
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΜΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΙΣΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ 

 
 

 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 
 
 
 
ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗ 
 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ 2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στ' ακρογιάλια  
η σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στον αφρό. 

“Γιώργος Σεφέρης” 
  



 

ii 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή με τίτλο “Αριθμητική προσομοίωση κυματικών 

διεργασιών σε ακτές μη σταθερής κλίσης πυθμένα και υπεράνω ίσαλων 

κυματοθραυστών”, εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. 

Αθανάσιου Δήμα. 

Εκ προοιμίου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους 

συνέβαλλαν και βοήθησαν στην πραγματοποίησή της. 

Καταρχάς στον Επιβλέποντα Καθηγητή μου, κ. Αθανάσιο Δήμα, για την 

εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, τη συνεχή καθοδήγηση και την αμέριστη 

συμπαράστασή του μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσής της διδακτορικής μου διατριβής, 

καθώς επίσης και για το ευχάριστο κλίμα που κατάφερε να δημιουργήσει κατά την 

συνεργασία μας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής κ. Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών και κ. Γεώργιο Χορς, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών για την 

ουσιαστική βοήθεια και το ενδιαφέρον τους καθ’ όλη την διάρκεια των διδακτορικών 

μου σπουδών. 

Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ηλία Μπαλαρά, Καθηγητή του Τμήματος 

Mechanical & Aerospace Engineering του Πανεπιστημίου George Washington καθώς και 

τον κ. Keegan Delaney, διδάκτορα του ίδιου Τμήματος για την πολύτιμη συμβολή και 

βοήθεια που μου προσέφεραν.  

Επίσης, θερμά ευχαριστώ τους διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεράσιμο Κολοκυθά, κ. Άγγελο Δημακόπουλο, κ. Γιώργο 

Ανωγιάτη, κ. Αλέξανδρο Ζιώγα, κ. Νικόλαο Φουρνιώτη και κ. Βασιλική Σιγγούνα, καθώς 

επίσης και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνα Γαλάνη, κ. Γεώργιο Λευθεριώτη, κ. Ιάσονα 

Χαλμούκη και κ. Παρασκευή Ασκούνη, για την φιλία τους, την βοήθειά τους και την 

ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια. 



 

iii 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, Ελένη, και τον αδερφό μου, 

Ανδρέα, για την αγάπη και την συμπαράσταση που μου προσφέρουν, αλλά κυρίως τον 

πατέρα μου Γιάννη, που αποτέλεσε το πρότυπό μου και την κινητήριο δύναμή μου για 

να γίνουν τα όνειρα μου πραγματικότητα. 

  



 

iv 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παράκτια ζώνη αποτελεί μια περιοχή ζωτικής σημασίας από οικονομικής, 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς. Από την άλλη πλευρά οι φυσικές διεργασίες 

που λαμβάνουν χώρα στη ζώνη αυτή, οδηγούν πολλές φορές στη διάβρωση της με 

αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η προστασία της. Στην παρούσα διατριβή διερευνάται 

αφενός η διάδοση και θραύση κυμάτων υπεράνω ακτών σταθερής και μεταβλητής 

κλίσης πυθμένα, και αφετέρου η ροή υπεράνω ίσαλων κυματοθραυστών μέσω 

αριθμητικής προσομοίωσης. Οι εξισώσεις που υιοθετούνται είναι οι δισδιάστατες 

φιλτραρισμένες εξισώσεις Navier-Stokes για διφασική ασυμπίεστη συνεκτική ροή. Το 

φιλτράρισμα των εξισώσεων προκύπτει λόγω χρήσης της μεθόδου προσομοίωσης 

μεγάλων δινών (LES), με αποτέλεσμα οι εξισώσεις ροής να αφορούν τις επιλυόμενες 

μεγάλες κλίμακες της ροής. Η αριθμητική επίλυση των εξισώσεων στηρίζεται στη μέθοδο 

του κλασματικού χρονοβήματος για την χρονική διακριτοποίηση, ενώ για τη χωρική στη 

χρήση πεπερασμένων διαφορών σε ένα έκκεντρο πλέγμα. Στην περιοχή των 

κυματοθραυστών οι εξισώσεις αυτές τροποποιούνται ώστε να καθίσταται ικανή η 

επίλυση και εντός του πορώδους μέσου. Για την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στον 

πυθμένα χρησιμοποιείται η Μέθοδος Εμβαπτισμένου Ορίου (Immersed Boundary 

Method), ενώ για την εξέλιξη της ελεύθερης επιφάνειας η μέθοδος level-set. Τα 

προσπίπτοντα κύματα δημιουργούνται από κυματογεννήτρια τύπου εμβόλου στο 

αριστερό όριο του πεδίου, ενώ για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανάκλασης του 

κυματισμού από το όριο εισόδου (κυματογεννήτρια) του υπολογιστικού πεδίου 

χρησιμοποιείται ζώνη απορρόφησης του κύματος. 

Η επαλήθευση της ακρίβειας της αριθμητικής μεθόδου επιτυγχάνεται μέσω 

σύγκρισης των αριθμητικών αποτελεσμάτων με πειραματικά δεδομένα για τέσσερις 

διαφορετικές περιπτώσεις. Οι δύο πρώτες αφορούν τη διάδοση και θραύση κύματος 

υπεράνω ακτών ήπιας και απότομης σταθερής κλίσης, αντίστοιχα, η τρίτη τη διάδοση μη 

θραυόμενου κυματισμού υπεράνω βυθισμένου τραπεζοειδούς αναβαθμού και η 

τελευταία τη διάδοση και θραύση κύματος υπεράνω πορώδους κυματοθραύστη 

χαμηλής στέψης. Από τις συγκρίσεις, που αφορούν αποτελέσματα για την ανύψωση της 

ελεύθερης επιφάνειας και το πεδίο ταχυτήτων, προκύπτει ότι ο αριθμητικός κώδικας 
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περιγράφει σε ικανοποιητικό βαθμό τις διάφορες διεργασίες που συμβαίνουν στην 

παράκτια ζώνη και πλησίον της στέψης των κατασκευών. 

Όσον αφορά τις ακτές, εξετάσθηκαν συνολικά έξι διαφορετικές περιπτώσεις, δύο 

από τις οποίες είναι ακτές σταθερής κλίσης, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι ακτές 

μεταβλητής κλίσης τύπου “Larson”. Τα προφίλ πυθμένα των ακτών Larson διαχωρίζονται 

σε δύο ζώνες: μια εξωτερική με σταθερή κλίση tanβ και μία εσωτερική με 

μεταβαλλόμενη κλίση. Από τα αριθμητικά αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν 

στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας, μεταβολή του ύψους κύματος 

στη ζώνη απόσβεσης και πεδία ταχυτήτων αποδεικνύεται ότι το βάθος και ύψος 

θραύσης μειώνονται καθώς η κλίση στην ακτογραμμή αυξάνεται. Επίσης, αποδεικνύεται 

ότι ο αδιάστατος συντελεστής ανάλωσης, Κ, δεν εξαρτάται από την μεταβαλλόμενη 

κλίση στην εσωτερική ζώνη άλλα σχετίζεται με την σταθερή κλίση tanβ στην εξωτερική 

ζώνη. Τέλος, η ταχύτητα στη ζώνη απόσβεσης επηρεάζεται από την μεταβαλλόμενη 

κλίση στην εσωτερική ζώνη μόνο στις περιπτώσεις που η κλίση της ακτής στην εξωτερική 

ζώνη είναι ηπιότερη. Στις περιπτώσεις που η κλίση της ακτής στην εξωτερική ζώνη είναι 

απότομη δεν παρατηρούνται ουσιώδεις διαφορές με την αλλαγή της κλίσης στην 

ακτογραμμή.  

Όσον αφορά τους ίσαλους κυματοθραύστες με πορώδες, εξετάζονται τρεις 

διαφορετικές διατάξεις και δύο διαφορετικοί κυματισμοί, με σκοπό την μελέτη της 

επίδρασης του πλάτους στέψης και της περιόδου/μήκους κύματος στα υδροδυναμικά 

φαινόμενα και στο ροϊκό πεδίο πλησίον της στέψης αυτών των κατασκευών. Από τα 

αριθμητικά αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν στιγμιότυπα της ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας, συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης, πεδία ταχυτήτων και 

στροβιλότητας και γραμμές ροές, αποδεικνύεται ότι το πλάτος στέψης δεν επηρεάζει το 

πεδίο ροής στην προσήνεμη πλευρά των κατασκευών, σε αντίθεση με την υπήνεμη, που 

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το πλάτος στέψης, 

τόσο μειώνεται η ενέργεια του μεταδιδόμενου κυματισμού, οι διακυμάνσεις της 

ελεύθερης, οι συντελεστές μετάδοσης και το μέτρο της ταχύτητας της ροής. Επίσης, 

αποδεικνύεται ότι για το ίδιο πλάτος στέψης, όσο μειώνεται το μήκος/περίοδος 

κύματος, τόσο αυξάνεται η μέγιστη τιμή του ύψους κύματος και οι τιμές των ταχυτήτων 

στην προσήνεμη πλευρά των κατασκευών. Το αντίθετο συμβαίνει στην υπήνεμη πλευρά 
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στην οποία το ύψος κύματος και το μέτρο των ταχυτήτων αυξάνεται όσο μεγαλύτερο 

είναι το μήκος/περίοδος του κύματος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παράκτια ζώνη αποτελεί μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, αφού 

παρέχει ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου, της 

ναυτιλίας και του τουρισμού. Τα θαλάσσια κύματα στην παράκτια ζώνη βρίσκονται σε 

διαρκή αλληλεπίδραση με τον πυθμένα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας σειράς 

σημαντικών διεργασιών, όπως η θραύση των κυμάτων και η δημιουργία κυματογενών 

ρευμάτων. Όλες αυτές οι διεργασίες οδηγούν πολλές φορές σε ανεπιθύμητες μεταβολές 

της μορφολογίας του πυθμένα εντός της ζώνης αυτής. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η ζώνη 

αυτή χρήζει μεθόδων προστασίας. Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι προστασίας της 

ακτογραμμής, μια από τις οποίες είναι οι κυματοθραύστες χαμηλής στέψης, οι οποίοι 

αποτελούν μια ήπια παρέμβαση για το φυσικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η χρήση 

ήπιων ως προς το περιβάλλον μεθόδων έχει μεγάλη απήχηση λόγω της ηπιότερης 

παρέμβασης, της αισθητικής υπεροχής και του χαμηλότερου κόστους. 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία αποτελείται από 7 

κεφάλαια, είναι αφενός η μελέτη των διεργασιών που συμβαίνουν στην παράκτια ζώνη 

σε ακτές με ρεαλιστικά προφίλ, και αφετέρου η διερεύνηση της επίδρασης των 

γεωμετρικών και κυματικών χαρακτηριστικών στη ροή γύρω από ίσαλους 

κυματοθραύστες με πορώδες. 

Αρχικά (δεύτερο Κεφάλαιο), παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον 

αφορά την διερεύνηση της ροής σε ακτές σταθερής και μεταβλητής κλίσης και της ροής 

πλησίον/εντός πορώδων κυματοθραυστών χαμηλής στέψης, καθώς επίσης και η 

συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Ακολουθεί (τρίτο Κεφάλαιο), η μαθηματική θεώρηση του προβλήματος, μέσω 

παράθεσης των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τη ροή, την προσομοίωση της 

τύρβης και την εξέλιξη της ελεύθερης επιφάνειας. 

Το επόμενο Κεφάλαιο περιλαμβάνει την αριθμητική προσομοίωση της ροής, 

δηλαδή την χρονική και χωρική διακριτοποίηση των εξισώσεων, τις οριακές συνθήκες 

που χρησιμοποιήθηκαν, την περιγραφή της Μεθόδου Εμβαπτισμένου Ορίου για την 

επιβολή της συνθήκης μη-ολίσθησης στα στερεά όρια και αποτελέσματα που αφορούν 

την απόδοση της παραλληλοποίησης του αριθμητικού κώδικα. 
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Στο πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται η επαλήθευση του αριθμητικού κώδικα με 

πειραματικά δεδομένα, ενώ στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την αριθμητική επίλυση της ροής σε ακτές σταθερής και μεταβλητής 

κλίσης και πλησίον ίσαλων πορώδων κυματοθραυστών. 

Τέλος, στο έβδομο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την προσεκτική παρατήρηση των αποτελεσμάτων. 

Equation Chapter (Next) Section 1 
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2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παράκτια ζώνη είναι η επιφάνεια επί της οποίας συναντούνται και 

αλληλεπιδρούν η ξηρά με τη θάλασσα. Τα όρια της ζώνης αυτής διαφέρουν από κράτος 

σε κράτος. Το θαλάσσιο τμήμα της ζώνης αυτής περιλαμβάνει την βαθύτερη ζώνη πριν 

από τη θραύση, τη ζώνη θραύσης και τη ζώνη απόσβεσης. Το χερσαίο όριο της 

παράκτιας ζώνης είναι ιδιαίτερα ασαφές, καθώς οι ωκεανοί μπορεί να επηρεάσουν το 

κλίμα σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα. Ιστορικά η παράκτια ζώνη έχει συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών, καθώς η χρήση των θαλάσσιων οδών στις 

μεταφορές, το εμπόριο και την αλιεία οδήγησε στην εγκατάσταση του 60% περίπου του 

παγκόσμιου πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές του πλανήτη. Σήμερα, περισσότερο 

από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει και δραστηριοποιείται σε απόσταση 60 χλμ. 

από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα η παράκτια ζώνη να δέχεται παγκοσμίως έντονη 

αναπτυξιακή πίεση. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίων (από το 

σύνολο των 680 εκατομμυρίων) ζουν εντός 50 χλμ. από τη θάλασσα και αλλά 200 

εκατομμύρια επισκέπτονται τις περιοχές αυτές για τουρισμό. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η 

ζώνη αυτή είναι μια περιοχή ζωτικής σημασίας από οικονομικής, πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής σκοπιάς. 

Η θραύση του κύματος είναι μια φυσική και σημαντική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα στην παράκτια ζώνη. Καθώς τα κύματα προσεγγίζουν την ακτογραμμή, 

επηρεάζονται από τον πυθμένα της θάλασσας, η κορυφογραμμή τους αποκτά έντονη 

κλίση και τελικά θραύονται. Οι βασικές κατηγορίες θραύσης είναι τρεις: η θραύση 

εκχείλισης (spilling), εκτίναξης (plunging) και εφόρμησης (surging). Η ταξινόμηση τους 

γίνεται με βάση τον αριθμό Irribaren, ο οποίος εξαρτάται από την κλίση του πυθμένα και 

την κυρτότητα του κύματος. Πρακτικά, η θραύση εκχείλισης απαντάται σε πυθμένες 

ήπιας κλίσης, η θραύση εκτίναξης σε μέτριας και απότομης κλίσης, ενώ η θραύση 

εφόρμησης σε περιπτώσεις πολύ απότομων κλίσεων. Η περιοχή από τη γραμμή θραύσης 

του κύματος μέχρι την ακτογραμμή καλείται ζώνη απόσβεσης (surf zone), οπού 

αποσβένεται η ενέργεια του θραυόμενου κύματος. Η ζώνη απόσβεσης είναι μια περιοχή 
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μεγάλης πολυπλοκότητας, καθώς χαρακτηρίζεται από δίνες, κύματα χαμηλών 

συχνοτήτων και ρεύματα (Battjes, 1988). Η μεταβολή του πεδίου της πίεσης λόγω της 

κυματογενούς ανύψωσης και της μείωσης του ύψους κύματος, καθώς και η μεταβολή 

της παροχής της ορμής λόγω της κυματικής θραύσης και απόσβεσης οδηγούν στη 

δημιουργία διατμητικής τάσης στη ζώνη απόσβεσης, η οποία είναι η αιτία δημιουργίας 

του λεγόμενου υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος (undertow). Η κατεύθυνση του 

ρεύματος κοντά στον πυθμένα είναι προς τα βαθιά, ενώ κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια 

είναι προς την ακτή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η συνολική παροχή ρευστού, 

κατά την εγκάρσια στην ακτογραμμή διεύθυνση είναι μηδενική (στην περίπτωση 

διάδοσης κάθετων στην ακτογραμμή κυμάτων πάνω από ομοιόμορφο πυθμένα). Όλες 

αυτές οι διεργασίες πολλές φορές έχουν αρνητικό αντίκτυπο, αφού οδηγούν στη 

διάβρωση των ακτών, θέτοντας σε κίνδυνο παράκτιες κατασκευές και δραστηριότητες. 

Η προστασία επομένως της ακτής καθίσταται κρίσιμη και επιτακτική. Υπάρχουν 

πολλοί μέθοδοι προστασίας της ακτογραμμής, μια από τις οποίες είναι οι 

κυματοθραύστες χαμηλής στέψης. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των κατασκευών είναι 

ότι αποτελούν μια αισθητικά ήπια παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και είναι 

χαμηλότερου κόστους σε σχέση με άλλες έξαλες κατασκευές. Καθώς τα κύματα 

προσεγγίζουν και μεταδίδονται πάνω από τις κατασκευές αυτές, σημαντικά 

υδροδυναμικά φαινόμενα και διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στην εγγύτερη περιοχή 

τους. Στην προσήνεμη πλευρά τους τα σημαντικότερα είναι η θραύση και η ανάκλαση, 

ενώ στην υπήνεμη η υπερπήδηση και η διάδοση. 

Στην παρούσα διατριβή μελετούνται αριθμητικά: 

Α) Η διάδοση και θραύση κυμάτων υπεράνω ακτών σταθερής και μεταβλητής 

κλίσης. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται η επίδραση του προφίλ της ακτής στην 

κυματική απόσβεση και στο πεδίο ροής. 

Β) Η ροή υπεράνω διαφορετικών διατάξεων κυματοθραυστών με πορώδες και 

ύψος στέψης ίσο με το ύψος της αδιατάρακτης στάθμης του νερού και κάτω από τη 

επίδραση διαφορετικών εισερχόμενων κυματισμών. Με αυτό τον τρόπο καταδεικνύεται 

η επίδραση του πλάτους στέψης και των κυματικών χαρακτηριστικών στα υδροδυναμικά 

φαινόμενα και στο ροϊκό πεδίο πλησίον της στέψης των κατασκευών αυτών. 
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2.2. ΑΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν διερευνήσει τις φυσικές διεργασίες 

που σχετίζονται με τη θραύση των κυμάτων υπεράνω ακτών σταθερής κλίσης, τόσο 

πειραματικά όσο και αριθμητικά (Εικόνα 2.1). 

 

Εικόνα 2.1 Θραύση κύματος 
(Πηγή:http://dailynews.openwaterswimming.com/2015/12/swimming-
over-power-of-ocean.html) 

Το 1940, ο Bagnold ήταν ο πρώτος που διεξήγαγε πειράματα και παρατήρησε το 

υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα. Ανεμόμετρα θερμού φίλμ (hotfilm) και ταχύμετρα (Laser 

Doppler Velocimeters - LDV) χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές (Stive, 1980, 

Stive & Wind, 1982, Mizuguchi, 1986 και Ting & Kirby, 1994, 1995, 1996) για 

πειραματικές μετρήσεις ταχυτήτων και της έντασης της τύρβης κάτω από την επίδραση 

θραυόμενων περιοδικών κυμάτων. Ο Stive (1980) έκανε πειράματα σε μια ακτή 

σταθερής κλίσης 1/40, μέτρησε ταχύτητα και πεδίο πίεσης στη ζώνη απόσβεσης και 

έβγαλε συμπεράσματα σχετικά με την παροχή ορμής και ενέργειας κατά τη θραύση των 

κυματισμών. Οι Stive & Wind (1982) μελέτησαν την μεταβολή της τάσης ακτινοβολίας 

και της μέσης στάθμης του νερού κατά τη ρήχωση και θραύση περιοδικών κυμάτων σε 

μια ήπιας κλίσης εργαστηριακή παραλία. Ακολούθως συνέκριναν τα πειραματικά 
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αποτελέσματα με τα αποτελέσματα γραμμικών και μη γραμμικών θεωριών και 

κατέληξαν ότι οι μη γραμμικές θεωρίες περιέγραφαν καλύτερα τα πειράματα. Το 1986, ο 

Mizuguchi μελέτησε πειραματικά τα κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά κατά τη 

θραύση εκτίναξης σε ακτή σταθερής κλίσης.  

Πειράματα διεξήχθησαν σε μια ακτή σταθερής κλίσης 1/35 από τους Ting & Kirby 

(1994, 1995, 1996) για να μελετήσουν το πεδίο ταχυτήτων, την δημιουργία του 

κυματογενούς ρεύματος και την κατανομή της τύρβης στη ζώνη απόσβεσης. Οι Hansen & 

Svendsen (1984) έκαναν πειράματα μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας ένα μετρητή 

(micro propeller) ρευμάτων διπλής κατεύθυνσης για την μέτρηση της ταχυτήτων των 

σωματιδίων σε μια κεκλιμένη ακτή με σκοπό να παρατηρήσουν τους μηχανισμούς 

σχετικά με το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα. Επιπρόσθετα, πειράματα μικρής και 

μεγάλης κλίμακας για την παρατήρηση του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος 

πραγματοποιήθηκαν από τους Nadaoka et al. (1982), Kajima et al. (1983), Okayasu et al. 

(1988), Cox et al. (1994) και Kraus & Smith (1994).  

