ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
Μάθημα εξοικείωσης (demo) με λογισμικό μεταφοράς

http://hydrolab.illinois.edu/gw_applets/

Νο 1
Νο 2
Νο 3

Οι 4 εφαρμογές
στις οποίες θα
εστιάσουμε

Νο 4

Προσοχή!
Οι εφαρμογές ξεκινούν με κάποιες προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους των
εξισώσεων. Αν δεν τις αλλάξουμε, θα μείνουν αυτές που είναι προ-επιλεγμένες.
Οι παράμετροι και οι μεταβλητές δεν φαίνεται να έχουν μονάδες. Αυτό βέβαια
σημαίνει ότι φροντίζουμε να εκφράζουμε τα μεγέθη σε μονάδες του ίδιου
συστήματος.

Εξοικείωση με τη μορφή των λύσεων της εξίωσης μεταφοράς - Εφαρμογή Νο 1: 1D
Non-reactive and Reactive Solute Transport – Πηγή σταθερής συγκέντρωσης
Κατανομή συγκέντρωσης σε συγκεκριμένο x σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
Επίπτωση συντελεστή υδροδυναμικής διασποράς, Dx = 0.5, 1.5, 0.05 [L2/T], λύση
για x = 10 [L]

τσεκαρισμένο
αν θέλω να
δω πολλές
λύσεις μαζί

Επίπτωση συντελεστή υδροδυναμικής διασποράς, Dx = 0.5, 1.5, 0.05 [L2/T], λύση
για x = 100 [L]. Παρατηρήστε ότι όσο απομακρύνομαι από την πηγή και όσο
μικραίνει ο συντελεστής Dx, τόσο γίνεται πιο ικανοποιητική η παραδοχή ότι η
μεταφορά γίνεται κυρίως με μεταγωγή (χρόνος άφιξης ρύπου = 100 [Τ])

Κατανομή συγκέντρωσης σε συγκεκριμένο t σε διαφορετικές αποστάσεις από
την πηγή
Λύση της εξίσωσης μεταφοράς ως συνάρτηση της απόστασης, για σταθερό χρόνο t =
10 [T], Dx = 0.5, 1.5, 0.05 [L2/T], και ταχύτητα νερού στους πόρους, δηλ. ταχύτητα
μεταγωγής = 1 [L/T]

Λύση της εξίσωσης μεταφοράς ως συνάρτηση της απόστασης, για σταθερό χρόνο t =
10 [T], Dx = 0.5, 1.5, 0.05 [L2/T] και ταχύτητα μεταγωγής = 5 [L/T] (5 φορές
μεγαλύτερη από την προηγούμενη περίπτωση).

1D Non-reactive and Reactive Solute Transport (Εφαρμογή Νο 1)
Equilibrium Sorption with Solute Decay

Συνοριακές συνθήκες:
στιγμιαία έκλυση
μάζας διαλυμένου
ρύπου σε άπειρο
(μονοδιάστατο) πεδίο

Προσοχή
στις default
τιμές του
λογισμικού!
Τσεκάρουμε για να
ανοίξει παράθυρο με τα
αριθμητικά δεδομένα,
τα οποία στη συνέχεια
σχεδιάζουμε με EXCEL
Αφού δώσω τα δεδομένα, επικροτώ εικονίδιο compute για να δω τα αποτελέσματα.
Αν θέλω να φυλάξω και τα αριθμητικά δεδομένα, τσεκάρω το τετραγωνάκι show data
Σχήμα 1. Επίπτωση του συντελεστή υδροδυναμικής διασποράς στην καμπύλη
συγκέντρωσης ρύπου για πηγή που εκλύει στιγμιαία συγκεκριμένη ποσότητα ρύπου.
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Επίπτωση συντελεστή διαχωρισμού – συντελεστή υστέρησης

Συνοριακές συνθήκες:
συνεχής πηγή σταθερής
συγκέντρωσης – ημι-άπειρο
(μονοδιάστατο) πεδίο

R=1
R=1.5
R=7

Επίπτωση διάρκειας πηγής
Συνοριακή συνθήκη: πηγή
πεπερασμένης διάρκειας

20
MX

Εδώ βέβαια έχει σημασία
να συγκρίνουμε και τον
χρόνο στον οποίο
αντιστοιχεί αυτό το
διάγραμμα (20 μονάδες
χρόνου) σε σχέση με τη
διάρκεια της πηγής, π.χ.
εδώ 15 μονάδες χρόνου
(MX)
Διάρκεια πηγής
= 10 μονάδες
χρόνου (MX)

Mass Transfer Sorption with Solute Decay (Εφαρμογή Νο 2)
Επίπτωση υποβάθμισης και μη στιγμιαίας ισορροπίας μεταξύ υδατικής – στερεάς
φάσης

Υπολογισμός
συγκέντρωσης
διαλυμένης και
ροφημένης μάζας
για ρυθμό
επίτευξης
ισορροπίας που
χαρακτηρίζεται
από σταθερά α=1
(Τ-1)

α=0.001 (Τ-1)

a=1 (T-1)

α=0.01 (Τ-1)

Επίπτωση καθυστέρησης επίτευξης
ισορροπίας μεταξύ υδατικής –
στερεάς φάσης: για τον πιο μικρό
ρυθμό επίτευξης ισορροπίας,
σταθερά α=0.001 (Τ-1), ο ρύπος
φτάνει πιο μακρυά στον ίδιο χρόνο
(άρα προχωράει πιο γρήγορα = έχει
μικρότερη υστέρηση)

2D Equilibrium Sorption with 1st Order Decay (Εφαρμογή Νο 3):
Επίδραση της υποβάθμισης και των διαστάσεων του προβλήματος

Συγκεντρώσεις σε οριζόντια
διατομή στον άξονα
συμμετρίας για
διαφορετικούς ρυθμούς
υποβάθμισης

3D Equilibrium Sorption with 1st Order Decay (Εφαρμογή Νο 4):

Συγκεντρώσεις σε τρεις κατακόρυφες διατομές σε διαφορετικές αποστάσεις από
την πηγή

