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1

Γενικά για το whitepaper

1.1

Σκοπός
Ο σκοπός του παραδείγµατος αυτού είναι η εκτίµηση της πληµµυρικής αιχµής µιας
λεκάνης απορροής για τον σχεδιασµό ενός συλλεκτήρα οµβρίων υδάτων.
Η λεκάνη απορροής βρίσκεται κοντα στην περιοχή της Ελασσόνας και χαρακτηρίζεται
από χαµηλούς λόφους και πολύ διαπερατά εδάφη µε πυκνή βλάστηση.
Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης είναι τα ακόλουθα:
Χαρακτηριστικό λεκάνης
απορροής

Τιµή

Εµβαδόν λεκάνης απορροής

155 ha

Μήκος κύριας µισγάγγειας

2.17
km

Μέση κατά µήκος κλίση

3.5%

Μέσο υψόµετρο

450 m

Υψόµετρο στην έξοδο

56 m

Συντελεστής απορροής

0.30

Μέσο ετήσιο ύψος βροχών

1.2 m

Ποσοστό αδιαπέρατου εδάφους 35%
Αριθµός καµπύλης SCS

86

Η πληµµυρική αιχµή θα εκτιµηθεί µε χρήση της ορθολογικής µεθόδου και ο χρόνος
συγκέντρωσης µε τον τύπο του Giandotti.

1.2

Λογισµικό
Για να ολοκληρώσετε το παράδειγµα αυτό µε επιτυχία, το παρακάτω λογισµικό είναι
απαραίτητο:
Πληµµύρες Σχεδιασµού v11.0.
Νεώτερες εκδόσεις του παραπάνω λογισµικού µπορεί να µην είναι συµβατές µε την δοµή
του παραδείγµατος όπως παρουσιάζεται εδώ.
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2

Βήµατα

2.1

Βηµα 01: Νέα Μελέτη
Επιλέξτε Νέα Μελέτη από το µενού Αρχείο. Το πρόγραµµα θα καθαρίσει την µνήµη
από παλαιότερα δεδοµένα και θα αρχίσει µια νέα µελέτη:

2.2

Βήµα 02: ∆εδοµένα
Επιλέξτε ∆εδοµένα > Προσθήκη Επίλυσης:

Επιλέξτε Λεκάνη απορροής από την λίστα Τύπος στοιχείου και πατήστε Εντάξει.
Επιλέξτε ∆εδοµένα > Λεκάνες Απορροής > Όµβρια Καµπύλη:
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Οι συντελεστές της όµβριας καµπύλης δεν είναι γνωστοί αλλά είναι γνωστό ότι η λεκάνη
απορροής είναι κοντά στην Ελασσόνα. Πατήστε το κουµπί Βάση ∆εδοµένων...:

Επιλέξτε την όµβρια καµπύλη για την περιοχή της Ελασσόνας και περίοδο επαναφοράς
50 έτη (η επιλογή αυτής της περιόδου ήταν αυθαίρετη ωστόσο είναι µια καλή τιµή για
συλλεκτήρα οµβρίων). Πατήστε το κουµπί Εντάξει µία φορά γινα να κλείσει το
παράθυρο της βάσης δεδοµένων και ξανά για να κλείσει αυτό της όµβριας καµπύλης.
Επιλέξτε ∆εδοµένα > Λεκάνες Απορροής > Ιδιότητες Λεκάνης:
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Αλλάξτε τις παρακάτω ιδιότητες σύµφωνα µε τα δεδοµένα:
Στο κελί Ονοµασία πληκτρολογήστε "Λεκάνη 1".
Κάντε κλικ στο κελί Μέθοδος επίλυσης και επιλέξτε Ορθολογική Μέθοδος από την
λίστα.
Κάντε κλικ στο κελί Υπολογισµός χρόνου συρροής και επιλέξτε Giandotti από την
λίστα.
Κάντε διπλό κλικ στο κελί Επιφάνεια της λεκάνης απορροής και κάντε κλικ στο
κουµπί U για να εµφανιστεί ο µετατροπέας µονάδων. Εκεί επιλέξτε hectare (ha) από
την λίστα πληκτρολογήστε "155" στο διπλανό πεδίο και πατήστε Εντάξει.

Στο κελί Μήκος της φυσικής µισγάγγειας (km) πληκτρολογήστε "2.17".
Στο κελί Μέση κατά µήκος κλίση της κοίτης (m/m) πληκτρολογήστε "0.035".
Στο κελί Μέσο υψόµετρο λεκάνης απορροής (m) πληκτρολογήστε "450".
Στο κελί Υψόµετρο στην έξοδο της λεκάνης (m) πληκτρολογήστε "56".
Στο κελί Συντελεστής απορροής πληκτρολογήστε "0.30".
Στο κελί Αδιαπέρατο έδαφος % πληκτρολογήστε "35".
Στο κελί Αριθµός καµπύλης SCS (CN) πληκτρολογήστε "86".
Στο κελί Περίοδος επαναφοράς Τ (έτη) πληκτρολογήστε "50".
Στο κελί Μέσο ετήσιο ύψος βροχών Η (m) πληκτρολογήστε "1.2".
Τέλος κάντε κλικ στο κελί Συντελεστής τοπογραφικής διαµόρφωσης, πατήστε το
κουµπί µε τις τρεις τελείες (...) και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέξτε την τιµή
0.035, που αντιστοιχεί σε λοφώδη λεκάνη µε έδοαφος διαπερατο και πυκνή βλάστηση
και πατήστε το κουµπί Εντάξει.
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Πατήστε το κουµπί Εντάξει για να κλείσει το παράθυρο µε τις ιδιότητες της λεκάνης
απορροής.

2.3

Βήµα 03: Υπολογισµοί
Οι υπολογισµοί εκτελούνται αυτόµατα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον δεξιό πίνακα
της κυρίως φόρµας:

Για να δείτε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν εφαρµοστούν όλες οι µέθοδοι
υπολογισµού χρόνων συρροής και πληµµυρικών παροχών, επιλέξτε Αποτελέσµατα >
Λεκάνες Απορροής > Συγκριτικοί Υπολογισµοί ή εναλλακτικά πατήστε το F3:
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Όσες µέθοδοι δεν µπορούν να εφαρµοστούν λόγω έλλειψης δεδοµένων εµφανίζονται µε
κόκκινο χρώµα ενώ η µεγαλύτερη τιµη πληµµυρικής αιχµής ανεξάρτητα από την µέθοδο
υπολογισµού εµφανίζεται µε µπλε χρώµα.

2.4

Βήµα 04: Εκτυπώσεις
Προαιρετικά, µπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σε κάποιον
εκτυπωτή ή να δηµιουργήσετε αρχεία για το Microsoft Word ή το Microsoft Excel. Από το
µενού Αρχείο επιλέξτε Μορφοποίηση Εκτύπωσης:

Κάντε τις κατάλληλες επιλογές και πατήστε Εντάξει.
Από το µενού Αρχείο επιλέξτε Εκτύπωση ή Εκτύπωση σε > Εκτύπωση στο Word ή
Εκτύπωση σε > Εκτύπωση στο Excel ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
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3

Βοήθεια

3.1

Τεχνική Υποστήριξη
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης) µέσω
Internet.
Στον ιστοχώρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.
Υποστήριξη µέσω e-mail
Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com
Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη
Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται τηλεφωνική Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης):
Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: ++30-210-656-4147
FAX: ++30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.
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