρήγορη 

διέλευση ρύπων, δίνει µικρούς χρόνους καθαρισµού σε κάθε συνδυασµό αντλήσεων. 

Έτσι µπορούν να εκτιµηθούν εκ’ των προτέρων οι «κρίσιµες» απεικονίσεις για 

αξιοπιστία 95%, δηλαδή αυτές που ταξινοµούνται στην σειρά 95 οπότε µπορεί να 

εκτιµηθεί µε πολύ λιγότερους υπολογισµούς ο βέλτιστος συνδυασµός θέσεων που να 

δίνει χρόνο τέτοιο ώστε το 95% των απεικονίσεων να καθαρίζεται. Θεωρώντας ένα 

όριο ασφαλείας 5d =  υπολογίζεται ποιες απεικονίσεις έχουν ταξινοµηθεί έστω και 

µια φορά, σε κάποιες από τις θέσεις κατάταξης m d− = 90 έως 100. Στο 

παρακάτω σχήµα (Εικόνα 47) έχουν επιλεγεί 

N =

28k =  από τις 100N =  απεικονίσεις οι 

οποίες ταξινοµήθηκαν στις θέσεις 90 έως 100. Έτσι ο χρόνος  υπολογίζεται ως 

εξής. Για µια αξιολόγηση της αντικειµενικής συνάρτησης υπολογίζεται 28 φορές ο 

χρόνος καθαρισµού, αντί 100. Αυτές ταξινοµούνται και το 95%  αντιστοιχεί στο 

χρόνο που δίνει η απεικόνιση που ταξινοµήθηκε στην 

95t

( )k N m− − ή = 

23

( )28 100 95− −

η σειρά κατάταξης. Έτσι ο χρόνος υπολογισµού της αντικειµενικής συνάρτησης 

µειώνεται σε ποσοστό 72%. 
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Εικόνα 47 Ιστόγραµµα συχνοτήτων εµφάνισης των κρίσιµων απεικονίσεων 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µετά από βελτιστοποίηση προέκυψε η εξής 

λύση για το πρόβληµα της θέσης των δύο πηγαδιών5. 

Εικόνα 48 Ίχνη ρύπων για διάφορες "κρίσιµες" απεικονίσεις.  

                                                 
5 Για την βελτιστοποίηση χρησιµοποιήθηκαν οι απεικονίσεις µε s=0.2 και R/L=0.9, ενώ οι 

παροχές των πηγαδιών θεωρήθηκαν σταθερές και ίσες µε -1000 . 3 /m day
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Εικόνα 49 Ίχνη ρύπων για διάφορες " µη κρίσιµες" απεικονίσεις. Οι θέσεις των πηγαδιών 

προέκυψαν µετά από βελτιστοποίηση. 

 

 

9.3. Βελτιστοποίηση ως προς την συγκέντρωση και το 

κόστος αποκατάστασης (Κίνηση ρύπου µε µεταφορά 

και διασπορά)  

Στην δεύτερη εφαρµογή το πρόβληµα διαµορφώθηκε ως εξής: 

Στην περιοχή που περιγράφτηκε στην εισαγωγή της εφαρµογής θεωρείται ότι 

διοχετεύεται συνεχώς κάποιος ρύπος από ένα σηµείο, το οποίο στο σχήµα (Εικόνα 

50) είναι το µαυρισµένο τετράγωνο που περιβάλλεται από ένα τρίγωνο. Η παροχή του 

ρύπου θεωρείται σταθερή σε όλη την διάρκεια της προσοµοίωσης και ίση µε 300 

. Επίσης ο επιµήκης ανηγµένος συντελεστής διασποράς θεωρείται ίσος µε /mg l

20L mα = , ενώ ο εγκάρσιος συντελεστής διασποράς λαµβάνεται ίσος µε 2T mα = . Η 

γεωµετρία του φρεάτιου υδροφορέα καθώς και όλα τα υπόλοιπα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά του, θεωρούνται όµοια µε αυτά της πρώτης εφαρµογής. Για την 

υδραυλική αγωγιµότητα χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες απεικονίσεις, που 

δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες της πρώτης εφαρµογής.  
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Εικόνα 50 Φρεάτιος υδροφορέας µε συνεχή ρύπανση 

Έτσι το πρόβληµα τίθεται µε τον εξής τρόπο: δεδοµένης της αβεβαιότητας 

της παραµέτρου της υδραυλικής αγωγιµότητας του υδροφορέα να βρεθεί ο 

βέλτιστος συνδυασµός αντλήσεων και εισπιέσεων, καθώς και οι θέσεις πέντε 

πηγαδιών, έτσι ώστε σε δεδοµένο χρόνο, η συγκέντρωση των ρύπων να 

ελαχιστοποιείται µε το λιγότερο κόστος, και δεδοµένου ότι ο καθαρισµός θα 

πραγµατοποιηθεί µε την µέθοδο Pump & Treat το άθροισµα των αντλήσεων να 

ισούται µε το άθροισµα των εισπιέσεων. 

