
Μαθηματικά μοντζλα ειδικών θεμάτων ρφπανςησ ςτο παράκτιο και υπεράκτιο περιβάλλον 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  
 

α/α Αντικείμενο Εβδομάδεσ 

1 Ειςαγωγι. Μοντζλα παράκτιασ διάκεςθσ λυμάτων, κερμών νερών  και 
άλμθσ. Εμπειρικά μοντζλα-μοντζλα κοντινοφ και μακρινοφ πεδίου. 
Παρουςίαςθ πραγματικών περιπτώςεων.  

1,2,3 

2 Μοντζλα ρφπανςθσ ςε θμίκλειςτεσ παράκτιεσ περιοχζσ, όπωσ μαρίνεσ, 
λιμζνεσ, λιμνοκάλαςςεσ και τεχνικά νθςιά. Απλά  1D μοντζλα. Χρόνοσ 
ανανζωςθσ. Μοντζλα αγωγών ανανζωςθσ νερών. Περιβαλλοντικόσ 
ςχεδιαςμόσ μαρινών.  Παρουςίαςθ πραγματικών περιπτώςεων. 

3,4,5 

3 Μοντζλα ςυμπεριφοράσ πετρελαιοκθλίδασ, διεργαςίεσ και μζκοδοι 
αντιμετώπιςθσ ατυχθμάτων πετρελαιοκθλίδασ. Απλά μοντζλα 
πετρελαιοκθλίδασ. Εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ ατυχιματοσ 
πετρελαιοκθλίδασ με τθ χριςθ GIS. Παρουςίαςθ πραγματικών 
περιπτώςεων. 

5,6,7,8,9 

4 Μοντζλα ρφπανςθσ από πλοία και κρουαηιερόπλοια: λφματα, ζρμα και 
ρφπανςθ αζρα. Απλά μοντζλα.  Περιοχζσ ελζγχου (αζριων) εκπομπών  
Emission Control Areas (ECA). Υπολογιςτικά εργαλεία με τθ χριςθ τθσ 
Life Cycle Cost Analysis (LCCA) για τθ μείωςθ των αερίων εκπομπών.  

10,11,12 

5 Διαςπορά αιωροφμενων ςτερεών κατά τθ διαδικαςία βυκοκόρθςθσ. 
Παρουςίαςθ πραγματικών περιπτώςεων. 

13 

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Στάμου, Β. Τςουκαλά και Ι. Νικθφοράκθσ 
ΒΟΗΘΟΙ: Γ. Παπαδονικολάκθ και Π. Μακατοφνθσ 
 
Mathematical modeling of specific pollution cases in coastal and marine environments 
 

No Subject Weeks 

1 Introduction. Modeling of coastal discharges: wastewater, thermal 
waters and brine. Empirical models, near and far field models.  
Presentation of real cases. 

1,2,3 

2 Modeling of pollution in semi-enclosed coastal areas, such as marinas, 
harbors, lagoons and artificial islands. Simple 1D models.  Renewal 
time. Modeling of flushing culverts. Environmental design of marinas.  
Presentation of real cases. 

3,4,5 

3 Modeling of oil spills. Weathering processes. Oil spill response 
techniques. A simple Oil Spill Model. GIS-based risk assessment of oil 
spill accidents. Presentation of real cases. 

5,6,7,8,9 

4 Modeling the pollution from ships and cruises. Wastewaters, ballast 
water and air pollution. Simple models. Emission Control Areas (ECA). 
Computational Tools using the Life Cycle Cost Analysis (LCCA) for 
reduced air emissions. 

10,11,12 

5 Modeling of the pollution due to marine dredging. Presentation of real 
cases. 
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