Πιο πρόσφατα, καταγραφές στιγμιαίων κατανομών ταχυτήτων και τυρβωδών 

ταχυτήτων με τη χρήση του ταχύμετρου (Particle Image Velocimetry - PIV) έγιναν από 

τους Lin & Rockwell (1994, 1995) και Chang & Liu (1997). Συγκεκριμένα, οι Lin & Rockwell 

(1994, 1995) διερεύνησαν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός πλήρως ανεπτυγμένου 

θραυόμενου κυματισμού, μέσω πειραμάτων με ένα σαρωτή λέιζερ PIV μεγάλης 

ανάλυσης εικόνας. Κατέληξαν ότι η θραύση προέρχεται από μια απότομη κοιλία της 

ελεύθερης επιφάνειας και ένα στρώμα στροβίλων δημιουργείται στην περιοχή. Η 

περιοχή μεταξύ του στρώματος στροβίλων και της ελεύθερης επιφάνειας είναι 

τυρβώδης. Βαθιά κύματα που θραύονται με θραύση εκχείλισης μελετήθηκαν από τους 

Chang & Liu (1997) μέσω της μεθόδου PIV. Επαναλαμβάνοντας τις αρχικές και οριακές 

συνθήκες, έλαβαν το πεδίο ταχυτήτων και την ένταση της τύρβης. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η μέγιστη ταχύτητα των σωματιδίων είναι κοντά στην ταχύτητα φάσης 

τους στο σημείο θραύσης και το λιγότερο 25% μεγαλύτερη από την ταχύτητα φάσης τους 

κατά τη θραύση. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων έδωσε τη 

δυνατότητα στους ερευνητές και μηχανικούς να αντιμετωπίσουν αριθμητικά πολύπλοκα 

φαινόμενα της ελεύθερης επιφάνειας, όπως η θραύση των κυματισμών. Τα περισσότερα 
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από τα υπάρχοντα αριθμητικά μοντέλα για τη θραύση των κυμάτων βασίζονται σε 

ολοκληρωμένες ως προς το βάθος εξισώσεις , όπως οι εξισώσεις ρηχού ύδατος (Berkhoff, 

1972) και οι εξισώσεις Boussinesq (Peregrine, 1967). Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των 

μοντέλων είναι το μειωμένο υπολογιστικό κόστος, καθώς είναι δυνατή η προσομοίωση 

τρισδιάστατων ροών μέσω επίλυσης δυσδιάστατων εξισώσεων. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για προσομοιώσεις ρεαλιστικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Από την 

άλλη πλευρά όμως, τα μοντέλα αυτά δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια μερικούς 

ροϊκούς μηχανισμούς κατά το βάθος, όπως η κατανομή των κυματογενών ρευμάτων και 

η τύρβη. Κάποιες μετατροπές στα μοντέλα αυτά τα καθιστούν ικανά για την πρόβλεψη 

της θραύσης του κύματος και της ανάλωσης της ενέργειας του. Η διαδικασία της 

θραύσης παραμετροποιείται μέσω της προσθήκης ενός όρου απόσβεσης στις 

ολοκληρωμένες ως προς το βάθος εξισώσεις της ορμής (Karambas & Koutitas, 1992, 

Nwogu, 1993, Schaffer et al., 1993, Madsen et al., 1997, Dingemans, 1997, Athanassoulis 

& Bellibassakis, 1999, Veeramony & Svendsen, 2000, Sorensen et al., 1998, 2004, Briganti 

et al., 2004, Lan et al., 2012).  

Υπάρχουν και άλλα μοντέλα που δεν βασίζονται στην επίλυση των ολοκληρωμένων 

ως προς το βάθος εξισώσεων αλλά στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Navier-

Stokes. Η τύρβη προσομοιώνεται καλά με αυτά τα μοντέλα καθώς οι εξισώσεις Navier-

Stokes περιγράφουν λεπτομερώς την κίνηση ενός ασυμπίεστου ρευστού στις δύο και 

τρεις διευθύνσεις. Το μεγάλο μειονέκτημα αυτών των μοντέλων είναι το μεγάλο 

υπολογιστικό κόστος, το οποίο προκύπτει από την λεπτή διακριτοποίηση των εξισώσεων 

και το μεγάλο αριθμό χρονοβημάτων που απαιτείται για την προσομοίωση των 

κλιμάκων Kolmogorov της τύρβης. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος 

είναι η χρήση των Reynolds Averaged Navier Stokes equations (RANS) (Bernard & 

Wallace, 2002), οι οποίες αναφέρονται στις μέσες τιμές των μεταβλητών. Η 

χρησιμοποίηση βέβαια αυτών των εξισώσεων προϋποθέτει και τη χρήση ενός μοντέλου 

κλεισίματος της τύρβης. Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, που 

προκύπτει από την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes, είναι η εφαρμογή 

της μεθόδου Μεγάλων Δινών (Large Eddy Simulation - LES) (Lesieur & Metais, 1996) για 

την προσομοίωση τυρβωδών ροών. Στη μέθοδο αυτή διακριτοποιούνται και επιλύονται 

μόνο οι μεγάλες διακυμάνσεις, που καλούνται και επιλυόμενες κλίμακες της ροής ενώ οι 
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μικρές κλίμακες ή χωρικές διακυμάνσεις υποκλίμακας- όπως καλούνται-

μοντελοποιούνται εμμέσως μέσω των διατμητικών τάσεων υποκλίμακας. 

Στην περίπτωση που εξετάζονται ροές με ελεύθερη επιφάνεια, οι παραπάνω δύο 

μέθοδοι πρέπει να συνδυάζονται με μία μέθοδο για την ανίχνευση της ελεύθερης 

επιφάνειας. Πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τις εξισώσεις RANS και την μέθοδο 

Volume of Fluid (VOF) για την προσομοίωση ροής υπό την επίδραση κυματισμών που 

θραύονται με θραύση εκχείλισης (Lin & Liu, 1998, Bradford, 2000, Torres et al., 2007). 

Ανεξαρτήτως του μοντέλου τύρβης που χρησιμοποιήθηκε, τα αποτελέσματα αυτών των 

εφαρμογών υποεκτιμούσαν το ύψος κύματος κατά τη θραύση εκχείλισης και 

υπερεκτιμούσαν το ρυθμό ανάλωσης ενέργειας, συγκριτικά με πειραματικά δεδομένα.  

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος LES έχει γίνει πολύ δημοφιλής καθώς 

επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη θραύση των κυμάτων. Αν και η 

τύρβη είναι εν γένει ένα τρισδιάστατο φαινόμενο, σε κάποιες εργασίες έχει επιχειρηθεί 

η προσομοίωση δυσδιάστατης ροής με τη μέθοδο LES (Hieu et al., 2004, Zhao et al., 

2004, Lubin et al., 2006). Τρισδιάστατες αριθμητικές προσομοιώσεις της θραύσης και της 

ανάλωσης ενέργειας κυματισμών (που θραύονται με θραύση εκχείλισης και εκτίναξης) 

που διαδίδονται υπεράνω ακτών σταθερής κλίσης με τη χρήση της μεθόδου LES έχουν 

γίνει από πολλούς ερευνητές. Οι Christensen & Deigaard (2001) χρησιμοποίησαν ένα 

τρισδιάστατο LES μοντέλο σε συνδυασμό με ένα μοντέλο Smagorinsky για τις 

υποπλεγματικές τάσεις και τη μέθοδο Marker and Cell (MAC) (Harlow & Welch, 1965) για 

την προσομοίωση της ελεύθερης επιφάνειας για την περίπτωση ενός κυματισμού που 

θραύεται με θραύση εκχείλισης και ενός που θραύεται με θραύση εκτίναξης. Κατέληξαν 

ότι και στις δύο περιπτώσεις τρισδιάστατες λοξές δίνες σχηματίζονται πίσω από τον 

δυσδιάστατο επιφανειακό στρόβιλο θραύσης, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις 

φθάνουν μέχρι τον πυθμένα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κυματισμού που 

θραύεται με θραύση εκχείλισης, κάτω από τον επιφανειακό στρόβιλο θραύσης, 

παρατηρείται ένα οριακό στρώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των 

τυρβωδών δινών. Ακόμα, οι Watanabe et al. (2005) έφτασαν στα ίδια συμπεράσματα 

χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνικές με τους Christensen & Deigaard (2001). Το 2006, ο 

Christensen μελέτησε τα χαρακτηριστικά της θραύσης, της έντασης της τύρβης και του 

υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους για την 
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προσομοίωση των υποπλεγματικών διατμητικών τάσεων. Η πρώτη ήταν το κλασσικό 

μοντέλο Smagorinsky και η δεύτερη το μοντέλο υποπλεγματικής κινητικής ενέργειας 

(kinetic energy SGS) και συνέκρινε τα αποτελέσματα του με τα πειράματα των Ting & 

Kirby (1994, 1996). Εξαιτίας της χρήσης ενός πιο αδρού πλέγματος για τη διακριτοποίηση 

των εξισώσεων, το ύψος θραύσης, η ανάλωση της κυματικής ενέργειας και η ένταση της 

τύρβης υπερεκτιμούνταν σε σχέση με τα πειράματα. Οι προβλέψεις για το υποβρύχιο 

κυματογενές ρεύμα ήταν καλύτερες στην περίπτωση ενός κυματισμού που θραύεται με 

θραύση εκχείλισης σε σχέση με την περίπτωση κυματισμού που θραύεται με θραύση 

εκτίναξης. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα έχει γίνει εκτενής 

έρευνα και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες (Σχήμα 2.1). Το 1984, ο Svendsen 

ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο προέρχεται από την απλοποιημένη μέση ως 

προς το χρόνο εξίσωση τη μεταβολής της ορμής, για τον υπολογισμό της κατακόρυφης 

κατανομής του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος και ακολούθως συνέκρινε τα 

αποτελέσματά του με πειραματικά δεδομένα από τους Stive & Wind (1982). Οι Svendsen 

& Hansen (1988) διερεύνησαν θεωρητικά την επίδραση του οριακού στρώματος του 

πυθμένα και συγκεκριμένα την επίδραση του ασθενούς ρεύματος προς την ακτογραμμή 

(streaming) στη διαμόρφωση της κατανομής του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με τα πειράματα τους 

(Hansen & Svendsen, 1984). Οι Cox & Kobayashi (1997) περιέγραψαν ένα κινηματικό 

μοντέλο για το προφίλ του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος, το οποίο εξαρτάται από 

την μέση ταχύτητα, την διατμητική τάση στον πυθμένα και το πάχος του οριακού 

στρώματος. Οι Rattanapitikon & Shibiyama (2000) ανέπτυξαν ένα απλό θεωρητικό 

μοντέλο για το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα, το οποίο εξήγαγαν από ένα μοντέλο 

τυρβώδους ιξώδους. Το μοντέλο αυτό βαθμονομήθηκε μετά από πολλές συγκρίσεις με 

δεδομένα από πειράματα μικρής και μεγάλης κλίμακας (Hansen & Svendsen, 1984, 

Nadaoka et al., 1982, Kajima et al., 1983, Okayasu et al., 1988, Cox et al., 1994, Kraus & 

Smith, 1994), τα οποία έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Τέλος, οι Tajima & Madsen 

(2006) δημιούργησαν ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο συντίθεται από τον υπολογισμό 

της κυματικής κίνησης, του επιφανειακού στροβίλου και των κυματογενών ρευμάτων. 
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Σχήμα 2.1 Υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι έχει γίνει εκτενής έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα στην ζώνη απόσβεσης στην περίπτωση διάδοσης και θραύσης 

κυμάτων υπεράνω ακτών σταθερών κλίσεων, ήπιων και απότομων. Από την άλλη 

πλευρά όμως, οι παραλίες που συναντώνται στη φύση παρουσιάζουν ένα κοίλο σχήμα 

με μεταβαλλόμενη κλίση. Αυτές οι περιπτώσεις ακτών έχουν μελετηθεί κυρίως στα 

πλαίσια μοντέλων ακτών με προφίλ ισορροπίας και της εξέλιξης τους (Bruun, 1954, 

Dean, 1977, Larson, 1988, Dean, 1991, Zheng & Dean, 1997, Jara et al., 2015), και όχι στο 

πλαίσιο διερεύνησης του ροϊκού πεδίου και των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών της 

ροής. Το 1988, ο Larson πρότεινε το ακόλουθο προφίλ ακτής ισορροπίας: 

3 2

tan

d d
W

s A

 
   

 
  (2.1) 

όπου W είναι η οριζόντια απόσταση από την ακτογραμμή (Σχήμα 2.2), d το βάθος του 

νερού, tana η κλίση της ακτής στην ακτογραμμή και A είναι η λεγόμενη παράμετρος 

κλίμακας ιζήματος. Το συγκεκριμένο προφίλ ισορροπίας, που χρησιμοποιήθηκε και στην 

παρούσα εργασία, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν παρουσιάζει κατακόρυφη κλίση 

πυθμένα στην ακτογραμμή όπως το κλασσικό προφίλ d = AW2/3 το οποίο προτάθηκε από 

τους Bruun (1954) και Dean (1977). 
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Σχήμα 2.2 Σκαρίφημα του υπολογιστικού πεδίου και ορισμοί παραμέτρων για την 
αριθμητική προσομοίωση της θραύσης του κύματος υπεράνω ακτής με 
σταθερή ή μεταβλητή κλίση 

Οι Inman et al. (1993) και οι Larson et al. (1999) προσέγγισαν το προφίλ της ακτής 

χωρίζοντας το σε δύο ζώνες: μια εξωτερική ζώνη ανάντη της γραμμής θραύσης και μια 

εσωτερική ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τη γραμμή θραύσης και τη ζώνη απόσβεσης. Μια 

παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται και στην παρούσα διατριβή, όπου ένα προφίλ ακτής 

σταθερής κλίσης περιγράφει την εξωτερική ζώνη, ενώ ένα προφίλ που περιγράφεται από 

την Εξ. (2.1) περιγράφει την εσωτερική ζώνη. Όμως, στην παρούσα εργασία, το βάθος 

του νερού που διαχωρίζει τις δύο περιοχές θεωρείται ίσο με dL  2db, όπου db είναι το 

βάθος θραύσης. Πιο συγκεκριμένα, το ακόλουθο προφίλ ακτής (Σχήμα 2.2) 

χρησιμοποιείται: 

3 2

3 2

tan

tan tan

L

L L L
L

d d
d d

a A
W

d d d d
d d

a A 

  
   
 


     

 

  (2.2) 

και η τιμή της παραμέτρου Α επιλέχθηκε σύμφωνα με την εξίσωση: 
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3/2

1 2 1 1 1

3 tan tan
L

A sd 

 
  

 
  (2.3) 

έτσι ώστε η κλίση της ακτής να είναι συνεχής για d = dL. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί η επίδραση της 

μεταβαλλόμενης κλίσης στην εσωτερική ζώνη του προφίλ της ακτής στην απόσβεση του 

ύψους κύματος και στο πεδίο ταχυτήτων στη ζώνη απόσβεσης. Εξετάσθηκαν δύο τιμές 

της κλίσης της ακτής στην εξωτερική ζώνη: μια απότομη με κλίση tanβ = 1/15 και μια 

ηπιότερη με κλίση tanβ = 1/35. Συνολικά έξι διαφορετικές περιπτώσεις θεωρήθηκαν. 

Δύο από τις περιπτώσεις ήταν ακτές σταθερής κλίσης, δηλαδή η κλίση στην εσωτερική 

ζώνη ήταν σταθερή και ίση με την κλίση στην εξωτερική ζώνη και συγκεκριμένα ίση με 

tanβ = 1/35 (περίπτωση 1) και tanβ = 1/15 (περίπτωση 4). Τα προφίλ των υπόλοιπων 

τεσσάρων περιπτώσεων ακολουθούν την Εξ (2.2) και θα καλούνται τύπου “Larson” από 

εδώ και στο εξής. Τα ήπιας κλίσης προφίλ τύπου “Larson” συνδυάζουν tanβ = 1/35 με 

tana = 1/28 (περίπτωση 2) και tana = 1/21 (περίπτωση 3), ενώ τα απότομης κλίσης 

προφίλ τύπου “Larson” συνδυάζουν tanβ = 1/15 με tana = 1/12 (περίπτωση 5) και tana = 

1/9 (περίπτωση 6). 

2.3. ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΕΨΗΣ 

Οι κυματοθραύστες χαμηλής στέψης (Εικόνα 2.2) αποτελούν μια αποτελεσματική 

και ήπια μορφή παράκτιας προστασίας. Οι κατασκευές αυτές στοχεύουν στην μείωση 

της ενέργειας του μεταδιδόμενου κύματος μέσω της ανάκλασης και στην ανάλωση της 

κυματικής ενέργειας του εισερχόμενου κύματος μέσω της θραύσης. Όταν οι κατασκευές 

αυτές είναι και πορώδεις, επιπρόσθετη κυματική ενέργεια αναλώνεται λόγω της τριβής 

που αντιβαίνει στη ροή καθώς διέρχεται μέσα στο πορώδες μέσο. Το βασικό τους 

πλεονέκτημα είναι ότι ταυτόχρονα με την προστασία που παρέχουν δεν επηρεάζουν την 

αισθητική της θάλασσας. Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει τα υδροδυναμικά 

φαινόμενα της ροής στην εγγύς των κατασκευών αυτών περιοχή, καθώς και την 

επίδραση των γεωμετρικών και κυματικών χαρακτηριστικών στο ροϊκό πεδίο. Όμως, οι 

περισσότερες από τις κατασκευές που έχουν εξετασθεί είναι ύφαλες ή έξαλες, ενώ η 
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περίπτωση που η στέψη τους βρίσκεται ακριβώς στην στάθμη ηρεμίας του νερού χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Εικόνα 2.2 Κυματοθραύστες χαμηλής στέψης (Spyropoulos & Andrianis, 2006) 

Οι Losada et al. (1996) εξέτασαν την επίδραση της γωνίας διάδοσης ενός μη 

θραυόμενου κύματος σε έναν διαπερατό κυματοθραύστη, τοποθετημένο σε κεκλιμένο 

πυθμένα, καθώς επίσης και την επίδραση της γεωμετρίας του κυματοθραύστη και του 

πορώδους, στα κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της ροής στην εγγύς του 

κυματοθραύστη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα μελέτησαν την επίδραση των παραπάνω 

παραμέτρων στην ανάκλαση, μετάδοση και ανάλωση της ενέργειας του κύματος, 

επιλύοντας εξισώσεις για ιδεατή ροή. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η γωνία 

διάδοσης του κύματος επιδρά περισσότερο στην ανάκλαση του κύματος, ενώ στην 

μετάδοση η επιρροή είναι μικρή. Όσον αφορά τη γεωμετρία της κατασκευής, το 

σημαντικότερο στοιχείο που επηρεάζει την ανάκλαση και τη μετάδοση του κύματος είναι 

το πλάτος στέψης και όχι η κλίση του πυθμένα (πάνω στον οποίο είχε τοποθετηθεί ο 

κυματοθραύστης). Αναφέρουν ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αλλάζει στην 

περίπτωση θραυόμενων κυματισμών. Τέλος, το πορώδες επηρεάζει περισσότερο την 

κυματική μετάδοση. 

Οι Losada et al. (1997) διεξήγαν πειράματα σε έναν κανάλι για να μελετήσουν τις 

διαφορές μεταξύ της αρμονικής εξέλιξης μονοχρωματικών κυμάτων καθώς διαδίδονται 
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υπεράνω διαπερατού και μη διαπερατού βυθισμένου εμποδίου. Από τα αποτελέσματα, 

προσδιόρισαν τα κριτήρια (γεωμετρία, κυματικά χαρακτηριστικά και διαπερατότητα 

υλικού) που σχετίζονται με την πιθανή δημιουργία αρμονικών στην περίπτωση 

διαπερατών κατασκευών. Κατέληξαν ότι στην περίπτωση του διαπερατού εμποδίου, η 

ανάκλαση του κύματος μειώνεται σε σχέση με την περίπτωση του αδιαπέρατου, χωρίς 

όμως η τιμή του πορώδους να επηρεάζει τη διαδικασία της ανάκλασης. Εν αντιθέσει, 

στην περίπτωση της μετάδοσης του κύματος αποδείχθηκε ότι η τιμή του πορώδους είναι 

σημαντική. Επιπρόσθετα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αποσύνθεση της 

κυματομορφής σχετίζεται με το ύψος στέψης της κατασκευής και ότι η ανάλωση της 

κυματικής ενέργειας εξαρτάται κυρίως από την διαπερατότητα της κατασκευής απουσία 

θραύσης. Τέλος, τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των 

Losada et al. (1996) σχετικά με τη μέγιστη ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων (root 

mean square - r.m.s) του ύψους κύματος και βρέθηκαν σε καλή συμφωνία τόσο στην 

περίπτωση του αδιαπέρατου όσο και στην περίπτωση του διαπερατού εμποδίου, όταν η 

μεταφορά ενέργειας στις δευτερεύουσες συχνότητες είναι μικρή. 

Η επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός διαπερατού κυματοθραύστη 

στην κυματική διάδοση μελετήθηκε από τους Mitzutani et al. (1998). Χρησιμοποιώντας 

τις τροποποιημένες εξισώσεις Navier-Stokes για την επίλυση της ροής μέσα στο πορώδες 

μέσο, κατέληξαν ότι μια αύξηση στο πλάτος στέψης και στο ύψος στέψης του 

κυματοθραύστη οδηγεί σε μικρότερο μεταδιδόμενο κύμα στην υπήνεμη πλευρά της 

κατασκευής. Επίσης, όσο μεγαλύτερο είναι το πορώδες τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

ενέργεια που μεταδίδεται κατάντη της κατασκευής, ενώ η ενέργεια που ανακλάται είναι 

μικρότερη. 

Οι εξισώσεις Navier-Stokes επιλύθηκαν αριθμητικά από τους Huang et al. (2003) με 

σκοπό την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός μονοχρωματικού κύματος και 

ενός βυθισμένου διαπερατού κυματοθραύστη. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση 

του ύψους κύματος, των διαστάσεων του κυματοθραύστη και του πορώδους στα 

κυματικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα διερευνήθηκε το πεδίο ροής στην περιοχή του 

κυματοθραύστη, η δημιουργία στροβιλότητας και η οπισθέλκουσα δύναμη που ασκείται 

στην κατασκευή. Κατέληξαν ότι αν το πλάτος στέψης του κυματοθραύστη είναι μικρό 

συγκρινόμενο με το μήκος κύματος, τότε η διαπερατότητα του κυματοθραύστη δεν 
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παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στον κυματικό μετασχηματισμό. Για διαπερατούς 

κυματοθραύστες με μεγάλο πλάτος στέψης, μια αύξηση του πορώδους από 0.4 σε 0.52 

οδηγεί στη μείωση του συντελεστή μετάδοσης. Όμως, αν το πορώδες αυξηθεί περαιτέρω 

ο συντελεστής μετάδοσης αυξάνεται. 