Η παραπάνω διατύπωση αποτελεί ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης όµοιο µε 

αυτό των εξισώσεων [79] και [80] για 5n =  

 1 2 5 1 2 5 1 2 5

1 2 5

min ( , ,... , , ,..., , , ,..., )
min ( , ,..., )

C I I I J J J Q Q Q
K Q Q Q

 [97] 

όπου , η µέση συγκέντρωση, και  το κόστος το οποίο ισούται µε C K

1 2 3 4 5K Q Q Q Q Q= + + + +   

έτσι ώστε 

 

1 2 3 4 5

1,2,...,5

1,2,...,5

1,2,...,5

0
[2,49]
[2,99]
[ 2000, 1900,..., 100,0,100,...,1900,2000]

Q Q Q Q Q
I
J
Q

+ + + + =
∈

∈

∈ − − −

 [98] 
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Όπως και στα προηγούµενα προβλήµατα βελτιστοποίησης ο ΓΑ 

τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

προβλήµατος. Στο συγκεκριµένο πρόβληµα οι µεταβλητές απόφασης έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, και για αυτό κάθε άτοµο του πληθυσµού χωρίζεται σε 

τόσα τµήµατα όσες και οι οµάδες των µεταβλητών απόφασης µε κοινά 

χαρακτηριστικά. Για την εξίσωση [97] οι δέκα πρώτες µεταβλητές ελέγχουν τις 

θέσεις των πηγαδιών και πρέπει να είναι ακέραιοι αριθµοί συγκεκριµένου εύρους, 

ενώ οι επόµενες 5 µεταβλητές ελέγχουν τις παροχές και υπάρχει η απαίτηση να έχουν 

αλγεβρικό άθροισµα 0, µε διακριτοποίηση ανά 100. Έτσι κατά την διάρκεια της 

βελτιστοποίησης οι τρεις τελεστές της δηµιουργίας, ανασυνδυασµού και µετάλλαξης 

πραγµατοποιούνται χωριστά για κάθε οµάδα και ύστερα ενώνονται για την 

δηµιουργία των ατόµων. Για την οµάδα που ελέγχει τις θέσεις των πηγαδιών η 

δηµιουργία και η µετάλλαξη πραγµατοποιήθηκε µε τον τύπο [91], ενώ ο 

ανασυνδυασµός δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά. Για την οµάδα των πέντε 

µεταβλητών που ελέγχει τις παροχές των πηγαδιών οι τρεις τελεστές εφαρµόζονται 

στις τέσσερις µεταβλητές ενώ η πέµπτη προκύπτει έτσι ώστε το αλγεβρικό άθροισµα 

να είναι πάντα 0. Επειδή µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει η πιθανότητα η πέµπτη 

µεταβλητή να προκύψει εκτός ορίων, εφαρµόστηκε η χρήση µιας συνάρτησης ποινής. 

Επιπλέον για να είναι διακριτοποιηµένες οι µεταβλητές ανά 100 ο τύπος [91] 

µετασχηµατίζεται ως εξής: 

 ( )( )min max min100 int /100i i i ix a a a rand⎡= ⋅ + − ⋅⎣
⎤
⎦

)

 [99] 

ο οποίος δηµιουργεί οµοιόµορφα κατανεµηµένους αριθµούς στο διάστηµα 

 διακριτοποιηµένους ανά 100. ( min max,i ia a

Αρχικά θα πρέπει να καθοριστεί η χρονική διάρκεια της προσοµοίωσης, η 

οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος τόσο για την εξαγωγή σωστών 

αποτελεσµάτων όσο και για την διάρκεια της βελτιστοποίησης. Όσο πιο µεγάλος 

είναι ο χρόνος της προσοµοίωσης τόσο πιο σωστά αναµένονται τα αποτελέσµατα 

µιας βελτιστοποίησης αλλά ο χρόνος υπολογισµού της αντικειµενικής συνάρτησης 

από µια χρονική περίοδο προσοµοίωσης και άνω, είναι απαγορευτικός για 

οποιαδήποτε µεθοδολογία βελτιστοποίησης. Για να είναι ικανοποιητικός ο χρόνος 

προσοµοίωσης θα πρέπεί ένας συνδυασµός αντλήσεων που για κάποιο χρόνο  

θεωρείται βέλτιστος, να είναι βέλτιστος και σε οποιοδήποτε χρόνο προσοµοίωσης 

1t
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1t t> . Στα παρακάτω διαγράµµατα (Εικόνα 51) φαίνεται η µεταβολή στην µέση 

συγκέντρωση, και η µεταβολή του εµβαδού της περιοχής που ρυπαίνεται, συναρτήσει 

του χρόνου, για διάφορους συνδυασµούς αντλήσεων. 

Εικόνα 51 ∆ιαγράµµατα Συγκέντρωσης / Εµβαδού - Χρόνου 

Από τα διαγράµµατα αυτά είναι φανερό ότι οι συνδυασµοί που δίνουν την 

µικρότερη συγκέντρωση ρύπου σε µικρούς χρόνους προσοµοίωσης, είναι οι ίδιοι και 

σε µεγάλους χρόνους. Έτσι ορίστηκε µε βάση τα παραπάνω ο χρόνος προσοµοίωσης 

σε 365 ηµέρες.  

