
 
Εργασια στο µαθηµα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 
 
Προγραµµατα που χρειαζονται: 

I. WRPLOT (http://www.weblakes.com/products/wrplot/) 
II. SCREENVIEW (http://www.weblakes.com/products/screen/) 

III. XL ή OpenOffice 
Τα προγραµµατα πρεπει να εγκατασταθουν σε ΗΥ µε λειτουργικο συστηµα 
Windows, ακολουθωντας τα βηµατα που αναφερονται στις παραπανω 
ιστοσελιδες.  
 
1. Να παραγετε το ροδογραµµα του ανεµου για την ετησια χρονοσειρα 
καθως και για καθε εποχη του ετους ξεχωριστα. Να παρουσιασετε σε 
καθε περιπτωση το ιστογραµµα της εντασης του ανεµου, για τα ακολουθα 
διαστηµατα (V≤2, 2<V≤3, 3<V≤4, 4<V≤5, 5<V≤6, V>6) [συνολικα 5 
ροδογραµµατα + 5 ιστογραµµατα]. Υπόδειξη: στο κατω αριστερο σηµειο της 
οθονης του WRPLOT υπαρχει command button οπου µπορειτε να επιλεξετε 
ηµεροµηνιες 
 

2. Να παραγετε το διαγραµµα της µηνιαιας µεταβολης της θερµοκρασιας 
και της εντασης του ανεµου. Υπόδειξη: υπολογιστε στο XL τις 12 µηνιαιες 
µεσες τιµες µε την συναρτηση AVERAGEIF 

 
3. Βιοµηχανική µονάδα εκπέµπει NO2 από καµινάδα ύψους 55m και 
διαµέτρου 2.5m. Η ταχύτητα και θερµοκρασία των καυσαερίων στο 
χείλος της καµινάδας είναι 15.67m/s και 420°C αντίστοιχα. Να 
υπολογισετε τη διασπορα για τους ακολουθους συνδυασµους δεδοµενων 
εισοδου: 

- κλάση ευστάθειας: B, D, F 
- ταχύτητα ανέµου: 1 και 5 m/s 
- χωροθέτηση: urban και rural 
- ρυθµος εκποµπης: πίνακας 1  
- θερµοκρασια αέρα: η µεση θερµοκρασια του µηνα που 

δινεται στον πίνακα 1  
Να παρουσιασετε τα αποτελεσµατα σε 4 διαγραµµατα, µε µεταβαλλοµενη 
παραµετρο την κλαση ευσταθειας. Το υψος του ανεµοµετρου να οριστει 
στα 10m και το δικτυο των αποδεκτων να εκτεινεται εως 20km απο την 
καµιναδα. Υπόδειξη: θα χρειαστουν 12 simulations (π.χ., Β-1-urban, B-1-
rural, B-5-urban, κ.ο.κ.). Να αποθηκευετε το αρχειο εξοδου µε διαφορετικο 
ονοµα και να βαλετε τις τιµες των ζευγαριων αποσταση-συγκεκντρωση στο XL.  
 

4. Να υπολογισετε τη µεση ετησια συγκεντρωση σε καθε αποδεκτη καθως 
και τις υπερβασεις των οριακων τιµων (Παράρτηµα ΧΙ της οδηγιας 
2008/50/ΕΚ) λαµβανοντας υπ’οψη τα εξης: 

a) η διευθυνση του ανεµου ειναι σταθερη καθ’ολη τη διαρκεια του 
ετους 

b) η καµιναδα βρισκεται σε αστικη περιοχη 



c) τις µισες ωρες του ετους επικρατουν συνθηκες ευσταθειας Β µε 
ταχυτητα ανεµου 1m/s και τις αλλες µισες επικρατουν συνθηκες 
ευσταθειας D µε ταχυτητα ανεµου 5m/s 

d) η συγκεντρωση υποβαθρου ειναι 5 µg/m3 
[1 πινακας]. Υπόδειξη: οι υπολογισµοι θα στηριχθουν στην επεξεργασια των 
αποτελεσµατων του θεµατος 3, δεν χρειαζονται αλλα  σιµθλατιονσ 

 
5. Αν παρατηρουνται υπερβασεις των οριακων τιµων, να προτεινετε αλλαγες 
ωστε να εναρµονιστουν οι εκποµπες µε τα ορια ποιοτητας της 
ατµοσφαιρας που οριζει η νοµοθεσια.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Καθε ερωτηµα θα πρεπει να συνοδευεται απο επεξηγηµατικο κειµενο, οχι απλη 
παραθεση εικονων και πινακων. Οι εργασίες να αποσταλλουν ηλεκτρονικα (1 
αρχειο Word) εως την ηµεροµηνία εξέτασης του µαθήµατος, µαζι µε τα αρχεία 
των αποτελεσµάτων των µοντέλων σε συµπιεσµενη µορφη (1 αρχειο zip ή rar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  



Πίνακας 1: Ρυθµός Εκποµπής Καµινάδας & Θερµοκρασια αέρα 
A.M. Ρυθµός Εκποµπής ΝO2(gr/s) Θερµοκρασια αέρα (°C) 
5523 95.22 jan 
5530 96.75 feb 
5556 97.42 mar 
5665 98.98 apr 
5643 99.94 may 
5271 94.82 jun 
5498 90.44 jul 
5156 101.93 aug 
5407 93.04 sep 
5600 103.47 oct 
5508 107.51 nov 
5476 109.07 dec 
5487 96.64 jan 
5454 97.29 feb 
5236 98.13 mar 
5152 100.30 apr 
4703 101.76 may 
4799 95.89 jun 
5442 90.44 jul 
5408 103.24 aug 
5109 94.98 sep 
5496 103.67 oct 
5302 108.03 nov 
5062 110.93 dec 
4991 95.68 annual 
5397 98.27 annual 
5034 104.32	   annual	  
4994 101.33	   annual	  
5185 106.39	   jan	  
5336 99.03	   nov	  
 