Οι Ting et al. (2004) μελέτησαν την επιρροή του πορώδους στις διαδικασίες της 

ανάκλασης, μετάδοσης και ανάλωσης της ενέργειας στην περίπτωση βυθισμένων 

κυματοθραυστών κάτω από τη δράση διαφόρων μη-θραυόμενων κυματικών συνθηκών. 

Σε γενικές γραμμές αποδείχθηκε ότι καθώς το πορώδες αυξάνεται, το ύψος των 

ανακλώμενων κυμάτων μειώνεται, ενώ το ύψος των μεταδιδόμενων κυμάτων αυξάνεται. 

Επίσης, καταδείχθηκε ότι καθώς το πορώδες μειώνεται, η επίδραση του πλάτους στέψης 

δεν παίζει κανένα σημαντικό ρόλο στην ανάκλαση. Από την άλλη πλευρά όμως, καθώς το 

πορώδες μειώνεται το ποσοστό βύθισης παίζει καθοριστικό ρόλο στην τιμή του 

συντελεστή ανάκλασης. Όσον αφορά την διαδικασία μετάδοσης, τόσο το πλάτος στέψης 

όσο και το ποσοστό βύθισης, παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς το πορώδες της 

κατασκευής γίνεται μικρό. Τέλος, συμπέραναν ότι η απώλεια ενέργειας λόγω του 

πορώδους είναι σημαντική καθώς το ποσοστό βύθισης μειώνεται. 

Οι Garcia et al. (2004) προσομοίωσαν επιτυχώς τα υδροδυναμικά φαινόμενα και 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εξαιτίας της αλληλεπίδρασης κυμάτων και 

κυματοθραύστη χαμηλής στέψης, στην εγγύς του κυματοθραύστη περιοχή. Η 

συγκεκριμένη προσομοίωση βασίστηκε στην επίλυση του αριθμητικού μοντέλου Cornell 

Breaking waves and Structures (COBRAS), το οποίο επιλύει τις εξισώσεις RANS 

ολοκληρωμένες ως προς έναν χαρακτηριστικό όγκο ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την 

διάμετρο του κόκκου του υλικού κατασκευής και μικρότερος από τη χαρακτηριστική 

κλίμακα μήκους της ροής. Πραγματοποίησαν ακόμα πειράματα για την επαλήθευση του 

αριθμητικού μοντέλου. Συμπερασματικά προέκυψε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο 

περιέγραφε ικανοποιητικά την κίνηση της ελεύθερης επιφάνειας, το πεδίο ταχυτήτων 

και την κατανομή της πίεσης στο εσωτερικό της διαπερατής κατασκευής. Η έρευνα αυτή 

συνεχίστηκε από τους Lara et al. (2006), καθώς διερεύνησαν την ικανότητα του COBRAS 

να αποτυπώσει την αλληλεπίδραση πραγματικών κυματισμών με βυθισμένους 

διαπερατούς κυματοθραύστες. Διεξήγαγαν δοκιμές με διαφορετικές παραμέτρους 

προσπίπτοντος κυματισμού και συνέκριναν τα αποτελέσματά τους με πειράματα, τα 
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οποία ήταν σε καλή συμφωνία όσον αφορά τις περιβάλλουσες του ύψους κύματος, τη 

μέση στάθμη του νερού, τη φασματική μορφή και τη ρίζα των μέσων τιμών των 

τετραγώνων (r.m.s) του ύψους κύματος. Ακόμα, διερεύνησαν τα τυρβώδη 

χαρακτηριστικά και το πεδίο ταχύτητας στην άμεση γειτονία αυτών των κατασκευών, 

καθώς και την κατανομή της πίεσης μέσα στο πορώδες μέσο. 

Οι Rambabu & Mani (2005), θεωρώντας ιδεατή ροή, εξέτασαν την επίδραση του 

ποσοστού βύθισης, του πλάτους στέψης, των αρχικών χαρακτηριστικών του κύματος και 

του υλικού κατασκευής, τόσο ενός αδιαπέρατου όσο και ενός διαπερατού 

κυματοθραύστη ιδίων διαστάσεων στα χαρακτηριστικά μετάδοσης του κύματος. Ακόμα, 

εξέτασαν και την περίπτωση δύο διαδοχικών αδιαπέρατων κυματοθραυστών. Από τα 

αποτελέσματα τους και όσον αφορά τις αδιαπέρατες κατασκευές, προέκυψε το ιδανικό 

πλάτος στέψης των κυματοθραυστών και η ιδανική απόσταση μεταξύ των δύο 

διαδοχικών κυματοθραυστών, όσον αφορά τον συντελεστή μετάδοσης του κύματος. 

Επίσης, όσον αφορά τις διαπερατές κατασκευές κατέδειξαν την επιρροή του πορώδους 

και της τριβής στην τιμή του παραπάνω συντελεστή. 

Οι van der Meer et al. (2005) δημιούργησαν μια βάση δεδομένων με παρά πολλά 

πειραματικά δεδομένα από όλο τον κόσμο σχετικά με την κυματική διάδοση υπεράνω 

κυματοθραυστών χαμηλής στέψης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα έλεγξαν τα 

ισχύοντα μοντέλα πρόβλεψης του συντελεστή μετάδοσης του κύματος και όπου 

χρειάστηκε βελτίωσαν τα μοντέλα αυτά. Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν τόσο σε 

κυματοθραύστες από φυσικούς ογκόλιθους με πρανή όσο και σε ομαλούς, 

αδιαπέρατους κυματοθραύστες χαμηλής στέψης. Επίσης, για τις παραπάνω δύο υπό 

εξέταση κατηγορίες κυματοθραυστών, ελέγχτηκε η επίδραση της γωνίας διάδοσης του 

κύματος και η επίδραση του πλάτους στέψης στο συντελεστή μετάδοσης. Τέλος, 

εξετάστηκε η αλλαγή της διεύθυνσης της γωνίας διάδοσης του κύματος καθώς το κύμα 

περνάει υπεράνω των κυματοθραυστών συναρτήσει της αρχικής γωνίας διάδοσης του 

κυματισμού, καθώς και ο συντελεστής ανάκλασης συναρτήσει του αριθμού Irribarren. 

Οι Karim & Tingsanchali (2006) μελέτησαν την επίδραση του πλάτους στέψης και 

του πορώδους στην περίπτωση μιας σύνθετης κατασκευής χαμηλής στέψης και βρήκαν 

τις ιδανικές τιμές τους, ώστε να μεγιστοποιηθεί η υδραυλική απόδοση της κατασκευής. 

Η κατασκευή αυτή αποτελείται από ένα βυθισμένο κυματοθραύστη στον οποίο 
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εδράζεται μια πορώδης υπερκατασκευή ορθογωνικής διατομής και από έναν 

αδιαπέρατο τοίχο πίσω από τον κυματοθραύστη και την υπερκατασκευή. Για την 

προσομοίωση επιλύθηκαν οι τροποποιημένες εξισώσεις Navier-Stokes για διφασική ροή 

με πορώδες, ενώ για την προσομοίωση της τύρβης χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο k-ε. Η 

ελεύθερη επιφάνεια επιλύθηκε μέσω της μεθόδου VOF. Αποδείχθηκε εν τέλει, ότι η 

επιπρόσθετη ορθογώνια υπερκατασκευή στη στέψη του κυματοθραύστη είναι πολύ 

αποτελεσματική στην ανάλωση της κυματικής ενέργειας, ενώ η ύπαρξη του πορώδους 

οδηγεί στη μείωση της ανάκλασης του κύματος. 

Οι Zanuttigh & Lamberti (2006) διεξήγαγαν πειράματα σε κυματοθραύστες 

χαμηλής στέψης με πρανή από φυσικούς ογκόλιθους και μελέτησαν το πεδίο ροής στην 

άμεση γειτονία αυτών των κατασκευών. Ανέπτυξαν μια μέθοδο για την εκτίμηση της 

υπερπήδησης του κύματος από καταγραφές κυματομετρητών και ταχυμέτρων, την 

οποία συνέκριναν και επαλήθευσαν με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα από 

τρισδιάστατες κυματικές δοκιμές σε δεξαμενές. Αυτή η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη σε 

έξαλους και μέτρια βυθισμένους κυματοθραύστες, σε περιπτώσεις δηλαδή που το βάθος 

βύθισης είναι μικρότερο του 70% του αρχικού ύψους κύματος. Επίσης, ανέπτυξαν ένα 

μοντέλο κλίμακας για να εκτιμήσουν την παροχή που φιλτράρεται μέσα από το πορώδες, 

αφού δεν έκαναν μετρήσεις στο εσωτερικό των κυματοθραυστών, το οποίο έλεγξαν με 

διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα. Τέλος, για να καταστεί δυνατή η περιγραφή 

τρισδιάστατων σχηματισμών, που δεν ήταν δυνατό να αναλυθούν πλήρως πειραματικά, 

και προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο τα εμπορικά εργαλεία δύναται να περιγράψουν 

επαρκώς αυτά τα φαινόμενα, έγιναν αριθμητικές προσομοιώσεις με MIKE 21. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το παραβολικό ήπιας κλίσης πακέτο (PMS module) για 

την προσομοίωση των κυματισμών και το υδροδυναμικό πακέτο (HD module) για την 

προσομοίωση των ρευμάτων. Κατέληξαν ότι οι δομές κυκλοφορίας είναι παρόμοιες στις 

αριθμητικές προσομοιώσεις και τις μετρήσεις, εν αντιθέσει με την κυματογενή ανύψωση 

και την ένταση της ροής που είναι μεγαλύτερες στις προσομοιώσεις συγκριτικά με τα 

πειράματα, εξαιτίας κάποιων περιορισμών που έχει το MIKE 21, όπως το ότι δεν 

καθίσταται ικανός ο υπολογισμός της μετάδοσης του κύματος στα κατάντη των 

κατασκευών στην περίπτωση που αυτές είναι έξαλες. 
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Τέλος, οι Soldini et al. (2009) συγκέντρωσαν αποτελέσματα από διάφορα 

πειράματα που διεξήχθηκαν στο Bari, Florence, Delaware και Aalborg και έκαναν μια 

συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων μοντέλων που αφορούν την κυματογενή ανύψωση, 

που δημιουργείται στην παράκτια περιοχή μιας σειράς διαπερατών βυθισμένων 

κυματοθραυστών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του πεδίου ροής στην εγγύς 

περιοχή ίσαλων κυματοθραυστών με πορώδες που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τρεις 

διαφορετικές διατάξεις τέτοιων κυματοθραυστών ερευνήθηκαν με πλάτος στέψης ίσο με 

d0, 2 d0 και 3 d0, όπου το d0 είναι το βάθος του νερού στον προσήνεμο πόδα των 

κατασκευών αυτών, με σκοπό την μελέτη της επίδρασης του πλάτους στέψης στην 

ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας, στην ανάλωσης της κυματικής ενέργειας, στη 

μετάδοση και την ανάκλαση του κύματος καθώς και στα πεδία στροβιλότητας και 

ταχυτήτων γύρω από την περιοχή της στέψης των κατασκευών αυτών. Ακόμα, για την 

περίπτωση του κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 μελετάται η επίδραση δύο 

διαφορετικών κυματικών χαρακτηριστικών στα υδροδυναμικά φαινόμενα της 

ανάκλασης και μετάδοσης, στην ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας, στις ταχύτητες, 

στα ρεύματα και τη στροβιλότητα που δημιουργούνται. 

Equation Chapter (Next) Section 1 
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3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΡΟΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

3.1. EΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Η δισδιάστατη διφασική ροή νερού – αέρα, που προκύπτει εξαιτίας της διάδοσης 

και θραύσης του κύματος υπεράνω ακτών ή κυματοθραυστών, αντιμετωπίζεται ως ροή 

ενιαίου ρευστού, η οποία περιγράφεται από τις εξισώσεις κίνησης που διέπουν την 

ασυμπίεστη συνεκτική ροή. Σε Καρτεσιανή μορφή αυτές είναι, η εξίσωση της συνέχειας: 
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  (3.1) 

και οι εξισώσεις Navier-Stokes (ορμής): 
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 (3.2) 

όπου t είναι ο χρόνος, xi οι συντεταγμένες, 

 1i iw iau u u      (3.3) 

είναι η ταχύτητα του ενιαίου ρευστού, που συνδυάζει τα πεδία ταχυτήτων του νερού 

(δείκτης “w”) και του αέρα (δείκτης “a”), θ το κλάσμα όγκου του ύδατος σε κάθε κελί και 

p η ολική πίεση (το άθροισμα δυναμικής και υδροστατικής). Ακόμα, τα ρ και μ είναι η 

κανονικοποιημένη πυκνότητα και το κανονικοποιημένο δυναμικό ιξώδες του ενιαίου 

ρευστού που δίνονται από τις σχέσεις: 

   a w a

w

H   




 
   (3.4) 

   a w a

w

H   




 
   (3.5) 
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όπου ρw και ρα είναι η πυκνότητα του νερού και του αέρα και μw και μα το δυναμικό 

ιξώδες του νερού και του αέρα αντίστοιχα. Επίσης, 

1, 0
( )

0, 0
H






 
  

 
  (3.6) 

είναι μια συνάρτηση Heaviside και 

1,

1 1
( ) 1 sin ,

2

0,

H

 

 
  

  

 

 
 

   
      

   
   

 (3.7) 

είναι μια ομαλοποιημένη συνάρτηση Heaviside, όπου φ αποτελεί την συνάρτηση της 

απόστασης μέσω της οποίας υπολογίζεται και η θέση της ελεύθερης επιφάνειας (level-

set method) και ε είναι μια παράμετρος με διαστάσεις μήκους, συγκρίσιμες με τις 

διαστάσεις των κελιών του υπολογιστικού πλέγματος. Σημειώνεται ότι ρ = 1 και μ = 1 για 

το νερό και ρ = 0.001 και μ = 0.018 για τον αέρα. Ακόμα, Re είναι ο αριθμός Reynolds, Fr 

είναι ο αριθμός Froude, δi2 το δέλτα του Kronecker και fiΨ είναι ένας επιπρόσθετος όρος 

που σχετίζεται με την μεθοδολογία του εμβαπτισμένου ορίου για την εφαρμογή των 

συνοριακών συνθηκών μη ολίσθησης στα στερεά όρια (Βλέπε Κεφάλαιο 4.3). 

Οι Εξισώσεις (3.1) και (3.2) εκφράζονται σε αδιάστατη μορφή με παραμέτρους 

αδιαστατοποίησης το βάθος του νερού στην είσοδο του υπολογιστικού πεδίου d0 και την 

επιτάχυνση της βαρύτητας g. Επομένως οι χαρακτηριστικές κλίμακες του μήκους, του 

χρόνου, της ταχύτητας και της πίεσης ορίζονται από τις παραμέτρους d0, (d0/g)1/2, (gd0)1/2 

και ρgd0, αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός Reynolds είναι Re = (gd0)1/2 d0/ νw, όπου νw είναι το 

κινηματικό ιξώδες του νερού και ο αριθμός Froude είναι Fr = Uc/(gd0)1/2, όπου Uc είναι η 

χαρακτηριστική ταχύτητα της ροής, η οποία σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες 

παραμέτρους αδιαστατοποίησης ισούται με (gd0)1/2, επομένως προκύπτει ότι Fr = 1. 
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3.2. ΜΕΘΟΔΟΣ LES ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΒΗΣ 

Αν το υπολογιστικό πλέγμα έχει τόσο μικρές διαστάσεις ώστε να διακριτοποιούνται 

και οι μικρότερες δίνες της ροής, τότε οι εξισώσεις Navier-Stokes περιγράφουν πλήρως 

τη ροή και δεν απαιτείται η χρήση μοντέλων ή παραδοχών για την προσομοίωση της 

τύρβης. Η προσέγγιση αυτή στην επίλυση της ροής ονομάζεται Άμεση Αριθμητική 

Προσομοίωση (Direct Numerical Simulation - DNS). Το πρόβλημα της προσέγγισης αυτής 

είναι το μεγάλο υπολογιστικό κόστος, καθώς ο αριθμός των κόμβων και των χρονικών 

βημάτων για την επίλυση τυρβωδών ροών έστω και σε πολύ απλές γεωμετρίες είναι 

πάρα πολύ μεγάλος.  

Με τη μέθοδο LES (Large Eddy Simulation) επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των 

κλιμάκων της ροής σε "μεγάλες" ή επιλυόμενες και "μικρές" ή μη-επιλυόμενες (subgrid 

scale - SGS). Επομένως, οι μόνοι άγνωστοι προκύπτουν από τις επιλυόμενες "μεγάλες" 

κλίμακες/διακυμάνσεις της ροής. Η επίδραση των "μικρών" κλιμάκων/διακυμάνσεων 

στις εξισώσεις ροής μοντελοποιείται εμμέσως, μέσω των διατμητικών τάσεων 

υποκλίμακας. Οι "μικρές" διακυμάνσεις είναι γενικά ομογενείς και "καθολικές" και δεν 

επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες, επομένως και μοντέλα των SGS τάσεων 

αναμένεται να απαιτούν λιγότερες εμπειρικές παραδοχές συγκριτικά με άλλα μοντέλα 

κλεισίματος της τύρβης (Δημητρακόπουλος, 2012). Ο κυριότερος μηχανισμός που πρέπει 

να αναπαράγει ένα μοντέλο SGS τάσεων είναι η κατάπτωση της ενέργειας από τις 

"μεγάλες" στις "μικρές" κλίμακες της τύρβης. Η μικρότερη "μεγάλη" δίνη που 

διακριτοποιείται επιλέγεται να βρίσκεται στην αδρανειακή υποπεριοχή του φάσματος 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας έτσι ώστε η διακριτοποίηση της μεθόδου LES να είναι 

ανεξάρτητη του αριθμού Re. Όμως οι ροές που μας ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν στερεά 

όρια, επομένως η εξάρτηση από τον αριθμό Re είναι άμεση, καθώς απαιτείται και η 

διακριτοποίηση του ιξώδους οριακού στρώματος. Έτσι, μπορεί με τη μέθοδο LES να 

προσομοιώνονται ροές με τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερο Re από την 

μέθοδο DNS άλλα σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών απαιτείται και χρήση μοντέλων 

υποστρώματος τοιχώματος ώστε να καθίσταται ικανή η χρήση πιο αδρού υπολογιστικού 

πλέγματος στο πεδίο. 
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Ο διαχωρισμός των χωρικών διακυμάνσεων της ροής σε "μεγάλες" και "μικρές" 

στηρίζεται στην εφαρμογή ενός χωρικού φίλτρου στις ταχύτητες και στην πίεση. Για κάθε 

μεταβλητή της ροής, m, η "μεγάλη" ή επιλυόμενη κλίμακα της, 𝑚, ορίζεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

     x, t r, t x r rm m G d    (3.8) 

όπου �⃗� και 𝑟, είναι διανύσματα θέσης, και GΔ είναι η συνάρτηση φίλτρου, εξαρτώμενη 

από το χωρικό βήμα διακριτοποίησης. 

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου, κάθε μεταβλητή της ροής μπορεί να εκφραστεί 

ως το άθροισμα του επιλυόμενου, 𝑚, και του υποπλεγματικού (subgrid) τμήματος της, 

m'. Έτσι οι εξισώσεις συνέχειας και ορμής Navier-Stokes γίνονται ως εξής: 

0i

i

u

x





  (3.9) 

2

2

1 1 1

Re Fr

j ij ji i i
i i

i i j j j i

u uu up
u f

t x x x x x x

 


  


      
                   

 (3.10) 

αφού ισχύει ότι 𝑢𝑖
′ = 0, 𝑝′ = 0, 𝑢𝑖 = 𝑢𝑖 = 0 και 𝑝 = 𝑝.  

Ο όρος τij έχει προκύψει από τους μη γραμμικούς όρους μεταγωγής και 

αντιπροσωπεύει, πέραν των "μικρών" κλιμάκων και διάδραση μεταξύ "μικρών" και 

"μεγάλων" κλιμάκων. Ο όρος αυτός αποτελεί εμπόδιο στην αριθμητική επίλυση των 

εξισώσεων της ροής. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με προσομοίωση των SGS τάσεων 

δίνης, μέσω μοντέλων τυρβώδους συνεκτικότητας, τα οποία συνδέουν τις SGS τάσεις με 

τις επιλυόμενες κλίμακες και αποτελούν και την πλειοψηφία για τη μέθοδο LES στις 

εφαρμογές μηχανικής των ρευστών. 

Στην παρούσα εργασία η προσομοίωση των τάσεων δίνης πραγματοποιείται με 

βάση την υπόθεση Boussinesq, κάνοντας χρήση του πιο γνωστού και ευρέως 

χρησιμοποιούμενου μοντέλου τυρβώδους συνεκτικότητας Smagorinsky (1963). Σύμφωνα 

με το μοντέλο αυτό, ο τανυστής των SGS τάσεων δίνης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 
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2

/ 2 2 2ij kk ij ij s ijS C S S           (3.11) 

όπου  𝛥  = (𝛥1𝛥2)1/2 είναι η κλίμακα του φίλτρου αποκοπής, ταυτιζόμενη με το μέγεθος 

της μικρότερης επιλυόμενης κλίμακας με βάση τις διαστάσεις των κελιών του πλέγματος 

Δi, και Sij είναι ο τανυστής του ρυθμού παραμόρφωσης για τις επιλυόμενες κλίμακες: 

1
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ji
ij

j i

uu
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  (3.12) 

όπου: 

 
1/2

2 ij ijS S S   (3.13) 

είναι το μέτρο του και Cs σταθερή παράμετρος του μοντέλου. H σταθερά αυτή, η οποία 

καλείται και σταθερά Smagorinsky, αρχικά υπολογίστηκε θεωρητικά περίπου ίση με 0.18 

(Lilly, 1967). Όμως, έπειτα από αρκετές εφαρμογές ροής σε ανοικτούς αγωγούς και 

διατμητικές ροές (Deardorff, 1970, Moin & Kim, 1982, Menevau, 1994), βρέθηκε ότι το 

μοντέλο Smagorinsky ανταποκρίνεται καλύτερα σε μια τιμή της σταθεράς Cs κοντά στο 

0.1. 