Με τον αλγόριθµο που περιγράφτηκε στην παράγραφο 7.4 είναι δυνατό να 

υπολογιστεί ένα σύνολο Pareto λύσεων, από τις οποίες ο decision maker µπορεί να 

επιλέξει αυτήν που θεωρεί βέλτιστη, συµπεριλαµβάνοντας και άλλα δεδοµένα που 

υπεισέρχονται κατά την διάρκεια λήψης µιας απόφασης, όπως κοινωνικά κα., έχοντας 

όµως πλήρη επίγνωση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

9.3.1. Σενάριο Α (Οµογενής υδροφορέας) 

Σε πρώτη φάση ο υδροφορέας θεωρήθηκε οµογενής και ισότροπος µε 

υδραυλική αγωγιµότητα 30 . /m day

Μετά από βελτιστοποίηση το µέτωπο Pareto διαµορφώθηκε όπως στο σχήµα 

(Εικόνα 52). Αν και το µέτωπο Pareto σχηµατίστηκε, υπολογίζοντας την µέση 

συγκέντρωση στο τέλος 365 ηµερών, οι λύσεις που κατέληξε ο αλγόριθµος 

προσοµοιώθηκαν και για 1095 ηµέρες, από όπου προέκυψαν τα παρακάτω 

διαγράµµατα συγκέντρωσης – χρόνου και εµβαδού ρύπανσης – χρόνου (Εικόνα 53). 

Στο διάγραµµα εµβαδού ρύπανσης, υπολογίζεται το εµβαδόν του υδροφορέα που η 

τιµή της µέσης συγκέντρωσης ανά φατνίο είναι µεγαλύτερη από µια χαρακτηριστική 

τιµή αναφοράς 0 5 /C mg l= . Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι 

 - 99 - 



συνδυασµοί αντλήσεων οι οποίοι σταθεροποιούν την εξάπλωση του ρύπου, ενώ από 

το διάγραµµα συγκέντρωσης ρύπου µπορεί να εκτιµηθεί ο ρυθµός αύξησης της µέσης 

συγκέντρωσης στο υδροφορέα. 

 

Εικόνα 52 Μέτωπο Pareto  για οµογενή υδροφορέα 

Εικόνα 53 ∆ιαγράµµατα συγκέντρωσης / εµβαδού ρύπανσης – χρόνου για οµογενή υδροφορέα 

Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζεται ο υδροφορέας για µερικές από τις 

λύσεις του µετώπου Pareto. Γενικά σε όλα τα αντίστοιχα σχήµατα και στα επόµενα 

κεφάλαια ισχύουν οι εξής συµβολισµοί: Με πράσινο χρώµα φαίνονται οι 
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πιεζοµετρικές γραµµές ενώ µε κόκκινο παριστάνονται οι ισοτιµικές καµπύλες της 

συγκέντρωσης  αναφοράς  για διάφορους χρόνους από 50 έως 1095 ηµέρες. 

Επιπλέον µε κόκκινα τετράγωνα συµβολίζονται τα πηγάδια άντλησης, µε µπλε τα 

πηγάδια εισπίεσης και µε γκρι τα ανενεργά πηγάδια. Τέλος το πορτοκαλί τετράγωνο 

συµβολίζει το σηµείο διοχέτευσης του ρύπου στον υδροφορέα. 

0C

Εικόνα 54 Υδροφορέας για διάφορους συνδυασµούς αντλήσεων 

9.3.2. Σενάριο Β  (Log(S)=0.1 & Log(R/L)=0.9) 

Στην συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση µη οµογενή υδροφορέα και 

συγκεκριµένα το σενάριο σύµφωνα µε το οποίο η υδραυλική αγωγιµότητα είναι 

µέγεθος τυχαίο µε µέση τιµή και τυπική απόκλιση  µε 

. Σε αυτό το σενάριο χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες απεικονίσεις µε την 

πρώτη εφαρµογή, για το αντίστοιχο σενάριο. Έπειτα σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

της παραγράφου 8.2 αναγνωρίστηκαν οι κρίσιµες απεικονίσεις. Αρχικά 

υπολογίσθηκαν για διάφορους τυχαίους συνδυασµούς αντλήσεων, η µέση 

συγκέντρωση κάθε απεικόνισης µετά από ένα έτος προσοµοίωσης. Αυτές 

30 /m day log( ) 0.1s =

log( / ) 0.9R L =

 - 101 - 



ταξινοµήθηκαν µε αύξουσα σειρά και κατόπιν διαµορφώθηκε το ιστόγραµµα 

συχνοτήτων εµφάνισης της κάθε απεικόνισης (Εικόνα 55) από το οποίο 

διαχωρίστηκαν οι κρίσιµες απεικονίσεις. Αν και η βελτιστοποίηση έχει δυο 

αντικειµενικές συναρτήσεις, µόνο η συνάρτηση ελαχιστοποίησης της συγκέντρωσης 

επηρεάζεται από το πεδίο της υδραυλικής αγωγιµότητας.  

 

Εικόνα 55 Ιστόγραµµα συχνοτήτων εµφάνισης των απεικονίσεων για s=0.1 και R/L=0.9 

Έτσι µε βάση τις κρίσιµες απεικονίσεις, ο υπολογισµός των αντικειµενικών 

συναρτήσεων γίνεται µε τον εξής τρόπο. Για το µεν κόστος δεν υπάρχει καµία 

διαφοροποίηση, αντίθετα για τον υπολογισµό της µέσης συγκέντρωσης ενός 

συνδυασµού µεταβλητών απόφασης, υπολογίζεται η µέση συγκέντρωση κάθε 

κρίσιµης απεικόνισης (στην συγκεκριµένη περίπτωση οι κρίσιµες απεικονίσεις είναι 

, θεωρώντας ένα όριο ασφαλείας 11k = 4d = ), αυτές ταξινοµούνται µε αύξουσα 

σειρά και η τιµή της µέσης συγκέντρωσης που κατατάχθηκε στην σειρά 

( ) ( )11 100 95 6k N m− − = − − =  αντιστοιχεί στο 95C . Έτσι για κάποιο συνδυασµό 

µεταβλητών απόφασης η 95C  αντιπροσωπεύει την µέγιστη τιµή µέσης συγκέντρωσης 

που µπορεί  να υπάρξει στον υδροφορέα µε πιθανότητα 95%. ∆ηλαδή για τον 

συγκεκριµένο συνδυασµό µεταβλητών απόφασης,  το 95% των σεναρίων, της 

κατανοµής της υδραυλικής αγωγιµότητας, θα έχει µέση συγκέντρωση µικρότερη ή 

ίση από την 95C , ενώ θα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις 5%, όπου η πρόβλεψη ότι 

η µέση συγκέντρωση  θα είναι µικρότερη ή ίση από την 95C  είναι λάθος. 
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Έτσι µετά από βελτιστοποίηση, το µέτωπο Pareto σχηµατίστηκε (Εικόνα 56) 

όπως παρακάτω: 

Εικόνα 56 Μέτωπο Pareto για s=0.1 και R/L=0.9 

Εικόνα 57 Ισοτιµικές καµπύλες της C0 για κάθε απεικόνιση και η περιοχή µε αξιοπιστία 95% 

Στο σχήµα (Εικόνα 57) φαίνονται µε µαύρη συνεχή γραµµή οι ισοτιµικές 

καµπύλες της συγκέντρωσης 0 5 /C mg l= , για συνδυασµό µεταβλητών απόφασης µε 

κόστος 3000 νοµισµατικές µονάδες, για κάθε απεικόνιση. Στο ίδιο σχήµα 
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περικλείεται µε κόκκινη παχιά γραµµή η περιοχή η οποία έχει µέση συγκέντρωση 

µεγαλύτερη ή ίση από την  µε αξιοπιστία 0C 0.95r = . 

Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται η εξάπλωση του ρύπου για διάφορα κόστη 

σχεδιασµού µε αξιοπιστία . Οι κόκκινες γραµµές αντιπροσωπεύουν την 

περιοχή µε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση µε την , όπως στην προηγούµενη 

εικόνα, για διάφορα τακτά χρονικά σηµεία της προσοµοίωσης από 50 έως 1095 

ηµέρες.  

0.95r =

0C
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Εικόνα 58 Συγκέντρωση C0 ρύπου για διάφορα κόστη σχεδιασµού σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές 

9.3.3. Σενάριο Γ  (Log(S)=0.4 & Log(R/L)=0.9) 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλήφθηκε µε την παραδοχή ότι η τυπική 

απόκλιση της υδραυλικής αγωγιµότητας είναι ίση µε . Έτσι 

δηµιουργήθηκε αρχικά το ιστόγραµµα συχνοτήτων εµφάνισης των απεικονίσεων 

ώστε να ξεχωρίσουν οι κρίσιµες απεικονίσεις. Από το παρακάτω διάγραµµα (Εικόνα 

59) ξεχώρισαν 11 κρίσιµες απεικονίσεις θεωρώντας ένα όριο ασφαλείας , και η 

τιµή της 

log( ) 0.4S =

4d =

95C  υπολογίζεται µε τρόπο όµοιο όπως στην παράγραφο 9.3.2.  
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Εικόνα 59 Ιστόγραµµα συχνοτήτων εµφάνισης των απεικονίσεων για s=0.4 και R/L=0.9 

Εικόνα 60 Μέτωπο Pareto για s=0.4 και R/L=0.9 
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Τελικά το µέτωπο Pareto σε αυτήν την περίπτωση παίρνει την µορφή του 

σχήµατος (Εικόνα 60). 

Στο σχήµα (Εικόνα 61) φαίνονται οι ισοτιµικές καµπύλες της συγκέντρωσης 

 για τον σχεδιασµό µε κόστος 2800 νοµισµατικές µονάδες για 766 ηµέρες 

προσοµοίωσης. Από το σχήµα φαίνεται ότι η διασπορά των ρύπων διαφέρει 

σηµαντικά από απεικόνιση σε απεικόνιση τόσο σε µέγεθος όσο σε σχήµα και 

κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο να βρεθεί ένας συνδυασµός θέσεων και 

παροχών που να ελαττώνει την µέση συγκέντρωση του ρύπου µε υψηλή αξιοπιστία. 