Ένα θέμα που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση των μοντέλων τυρβώδους 

συνεκτικότητας για τις SGS τάσεις, είναι η συμπεριφορά του τυρβώδους ιξώδους, vτ 

κοντά στον πυθμένα (ή σε τοίχωμα γενικότερα), η οποία δημιουργεί αστάθειες στην 

αριθμητική επίλυση των εξισώσεων ροής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η χρήση 

κατάλληλης συνάρτησης απόσβεσης, με την οποία πολλαπλασιάζεται το τυρβώδες 

ιξώδες, ώστε να αποκτήσει, με ομαλό τρόπο, μηδενική τιμή στο τοίχωμα. Η συνάρτηση 

που επιλέγεται προτείνεται από τους Piomelli & Balaras (2002) και έχει την παρακάτω 

μορφή: 

3

21 exp
x

D
A







  
    

   

  (3.14) 
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όπου x2
+ = x2 u*/v , είναι η κατακόρυφη συντεταγμένη μετρούμενη σε ιξώδεις κλίμακες 

μήκους (wall-coordinates), u* = |𝜏𝑤𝑚𝑎𝑥|1/2  είναι η αδιάστατη διατμητική ταχύτητα, 

𝜏𝑤𝑚𝑎𝑥 είναι η μέγιστη διατμητική τάση πυθμένα και Α+ = 25. 

3.3. ΜΕΘΟΔΟΣ LEVEL-SET ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Υπό την παρούσα θεώρηση διφασικής ροής, η ελεύθερη επιφάνεια είναι μια 

επιφάνεια εμβαπτισμένη στο αριθμητικό πλέγμα. Η εξέλιξη της ελεύθερης επιφάνειας 

γίνεται μέσω της μεθόδου level-set, στην οποία η συνάρτηση της απόστασης φ 

μετάγεται με την ταχύτητα της ροής σύμφωνα με την εξίσωση: 

0iu
t





  


  (3.15) 

Αρχικά υπολογίζεται η απόσταση κάθε σημείου του κανάβου από την ελεύθερη 

επιφάνεια, στην οποία η συνάρτηση της απόστασης φ θεωρείται μηδενική. Η συνάρτηση 

της απόστασης φ έχει και κατάλληλη σήμανση, αφού οι αποστάσεις των σημείων του 

κανάβου που βρίσκονται στον αέρα παίρνουν αρνητικό πρόσημο, ενώ των σημείων που 

βρίσκονται στο νερό θετικό. Στη συνέχεια η εξέλιξη της ελεύθερης επιφάνειας γίνεται 

μέσω της Εξ. (3.15). 

Η μέθοδος αυτή καθιστά εύκολη την αναπαράσταση πολύπλοκων επιφανειών με 

απότομες γωνίες και άκρα και είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου η θέση της 

διεπιφάνειας αλλάζει συνέχεια. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου σε 

σχέση με άλλες μεθόδους (π.χ η μέθοδος VOF) είναι ότι μπορεί άμεσα και με ακρίβεια να 

ανιχνευθεί η ελεύθερη επιφάνεια, αφού αυτή αντιστοιχεί στο φ = 0. 

Η μεγαλύτερη κριτική της μεθόδου αυτής προέρχεται από το γεγονός ότι η εξίσωση 

της συνάρτησης απόστασης φ, όπως εφαρμόζεται στα προβλήματα δυναμικής των 

ρευστών, δεν προκύπτει από κάποιο φυσικό νόμο. Αυτό συνεπάγεται ότι η μέθοδος δεν 

οδηγεί εγγενώς στη διατήρηση της μάζας. Καθώς η Εξ. (3.15) εξελίσσεται χρονικά, η 

συνάρτηση της απόστασης φ παύει να παραμένει συνάρτηση απόστασης προσήμου. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς η διατήρηση μιας αντιπροσωπευτικής 

συνάρτησης σε όλο το πεδίο είναι επιτακτική για λόγους διατήρησης της μάζας, 
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ακρίβειας της λύσης και υπολογιστικής σταθερότητας. Για το λόγο αυτό, η επίλυση της 

Εξ. (3.15) απαιτεί υπολογιστικά σχήματα μεγαλύτερης ακρίβειας για την χωρική 

διακριτοποίηση των παραγώγων του φ συγκριτικά με άλλες μεθόδους. Επιπρόσθετα, για 

να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, σε κάθε χρονοβήμα επιλύεται επαναληπτικά και η 

εξίσωση επαναπροσδιορισμού του φ, ώστε αυτό να παραμένει μια συνάρτηση 

απόστασης προσήμου 

  0
1sgn


 




  


  (3.16) 

όπου τ είναι ένας ψευδοχρόνος και sgn(φ0) η συνάρτηση προσήμου 
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  (3.17) 

όπου φ0 είναι η συνάρτηση απόστασης προσήμου για τ = 0. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

επαναπροσδιορισμός του φ από την Εξ. (3.16) ξεκινάει από την ελεύθερη επιφάνεια και 

διαδίδεται προς τα έξω στην κάθετη διεύθυνση και στις δύο πλευρές της επιφάνειας. 

3.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 

Οι κυματοθραύστες που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι πορώδεις 

κατασκευές. Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η εξέταση της κίνησης της ροής εντός και 

εκτός του πορώδους μέσου. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται η τροποποίηση των 

εξισώσεων ροής, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πορώδες μέσο. Οι κλασικές εξισώσεις 

Navier-Stokes ολοκληρώνονται ως προς ένα χαρακτηριστικό μήκος, το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από το τυπικό μέγεθος του πόρου και μικρότερο από την χαρακτηριστική 

κλίμακα μήκους του φυσικού προβλήματος. Ουσιαστικά οι μεταβλητές του ρευστού 

χωρίζονται σε δύο τμήματα, τις χωρικά μέσες τιμές (‾) και τις χωρικές διακυμάνσεις (“) 

(Liu et al., 1999). Κάνοντας αυτή τη διαδικασία και αντικαθιστώντας στις Εξ. (3.2) 

καταλήγουμε στις ακόλουθες εξισώσεις: 
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 (3.18) 

όπου n είναι το ενεργό πορώδες και cA είναι ο συντελεστής προστιθέμενης μάζας, που 

εισάγεται στην εξίσωση λόγω της επιτάχυνσης της ροής εντός του πορώδους μέσου, και 

όπως προτείνεται από τον van Gent (1995) δίνεται από τη σχέση: 

1
0.34A

n
c

n


   (3.19) 

Ο τέταρτος όρος στην Εξίσωση (3.18), που περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις της 

ταχύτητας μοντελοποιείται από έναν συνδυασμό γραμμικών και μη-γραμμικών 

δυνάμεων τριβής ως εξής: 
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  (3.20) 

όπου αp και bp είναι εμπειρικοί συντελεστές. Ο πρώτος όρος της Εξ. (3.20) 

αντιπροσωπεύει την δύναμη τριβής που δημιουργείται λόγω του ιξώδους, ενώ ο 

δεύτερος όρος αντιπροσωπεύει τη δύναμη τριβής που δημιουργείται λόγω τύρβης. Ο 

πρώτος όρος είναι σημαντικός σε ροές εντός του πορώδους μέσου με μικρό Reynolds, 

ενώ ο δεύτερος είναι σημαντικός σε περίπτωση που ο Reynolds που σχετίζεται με τη ροή 

μέσα στο πορώδες είναι μεγάλος. Οι εμπειρικοί συντελεστές αp και bp υπολογίζονται 

σύμφωνα με τον van Gent (1995) ως εξής: 
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όπου KC είναι ο αριθμός Keulegan-Carpenter (1958) και εκφράζει το λόγο μεταξύ της 

χαρακτηριστικής κλίμακας μήκους της κίνησης των σωματιδίων της ροής και της 

χαρακτηριστικής κλίμακας μήκους του πορώδες μέσου: 

50

i iT u u
KC

nD
   (3.22) 

όπου Τ είναι η περίοδος του κύματος και D50 είναι η χαρακτηριστική διάμετρος του 

πορώδους υλικού. Τελικά, η Εξ. (3.18) σε αδιάστατη μορφή και με βάση τα παραπάνω 

γίνεται:  
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 (3.23) 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη μεθοδολογία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη το σχήμα, ο 

προσανατολισμός και η τραχύτητα του πορώδους υλικού, που θα επηρέαζαν σε κάποιο 

βαθμό την προστιθέμενη μάζα και τα χαρακτηριστικά της τριβής. 

Equation Chapter (Next) Section 1 
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4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

4.1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΡΟΗΣ 

Η αριθμητική επίλυση των εξισώσεων (3.10) επιτυγχάνεται με χρήση της 

κλασματικής μεθόδου ολοκλήρωσης σταθερού βήματος, όπου το κάθε βήμα της 

χρονικής διακριτοποίησης, Δt, μεταξύ των χρονικών στιγμών n·Δt και (n+1)·Δt, 

ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο διακριτοποίησης υπολογίζεται μια 

ενδιάμεση ταχύτητα 𝑢𝒊
∗ , λαμβάνοντας υπόψη τους όρους μεταγωγής, διάχυσης και 

υποπλεγματικών (SGS) τάσεων (όροι που περιέχονται στον διαφορικό τελεστή Η της 

εξίσωσης (4.1)), και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πίεση. Η διακριτοποίηση 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ρητού σχήματος Adams-Bashforth με ακρίβεια 

δεύτερης τάξης ως εξής: 

   
*

13 1

2 2

n
n ni i

i i i

u u
H u H u f

t






  


  (4.1) 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση ταχύτητα 𝒖∗ και την πίεση στη 

στιγμή (n+1)·Δt και παραγωγίζοντας ως προς xi, λαμβάνουμε: 

* 1
1 * 1 1

1 * 1
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 (4.2) 

Σημειώνεται ότι το ρ δεν μπορεί να βγει εκτός του διαφορικού στην εξίσωση (4.2), διότι 

μεταβάλλεται σε κάθε χρονοβήμα λόγω της ύπαρξης της ελεύθερης επιφάνειας. 

Ικανοποιώντας την εξίσωση συνέχειας στο δεξιό μέλος της (4.2) παίρνουμε: 

1 *1 1n

ip u
t

 
    

 
  (4.3) 
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η οποία αποτελεί την εξίσωση Poisson για την πίεση. 

Στο δεύτερο στάδιο διακριτοποίησης, και αφού έχει υπολογιστεί η πίεση από την 

εξίσωση (4.3) υπολογίζεται η ταχύτητα στη στιγμή (n+1)·Δt ως εξής: 

1 * 1n n

i i

t
u u p



 
     (4.4) 

Εξαιτίας της χρήσης του ρητού σχήματος Adams-Bashforth κατά το πρώτο στάδιο της 

χρονικής διακριτοποίησης, η ευστάθεια της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων 

Navier-Stokes δεν είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων. Η επιλογή του χρονικού 

βήματος βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκαίων συνθηκών για την αριθμητική 

ευστάθεια της λύσης, δηλαδή της συνθήκης CFL (Courant-Friedrichs-Lewy): 

CFL max 1i

i

t
u

x

 
  

 
  (4.5) 

η οποία συνδέεται με τους όρους μεταγωγής, και της συνθήκης VSL (Viscous Stability 

Limit): 

2
VSL max 1

i

t
v

x

 
  

 
  (4.6) 

η οποία αφορά τους όρους διάχυσης. Η τιμή της συνθήκης CFL λαμβάνεται από την 

εξίσωση (4.5), εισάγοντας τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας (που προκύπτει από σάρωση 

ολόκληρου του υπολογιστικού πεδίου) και την ελαχίστη τιμή του Δxi, σε περίπτωση 

διακριτοποίησης με χρήση μεταβλητού χωρικού βήματος. Η τιμή της συνθήκης VSL, 

εξαρτάται από τον αριθμό Reynolds και την ελαχίστη τιμή του Δxi, και είναι καθοριστική 

σε περιπτώσεις ροής οριακού στρώματος λόγω της απαραίτητης πυκνής 

διακριτοποίησης κοντά στο τοίχωμα. 
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4.2. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΡΟΗΣ 

Η χωρική διακριτοποίηση των εξισώσεων (4.1), (4.3) και (4.4) για τον υπολογισμό 

της πίεσης και του πεδίου ταχύτητας, γίνεται με τη χρήση πεπερασμένων διαφορών σε 

ένα Καρτεσιανό έκκεντρο πλέγμα, όπου οι συνιστώσες της ταχύτητας υπολογίζονται στις 

παρειές των κελίων, ενώ η πίεση στα κέντρα τους (Σχήμα 4.1). Το βασικό πλεονέκτημα 

της χρήσης έκκεντρου πλέγματος είναι ότι επιτρέπει τη σύνδεση (coupling) της πίεσης με 

τις άλλες εξαρτημένες μεταβλητές σε γειτονικούς κόμβους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μην εμφανίζονται διακυμάνσεις της πίεσης μεταξύ διαδοχικών κόμβων, γεγονός που 

συμβαίνει στην περίπτωση κομβο-κεντρικών πλεγμάτων, λόγω των ανεξάρτητων λύσεων 

της πίεσης σε εναλλασσόμενους κόμβους του πλέγματος (odd-even decoupling). 

 

Σχήμα 4.1 Πεπερασμένες διαφορές σε έκκεντρο πλέγμα 

4.3. Διακριτοποίηση εξίσωσης πίεσης (Poisson) 

Η διακριτοποιημένη έκφραση της εξίσωσης (4.3) με χρήση πεπερασμένων 

διαφορών αποτελεί ένα σύστημα εξισώσεων με άγνωστη την πίεση στους κόμβους του 

υπολογιστικού πεδίου και δίνεται από τη σχέση: 
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 (4.7) 

όπου στη συγκεκριμένη σχέση έχει θεωρηθεί σταθερό υπολογιστικό πλέγμα. Το Β 

αντιστοιχεί στο δεξιό μέλος της εξίσωσης (4.3) και διακριτοποιείται ως: 

* * * *
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( 1)* i
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B

x z

 

 

 
 

 
  (4.8) 

όπου το ni αναφέρεται στο σύνολο των υπολογιστικών κόμβων στην x διεύθυνση. Το 

γραμμικό σύστημα που προκύπτει από την εξίσωση (4.7) επιλύεται άμεσα και 

παράλληλα μέσω της βιβλιοθήκης της Intel, MKL PARDISO® 11.0. 

4.4. Διακριτοποίηση εξίσωσης πεδίου ταχύτητας 

Η διακριτοποιημένη έκφραση της εξίσωσης (3.10) με χρήση πεπερασμένων 

διαφορών αποτελεί μια εξίσωση με άγνωστο το πεδίο της ενδιάμεσης ταχύτητας 𝑢𝒊
∗. Οι 

επιμέρους όροι της συγκεκριμένης εξίσωσης διακριτοποιούνται σύμφωνα με τις 

παρακάτω σχέσεις. 

4.5. Όροι Μεταγωγής 

Οι όροι μεταγωγής, οι οποίοι μπορούν να γραφούν λόγω της εξίσωσης της 

συνέχειας και ως εξής (οι επιγραμμές παραλείπονται για λόγους ευκολίας αλλά 

θεωρείται ότι οι διακριτοποιημένες εξισώσεις αφορούν τις μεγάλες κλίμακες της ροής): 

( )j i j

i

i i

u u u
u

x x

 


 
  (4.9) 

δηλαδή για την x διεύθυνση και για την z διεύθυνση: 
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διακριτοποιούνται ως: 
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  (4.11) 

όπου 
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 (4.12) 

4.6. Όροι διάχυσης 

Οι όροι διάχυσης (οι επιγραμμές παραλείπονται για λόγους ευκολίας αλλά 

θεωρείται ότι οι διακριτοποιημένες εξισώσεις αφορούν τις μεγάλες κλίμακες της ροής): 

1
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j j i

uu

x x x




  
        

  (4.13) 

οι οποίοι για την x διεύθυνση και για την z διεύθυνση γράφονται ως: 
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 (4.14) 

διακριτοποιούνται ως: 
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 (4.15) 

όπου 
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  (4.16) 
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όπου το ιξώδες μ υπολογίζεται σε κόμβους πίεσης. 

4.7. Όροι υποπλεγματικών (SGS) τάσεων 

Οι όροι των υποπλεγματικών (SGS) τάσεων (οι επιγραμμές παραλείπονται για 

λόγους ευκολίας αλλά θεωρείται ότι οι διακριτοποιημένες εξισώσεις αφορούν τις 

μεγάλες κλίμακες της ροής): 

 2 ijij ji

j j j j i

S uu

x x x x x








     
             

 (4.17) 

οι οποίοι για την x διεύθυνση και για την z διεύθυνση γράφονται ως: 
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 (4.18) 

διακριτοποιούνται κατά αντιστοιχία με τους όρους διάχυσης και το ντ υπολογίζεται σε 

κόμβους πίεσης. 

4.8. Συνθήκες στα όρια του υπολογιστικού πεδίου 

Ο πλήρης ορισμός του προβλήματος απαιτεί τον καθορισμό των οριακών 

συνθηκών στην είσοδο (αριστερό όριο) και στην έξοδο (δεξιό όριο) του υπολογιστικού 

πεδίου, καθώς και στα κατακόρυφα όρια (κάτω και άνω όριο). 

Κατά την κατακόρυφη διεύθυνση οι οριακές συνθήκες, όσον αφορά την κατανομή 

της πίεσης, προκύπτουν από θεώρηση μηδενικής συνθήκης Neumann για το κάτω όριο 

ενώ για το άνω, το οποίο τοποθετείται αρκετά μακριά από την ελεύθερη επιφάνεια 

(1.5d0), προκύπτουν από θεώρηση συνθήκης Dirichlet, τέτοια ώστε το δεξί μέλος της 

εξίσωσης (4.3) να ισούται με ρα*η, όπου η η ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας και ρα 
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η πυκνότητα του αέρα. Όσον αφορά το πεδίο ταχύτητας, θεωρείται μηδενική συνθήκη 

Neumann και για το κάτω και για το άνω όριο του υπολογιστικού πεδίου.  

Στην οριζόντια διεύθυνση, τόσο στο όριο εισόδου (αριστερό) όσο και στο όριο 

εξόδου (δεξιό) η πίεση υπολογίζεται μέσω μηδενικής συνθήκης Neumann, ενώ για την 

ταχύτητα στο όριο εξόδου θεωρείται μηδενική συνθήκη Neumann, ενώ στο όριο 

εισόδου, η κατανομή της καθορίζεται μέσω κυματογεννήτριας τύπου εμβόλου. Η 

επιβαλλόμενη οριζόντια ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: 
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 (4.19) 

όπου 
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   (4.20) 

είναι το εύρος της κυματογεννήτριας, H είναι το ύψος κύματος, k = 2π/λ είναι ο αριθμός 

κύματος, λ είναι το μήκος κύματος, ω = 2π/T η γωνιακή συχνότητα και T η περίοδος του 

κύματος (Hughes, 1993). Η επιβαλλόμενη οριζόντια ταχύτητα διορθώνεται σε κάθε 

χρονοβήμα ώστε να επιτυγχάνεται μηδενική μέση παροχή μάζας. 

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανάκλασης του κυματισμού από το όριο 

εισόδου (κυματογεννήτρια) του υπολογιστικού πεδίου χρησιμοποιείται ζώνη 

απορρόφησης του κύματος. Στη ζώνη απορρόφησης, οι μεταβλητές της ροής 

τροποποιούνται με βάση την ακόλουθη σχέση (Jacobsen et al., 2011): 

 computed target
1

R R
q a aq q     (4.21) 

όπου το q αναφέρεται είτε στην ταχύτητα είτε στη συνάρτηση level-set και αR είναι ο 

ρυθμός απορρόφησης που δίδεται από: 

 
 
 

3.5exp 1
1

exp 1 1

R

R R

l
a l


 


  (4.22) 
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όπου lR  [0:1] και καθορίζεται έτσι ώστε aR = 0 στο αριστερό όριο του υπολογιστικού 

πεδίου (lR = 1) και aR = 1 στο τέλος της ζώνης απορρόφησης (lR = 0). 

4.9. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ  

Ο πυθμένας, οι ακτές και οι κυματοθραύστες είναι επιφάνειες εμβαπτισμένες στο 

αριθμητικό πλέγμα. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της Μεθόδου Εμβαπτισμένου Ορίου 

(Immersed Boundary Method - IBΜ) είναι ότι η διακριτοποίηση των εξισώσεων γίνεται 

σε Καρτεσιανό πλέγμα με ορθογώνια κελιά και τα στερεά όρια δεν ταυτίζονται με τις 

γραμμές του πλέγματος. Επίσης, η μέθοδος αυτή είναι εύκολα εφαρμόσιμη, αφού 

στηρίζεται στην προσθήκη ενός επιπλέον όρου στις εξισώσεις Navier-Stokes. Πρόκειται 

για έναν όρο-συνάρτηση fiΨ ο οποίος επιβάλλει μέσω παρεμβολής τις κατάλληλες 

συνοριακές συνθήκες στο εμβαπτισμένο στερεό όριο, το οποίο όπως είπαμε δεν 

συμπίπτει με τους κόμβους του υπολογιστικού πλέγματος. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η 

συνάρτηση επιβάλλεται σε συγκεκριμένα σημεία του υπολογιστικού πλέγματος, τα 

οποία βρίσκονται πλησίον του ορίου σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

Αρχικά θεωρούμε ότι το στερεό όριο, δηλαδή η διεπιφάνεια υγρού-στερεού, που 

συμβολίζεται ως Ψ, αποτελείται από ένα σύνολο σημείων ib με συντεταγμένες x(s) και 

z(s), όπου s είναι το μήκος της επιφάνειας αυτής. Η κατεύθυνση του s επιλέγεται έτσι 

ώστε καθώς το s αυξάνεται το ρευστό να παραμένει πάντα στα αριστερά του Ψ (Σχήμα 

4.2). Η απόσταση μεταξύ των σημείων της διεπιφάνειας είναι ίδια και ίση περίπου με τις 

διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγματος, όπως προτείνεται και στην εργασία του 

Balaras (2004). Θεωρώντας ότι τρία διαδοχικά σημεία της Ψ περιγράφονται από ένα 

δευτεροβάθμιο πολυώνυμο ισχύει ότι οι συντεταγμένες κάθε σημείου ib της 

διεπιφάνειας είναι: 
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Σχήμα 4.2 Σημεία ib επί της ασυνέχειας (με κύκλο) 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών α1, b1, c1 και α2, b2, c2 χρησιμοποιούμε μια 

ομάδα τριών διαδοχικών σημείων ib-1, ib, ib+1 επί της Ψ. Ύστερα από υπολογισμούς 

προκύπτει ότι: 
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    (4.24) 

Έχοντας προσδιορίσει αυτούς τους συντελεστές μπορούμε να έχουμε τη 

συντεταγμένη οποιουδήποτε σημείου επάνω στο στερεό όριο καθώς και τις καθέτους 

από αυτά τα σημεία με κατεύθυνση προς το ρευστό ως: 
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 (4.25) 

όπου xs = dx/ds και zs = dz/ds. 