0 5 /C mg= l

 

 

Εικόνα 61 Ισοτιµικές καµπύλες της C0 για κάθε απεικόνιση και οι καµπύλες αξιοπιστίας r=0.95, 

0.9, 0.85, 0.8  

 

Στα παρακάτω σχήµατα (Εικόνα 62) φαίνονται για διάφορα κόστη 

σχεδιασµών η εξάπλωση της συγκέντρωσης  σε τακτά χρονικά διαστήµατα από 50 

έως 1095 ηµέρες µε αξιοπιστία 

0C

0.95r = . Επιπλέον στα σχήµατα (Εικόνα 63)  

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα για αξιοπιστία 0.8r = . 
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Εικόνα 62 Βέλτιστοι συνδυασµοί παροχών για διάφορα κόστη σχεδιασµού µε r=0.95 
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Εικόνα 63 Βέλτιστοι συνδυασµοί παροχών για διάφορα κόστη σχεδιασµού µε r=0.8 

9.4. Έλεγχος αξιοπιστίας 

Μέχρι τώρα στην εφαρµογή, η υδραυλική αγωγιµότητα θεωρούνταν τυχαία 

µεταβλητή, και κατά την διάρκεια της βελτιστοποίησης λήφθηκαν υπ’ όψιν µόνο οι 

κρίσιµες  απεικονίσεις που διαχωρίστηκαν από το σύνολο όλων των απεικονίσεων µε 

την µέθοδο της παραγράφου 8.2. Για αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει σύγκριση 

των αποτελεσµάτων αυτών που προέκυψαν µε την χρήση µόνο των κρίσιµων 

απεικονίσεων, µε τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν αν όλες οι απεικονίσεις 

χρησιµοποιούνταν. Έτσι τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή στην 

παράγραφο 9.3.3 ελέγχθηκαν για όλες τις απεικονίσεις. Συγκεκριµένα υπολογίσθηκε 

η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης κάθε ενός συνδυασµού µεταβλητών απόφασης 
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του µετώπου Pareto, για όλες τις απεικονίσεις και στην συνέχεια αφού 

ταξινοµήθηκαν κατά αύξουσα σειρά θα πρέπει η τιµή που αντιστοιχεί στην 95η σειρά 

να είναι ακριβώς ίδια µε αυτήν που προέκυψε από την βελτιστοποίηση. 

Στο σχήµα (Εικόνα 64) φαίνεται η συσχέτιση των αποτελεσµάτων. Η κόκκινη 

συνεχή γραµµή έχει κλίση 1:1 και αντιπροσωπεύει την περιοχή όπου τα δύο σετ 

ταυτίζονται. Φαίνεται από το σχήµα, για τους συνδυασµούς µε χαµηλό κόστος, η 

υπόθεση, ότι µόνο µερικές απεικονίσεις από το σύνολο είναι κρίσιµες για την λήψη 

αποφάσεων µε υψηλή αξιοπιστία, είναι απόλυτα σωστή και ο υπολογισµός των 

υπόλοιπων απεικονίσεων απλά καθιστά χρονοβόρα την διαδικασία χωρίς να δίνει 

καλύτερα αποτελέσµατα. Αντίθετα για του συνδυασµούς µε υψηλό κόστος, 

παρατηρούνται αποκλίσεις. Συγκεκριµένα φαίνεται ότι χρησιµοποιώντας µόνο τις 

κρίσιµες απεικονίσεις οι τιµές τις συγκέντρωσης  του υδροφορέα που λαµβάνονται 

από την διαδικασία είναι πιο µικρές από αυτές που θα έδινε η µέθοδος αν 

χρησιµοποιούνταν όλες οι απεικονίσεις. 

 

Εικόνα 64 Σύγκριση των αποτελεσµάτων 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι η στοχαστική προσοµοίωση µε την 

µέθοδο Monte Carlo, βασίζεται στην τυχαία δειγµατοληψία, και µάλιστα όσο πιο 

µεγάλο είναι το δείγµα τόσο µεγαλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται. Εξαιτίας του ότι ο 
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υπολογισµός της συνάρτησης ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρος το δείγµα που επιλέχθηκε, 

δηλαδή ο αριθµός των απεικονίσεων, ήταν ίσο µε 100. Έτσι κρίνεται σκόπιµο τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν να ελεγχθούν και σε ένα άλλο δείγµα. Για αυτό ένα 

καινούργιο σετ 100 απεικονίσεων δηµιουργήθηκε και για τις λύσεις της παραγράφου 

9.3.3 υπολογίσθηκε η µέση συγκέντρωση του υδροφορέα για όλες τις απεικονίσεις. 

Έπειτα αυτές ταξινοµήθηκαν κατά αύξουσα σειρά και οι τιµές που αντιστοιχούν σε 

αξιοπιστία  συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες τιµές από το σετ των κρίσιµων 

απεικονίσεων. Στο σχήµα (Εικόνα 65)  παρουσιάζεται µε κόκκινη γραµµή η περιοχή 

για στην οποία ταυτίζονται τα δύο σετ, και παρατηρείται µια ελαφρά απόκλιση. 