Στη συνέχεια, από κάθε σημείο της διεπιφάνειας εντοπίζουμε το κοντινότερο σε 

αυτό, σημείο του υπολογιστικού πλέγματος (i,j) μέσω μια διαδικασίας ανίχνευσης. 

Έχοντας βρει τώρα το κοντινότερο σημείο του υπολογιστικού πλέγματος (i,j), παίρνουμε 

ένα σύνολο εννέα σημείων (m,p) πάνω στο πλέγμα με κεντρικό το σημείο (i,j) χωρίς 

ακόμα όμως να γνωρίζουμε ποιά από αυτά τα εννέα σημεία ανήκουν στη ρευστή και 

ποία στη στερεά φάση. Έτσι, από κάθε σημείο (m,p) της εννιάδας του πλέγματος 

φέρνουμε μια ευθεία κάθετη στη Ψ, η οποία τέμνει τη διεπιφάνεια σε κάποιο σημείο ibn 

(Σχήμα 4.3). 

 

Σχήμα 4.3 Σύνολο εννέα σημείων (m,p) του υπολογιστικού πλέγματος με κεντρικό το 
(i,j), το οποίο είναι κοντινότερο στο ib και σημεία ibn επί του στερεού ορίου 

Το σημείο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από την επίλυση του συστήματος των 

εξισώσεων της καθέτου Εξ. (4.26) και της διεπιφάνειας Εξ. (4.27). 

( ) ( )z s x s     (4.26) 
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Έτσι καταλήγουμε στην εξίσωση: 

2 21 1
2 2 2 1 1 1
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2 2 1 1 2 1 2 1
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a a s a b a b s
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b c b z b c b x

   

 
       



   

    

     

 (4.28) 

όπου xp, zp είναι οι συντεταγμένες των σημείων (m,p). Για τον υπολογισμό του s 

ακολουθείται μια επαναληπτική επίλυση με τη μέθοδο Newton-Raphson, η οποία δίνει 

αποτέλεσμα μόνο όταν η διαφορά της νέας με την παλαιά τιμή του s είναι της τάξης του 

10-10. Ακολούθως, αντικαθιστώντας το s στην Εξ. (4.27) βρίσκουμε τα ζητούμενα σημεία 

ibn που βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω στην διεπιφάνεια και στην κάθετη που ξεκινά από 

τα σημεία (m,p) της εννιάδας του πλέγματος. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εσωτερικό γινόμενο σ = nmλm, όπου nm είναι το 

μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα με διεύθυνση από την διεπιφάνεια (σημεία ibn) προς το 

ρευστό και υπολογίζεται από την Εξ. (4.25) και λm είναι το μοναδιαίο διάνυσμα με 

διεύθυνση από τα σημεία (m,p) του πλέγματος προς τα σημεία ibn της διεπιφάνειας. Αν 

το αποτέλεσμα του εσωτερικού γινομένου σ = 1, τότε τα σημεία (m,p) ανήκουν στην 

στερεά φάση και αποκτούν έναν δείκτη +1, ειδάλλως αν το αποτέλεσμα του εσωτερικού 

γινομένου σ = -1, τότε τα σημεία (m,p) ανήκουν στην υγρή φάση και αποκτούν δείκτη -1 

(Σχήμα 4.4). Όλα τα υπόλοιπα σημεία του υπολογιστικού πλέγματος αποκτούν δείκτη 0. 

Έτσι, σε αυτή τη φάση όλα τα σημεία του υπολογιστικού πεδίου έχουν δείκτες -1, +1, και 

0. 
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Σχήμα 4.4 Κατάταξη των σημείων του πλέγματος ανάλογα με τη φάση στην οποία 
βρίσκονται 

Από όλα τα σημεία του ρευστού που έχουν δείκτη -1, βρίσκουμε τα σημεία εκείνα 

που έχουν ένα τουλάχιστον γειτονικό σημείο το οποίο βρίσκεται στη στερεά φάση και 

κρατάμε σε αυτά δείκτη -1 (forcing boundary points). Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία 

βάζουμε δείκτη 0. Άρα, ανάλογα με τη σήμανση που έχει κάθε σημείο του κανάβου 

είμαστε σε θέση πλέον να γνωρίζουμε αν είναι πλησίον του ορίου, αν βρίσκεται στη 

στερεά φάση ή αν είναι ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλέγματος (Σχήμα 4.5). 

 

Σχήμα 4.5 Προσδιορισμός των κοντινότερων επί της διεπιφάνειας σημείων που 
ανήκουν στο ρευστό (forcing/boundary points - μαύροι κύκλοι). 

Αφού έχουν βρεθεί τα forcing points (τα πλησιέστερα στην διεπιφάνεια σημεία του 

υπολογιστικού πλέγματος), επιβάλλονται σε αυτά τιμές της ταχύτητας, μέσω μιας 
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διαδικασίας παρεμβολής, έτσι ώστε πάνω στη διεπιφάνεια η οριζόντια και η 

κατακόρυφη συνιστώσα της να μηδενίζονται λόγω της συνθήκης μη ολίσθησης και της 

συνθήκης αδιαπέρατου ορίου αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, βρίσκουμε ένα “βοηθητικό” 

σημείο (virtual point) με συντεταγμένες (xvp,zvp), το οποίο βρίσκεται πάνω στην ευθεία 

που ορίζεται από το αντίστοιχο forcing point και το κάθετο του πάνω στην ασυνέχεια 

(xibn,zibn) (Σχήμα 4.6). 

To “βοηθητικό” σημείο απέχει αρχικά από το forcing point απόσταση h2, ίση με την 

απόσταση του τελευταίου από την διεπιφάνεια (h1). Έτσι, αρχικά θα έχουμε από όμοια 

τρίγωνα: 

2

1

2

1

1 2

1 2

vp m

vp m

m

vp m

vp m

ibn

ibn

ibn

i nm b

x x h
x x x

x x h

z z h
z z z

z z h


    




    



  (4.29) 

Στη συνέχεια ανιχνεύονται τα τέσσερα κοντινότερα σε αυτό το “βοηθητικό” 

σημείο, σημεία του πλέγματος. Σε περίπτωση που ένα από τα τέσσερα αυτά γειτονικά 

σημεία είναι forcing point έχουμε βρει τα σωστά τέσσερα σημεία του υπολογιστικού 

πλέγματος που θέλουμε (Σχήμα 4.6). Αν κανένα από αυτά τα σημεία δεν είναι forcing 

point, τότε μειώνουμε την απόσταση h2 κατά nh1/4, (n = 1, 2, 3,…….) μέχρις ότου το 

“βοηθητικό” σημείο να βρεθεί σε τετράδα γειτονικών σημείων του πλέγματος, από τα 

οποία τουλάχιστον ένα να είναι forcing point. Οι συντεταγμένες του “βοηθητικού” 

σημείου προσδιορίζονται πάλι με ομοιότητα τριγώνων αλλά αυτή τη φορά το h2 δεν 

ισούται με το h1. Συγκεκριμένα: 
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 (4.30) 

 

Σχήμα 4.6 Προσδιορισμός των “βοηθητικών” σημείων (virtual points – λευκοί κύκλοι) 
και των τεσσάρων κοντινότερων σε αυτά σημείων του πλέγματος 

Έτσι η τιμή της ταχύτητας στα forcing points μπορεί να υπολογιστεί μέσω της 

παρακάτω σχέσης: 

2 1
intforcing virtualpo

h h
u u u

h h
    (4.31) 

όπου η uvirtualpoint υπολογίζεται ως: 

4

int

1

virtualpo i iu u   (4.32) 
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δηλαδή από τις τιμές της ταχύτητας στα τέσσερα γειτονικά σημεία του πλέγματος με 

κάποιους συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι προκύπτουν από διγραμμική παρεμβολή. 

Ουσιαστικά στις εξισώσεις (3.2) ο όρος fiΨ που είναι μη μηδενικός μόνο στα forcing 

points ισούται με: 

   13 1

2 2

n
n ni i

i i i

u u
f H u H u

dt





     (4.33) 

4.10. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ LEVEL-SET 

Οι χωρικές παράγωγοι 𝛻𝜑  της συνάρτησης απόστασης στην εξίσωση (3.15), 

διακριτοποιούνται μέσω ενός σχήματος Hamilton-Jacobi (HJ) Weighted Essentially Non-

Oscillatory (WENO) (Jiang and Peng, 2000). Το παρόν σχήμα διακριτοποίησης ουσιαστικά 

συνδυάζει πολλαπλά σχήματα Essentially Non-Oscillatory (ENO) με διαφορετική 

βαρύτητα, ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση ομαλών σχημάτων, τα οποία περιέχουν τον 

ελάχιστο αριθμό γειτονικών σημείων στην περιοχή της ασυνέχειας (διεπιφάνεια νερού-

αέρα, φ=0, εδώ). Μέσω του αριθμητικού αυτού σχήματος επιτυγχάνεται ακρίβεια 

πέμπτης τάξης σε ομαλές περιοχές του πεδίου ροής (όχι πλησίον της διεπιφάνειας). 

Θεωρώντας μόνο τη διαμήκη διεύθυνση για λόγους συντομίας (παρόμοια διαδικασία και 

στην κατακόρυφη διεύθυνση) και ανάντη διαφορές (upwinding), η χωρική παράγωγος 

𝛻𝜑𝑥 υπολογίζεται με βάση το πρόσημο της ταχύτητας ως: 

1

1

,  όταν 0

,  όταν 0

i i
x x i

i i
x x i

D u
x

D u
x

 
 

 
 

  

  


   




   



  (4.34) 

όπου Dx είναι διαφορικός τελεστής. Τα τρία σχήματα HJ ENO τρίτης τάξης που μας 

επιτρέπουν τον υπολογισμό της 𝛻𝜑𝑥
− είναι τα εξής: 
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  (4.35) 

Τα μικρότερα σχήματα, που περιέχονται στην εξίσωση (4.35) ορίζονται ως: ν1 = Dx
-φi-2, ν2 

= Dx
-φi-1, ν3 = Dx

-φi, ν4 = Dx
-φi+1, ν5 = Dx

-φi+2. Ο κατάλληλος συνδυασμός των τριών HJ ENO 

σχημάτων που θα μας δώσει το επιθυμητό HJ WENO σχήμα είναι: 

1 2 3

1 2 3x x x x               (4.36) 

όπου τα ω1, ω2 και ω3 είναι συντελεστές βαρύτητας, παίρνουν τιμές από 0 έως 1, το 

άθροισμα τους ισούται με τη μονάδα και δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

1
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1 2 3

2
2

1 2 3

3
3
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a a a
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  (4.37) 

όπου: 
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  (4.38) 



46 
 

 

Στην εξίσωση (4.38) το ε είναι μια μικρή τιμή για να αποφεύγονται τυχόν διαιρέσεις με 

το 0 και 
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 (4.39) 

είναι συντελεστές για να γίνουν πιο ομαλά τα επιμέρους HJ ENO σχήματα. Σε ομαλές 

περιοχές (μακριά από την ελεύθερη επιφάνεια) οι τιμές των S γίνονται μικρές, 

οδηγώντας σε συντελεστές βαρύτητας ω1≈0.1, ω2≈0.6 και ω3≈0.3, οι οποίες θεωρούνται 

ιδανικές για την επίτευξη ακρίβειας πέμπτης τάξης. Για τον υπολογισμό της 𝛻𝜑𝑥
+ 

χρησιμοποιείται ακριβώς η ιδία διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό της 

𝛻𝜑𝑥
− με τη μόνη διαφορά ότι τα ν1 = Dx

+φi+2, ν2 = Dx
+φi+1, ν3 = Dx

+φi, ν4 = Dx
+φi-1 και ν5 = 

Dx
+φi-2. 

Όσον αφορά την εξίσωση επαναπροσδιορισμού της απόστασης φ, οι χωρικές 

παράγωγοι 𝛻𝜑 διακριτοποιούνται με τη χρήση του αριθμητικού σχήματος Godunov 

Hamiltonian, το οποίο ως ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνει σχήματα 

πεπερασμένων διαφορών ENO με ακρίβεια δεύτερης τάξης. Στις δύο διαστάσεις έχουμε: 

   , , , ,,
, , , , , ,G x i k x i k z i k x i k Gi k

H D D D D H a b c d         (4.40) 
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 (4.41) 

όπου οι όροι α+, α-, b+, b-, c+, c-, d+, d- υπολογίζονται ως: 
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 (4.42) 

4.11. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

H ανάπτυξη και η εκτέλεση του κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για τις αριθμητικές 

προσομοιώσεις αυτής της εργασίας, πραγματοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Fortran Visual Studio. Τέτοιου είδους αριθμητικές προσομοιώσεις, 

που αναφέρονται σε υπολογιστικά πεδία με αριθμό κόμβων της τάξης των 3*106, 

απαιτούν την εκτέλεση πολλών αριθμητικών πράξεων σε κάθε χρονοβήμα με 

αποτέλεσμα να καθίστανται υπολογιστικά χρονοβόρες. Οι προσομοιώσεις έγιναν σε 

συμβατικό υπολογιστή (desktop) με επεξεργαστή τεσσάρων πραγματικών και τεσσάρων 

εικονικών πυρήνων, Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU με ταχύτητα 3.40 GHz και 16.0 GB 

μνήμης RAM, καθώς επίσης και στο υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS, το οποίο 

αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η υποδομή 

ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων 

βασισμένους σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband 

FDR14, που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Η 

αρχιτεκτονική που εμείς χρησιμοποιήσαμε αφορούσε μια νησίδα (thin nodes), που 

βασίζεται στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. 

Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU 

cores). Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του 

συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. 
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Ο υπολογιστικός χρόνος σε κάθε χρονοβήμα που απαιτείται για μια τέτοια 

προσομοίωση μοιράζεται κατά μέσο όρο ως εξής στις ακόλουθες διαδικασίες: 

 Για την αντιστροφή του πίνακα της πίεσης, η οποία γίνεται μέσω της Intel MKL 

PARDISO® 11.0, απαιτείται το 78% του υπολογιστικού χρόνου 

 Για την επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes, με σκοπό την εύρεση του ενδιάμεσου 

πεδίου ταχύτητας, απαιτείται το 2.8% του υπολογιστικού χρόνου 

 Για την όπισθεν αντικατάσταση, η οποία γίνεται μέσω της Intel MKL PARDISO® 11.0, 

και την εύρεση της πίεσης απαιτείται το 16% του υπολογιστικού χρόνου 

 Για την διόρθωση της ταχύτητας μέσω της βαθμίδας της πίεσης απαιτείται το 0.2% 

του υπολογιστικού χρόνου 

 Για την επίλυση της συνάρτησης της απόστασης φ με τη μέθοδο level-set απαιτείται 

το 3% του υπολογιστικού χρόνου 

Επομένως προκύπτει ότι, το μεγαλύτερο μέρος του υπολογιστικού χρόνου 

αναλώνεται στην υπορουτίνα της αντιστροφής του πίνακα των συντελεστών της πίεσης 

και στην όπισθεν αντικατάσταση, οι οποίες όμως δύναται να επιλυθούν παράλληλα. Με 

την παραλληλοποίηση ενός σειριακού αριθμητικού κώδικα επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη 

εκτέλεση τμημάτων του προγράμματος από πολλούς επεξεργαστές, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του υπολογιστικού χρόνου των προσομοιώσεων. Ως κριτήρια 

αξιολόγησης της παραλληλοποίησης επιλέγονται η επιτάχυνση (speedup), Sp, η οποία 

ορίζεται από το λόγο του μετρημένου χρόνου εκτέλεσης της σειριακής έκδοσης προς το 

χρόνο εκτέλεσης της παράλληλης έκδοσης του προγράμματος, και η απόδοση της 

παραλληλοποίησης, αp = Sp/ncpu, όπου ncpu ο αριθμός των πυρήνων. 

Η βιβλιοθήκη της Intel, MKL PARDISO® 11.0 διαθέτει επιλογή για παράλληλη 

λειτουργία. Η επιτάχυνση και η απόδοση της παραλληλοποίησης της MKL PARDISO® 11.0 

σε σχέση με τον αριθμό των πυρήνων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται στο Σχήμα 4.7, 

τόσο για αναλύσεις στο συμβατικό υπολογιστή όσο και στο υπερυπολογιστικό σύστημα 

ARIS (μέχρι 20 πυρήνες σε κάθε κόμβο). 

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι περαιτέρω αύξηση των πυρήνων από 4 σε 8 στο 

συμβατικό υπολογιστή (desktop) δεν δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει 

διότι οι υπόλοιποι τέσσερεις πυρήνες είναι εικονικοί, όπως προαναφέρθηκε. 
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Σχήμα 4.7 (α) Μεταβολή επιτάχυνσης παραλληλοποίησης (μόνο στην MKL PARDISO® 
11.0), Sp, ως προς τον αριθμό των πυρήνων ncpu. (β) Απόδοση 
παραλληλοποίησης (μόνο στην MKL PARDISO® 11.0) αp = Sp/ncpu. 

Η επιπλέον παραλληλοποίηση του υπόλοιπου κώδικα οδήγησε στην περαιτέρω 

μείωση του υπολογιστικού κόστους, ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης του ARIS. Η 

πλατφόρμα παράλληλου προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες 

υπορουτίνες είναι η Open Multi-Processing (OpenMP) (Hermanns, 2002), η οποία 

συνδυάζεται με τη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN, και είναι κατάλληλη για 

υπολογιστικά συστήματα όπου οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε κοινή μνήμη. Η 

πλατφόρμα OpenMP, με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ένα σύνολο ειδικών οδηγιών προς το μεταγλωττιστή της 

FORTRAN (compiler directives), οι οποίες εισάγονται στα τμήματα του πηγαίου κώδικα 

που παρουσιάζουν τη δυνατότητα παραλληλοποίησης (π.χ. σε DO loops), και 

ενεργοποιούν την παράλληλη εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος. Σημειώνεται ότι, η 

δομή του αριθμητικού κώδικα που έχει αναπτυχθεί επιτρέπει την παραλληλοποίηση του, 

σχεδόν στο σύνολό του. Συγκεκριμένα, η χρήση 20 πυρήνων για την παράλληλη επίλυση 

ολόκληρου του κώδικα οδήγησε σε Sp = 4.18 και αp = 0.209. Στο Σχήμα 4.8 φαίνεται η 

μεταβολή της επιτάχυνσης και της απόδοσης της παραλληλοποίησης σε σχέση με τον 

αριθμό των πυρήνων που χρησιμοποιήθηκαν, στην περίπτωση ολικής 

παραλληλοποίησης του κώδικα. 
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Σχήμα 4.8 (α) Μεταβολή επιτάχυνσης παραλληλοποίησης, Sp, ως προς τον αριθμό 
των πυρήνων ncpu. Η μαύρη γραμμή αντιστοιχεί στην ιδανική επιτάχυνση. 
(β) Απόδοση παραλληλοποίησης αp = Sp/ncpu. 

Συμπερασματικά, η απόδοση της παραλληλοποίησης μειώνεται καθώς αυξάνεται ο 

αριθμός των επεξεργαστών ncpu, ενώ η επιτάχυνση Sp αυξάνεται ελάχιστα για ncpu > 16 

(Κολοκυθάς, 2013). Η εξήγηση της μειωμένης απόδοσης παραλληλοποίησης μπορεί να 

δοθεί μέσω του νόμου του Amdahl (1967) για τη θεωρητική επιτάχυνση κατά την 

εκτέλεση παράλληλου προγράμματος, Spt = [(1-rp)+(rp/ncpu)]-1, όπου rp είναι το ποσοστό 

του κώδικα που εκτελείται παράλληλα. Με βάση το νόμο αυτό, η μέγιστη επιτάχυνση 

ενός παράλληλου προγράμματος, σε σχέση με τη σειριακή έκδοση του ίδιου 

προγράμματος, δε μπορεί να υπερβαίνει την τιμή Spmax = (1- rp)-1. Το ποσοστό rp μπορεί 

να υπολογιστεί από την σχέση του Amdahl, χρησιμοποιώντας τη μετρημένη επιτάχυνση 

Sp (αντί της θεωρητικής Spt) για συγκεκριμένο αριθμό επεξεργαστών. Συνδυάζοντας τη 

σχέση του Amdahl και τις μετρημένες επιταχύνσεις της παράλληλης έκδοσης της 

δοκιμαστικής προσομοίωσης προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του ποσοστού rp είναι 80%, με 

αποτέλεσμα η παράλληλη έκδοση του κώδικα να μην μπορεί, θεωρητικά, να γίνει πάνω 

από πέντε φορές ταχύτερη του σειριακού κώδικα, ανεξάρτητα από την αύξηση του ncpu. 

Όπως προαναφέρθηκε, το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται αφενός στο κομμάτι της 

αντιστροφής του πίνακα των συντελεστών της πίεσης και στην όπισθεν αντικατάσταση, 
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το οποίο παραλληλοποιείται με τρόπο που δεν μπορεί να γίνει άμεση επέμβαση λόγω 

χρήσης έτοιμης βιβλιοθήκης. 

Equation Chapter (Next) Section 1 
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5. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα που καταδεικνύουν την 

καταλληλότητα χρήσης του αριθμητικού κώδικα που αναπτύχθηκε, μέσω σύγκρισης με 

υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα. Η επαλήθευση της ακρίβειας της αριθμητικής 

μεθόδου, έγινε μέσω τεσσάρων διαφορετικών περιπτώσεων προσομοίωσης. Οι δύο 

πρώτες αφορούν τη διάδοση και θραύση κύματος υπεράνω ακτών σταθερής κλίσης, 

1/35 (ήπια) και 1/15 (απότομη), αντίστοιχα, η τρίτη τη διάδοση μη θραυόμενου 

κυματισμού υπεράνω βυθισμένου τραπεζοειδούς αναβαθμού και η τελευταία τη 

διάδοση και θραύση κύματος υπεράνω πορώδους κυματοθραύστη χαμηλής στέψης. Σε 

όλες τις περιπτώσεις οι διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις κλίμακες 

μήκους (wall-coordinates) ήταν 𝛥𝑥+ < 16 και 𝛥𝑧+ < 4, ώστε να καθίσταται ικανή η 

διακριτοποίηση του ιξώδους υποστρώματος και μέσα στο οριακό στρώμα να υπάρχουν 

τουλάχιστον 3 σημεία. 

5.1. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΗΠΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ 

Η πρώτη αριθμητική προσομοίωση που έγινε για λόγους επαλήθευσης του 

αριθμητικού κώδικα, αφορά τη διάδοση και θραύση κύματος υπεράνω ακτής σταθερής 

κλίσης 1/35 και βασίστηκε στα πειραματικά δεδομένα των Ting & Kirby (1994, 1996) για 

την περίπτωση κύματος που θραύεται με θραύση εκχείλισης. Οι πειραματικές μετρήσεις 

διενεργήθηκαν στη δεξαμενή κυμάτων στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Μηχανικής, στο 

Πανεπιστήμιο του Delaware, μήκους 40 m, πλάτους 0.6 m και βάθους 1.0 m. Επίσης, στα 

πειράματα δημιουργήθηκαν κύματα ύψους H = 0.125 m και περιόδου T = 2 sec, από μια 

κυματογεννήτρια σε μια περιοχή σταθερού βάθους d0 = 0.4 m, πριν φτάσουν στην ακτή 

με κλίση tanβ = 1/35. Ένα σκαρίφημα με τις διαστάσεις του υπολογιστικού πεδίου που 

χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές προσομοιώσεις φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Το οριζόντιο 

τμήμα σταθερού βάθους που επιλέχθηκε, πριν από την ακτή, ήταν ίσο με τέσσερα μήκη 

κύματος, ώστε τα παραγόμενα κύματα να είναι πλήρως ανεπτυγμένα καθώς φτάνουν 

την ακτή. Ακόμα, το ύψος του στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, υπεράνω 

της αδιατάρακτης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0.  
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Στις αριθμητικές προσομοιώσεις, για λόγους υπολογιστικού κόστους, το πείραμα 

αναπαράχθηκε θεωρώντας d0 = 0.12 m, χρησιμοποιώντας ομοιότητα κατά Froude. 

Συνεπώς ο αριθμός Reynolds των αριθμητικών προσομοιώσεων ήταν 6 φορές μικρότερος 

από ό,τι στα πειράματα. Οι διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγματος, το οποίο κατά την 

x διεύθυνση ήταν σταθερό, ενώ κατά την z μεταβλητό, ήταν ίσες με Δx/d0 = 0.01 και 

Δz/d0 = 0.0025~0.01, ενώ οι διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις κλίμακες 

μήκους (wall-coordinates) ήταν 𝛥𝑥+ < 16 και 𝛥𝑧+ < 4.  Οι διαστάσεις αυτές είναι 

επαρκείς ώστε να καθίσταται δυνατή η επίλυση του οριακού στρώματος πάνω από τον 

πυθμένα. Το χρονοβήμα ήταν ίσο με Δt = 10-4. Ο χρόνος μιας τυπικής προσομοίωσης 

ήταν περίπου ίσος με 30 περιόδους κύματος, Τ, ενώ για την εκτέλεση προσομοίωσης 

διάρκειας μιας περιόδου Τ, απαιτούνταν περίπου 36 ώρες υπολογιστικού χρόνου στο 

υπολογιστικό σύστημα ARIS. 

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζονται στιγμιότυπα της επιλυόμενης ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 2 κυματικών περιόδων μετά την πάροδο χρόνου 

προσομοίωσης 28 περιόδων κύματος, Τ, τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των 

Ting & Kirby (1994) για την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της ανύψωσης της ελεύθερης 

επιφάνειας, δηλαδή την κορυφή και την κοιλία του κύματος, αντίστοιχα. Η οριζόντια 

συντεταγμένη και η επιλυόμενη ανύψωση έχουν αδιαστατοποιηθεί με το βάθος d0 που 

αντιστοιχεί στον οριζόντιο πυθμένα. Το αριθμητικό μοντέλο υποεκτιμά το ύψος θραύσης 

κατά 1.0%, σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα, ενώ υπερεκτιμά κατά 5% το 

βάθος θραύσης. Σύμφωνα με το Coastal Engineering Manual (CEM 2002) για τον 

υπολογισμό του ύψους και του βάθους θραύσης, ισχύουν οι ακόλουθες ημι-εμπειρικές 

σχέσεις: 
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Έτσι, το ύψος και το βάθος θραύσης σύμφωνα με τις (5.1) και (5.2) προκύπτουν ίσα 

με Ηb = 0.16 m και db = 0.176 m, ενώ από τις αριθμητικές προσομοιώσεις τα αντίστοιχα 

μεγέθη είναι ίσα με Ηb = 0.165 m και db = 0.175 m. Επιπρόσθετα, από το Σχήμα 5.1 

γίνεται εμφανές ότι, πριν τη θραύση το μοντέλο υπερεκτιμά την απόσβεση του κύματος, 

ενώ στη ζώνη απόσβεσης το μοντέλο ακολουθεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πειραματικά 

αποτελέσματα, αλλά αδυνατεί να αποτυπώσει καλά την αρχική απότομη απόσβεση του 

ύψους κύματος ακριβώς αμέσως μετά τη θραύση. 

 

Σχήμα 5.1 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ακτής σταθερής κλίσης 1/35. Τα σύμβολα αντιστοιχούν 
στα πειραματικά δεδομένα των Ting & Kirby (1994), ενώ οι συνεχείς 
γραμμές στο αριθμητικό μοντέλο. Η αρχή της οριζόντιας συντεταγμένης x 
αντιστοιχεί σε βάθος d/d0 = 0.95, για να υπάρχει συμφωνία με τα 
πειράματα 

Οι μέσες ως προς τη φάση τιμές, της οριζόντιας και κατακόρυφης ταχύτητας 

(χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους 

κύματος) στη θέση h/hb = 0.879 (h = d+𝜂, όπου 𝜂 είναι η κυματογενής ανύψωση) 

αποτυπώνονται στο Σχήμα 5.2. Η σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα των Ting & Kirby 

(1996) είναι γενικώς καλή, με καλύτερα αποτελέσματα εν τούτοις να παρατηρούνται 

κατά τις φάσεις κορυφής (0.2 ≤ t/T ≤0.5) σε σχέση με τις φάσεις κοιλίας. 
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Σχήμα 5.2 Μέσες ως προς τη φάση τιμές της οριζόντιας (α) και της κατακόρυφης (β) 
ταχύτητας στη θέση h/hb = 0.879 εντός της ζώνης απόσβεσης και σε δύο 

βάθη: z/h = -0.16 και z/h = -0.24 (z = z-�̅�). Τα σύμβολα αντιστοιχούν στα 
πειραματικά δεδομένα των Ting & Kirby (1996), ενώ οι γραμμές στα 
αριθμητικά αποτελέσματα 

Τέλος, στο Σχήμα 5.3 η κατακόρυφη κατανομή της μέσης ως προς την περίοδο 

(χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους 

κύματος) οριζόντιας ταχύτητας (υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα), συγκρίνεται με τα 

πειραματικά αποτελέσματα των Ting & Kirby (1994) σε έξι θέσεις: μια αρκετά πριν τη 

θραύση, μία ακριβώς πριν τη θραύση, και άλλες τέσσερις στη ζώνη απόσβεσης. Η μέση 

οριζόντια ταχύτητα U και η κατακόρυφη συντεταγμένη z έχουν κανονικοποιηθεί ως προς 

το βάθος θραύσης db. Γενικά παρατηρείται καλή συμφωνία ανάμεσα στο μοντέλο και 

στα πειράματα, ενώ οι διαφορές που παρατηρούνται πλησίον του πυθμένα αποδίδονται 

στη δημιουργία ενός παχύτερου οριακού στρώματος λόγω του μικρότερου αριθμού 

Reynolds (έξι φορές μικρότερος σε σχέση με τα πειράματα) που χρησιμοποιείται στις 

προσομοιώσεις. 
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Σχήμα 5.3 Κατακόρυφη κατανομή της μέσης οριζόντιας ταχύτητας σε έξι θέσεις εκτός 
και εντός της ζώνης απόσβεσης: (α) h/hb = 2.011, (β) h/hb = 1.065, (γ) h/hb 
= 0.965, (δ) h/hb = 0.879, (ε) h/hb = 0.668 και (ζ) h/hb = 0.563. Τα σύμβολα 
αντιστοιχούν στα πειραματικά δεδομένα των Ting & Kirby (1994), ενώ οι 
συνεχείς γραμμές στο αριθμητικό μοντέλο 
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5.2. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΛΙΣΗΣ 

Η δεύτερη αριθμητική προσομοίωση, που έγινε για λόγους επαλήθευσης του 

αριθμητικού κώδικα, αφορά τη διάδοση και θραύση κύματος υπεράνω ακτής σταθερής 

κλίσης 1/15 και βασίστηκε στα πειραματικά δεδομένα των Galani & Dimas (2017) για την 

περίπτωση κύματος που θραύεται με θραύση εκχείλισης. Οι πειραματικές μετρήσεις 

διενεργήθηκαν στη δεξαμενή κυμάτων του Εργαστηρίου Υδραυλικής Μηχανικής του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μήκους 12 m, πλάτους 7 m 

και βάθους 1.05 m. Επίσης, στα πειράματα δημιουργήθηκαν κύματα ύψους H = 0.0945 

m και περιόδου T = 1 sec, από μια κυματογεννήτρια σε μια περιοχή σταθερού βάθους d0 

= 0.45 m, πριν φτάσουν στην ακτή με κλίση tanβ = 1/15. Ένα σκαρίφημα με τις 

διαστάσεις του υπολογιστικού πεδίου που χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές 

προσομοιώσεις φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Το οριζόντιο τμήμα σταθερού βάθους που 

επιλέχθηκε, πριν την ακτή, ήταν ίσο με τέσσερα μήκη κύματος, ώστε τα παραγόμενα 

κύματα να είναι πλήρως ανεπτυγμένα καθώς φτάνουν την ακτή. Στο μήκος αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και η ζώνη απορρόφησης του κύματος, που ήταν ίση με μισό μήκος 

κύματος. Ακόμα, το ύψος του στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, υπεράνω 

της αδιατάρακτης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0.  

Στις αριθμητικές προσομοιώσεις, για λόγους υπολογιστικού κόστους, το πείραμα 

αναπαράχθηκε θεωρώντας d0 = 0.12 m, χρησιμοποιώντας ομοιότητα κατά Froude. 

Συνεπώς, ο αριθμός Reynolds των αριθμητικών προσομοιώσεων ήταν 7 φορές 

μικρότερος από ό,τι στα πειράματα. Οι διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγματος, το 

οποίο κατά την x διεύθυνση ήταν σταθερό, ενώ κατά την z μεταβλητό, ήταν ίσες με Δx/d0 

= 0.008 και Δz/d0 = 0.002~0.01, ενώ οι διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις 

κλίμακες μήκους (wall-coordinates) ήταν 𝛥𝑥+ < 12  και 𝛥𝑧+ <3. Οι διαστάσεις αυτές 

είναι επαρκείς ώστε να καθίσταται δυνατή η επίλυση του οριακού στρώματος πάνω από 

τον πυθμένα. Το χρονοβήμα ήταν ίσο με Δt = 10-4. Ο χρόνος μιας τυπικής προσομοίωσης 

ήταν περίπου ίσος με 30 περιόδους κύματος, Τ, ενώ για την εκτέλεση προσομοίωσης 

διάρκειας μιας περιόδου Τ, απαιτούνταν περίπου 36 ώρες υπολογιστικού χρόνου στο 

υπολογιστικό σύστημα ARIS. 
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Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζονται στιγμιότυπα της επιλυόμενης ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 2 κυματικών περιόδων μετά την πάροδο χρόνου 

προσομοίωσης 28 περιόδων κύματος, Τ, τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των 

Galani & Dimas (2017) για την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας, δηλαδή την κορυφή και την κοιλία του κύματος, αντίστοιχα, στην 

περιοχή πριν τη ζώνη θραύσης. Η οριζόντια συντεταγμένη και η επιλυόμενη ανύψωση 

έχουν αδιαστατοποιηθεί με το βάθος d0 που αντιστοιχεί στον οριζόντιο πυθμένα πριν 

την ακτή. Το αριθμητικό μοντέλο αποτυπώνει ικανοποιητικά την μέγιστη ανύψωση της 

ελεύθερης επιφάνειας, ενώ υπερεκτιμά την ελάχιστη κατά 6% (r.m.s). Σύμφωνα με την 

ημι-εμπειρική σχέση (5.1), το ύψος θραύσης προκύπτει ίσο με Ηb = 0.095 m, ενώ από τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις Ηb = 0.085 m (απόκλιση 10%). Όσον αφορά το βάθος 

θραύσης, σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα ισούται με db = 0.11 m, το οποίο 

ταυτίζεται με αυτό που προκύπτει από την ημι-εμπειρική σχέση (5.2), ενώ από τις 

αριθμητικές προσομοιώσεις το db = 0.115 m (απόκλιση 4%). 

 

Σχήμα 5.4 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ακτής σταθερής κλίσης 1/15. Τα σύμβολα αντιστοιχούν 
στα πειραματικά δεδομένα των Galani & Dimas (2017), ενώ οι συνεχείς 
γραμμές στο αριθμητικό μοντέλο 

Οι μέσες ως προς τη φάση τιμές, της οριζόντιας ταχύτητας (χρησιμοποιώντας 10 

περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους κύματος) σε έξι 

θέσεις εκτός και εντός της ζώνης απόσβεσης: d/db = 1.82, d/db = 1.64, d/db = 1.46, d/db = 
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1.27, d/db = 1.14 και d/db = 0.91 και για z/d=-0.5 αποτυπώνονται στο Σχήμα 5.5. Η 

σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα των Galani & Dimas (2017) είναι πολύ καλή στις 

τρεις πρώτες θέσεις, τόσο στις φάσεις κορυφής όσο και στις φάσεις κοιλίας, ενώ στις 

τρεις επόμενες το μοντέλο υποεκτιμά την μέγιστη θετική και αρνητική ταχύτητα σε 

σύγκριση με τα πειράματα ενώ κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων φάσεων η σύγκριση 

είναι ικανοποιητική. 
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Σχήμα 5.5 Μέσες ως προς τη φάση τιμές της οριζόντιας ταχύτητας σε έξι θέσεις, 
πέντε πριν και μια μετά τη θραύση: (α) d/db = 1.82, (β) d/db = 1.64, (γ) d/db 
= 1.46, (δ) d/db = 1.27, (ε) d/db = 1.14 και (ζ) d/db = 0.91 και σε βάθος z/d = 
-0.5. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στα πειραματικά δεδομένα 
των Galani & Dimas (2017), ενώ οι συνεχείς γραμμές στα αριθμητικά 
αποτελέσματα 
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5.3. ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗ ΘΡΑΥΟΜΕΝΟΥ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Η τρίτη αριθμητική προσομοίωση, που έγινε για λόγους επαλήθευσης του 

αριθμητικού κώδικα, αφορά τη διάδοση μη θραυόμενων κυματισμών υπεράνω 

βυθισμένου αδιαπέρατου αναβαθμού, τραπεζοειδούς διατομής και βασίστηκε στα 

πειραματικά δεδομένα των Beji & Battjes (1994). Οι πειραματικές μετρήσεις 

διενεργήθηκαν στη δεξαμενή κυμάτων που βρίσκεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου του Delft, μήκους 37.7 m, πλάτους 0.8 m και βάθους 0.75 m. Επίσης, 

το χαρακτηριστικό ύψος και η χαρακτηριστική περίοδος των κυμάτων στα πειράματα 

ήταν ίσα με H = 0.02 m και T = 2 sec, και δημιουργήθηκαν από μια κυματογεννήτρια σε 

μια περιοχή σταθερού βάθους d0 = 0.4 m, πριν φτάσουν στον αναβαθμό, του οποίου η 

στέψη είχε πλάτος ίσο με 2 m και βρισκόταν σε βάθος dF = 0.1 m κάτω από την 

αδιατάρακτη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας. Ένα σκαρίφημα με τις διαστάσεις του 

εμποδίου και του υπολογιστικού πεδίου που χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές 

προσομοιώσεις φαίνεται στο Σχήμα 5.6. Το οριζόντιο τμήμα σταθερού βάθους που 

επιλέχθηκε, πριν από τον αναβαθμό, ήταν ίσο με τέσσερα μήκη κύματος, ώστε τα 

παραγόμενα κύματα να είναι πλήρως ανεπτυγμένα καθώς φτάνουν το εμπόδιο. Στο 

μήκος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ζώνη απορρόφησης του κύματος, που ήταν ίση με 

μισό μήκος κύματος. Ακόμα, το ύψος του στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, 

υπεράνω της αδιατάρακτης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0. 

Στις αριθμητικές προσομοιώσεις, για λόγους υπολογιστικού κόστους, το πείραμα 

αναπαράχθηκε θεωρώντας d0 = 0.14 m, χρησιμοποιώντας ομοιότητα κατά Froude. 

Συνεπώς ο αριθμός Reynolds των αριθμητικών προσομοιώσεων ήταν 5 φορές μικρότερος 

από ό,τι στα πειράματα. Οι διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγματος, το οποίο κατά την 

x διεύθυνση ήταν σταθερό, ενώ κατά την z μεταβλητό, ήταν ίσες με Δx/d0 = 0.02 και 

Δz/d0 = 0.005~0.01, ενώ οι διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις κλίμακες 

μήκους (wall-coordinates) ήταν 𝛥𝑥+ < 16 και 𝛥𝑧+ < 4 . Οι διαστάσεις αυτές είναι 

επαρκείς ώστε να καθίσταται δυνατή η επίλυση του οριακού στρώματος πάνω από τον 

πυθμένα και το εμπόδιο. Το χρονοβήμα ήταν ίσο με Δt = 10-4. Ο χρόνος μιας τυπικής 

προσομοίωσης ήταν περίπου ίσος με 30 περιόδους κύματος, Τ, ενώ για την εκτέλεση 
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προσομοίωσης διάρκειας μιας περιόδου Τ, απαιτούνταν περίπου 24 ώρες υπολογιστικού 

χρόνου στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. 

 

Σχήμα 5.6 Σκαρίφημα του υπολογιστικού πεδίου και ορισμοί παραμέτρων για την 
αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης κύματος υπεράνω αδιαπέρατου 
βυθισμένου εμποδίου τραπεζοειδούς διατομής 

Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζονται συγκρίσεις της ανύψωσης της ελεύθερης 

επιφάνειας ανάμεσα στις αριθμητικές προσομοιώσεις και στα πειράματα των Beji & 

Battjes (1994) σε πέντε θέσεις (α, β, γ, δ, και ε), όπως αυτές απεικονίζονται στο Σχήμα 

5.6, κατά τη διάρκεια πέντε κυματικών περιόδων. Η επιλυόμενη ανύψωση έχει 

κανονικοποιηθεί με το βάθος d0 που αντιστοιχεί στον οριζόντιο πυθμένα πριν τον 

αναβαθμό. Η ταύτιση των πειραματικών δεδομένων με τα αποτελέσματα του 

αριθμητικού μοντέλου είναι πολύ καλή σε όλες τις θέσεις. 
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Σχήμα 5.7 Χρονοσειρές της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κυμάτων που 
διαδίδονται υπεράνω αδιαπέρατου βυθισμένου τραπεζοειδούς 
αναβαθμού σε πέντε θέσεις πλησίον του (αναβαθμού): (α) x/d0 = 12, d/d0 
= 0.4, (β) x/d0 = 17, d/d0 = 0.25, (γ) x/d0 = 19.5, d/d0 = 0.25, (δ) x/d0 = 22, 
d/d0 = 0.45, και (ε) x/d0 = 25, d/d0 = 0.75. Τα σύμβολα αντιστοιχούν στα 
πειράματα των Beji & Battjes (1994), ενώ οι συνεχείς γραμμές στο 
αριθμητικό μοντέλο 
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5.4. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΕΨΗΣ 

Η τελευταία αριθμητική προσομοίωση, που έγινε για λόγους επαλήθευσης του 

αριθμητικού κώδικα, αφορά τη διάδοση κύματος υπεράνω βυθισμένου πορώδους 

κυματοθραύστη, τραπεζοειδούς διατομής και βασίστηκε στα πειραματικά δεδομένα των 

Garcia et al. (2004). Οι πειραματικές μετρήσεις διενεργήθηκαν στo κανάλι κυμάτων που 

βρίσκεται στο Εργαστήριο Παράκτιας Υδραυλικής του Πανεπιστημίου της Cantabria, 

μήκους 24.05 m, πλάτους 0.6 m και βάθους 0.8 m. Επίσης, το χαρακτηριστικό ύψος και η 

χαρακτηριστική περίοδος των κυμάτων στα πειράματα ήταν ίσα με H = 0.07 m και T = 1.6 

sec, και δημιουργήθηκαν από μια κυματογεννήτρια σε μια περιοχή σταθερού βάθους d0 

= 0.4 m, πριν φτάσουν στον κυματοθραύστη, του οποίου η στέψη είχε πλάτος ίσο με 1 m 

και βρισκόταν σε βάθος dF = 0.05 m κάτω από την αδιατάρακτη στάθμη της ελεύθερης 

επιφάνειας. Ένα σκαρίφημα με τις διαστάσεις του κυματοθραύστη και του 

υπολογιστικού πεδίου που χρησιμοποιήθηκε στις αριθμητικές προσομοιώσεις φαίνεται 

στο Σχήμα 5.8. Ο κυματοθραύστης, όπως προαναφέρθηκε, ήταν πορώδης κατασκευή με 

δύο στρώματα θωράκισης. Η εξωτερική θωράκιση είχε τα εξής χαρακτηριστικά: βάρος 

W50 = 153 g και πορώδες n = 0.53, ενώ η εσωτερική: W50 = 4.31 g και n = 0.49. Το 

οριζόντιο τμήμα σταθερού βάθους που επιλέχθηκε, πριν από το εμπόδιο, ήταν ίσο με 

τέσσερα μήκη κύματος, ώστε τα παραγόμενα κύματα να είναι πλήρως ανεπτυγμένα 

καθώς φτάνουν το εμπόδιο. Στο μήκος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ζώνη 

απορρόφησης του κύματος, που ήταν ίση με μισό μήκος κύματος. Ακόμα, το ύψος του 

στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, υπεράνω της αδιατάρακτης στάθμης της 

ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0.  