0.95r =

Εικόνα 65 Σύγκριση αποτελεσµάτων κρίσιµων και νέων απεικονίσεων 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν συγκριθούν τα δύο σχήµατα (Εικόνα 64, Εικόνα 

65) παρατηρείται απόκλιση και στις τιµές που προέκυψαν από τα δύο σετ των 100 

απεικονίσεων. Αυτό είναι κάτι αναµενόµενο αφού και τα δύο σετ δίνουν µόνο 

εκτιµήσεις των τιµών συγκέντρωσης µε αξιοπιστία 95% για κάθε συνδυασµό, των 

οποίων οι πραγµατικές τιµές είναι άγνωστες και µόνο µε πολύ µεγάλη δειγµατοληψία 

µπορούν να υπολογισθούν.  
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Εικόνα 66 Μέτωπο Pareto για διάφορα σετ απεικονίσεων 

Για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκαν 8 επιπλέον σετ των εκατό απεικονίσεων, 

και τρεις από του συνδυασµούς αντλήσεων προσοµοιώθηκαν µε αυτά τα σετ, και 

συνεπώς υπολογίσθηκαν για τους τρεις συνδυασµούς άλλες 8 εκτιµήσεις της 

συγκέντρωσης µε αξιοπιστία 95%. Επιπλέον για τους τρεις αυτούς συνδυασµούς 

έχοντας προσοµοιώσει συνολικά 1000 απεικονίσεις, µπορεί να θεωρηθεί ότι η 

καλύτερη εκτίµηση της πραγµατικής τιµής είναι αυτή που προκύπτει από το σετ των 

1000 απεικονίσεων. 

Στο σχήµα (Εικόνα 66) απεικονίζεται το µέτωπο Pareto  όπως προέκυψε από 

τα διάφορα σετ απεικονίσεων. Οι µπλε κουκίδες αποτελούν το Μέτωπο Pareto όπως 

προέκυψε χρησιµοποιώντας µόνο κρίσιµες απεικονίσεις. Οι κόκκινοι κύκλοι 

αποτελούν το µέτωπο Pareto µε βάση το αρχικό σετ των απεικονίσεων ενώ τα µαύρα 

x αποτελούν το µέτωπο Pareto µε βάση το νέο σετ των 100 απεικονίσεων.  Τα 

γαλάζια + είναι οι διάφορες εκτιµήσεις µε βάση τα 8 σετ των 100 απεικονίσεων, ενώ 

τα κόκκινα * θεωρούνται οι πιο πλησιέστερες εκτιµήσεις στην πραγµατική τιµή. Αν 

συγκριθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες 

απεικονίσεις, και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν χρησιµοποιώντας το σετ των 

αρχικών απεικονίσεων µε τις πραγµατικές τιµές, παρατηρούνται τα εξής: α)σε µια 
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περίπτωση το σφάλµα που προκύπτει είναι ακριβώς το ίδιο και µε τα δύο σετ 

(συνδυασµός µε κόστος 2000 ν.µ.), β) Για το συνδυασµό µε κόστος 5000ν.µ. το 

σφάλµα χρησιµοποιώντας κρίσιµες απεικονίσεις είναι µικρότερο από αυτό 

χρησιµοποιώντας όλες τις απεικονίσεις., γ) Για το συνδυασµό µε κόστος 6200 ν.µ. το 

σφάλµα που προκύπτει χρησιµοποιώντας κρίσιµές απεικονίσεις είναι µεγαλύτερο, 

ωστόσο είναι µικρότερο ή ίσο από ένα µέσο σφάλµα που µπορεί να προκύψει 

χρησιµοποιώντας ένα σετ 100 απεικονίσεων σε σχέση µε την πραγµατική τιµή. 

Εποµένως το σφάλµα που προκύπτει από ένα σετ 11 κρίσιµων απεικονίσεων, που 

προκύπτουν από ένα δείγµα 100 απεικονίσεων είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε το 

σφάλµα που προκύπτει χρησιµοποιώντας 100 απεικονίσεις σε σχέση µε την 

πραγµατική τιµή. Έτσι µε αυτή την µέθοδο σε µικρότερο χρόνο µπορεί να επιτευχθεί 

υψηλή αξιοπιστία. 
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10. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

Στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκαν διάφορα 

θέµατα γύρω από την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων σε περιβάλλον 

αβεβαιότητας . Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκε το πρόβληµα της αποκατάστασης µε 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι ρύποι στον υδροφορέα 

είναι αδιάλυτοι, δηλαδή η κίνηση γίνεται µόνο από µεταφορά, και ως στόχος του 

προβλήµατος ήταν να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασµός θέσεων – παροχών ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποκατάστασης. Έπειτα θεωρήθηκε ότι η κίνηση των 

ρύπων πραγµατοποιείται τόσο µε µεταφορά όσο και µε διάχυση, και στόχος ήταν να 

βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασµός αντλήσεων – παροχών ο οποίος ελαχιστοποιεί την 

συγκέντρωση στον υδροφορέα για δεδοµένο χρόνο. 

Και στις δύο περιπτώσεις η υδραυλική αγωγιµότητα θεωρήθηκε στοχαστική 

µεταβλητή της οποίας είναι γνωστή η µέση τιµή, και σε κάθε περίπτωση εξετάστηκαν 

διάφορα σενάρια της τυπικής απόκλισης της µεταβλητής. 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή µπορούν και αυτά να 

χωριστούν σε δύο µέρη.  