Στις αριθμητικές προσομοιώσεις, για λόγους υπολογιστικού κόστους, το πείραμα 

αναπαράχθηκε θεωρώντας d0 = 0.12 m, χρησιμοποιώντας ομοιότητα κατά Froude. 

Συνεπώς ο αριθμός Reynolds των αριθμητικών προσομοιώσεων ήταν 6 φορές μικρότερος 

από ό,τι στα πειράματα. Οι διαστάσεις του υπολογιστικού πλέγματος, το οποίο κατά την 

x διεύθυνση ήταν σταθερό, ενώ κατά την z μεταβλητό, ήταν ίσες με Δx/d0 = 0.02 και 

Δz/d0 = 0.005~0.01, ενώ οι διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις κλίμακες 

μήκους (wall-coordinates) ήταν 𝛥𝑥+ < 16  και 𝛥𝑧+ < 4 . Οι διαστάσεις αυτές είναι 
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επαρκείς ώστε να καθίσταται δυνατή η επίλυση του οριακού στρώματος πάνω από τον 

πυθμένα και τον κυματοθραύστη. Το χρονοβήμα ήταν ίσο με Δt = 10-4. Ο χρόνος μιας 

τυπικής προσομοίωσης ήταν περίπου ίσος με 30 περιόδους κύματος, Τ, ενώ για την 

εκτέλεση προσομοίωσης διάρκειας μιας περιόδου Τ, απαιτούνταν περίπου 24 ώρες 

υπολογιστικού χρόνου στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. 

 

Σχήμα 5.8 Σκαρίφημα του υπολογιστικού πεδίου και ορισμοί παραμέτρων για την 
αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης κύματος υπεράνω βυθισμένου 
πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς διατομής 

Στο Σχήμα 5.9 παρουσιάζονται στιγμιότυπα της επιλυόμενης ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 2 κυματικών περιόδων μετά την πάροδο χρόνου 

προσομοίωσης 28 περιόδων κύματος, Τ, τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των 

Garcia et al. (2004) για την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της ανύψωσης της ελεύθερης 

επιφάνειας, δηλαδή την κορυφή και την κοιλία του κύματος, αντίστοιχα, ανάντη και 

κατάντη του κυματοθραύστη. Η οριζόντια συντεταγμένη και η επιλυόμενη ανύψωση 

έχουν αδιαστατοποιηθεί με το βάθος d0 που αντιστοιχεί στον οριζόντιο πυθμένα πριν τον 

κυματοθραύστη. Το αριθμητικό μοντέλο αποτυπώνει ικανοποιητικά τα κύρια 

χαρακτηριστικά της κυματικής διάδοσης υπεράνω του βυθισμένου διαπερατού 

εμποδίου. Πιο αναλυτικά, στην προσήνεμη πλευρά του εμποδίου, η δημιουργία ενός 
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μερικώς στάσιμου κύματος λόγω της ανάκλασης, υπολογίζεται με ακρίβεια από το 

μοντέλο. Επίσης, στην περιοχή της στέψης, το μοντέλο αποτυπώνει ικανοποιητικά την 

απόσβεση του ύψους κύματος που προκύπτει εξαιτίας της θραύσης και διήθησης εντός 

του πορώδους μέσου, ενώ στην υπήνεμη πλευρά η μεταδιδόμενη κυματομορφή 

αναπαρίσταται επαρκώς, με το ύψος κύματος να υποεκτιμάται ελαφρώς στους 

τελευταίους σταθμούς. 

 

Σχήμα 5.9 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω βυθισμένου πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς 
διατομής. Τα σύμβολα αντιστοιχούν στα πειραματικά δεδομένα των 
Garcia et al. (2004), ενώ οι συνεχείς γραμμές στο αριθμητικό μοντέλο 

Οι κυματοθραύστες χαμηλής στέψης είναι εξ ορισμού κατασκευές οι οποίες 

επιτρέπουν την υπερπήδηση και τη διάδοση ενός συγκεκριμένου ποσοστού του 

εισερχόμενου κυματισμού. Έτσι, στα περισσότερα πειράματα δύο διαστάσεων, λόγω της 

αδυναμίας διαφυγής του νερού που καταλήγει στην υπήνεμη πλευρά αυτών των 

κατασκευών παρατηρείται αύξηση της μέσης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας. Αυτή η 

κυματογενής ανύψωση στην υπήνεμη πλευρά των κυματοθραυστών τροποποιεί τις 

συνθήκες ροής και τη μορφή των κυματισμών, αφού οδηγεί στη δημιουργία ενός 

ισχυρού ρεύματος επιστροφής, το οποίο διαταράσσει την διαδικασία της θραύσης. Στη 

φύση όμως, δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, αφού μεγάλη ποσότητα νερού από 
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την υπήνεμη πλευρά επιστρέφει στην ανοιχτή θάλασσα πλευρικά αυτών των 

κατασκευών. Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, στο πείραμα των Garcia et 

al. (2004) χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα αναρρόφησης του νερού από την υπήνεμη 

ζώνη, με αποτέλεσμα η μέση κυματογενής ανύψωση κατάντη του κυματοθραύστη να 

είναι μηδενική. Από το Σχήμα 5.9 προκύπτει ότι η μέση ανύψωση της ελεύθερης 

επιφάνειας στην υπήνεμη πλευρά των κυματοθραυστών σύμφωνα με το αριθμητικό 

μοντέλο είναι μη μηδενική, αλλά μικρότερη και συγκεκριμένα η μισή σε σχέση με αυτή 

που παρατηρήθηκε στο πείραμα των Garcia et al. (2004) όταν δεν έθεταν σε εφαρμογή 

το σύστημα αναρρόφησης του νερού. Αυτό επιτυγχάνεται, σε αυτό το βαθμό, λόγω της 

συνεχούς διόρθωσης της επιβαλλόμενης οριζόντιας ταχύτητας στο αριστερό όριο του 

πεδίου, ώστε η μέση παροχή μάζας να είναι μηδενική. Για τον πλήρη μηδενισμό της 

μέσης ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας θα απαιτούνταν άμεση αναρρόφηση του 

νερού στην υπήνεμη πλευρά της κατασκευής, το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν 

αριθμητικό μοντέλο. 

Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται ένα κατακόρυφο προφίλ της μέσης ως προς το 

χρόνο οριζόντιας ταχύτητας ακριβώς στα μισά της στέψης του κυματοθραύστη. Το 

προφίλ αυτό συμπίπτει ως προς τη μορφή με το αντίστοιχό προφίλ των πειραμάτων των 

Garcia et al. (2004) στην περίπτωση χρήσης του συστήματος αναρρόφησης. Υπεράνω της 

στέψης της κατασκευής η μέση ταχύτητα αυξάνεται λόγω της στένωσης και της θραύσης 

του κύματος, ενώ μέσα στο πορώδες και ιδιαίτερα εκεί που το υλικό είναι πιο 

λεπτόκοκκο η μέση ταχύτητα είναι σχεδόν μηδενική και ελαφρώς αρνητική εξαιτίας της 

δημιουργίας στροβίλου στην υπήνεμη πλευρά της. Η μόνη διαφορά του αριθμητικού 

μοντέλου με τα πειράματα έγκειται στην μέγιστη τιμή της ταχύτητας υπεράνω της 

στέψης, η οποία είναι η μισή. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς την μη μηδενική μέση 

ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας στην υπήνεμη πλευρά του κυματοθραύστη που 

προκύπτει στις προσομοιώσεις, η οποία εισάγει ένα ρεύμα επιστροφής με κατεύθυνση 

προς τα βαθιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στην ροή να αναπτυχθεί 

επαρκώς προς την ακτή και έτσι η ταχύτητα να έχει την αναμενόμενη θετική τιμή. 
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Σχήμα 5.10 Κατακόρυφη κατανομή της μέσης οριζόντιας ταχύτητας στο μέσο της 
στέψης του κυματοθραύστη (Σχήμα 5.8). 

Equation Chapter (Next) Section 1 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

αναφέρεται στα αποτελέσματα μιας σειράς αριθμητικών προσομοιώσεων διάδοσης και 

θραύσης κύματος υπεράνω ακτών σταθερής και μεταβλητής κλίσης, ενώ η δεύτερη στα 

αποτελέσματα μιας σειράς αριθμητικών προσομοιώσεων διάδοσης κυμάτων υπεράνω 

ίσαλων κυματοθραυστών με πορώδες. 

6.1. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΑΚΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΚΛΙΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, οι παραλίες που συναντώνται στη φύση 

παρουσιάζουν ένα κοίλο σχήμα με μεταβαλλόμενη κλίση. Τέτοιου είδους ακτές δεν 

έχουν μελετηθεί εκτενώς στα πλαίσια του ροϊκού πεδίου και των υδροδυναμικών 

χαρακτηριστικών της ροής. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν έξι περιπτώσεις 

σχήματος ακτής (Σχήμα 2.2). Σε όλες τις περιπτώσεις, επιλέχθηκε οριζόντιο τμήμα 

σταθερού βάθους, πριν την ακτή, ίσο με τέσσερα μήκη κύματος, ώστε τα παραγόμενα 

κύματα να είναι πλήρως ανεπτυγμένα καθώς φτάνουν την ακτή, ενώ στο μήκος αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και η ζώνη απορρόφησης του κύματος, που ήταν ίση με μισό μήκος 

κύματος. Το ύψος του στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, υπεράνω της 

αδιατάρακτης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0. Όλες οι 

περιπτώσεις ακτών και οι αντίστοιχες παράμετροι των εισερχόμενων κυματισμών 

συνοψίζονται στον Πίνακας 1. Επίσης, οι μεταβλητές της ροής σε όλες τις περιπτώσεις 

αδιαστατοποιήθηκαν με το βάθος d0, που αντιστοιχεί στο οριζόντιο τμήμα σταθερού 

βάθους, και με την επιτάχυνση της βαρύτητας g, δηλαδή οι ταχύτητες 

αδιαστατοποιήθηκαν μέσω της ποσότητας (gd0)1/2. Ο αριθμός Iribarren που φαίνεται 

στον Πίνακας 1 υπολογίστηκε με βάση τα κυματικά χαρακτηριστικά στα βαθιά και την 

κλίση της ακτής tanβ στην εξωτερική ζώνη. Οι διαστάσεις του πλέγματος στις 

περιπτώσεις 1, 2, και 3 ήταν ίσες με Δx/d0 = 0.01 και Δz/d0 = 0.0025~0.01, ενώ στις 

περιπτώσεις 4, 5, και 6 ίσες με Δx/d0 = 0.008 και Δz/d0 = 0.002~0.008. Oι αντίστοιχες 

διαστάσεις του πλέγματος μετρούμενες σε ιξώδεις κλίμακες μήκους (wall-coordinates) 
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ήταν 𝛥𝑥+ < 16  και 𝛥𝑧+ < 4 για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 και 𝛥𝑥+ < 12 και 𝛥𝑧+ < 3 

για τις περιπτώσεις 4, 5 και 6. Οι διαστάσεις αυτές είναι επαρκείς ώστε να καθίσταται 

δυνατή η επίλυση του οριακού στρώματος πάνω από τον πυθμένα. Το χρονοβήμα ήταν 

ίσο με Δt = 10-4. Ο χρόνος μιας τυπικής προσομοίωσης ήταν περίπου ίσος με 30 

περιόδους κύματος, Τ, ενώ για την εκτέλεση προσομοίωσης διάρκειας μιας περιόδου Τ, 

απαιτούνταν περίπου 36 ώρες υπολογιστικού χρόνου στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. 

Πίνακας 1 Περιπτώσεις ακτών, παράμετροι εισερχόμενων κυματισμών και 
χαρακτηριστικά θραύσης. 

Περίπτωση 
Τύπος  
Ακτής 

Γεωμετρία Ακτής Εισερχόμενοι 
κυματισμοί 

Θραυόμενοι 
Κυματισμοί 

d0 

(cm) 
dL/d0 tanβ tana ξο H/d0 Τ(s) λ/d0 db/d0 Wb/d0 Hb/d0 

1 
Σταθερής 
κλίσης 

12 - 1/35 - 

0.20 0.25 1 8.1 

0.445 15.50 0.316 

2 
Τύπου 
Larson  

12 0.8 1/35 1/28 0.440 13.83 0.304 

3 
Τύπου 
Larson 

12 0.8 1/35 1/21 0.400 11.06 0.292 

4 
Σταθερής 
κλίσης 

12 - 1/15 - 

0.26 0.21 0.5 3.3 

0.269 4.04 0.176 

5 
Τύπου 
Larson 

12 0.5 1/15 1/12 0.265 3.56 0.175 

6 
Τύπου 
Larson 

12 0.5 1/15 1/9 0.258 3.06 0.173 

Στιγμιότυπα της επιλυόμενης ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη 

διάρκεια 2 κυματικών περιόδων μετά την πάροδο χρόνου προσομοίωσης 28 περιόδων 

κύματος, Τ, παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.1 για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 και στο Σχήμα 

6.2 για τις περιπτώσεις 4, 5 και 6. Από τα Σχήματα αυτά προσδιορίστηκε το βάθος και το 

ύψος θραύσης στη θέση που παρουσιάζεται η μέγιστη θετική τιμή της ανύψωση της 

ελεύθερης επιφάνειας, για κάθε υπό εξέταση περίπτωση. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνοψίζονται στον Πίνακας 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αύξηση του tana οδηγεί σε πιο 

απότομη απόσβεση του ύψους κύματος με βάση την απόσταση x που αντιστοιχεί στη 

ζώνη απόσβεσης, εξαιτίας κυρίως της γρηγορότερης μείωσης του βάθους στην 
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εσωτερική ζώνη, αλλά και εξαιτίας της ταυτόχρονης μείωσης του βάθους θραύσης 

(Πίνακας 1). 

 

Σχήμα 6.1 Περιβάλλουσα της επιλυόμενης ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας  για 
τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 (Πίνακας 1). Η συνεχής γραμμής αντιστοιχεί στην 
περίπτωση 1, η μακρά διακεκομμένη στην περίπτωση 2 και η 
διακεκομμένη στην περίπτωση 3 
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Σχήμα 6.2 Περιβάλλουσα της επιλυόμενης ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας  για 
τις περιπτώσεις 4, 5 και 6 (Πίνακας 1). Η συνεχής γραμμής αντιστοιχεί στην 
περίπτωση 4, η μακρά διακεκομμένη στην περίπτωση 5 και η 
διακεκομμένη στην περίπτωση 6 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών ανάκλασης σε κάθε μια από τις 6 

περιπτώσεις ακτής, χρησιμοποιήθηκαν χρονοσειρές της ανύψωσης της ελεύθερης 

επιφάνειας σε τρεις θέσεις πριν την ακτή, στον οριζόντιο πυθμένα, και 

πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση βασισμένη στη μεθοδολογία που περιγράφεται στην 

εργασία των Mansard & Funke (1980), μέσω του εμπορικού πακέτου DHI Wave 

Synthesizer  reflection analysis. Βρέθηκε ότι ο συντελεστής ανάκλασης δεν επηρεάζεται 

έντονα από την μεταβλητή κλίση της ακτής στην εσωτερική ζώνη, αφού στις περιπτώσεις 

1, 2 και 3 ήταν Cr ≈ 0.09 και στις περιπτώσεις 4, 5 και 6 Cr ≈ 0.12. 

Το 1985, οι Dally et al. περιέγραψαν την ανάλωση της κυματικής παροχής 

ενέργειας, F, στη ζώνη απόσβεσης σύμφωνα με τη σχέση: 

 S

F K
F F

x d


  


  (6.1) 

όπου Κ είναι ο αδιάστατος συντελεστής ανάλωσης και FS είναι η σταθερή παροχή 

ενέργειας. Σύμφωνα με τη θεωρία τους, μετά τη θραύση του κύματος σε μια ακτή 
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σταθερής κλίσης, το ύψος κύματος σταθεροποιείται σε μια τιμή HS, αν η κλίση της ακτής 

διακόπτεται και ακολουθεί μια περιοχή σταθερού βάθους dS. Η σταθερή παροχή 

ενέργειας αντιστοιχεί στο ύψος κύματος HS (Σχήμα 6.3). Με βάση τα πειραματικά 

δεδομένα των Horikawa & Kuo (1966), οι Dally et al. (1985) πρότειναν ότι HS/dS = Γ = 0.4. 

Αυτή η τιμή υιοθετήθηκε και στην παρούσα εργασία. 

 

Σχήμα 6.3 Σκαρίφημα ιδεατής ακτής σύμφωνα με τους Dally et al. (1985). Η θραύση 
του κύματος αρχίζει στην τομή Α-Α και συνεχίζει έως ότου το ύψος 
κύματος φτάσει μια σταθερή τιμή (τομή Β-Β) 

Επίσης, θεωρώντας ακτή σταθερής κλίσης, εξήγαγαν το ακόλουθο μοντέλο 

απόσβεσης του ύψους κύματος στην ζώνη θραύσης: 

 

 

1/2
/ 1/2 2

1

K m

b b b

H d d
a a

H d d

    
      
     

  (6.2) 

όπου 

2

/

5 / 2 /

b

b

dK m
a

K m H

 
  

  
  (6.3) 

και m = tanβ είναι η κλίση της ακτής. Στην παρούσα εργασία οι εξισώσεις (6.2) και (6.3) 

τροποποιήθηκαν ελαφρώς στις ακόλουθες: 
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1/2
/ tan 1/2 2

1

K

b b b

H h h
a a

H h h

     
      
     

 (6.4) 

2

/ tan

5 / 2 / tan

b

b

hK
a

K H





 
  

  
  (6.5) 

όπου h = d + 𝜂 ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κυματογενής ανύψωση 𝜂, και έτσι οι 

εξισώσεις να έχουν τη σωστή ασυμπτωτική συμπεριφορά, δηλαδή H  0 για h  0. Τα 

αριθμητικά αποτελέσματα για την απόσβεση του ύψους κύματος σε σύγκριση με τις 

προβλεπόμενες από την εξίσωση (6.4) τιμές φαίνονται στο Σχήμα 6.4 (περιπτώσεις 1, 2 

και 3) και στο Σχήμα 6.5 (περιπτώσεις 4, 5 και 6). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυματογενής 

ανύψωση ήταν σημαντική μόνο στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 με την ηπιότερη κλίση tanβ = 

1/35. Η καλύτερη συμφωνία επιτεύχθηκε για: 

 
0.75

1.23 tanK    (6.6) 

όπου η διαφορά της τετραγωνικής ρίζας της μέσης τιμής των τετραγώνων ανάμεσα στα 

αριθμητικά αποτελέσματα και την αναλυτική λύση ήταν κατά μέσο όρο 3.5% για όλες τις 

περιπτώσεις. Στην εργασία των Dally et al. (1985), επιχειρήθηκε η ταύτιση πειραματικών 

δεδομένων με την εξίσωση (6.2) για ακτές με διαφορετικές κλίσεις και για σταθερές 

τιμές των παραμέτρων Γ και K. Στην παρούσα εργασία, μόνο η παράμετρος Γ θεωρήθηκε 

σταθερή, ενώ καταδείχθηκε ότι η τιμή του K εξαρτάται από την κλίση της ακτής στην 

εξωτερική ζώνη. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η μεταβλητή κλίση της ακτής στη ζώνη 

απόσβεσης δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση στην τιμή του K. 

Για την περίπτωση ακτής που ακολουθεί το προφίλ Larson μέχρι τα βαθιά, και 

άρα είναι διαφορετική από αυτές που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, όπου οι ακτές 

ακολουθούν το προφίλ Larson για d ≤ dL (Σχήμα 2.2), ο Larson (1988) εξήγαγε μια 

αναλυτική έκφραση για την απόσβεση του ύψους κύματος στη ζώνη απόσβεσης 

αντίστοιχη με την εξίσωση (6.2). Στην παρούσα εργασία, η έκφραση αυτή 

τροποποιήθηκε ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κυματογενής ανύψωση και να 

χρησιμοποιείται το h αντί για το d ως εξής: 
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1/2
1/2 2 2

1
b b b b b

H h h

H h h  

        
         

         

 (6.7) 

όπου το γb = Hb/db. Συγκρίνοντας τα αριθμητικά αποτελέσματα με αυτά που προκύπτουν 

από την εξίσωση (6.7) βρέθηκε ότι για τις περιπτώσεις 2 και 3 η διαφορά της 

τετραγωνικής ρίζας της μέσης τιμής των τετραγώνων τους ήταν 3.5%, ενώ για τις 

περιπτώσεις 5 και 6 ήταν 9%, δηλαδή όχι υπερβολικά μεγαλύτερη από τη διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ αριθμητικών αποτελεσμάτων και εξίσωσης (6.4). Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στην υιοθέτηση αυτού του αναλυτικού μοντέλου είναι ότι για την εξαγωγή της 

εξίσωσης (6.7) έχει γίνει η θεώρηση ότι ο συντελεστής ανάλωσης K = 2tana, το οποίο δεν 

συνάδει με τα αριθμητικά αποτελέσματα. 
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Σχήμα 6.4 Μεταβολή του κανονικοποιημένου ύψους κύματος ως προς το 
κανονικοποιημένο βάθος του νερού στη ζώνη απόσβεσης για τις 
περιπτώσεις: (α) 1, (β) 2, και (γ) 3 (Πίνακας 1). Τα σύμβολα αντιστοιχούν 
στα αριθμητικά αποτελέσματα και οι συνεχείς γραμμές στην αναλυτική 
έκφραση της εξίσωσης (6.4) 
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Σχήμα 6.5 Μεταβολή του κανονικοποιημένου ύψους κύματος ως προς το 
κανονικοποιημένο βάθος του νερού στη ζώνη απόσβεσης για τις 
περιπτώσεις: (α) 4, (β) 5, και (γ) 6 (Πίνακας 1). Τα σύμβολα αντιστοιχούν 
στα αριθμητικά αποτελέσματα και οι συνεχείς γραμμές στην αναλυτική 
έκφραση της εξίσωσης (6.4) 
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Στιγμιότυπα του πεδίου ταχύτητας στην περιοχή της θραύσης για τις όλες τις 

περιπτώσεις (Πίνακας 1) απεικονίζονται στο Σχήμα 6.6, Σχήμα 6.7, Σχήμα 6.8, Σχήμα 6.9, 

Σχήμα 6.10 και Σχήμα 6.11 αντίστοιχα. Στα Σχήματα αυτά απεικονίζεται και η συνάρτηση 

απόστασης φ, της μεθόδου level-set, η οποία καθορίζει τη διεπιφάνεια μεταξύ νερού και 

αέρα, καθώς και το στερεό όριο του πυθμένα, ο οποίος είναι εμβαπτισμένος στο 

υπολογιστικό πεδίο, και βρίσκεται εκεί που μηδενίζονται οι ταχύτητες. Στις περιπτώσεις 

που η εξωτερική ζώνη έχει κλίση tanβ = 1/35 (περιπτώσεις 1, 2 και 3), η μέγιστη 

ταχύτητα στη θραύση μειώνεται ελαφρώς με την αύξηση της κλίσης tana στην 

ακτογραμμή. Επίσης, στην περιοχή όπου d < dL, το μήκος κύματος μειώνεται κατά 7% σε 

σχέση με το μήκος κύματος στον οριζόντιο πυθμένα και στις 3 περιπτώσεις, ενώ στην 

περιοχή όπου dL < d < dΒ το μήκος κύματος στις ακτές τύπου Larson (περιπτώσεις 2 και 3) 

μειώνεται κατά 12% ενώ στην ακτή σταθερής κλίσης κατά 16% (περίπτωση 1). Αυτή η 

διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το κύμα διασπείρεται με άλλο τρόπο στις ακτές 

τύπου Larson σε σχέση με την ακτή σταθερής κλίσης. 