Στην πρώτη εφαρµογή έγινε αρχικά βελτιστοποίηση χρησιµοποιώντας έναν 

υβριδικό αλγόριθµο ο οποίος αποτελεί συνδυασµό γενετικού αλγόριθµου και 

αλγόριθµου άµεσης αναζήτησης. Ο αλγόριθµος αυτός αφού ελέγχθηκε και σε γνωστά 

προβλήµατα βελτιστοποίησης ως προς την αποτελεσµατικότητά του έδειξε ότι για το 

συγκεκριµένο πρόβληµα του οποίου το ζητούµενο ήταν να βρεθεί η βέλτιστη θέση 

και παροχή ενός πηγαδιού έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποκατάστασης, η 

µεν παροχή του πηγαδιού τείνει να παίρνει τις ακραίες τιµές των ορίων, ενώ η 

βέλτιστη θέση του πηγαδιού είναι συµµετρική ως προς την περιοχή των ρύπων κατά 

την διεύθυνση της ροής. Στη συνέχεια το πρόβληµα διαµορφώθηκε µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε ήταν προτιµότερο να γίνει υπολογισµός της αντικειµενικής συνάρτησης σε κάθε 

σηµείο παρά οποιαδήποτε µέθοδος βελτιστοποίησης. Πιο συγκεκριµένα ζητήθηκε να 

βρεθεί µόνο η  βέλτιστη θέση για την οποία ελαχιστοποιείται ο χρόνος καθαρισµού, 

ενώ η παροχή το πηγαδιού θεωρήθηκε σταθερή. Τελικά παρατηρήθηκε ότι η βέλτιστη 

θέση ενός πηγαδιού για την οποία ελαχιστοποιείται ο χρόνος καθαρισµού εξαρτάται 

άµεσα από την τυπική απόκλιση. Μάλιστα όσο µεγαλώνει η τυπική απόκλιση είναι 

καλύτερα το πηγάδι να τοποθετείται πιο κοντά στην περιοχή των ρύπων, ενώ όσο πιο 

µικρή γίνεται η τυπική απόκλιση το πηγάδι είναι καλύτερα να τοποθετείται πιο 
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µακριά από την περιοχή των ρύπων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η θέση του να 

είναι συµµετρική ως προς την περιοχή των ρύπων κατά την κύρια διεύθυνση της 

ροής. Επιπλέον αν και το αναµενόµενο ήταν η αντικειµενική συνάρτηση να γίνεται 

πιο οµαλή όσο µικραίνει η τυπική απόκλιση της υδραυλικής αγωγιµότητας, στην 

πραγµατικότητα δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Η παράµετρος που επιδρά στην 

οµαλότητα της αντικειµενικής συνάρτησης είναι κυρίως ο συντελεστής R L , οποίος 

όταν παίρνει τιµές κοντά στην µονάδα η συνάρτηση γίνεται οµαλή ενώ όταν παίρνει 

τιµές κοντά στο µηδέν η αντικειµενική συνάρτηση παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο. 

Κάτι που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι ο συντελεστής R L  αν και επιδρά στην 

οµαλότητα της αντικειµενικής συνάρτησης δείχνει να έχει µικρή επίδραση ως προς 

τις βέλτιστες τιµές των µεταβλητών απόφασης. Επιπλέον σηµαντική είναι η επίδραση 

που έχει η αξιοπιστία στην τελική απόφαση. Συγκεκριµένα όσο µεγαλώνει η 

αξιοπιστία τόσο πιο µεγάλος γίνεται ο απαιτούµενος χρόνος καθαρισµού. Επίσης 

άµεση είναι η σχέση της τυπικής απόκλισης, της αξιοπιστίας και του χρόνου 

καθαρισµού. Για υψηλή αξιοπιστία, ο απαιτούµενος χρόνος καθαρισµού µεγαλώνει 

όσο πιο µεγάλη είναι και η τυπική απόκλιση, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και µια 

περιοχή αξιοπιστίας από 75% έως 85% στην οποία ο χρόνος καθαρισµού είναι 

ανεξάρτητος από την τυπική απόκλιση της υδραυλικής αγωγιµότητας.  

Στο τέλος της πρώτης εφαρµογής, χρησιµοποιώντας έναν κλασσικό γενετικό 

αλγόριθµο επιλύθηκε το πρόβληµα της εύρεσης των βέλτιστων θέσεων 2 πηγαδιών 

άντλησης µε συγκεκριµένη παροχή. Στο αυτό πρόβληµα η υδραυλική αγωγιµότητα 

θεωρήθηκε όπως και προηγούµενα στοχαστική µεταβλητή µε γνωστή µέση τιµή, 

τυπική απόκλιση, και συντελεστή R L . Η αξιοπιστία µε την οποία ζητήθηκε η λύση 

ήταν 95% και το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε την µέθοδο των κρίσιµων 

απεικονίσεων.  Συγκεκριµένα από ένα σύνολο 100 απεικονίσεων διαχωρίστηκαν 28 

απεικονίσεις ως κρίσιµες, και µε βάση αυτές προέκυψε η βέλτιστη λύση µειώνοντας 

το χρόνο βελτιστοποίησης σε ποσοστό 72%. 

Στην δεύτερη εφαρµογή έγινε βελτιστοποίηση σε δύο κριτήρια ταυτόχρονα τα 

οποία µάλιστα είναι αντιστρόφως ανάλογα, δηλαδή όταν ελαχιστοποιείται το ένα 

µεγιστοποιείται το άλλο. Για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήµατος 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης αναπτύχθηκε ένας γενετικός αλγόριθµος σε 

γλώσσα Matlab. Αν και ο σκελετός του αλγόριθµου είναι παρόµοιος µε έναν τυπικό 

γενετικό αλγόριθµο πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, για τις ανάγκες τις 
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συγκεκριµένης εφαρµογής τροποποιήθηκαν κάποια βασικά µέρη του αλγόριθµου 

όπως ο τρόπος µε το οποίο δηµιουργείται ο αρχικός πληθυσµός καθώς, και ο τρόπος 

µε τον οποίο ανασυνδυάζονται και µεταλλάσσονται τα άτοµα για την δηµιουργία των 

νέων πληθυσµών, έτσι ώστε σε κάθε γενιά τα άτοµα του εφικτού χώρου να είναι όσο 

δυνατό περισσότερα. Επιπλέον επειδή ο υπολογισµός της αντικειµενικής συνάρτησης 

είναι µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία εφαρµόστηκε µια ρουτίνα που ελέγχει την 

ανοµοιοµορφία του πληθυσµού, ώστε µέσα σε κάθε γενιά να αποφεύγεται η 

αξιολόγηση ενός συνδυασµού µεταβλητών απόφασης πάνω από µια φορά. Ο 

αλγόριθµος αυτός αφού ελέγχθηκε µε επιτυχία και σε διάφορα γνωστά προβλήµατα 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση ενός 

προβλήµατος αποκατάστασης υπόγειου υδροφορέα. Ζητούµενο του προβλήµατος 

είναι να βρεθούν οι βέλτιστες θέσεις και παροχές 5 πηγαδιών ώστε ο υδροφορέας να 

καθαρίζεται µε το µικρότερο κόστος. Η υδραυλική αγωγιµότητα θεωρήθηκε και σε 

αυτήν την περίπτωση στοχαστική µεταβλητή µε γνωστή µέση τιµή, ενώ εξετάστηκαν 

2 διαφορετικά σενάρια της τυπικής απόκλισης. Εξαιτίας της αβεβαιότητα της 

παραµέτρου της υδραυλικής αγωγιµότητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Monte Carlo 

σε συνδυασµό µε την µέθοδο των κρίσιµων απεικονίσεων. Για κάθε σενάριο της 

τυπικής απόκλισης δηµιουργήθηκαν 100 απεικονίσεις από τις οποίες ξεχώρισαν οι 

κρίσιµες για αξιοπιστία 95%. Έπειτα και στις δύο περιπτώσεις η συγκέντρωση µε 

αξιοπιστία 95% υπολογιζόταν µε βάση µόνο της κρίσιµες απεικονίσεις, γεγονός που 

είχε σαν αποτέλεσµα µείωση του χρόνου βελτιστοποίησης περίπου 89%.  

Επιπλέον για ένα σενάριο έγινε προσπάθεια να υπολογιστεί η ακρίβεια της 

µεθόδου των κρίσιµων απεικονίσεων, και φάνηκε ότι η ακρίβεια µε την οποία 

υπολογίζεται µια τιµή χρησιµοποιώντας µόνο κρίσιµες απεικονίσεις, που προέκυψαν 

από ένα δείγµα  απεικονίσεων, είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε την ακρίβεια που 

θα έδινε ένα οποιοδήποτε δείγµα απεικονίσεων. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχει ο 

χρόνος να υπολογίζεται το µέτρο επίδοσης ενός παρόµοιου προβλήµατος µε βάση  

απεικονίσεις, προτείνεται να χρησιµοποιούνται  κρίσιµες απεικονίσεις που 

προέκυψαν από ένα πολύ µεγαλύτερο δείγµα, παρά τυχαίες απεικονίσεις. 

N

N

N

N

N

Επιπλέον µέσα από τις λύσεις προέκυψαν άλλα δύο χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Παρατηρήθηκε ότι στις λύσεις που κατάληγε ο αλγόριθµος σε κάθε περίπτωση, τα 

πηγάδια άντλησης τοποθετούνταν πριν από τον ρύπο ενώ τα πηγάδια εισπίεσης 

αµέσως µετά τον ρύπο. Επιπλέον, κατά την διάρκεια τις βελτιστοποίησης, ενώ οι 
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θέσεις των πηγαδιών ήταν ελεύθερες σε όλο το µήκος και πλάτος του υδροφορέα, οι 

βέλτιστες θέσεις των πηγαδιών βρισκόντουσαν πολύ κοντά στον ρύπο, και µάλιστα 

σε πολλές περιπτώσεις οι τελικές θέσεις ήταν συµµετρικές ως προς τον ρύπο. Έτσι 

συστήνεται σε παρόµοια προβλήµατα, οι θέσεις να περιορίζονται σε µια περιοχή 

γύρω από το ρύπο. 

Τέλος µέσα από αυτήν την εργασία παρατηρήθηκε µεγάλη έλλειψη στον 

τοµέα της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας έτσι 

προτείνεται η µελέτη παρόµοιων προβληµάτων, και η δηµιουργία αλγόριθµων που 

δίνουν λύσεις σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον από την εργασία φάνηκε ότι ο 

κύριος λόγος που µια διαδικασία βελτιστοποίησης σε προβλήµατα αποκατάστασης 

υδροφορέα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, είναι η προσοµοίωση της κίνησης των ρύπων. 

Γι’ αυτό προτείνεται έρευνα στο θέµα της προσοµοίωσης της κίνησης των ρύπων µε 

άλλες τεχνικές όπως νευρωνικά δίκτυα. 
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