 

Σχήμα 6.6 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 1 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 = 
19.5. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 
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Σχήμα 6.7 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 2 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 = 
19.3. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 

 

Σχήμα 6.8 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 3 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 = 
20. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 
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Στις περιπτώσεις που η εξωτερική ζώνη έχει κλίση tanβ = 1/15 (περιπτώσεις 4, 5 

και 6), η μέγιστη ταχύτητα στη θραύση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη διαφορά με την 

αύξηση της κλίσης tana στην ακτογραμμή. Επίσης, στην περιοχή όπου d < dL, το μήκος 

κύματος μειώνεται κατά 9% σε σχέση με το μήκος κύματος στον οριζόντιο πυθμένα και 

στις 3 περιπτώσεις, ενώ στην περιοχή όπου dL < d < dΒ το μήκος κύματος στις ακτές 

τύπου Larson (περιπτώσεις 5 και 6) μειώνεται κατά 14.5% ενώ στην ακτή σταθερής 

κλίσης κατά 16% (περίπτωση 3). Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το κύμα 

διασπείρεται με άλλο τρόπο στις ακτές τύπου Larson σε σχέση με την ακτή σταθερής 

κλίσης, παρόλα αυτά είναι μικρή σε σχέση με αυτή που παρατηρείται ανάμεσα στις 

περιπτώσεις 1, 2 και 3. 

 

Σχήμα 6.9 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 4 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 ≈ 
11. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 
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Σχήμα 6.10 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 5 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 ≈ 
11. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 

 

Σχήμα 6.11 Στιγμιότυπο του πεδίου ταχύτητας στη ζώνη θραύσης για την περίπτωση 5 
(Πίνακας 1), όταν η κορυφή του κύματος περνά από τη θέση θραύσης. Η 
ακτή ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στη θέση x/d0 ≈ 
11. Το κυανό χρώμα αντιστοιχεί στο νερό ενώ το κίτρινο στον αέρα 
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Χρησιμοποιώντας διάφορα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

κύματος, υπολογίστηκε επίσης η ταχύτητα του κύματος C για όλες τις περιπτώσεις. Η 

ταχύτητα αυτή βρέθηκε ίση με C ≈ 1.1(gd)1/2 για d = db, ενώ αυξήθηκε μέχρι και C ≈ 

1.2(gd)1/2 για d = 0.25db, χωρίς να παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα 

στις 6 περιπτώσεις. 

Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται τα στιγμιαία πεδία στροβιλότητας στη ζώνη 

απόσβεσης για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3, ενώ στο Σχήμα 6.13 για τις περιπτώσεις 4, 5 

και 6. Παρατηρούμε ότι καθώς η κλίση στην ακτογραμμή μειώνεται, η αρνητική 

στροβιλότητα που παρουσιάζεται κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια είναι πιο έντονη. 

Αυτό είναι πιο εμφανές στις περιπτώσεις που η εξωτερική ζώνη έχει ηπιότερη κλίση tanβ 

= 1/35 (περιπτώσεις 1, 2 και 3), σε σχέση με τις περιπτώσεις που η εξωτερική ζώνη έχει 

κλίση tanβ = 1/15 (περιπτώσεις 4, 5 και 6). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μήκος της 

ζώνης απόσβεσης στις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά μικρό (σχεδόν ίσο με ένα μήκος 

κύματος), με αποτέλεσμα να μην γίνονται εμφανείς μικρές διαφορές.  
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Σχήμα 6.12 Στιγμιότυπα του αδιάστατου πεδίου στροβιλότητας στη ζώνη απόσβεσης 
για τις περιπτώσεις 1 (α), 2 (β) και 3 (γ) (Πίνακας 1), όταν η κορυφή του 
κύματος είναι πλησίον της θέσης θραύσης. Η ακτή, στο υπολογιστικό 
πεδίο ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει στις θέσεις x/d0 = 
19.5 (περίπτωση 1), x/d0 = 19.3 (περίπτωση 2) και x/d0 = 20 (περίπτωση 3). 
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Σχήμα 6.13 Στιγμιότυπα του αδιάστατου πεδίου στροβιλότητας στη ζώνη απόσβεσης 
για τις περιπτώσεις 4 (α), 5 (β) και 6 (γ) (Πίνακας 1), όταν η κορυφή του 
κύματος είναι πλησίον της θέσης θραύσης. Η ακτή, στο υπολογιστικό 
πεδίο ξεκινά στη θέση x/d0 = 0, ενώ η θραύση συμβαίνει και στις 3 
περιπτώσεις στη θέση x/d0 ≈ 11. 

Οι μέσες ως προς τη φάση τιμές, της οριζόντιας ταχύτητας (χρησιμοποιώντας 10 

περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους κύματος) στις θέσεις 

d/db = 0.75 και d/db = 0.60 αποτυπώνονται στο Σχήμα 6.14 (περιπτώσεις 1, 2 και 3) και 

στο Σχήμα 6.15 (περιπτώσεις 4, 5 και 6). Όσον αφορά τις ακτές με ηπιότερη κλίση στην 

εξωτερική ζώνη, παρατηρείται ότι καθώς η κλίση της ακτογραμμής tana αυξάνεται, η 

διάρκεια της φάσης θετικών ταχυτήτων και άρα κορυφής (up-rush phase) καθώς επίσης 
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και το μέγεθος της οριζόντιας ταχύτητας αυξάνονται, ενώ το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια της φάσης αρνητικών ταχυτήτων και άρα κοιλίας (down-rush phase) 

(Σχήμα 6.14). Αυτή η συμπεριφορά είναι συνεπής με την παρατήρηση περί κατανομής 

της αρνητικής στροβιλότητας (Σχήμα 6.12), η οποία γίνεται πιο έντονη στην υδάτινη 

στήλη καθώς το tana μειώνεται, με αποτέλεσμα την δημιουργία ισχυρότερων ταχυτήτων 

κατά τη φάση κοιλίας. Για τις περιπτώσεις με τις πιο απότομες κλίσεις στην εξωτερική 

ζώνη, από την άλλη πλευρά, η εξάρτηση της μεταβολής της οριζόντιας ταχύτητας από 

την κλίση tana είναι ασθενής, σε συμφωνία με την κατανομή της αρνητικής 

στροβιλότητας (Σχήμα 6.13). 

Ο τρόπος κατανομής των μέσων ως προς τη φάση τιμών της οριζόντιας ταχύτητας 

αντανακλά και στην συμπεριφορά της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας, 

δηλαδή του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος. Συγκεκριμένα, τα προφίλ της μέσης 

ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας (χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από 

χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους κύματος) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.16 

(περιπτώσεις 1, 2 και 3) και στο Σχήμα 6.17 (περιπτώσεις 4, 5 και 6) σε τρεις θέσεις, μία 

ανάντη του βάθους θραύσης και δύο εντός της ζώνης απόσβεσης. Στη ζώνη απόσβεσης 

των ακτών με ηπιότερη κλίση (περιπτώσεις 1, 2 και 3), καθώς η κλίση tana αυξάνεται, το 

ασθενές ρεύμα πλησίον του πυθμένα με κατεύθυνση προς την ακτογραμμή (streaming) 

γίνεται πιο ισχυρό, ενώ το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα (undertow) γίνεται πιο 

ασθενές σε όλη την υδάτινη στήλη (Σχήμα 6.16β-γ). Για τις ακτές με απότομες κλίσεις 

(περιπτώσεις 4, 5 και 6), δεν παρατηρείται κάποια ουσιώδης διαφορά στην ζώνη 

απόσβεσης καθώς το tana αυξάνεται (Σχήμα 6.17β-γ). Σε όλες τις περιπτώσεις, το ρεύμα 

επιστροφής ανάντη του βάθους θραύσης δεν επηρεάζεται έντονα από την μεταβολή της 

κλίσης στην εσωτερική περιοχή της ακτής (Σχήμα 6.16α και Σχήμα 6.17α). 
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Σχήμα 6.14 Μέση ως προς τη φάση τιμή της οριζόντιας ταχύτητας στο μέσο βάθος και 
στις θέσεις (α) d/db = 0.75 και (β) d/db = 0.60 εντός της ζώνης απόσβεσης, 
για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 (Πίνακας 1). 
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Σχήμα 6.15 Μέση ως προς τη φάση τιμή της οριζόντιας ταχύτητας στο μέσο βάθος και 
στις θέσεις (α) d/db = 0.75 και (β) d/db = 0.60 εντός της ζώνης απόσβεσης, 
για τις περιπτώσεις 4, 5 και 6 (Πίνακας 1) 
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Σχήμα 6.16 Κατακόρυφα προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας 
για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 σε τρεις θέσεις: (α) d/db = 1.5, (β) d/db = 0.75 
και (γ) d/db = 0.6 
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Σχήμα 6.17 Κατακόρυφα προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας 
για τις περιπτώσεις 4, 5 και 6 σε τρεις θέσεις: (α) d/db = 1.5, (β) d/db = 0.75 
και (γ) d/db = 0.6 

Ένα αναλυτικό μοντέλο για το προφίλ του υποβρύχιου κυματογενούς στη ζώνη 

απόσβεσης αναπτύχθηκε από τους Svendsen et al. (1987) και τους Svendsen & Hansen 
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(1988). Κατέληξαν ότι το προφίλ της ταχύτητας του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος 

περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

2

1 1
2

2 3

b m b
U U

tr tr

U U U Uy y
A A

d dgd gd

   
      

   

 (6.8) 

όπου y = z + d αποτελεί την κατακόρυφη συντεταγμένη με αρχή τον πυθμένα, Ub είναι η 

τιμή της ταχύτητας ακριβώς εκτός του οριακού στρώματος, Um είναι η μέση ως προς το 

βάθος (κάτω από την κοιλία του κύματος) ταχύτητα, dtr είναι το βάθος του νερού κάτω 

από την κοιλία και AU είναι μια αδιάστατη παράμετρος η οποία ορίζεται ως:  

2

1 tr
U

t

a d
A

gd
   (6.9) 

όπου a1 είναι η βαθμίδα της παροχής ορμής στη μονοδιάστατη εξίσωση της U (βλέπε 

εξίσωση (5) στο άρθρο των Svendsen et al., 1987) και νt είναι το τυρβώδες ιξώδες, το 

οποίο θεωρείται σταθερό στο χρόνο και καθ’ όλη την υδάτινη στήλη εκτός του οριακού 

στρώματος. Εδώ, το a1 ορίστηκε ως: a1 = rgg και το νt ως: νt = rtd(gd)1/2 με αποτέλεσμα η 

εξίσωση (6.9) να παίρνει τη μορφή: 

g tr
U

t

r d
A

r d
   (6.10) 

όπου rg και rt είναι αδιάστατοι συντελεστές κλίμακας. Τα αριθμητικά αποτελέσματα του 

υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος (Σχήμα 6.16β-γ και Σχήμα 6.17β-γ) συγκρίνονται με 

την αναλυτική έκφραση της εξίσωσης (6.8) με σκοπό την εύρεση της κατάλληλης τάξης 

μεγέθους του λόγου rg/rt. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχήμα 6.18, Σχήμα 6.19 και Σχήμα 6.20 

παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος 

για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα από την 

εξίσωση (6.8). Προκύπτει ότι για όλες τις περιπτώσεις η καταλληλότερη τιμή του λόγου 

rg/rt = 1. Όπως αποτυπώθηκε και στο Σχήμα 5.3, τα αποτελέσματα του αριθμητικού 

μοντέλου για το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα έχουν ένα πιο έντονο παραβολικό 
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προφίλ σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα των Ting & Kirby (1994). Αυτό 

οφείλεται στη δημιουργία ενός πιο έντονου ρεύματος πλησίον του πυθμένα με 

κατεύθυνση προς την ακτογραμμή (streaming) σε σχέση με τα πειράματα, λόγω του 

μικρότερου αριθμού Reynolds που αντιστοιχεί στις προσομοιώσεις και άρα του 

παχύτερου οριακού στρώματος πλησίον του πυθμένα. Επομένως, για μεγαλύτερους 

αριθμούς Reynolds μικρότερές τιμές του λόγου rg/rt κρίνονται κατάλληλες (Σχήμα 6.18, 

Σχήμα 6.19 και Σχήμα 6.20). Στις παρούσες προσομοιώσεις και υπό εξέταση περιπτώσεις 

η τιμή της αδιάστατης παραμέτρου AU κυμαίνονταν ανάμεσα σε 0.6–0.7, ενώ στην 

εργασία των Svendsen & Hansen (1988) αυτές οι τιμές κυμαίνονταν μεταξύ 0.1–0.2 με 

βάση τα πειραματικά δεδομένα των Hansen & Svendsen (1984), που όμως 

αντιστοιχούσαν σε αριθμό Reynolds 5 φορές μεγαλύτερο από ότι στις παρούσες 

προσομοιώσεις. Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται και για τις περιπτώσεις 3, 4, και 5. 

Επειδή όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.17 τα προφίλ των υποβρύχιων κυματογενών 

ρευμάτων στις περιπτώσεις αυτές δεν διαφέρουν σημαντικά για λόγους συντομίας 

παρατίθεται μόνο η περίπτωση 4 σε σύγκριση με την εξίσωση (6.8). 

 

Σχήμα 6.18 Σύγκριση των κατακόρυφων προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο 
οριζόντιας ταχύτητας που προκύπτει από το παρόν αριθμητικό μοντέλο 
(συνεχής γραμμή) για την περίπτωση 1 σε δύο θέσεις: (α) d/db = 0.75 και 
(β) d/db = 0.6, με τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση (6.8) για δύο 
τιμές του λόγου rg/rt (διακεκομμένες γραμμές) 
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Σχήμα 6.19 Σύγκριση των κατακόρυφων προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο 
οριζόντιας ταχύτητας που προκύπτει από το παρόν αριθμητικό μοντέλο 
(συνεχής γραμμή) για την περίπτωση 2 σε δύο θέσεις: (α) d/db = 0.75 και 
(β) d/db = 0.6, με τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση (6.8) για δύο 
τιμές του λόγου rg/rt (διακεκομμένες γραμμές) 

 

Σχήμα 6.20 Σύγκριση των κατακόρυφων προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο 
οριζόντιας ταχύτητας που προκύπτει από το παρόν αριθμητικό μοντέλο 
(συνεχής γραμμή) για την περίπτωση 3 σε δύο θέσεις: (α) d/db = 0.75 και 
(β) d/db = 0.6, με τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση (6.8) για δύο 
τιμές του λόγου rg/rt (διακεκομμένες γραμμές) 
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Σχήμα 6.21 Σύγκριση των κατακόρυφων προφίλ της μέσης ως προς την περίοδο 
οριζόντιας ταχύτητας που προκύπτει από το παρόν αριθμητικό μοντέλο 
(συνεχής γραμμή) για την περίπτωση 4 σε δύο θέσεις: (α) d/db = 0.75 και 
(β) d/db = 0.6, με τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση (6.8) για δύο 
τιμές του λόγου rg/rt (διακεκομμένες γραμμές) 

6.2. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΟΡΩΔΩΝ ΙΣΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, η διερεύνηση του πεδίου ροής στην εγγύς 

περιοχή ίσαλων κυματοθραυστών με πορώδες χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τρεις 

διαφορετικές διατάξεις τέτοιων κυματοθραυστών (Σχήμα 6.22) ερευνήθηκαν με πλάτος 

στέψης ίσο με d0, 2d0 και 3d0, όπου το d0 είναι το βάθος του νερού στον προσήνεμο πόδα 

των κατασκευών αυτών, με σκοπό την μελέτη της επίδρασης του πλάτους στέψης στα 

υδροδυναμικά φαινόμενα της μετάδοσης και της ανάκλασης καθώς και στη 

συμπεριφορά της ροής γύρω από τη στέψη των κατασκευών αυτών. Ακόμα, 

διερευνήθηκε και η επίδραση δύο διαφορετικών κυματισμών με ίδιο ύψος κύματος και 

διαφορετική περίοδο στους συντελεστές μετάδοσης και ανάκλασης καθώς και στο ροϊκό 

πεδίο για την περίπτωση του κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0. 

Για τον σχεδιασμό των κυματοθραυστών, σε όλες τις περιπτώσεις θεωρήθηκε 

άνεμος 8 Beaufort, βάθος στον προσήνεμο πόδα του κυματοθραύστη ίσο με 5 m και 

ύψος κύματος στα βαθιά Ηs = 2 m. Από μεθοδολογία JOWNSWAP προέκυψε ότι η 

χαρακτηριστική περίοδος ήταν ίση με Τs = 4.4 sec και άρα από σχέση διασποράς το λ = 
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25.75 m στο πόδα του κυματοθραύστη. Το ύψος κύματος στον πόδα του 

κυματοθραύστη, μετά από ρήχωση, προέκυψε ίσο με Htoe = 1.83 m. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για την εξαγωγή των παραπάνω τιμών είχε γίνει έλεγχος και είχε βρεθεί ότι το βάθος 

θραύσης ήταν ίσο με db = 2.47 m. Για την επιλογή της χαρακτηριστικής διαμέτρου του 

στρώματος θωράκισης από τη μεθοδολογία Hudson προέκυψε ότι: 

   
1/3 1/3

50

50 50

1 3 1
cot 4*2 1.51

1.59 1.6
D

H
K a D m

D D
    


 (6.11) 

όπου Η είναι το ύψος κύματος των 100 ετών στον πόδα του κυματοθραύστη και ισούται 

με Η100 = 1.63 Htoe = 3 m, Δ = ρs/ρw -1, ρs είναι η πυκνότητα του υλικού του ογκολίθου, D50 

είναι η χαρακτηριστική μέση τιμή διαμέτρου των φυσικών ογκολίθων, ΚD είναι ο 

συντελεστής ευστάθειας, ο οποίος επιλέχθηκε ίσος με 4 θεωρώντας τυχαία τοποθέτηση 

ακανόνιστων ογκολίθων και μη-θραυόμενους κυματισμούς (Πίνακας 6.4, Δήμας, 2015), α 

είναι η γωνία που σχηματίζει το πρανές με την οριζόντια και γ είναι συντελεστής 

ασφαλείας, ο οποίος επιλέχθηκε ίσος με 1.6 θεωρώντας αποδεκτή πιθανότητα αστοχίας 

ίση με 5% (Πίνακας 6.3, Δήμας, 2015). Το πορώδες επιλέχθηκε n = 0.37 σύμφωνα με το 

Coastal Engineering Manual για τυχαία διάταξη με τραχιά θωράκιση. 

Όλες οι περιπτώσεις κυματοθραυστών που εξετάσθηκαν (Σχήμα 6.22) και οι 

αντίστοιχες παράμετροι των εισερχόμενων κυματισμών συνοψίζονται στον Πίνακας 2. 

Να σημειωθεί ότι για τις προσομοιώσεις επιλέχθησαν κυματισμοί πιο συνήθεις από 

αυτόν που θεωρήθηκε για τον σχεδιασμό των κυματοθραυστών και τον υπολογισμό της 

χαρακτηριστικής μέσης τιμής διαμέτρου των φυσικών ογκολίθων. Αυτοί οι κυματισμοί 

είχαν ύψος Ηs = 1 m, περίοδο Ts = 7 sec (περιπτώσεις 1, 2 και 3) και Ts = 4.9 sec 

(περίπτωση 4) και ο πόδας του κυματοθραύστη ήταν σε βάθος 5 m. Στον Πίνακας 2 οι 

μεταβλητές της ροής παρουσιάζονται αδιαστατοποιημένες με το βάθος d0, που 

αντιστοιχεί στο οριζόντιο τμήμα σταθερού βάθους, και με την επιτάχυνση της βαρύτητας 

g, δηλαδή οι ταχύτητες αδιαστατοποιήθηκαν μέσω της ποσότητας (gd0)1/2. Για λόγους 

υπολογιστικού κόστους οι προσομοιώσεις αναπαράχθηκαν θεωρώντας d0 = 0.4 m, 

χρησιμοποιώντας ομοιότητα κατά Froude. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις επιλέχθηκε οριζόντιο τμήμα σταθερού βάθους, πριν την 

πορώδη κατασκευή, ίσο με τέσσερα μήκη κύματος, ώστε τα παραγόμενα κύματα να 

είναι πλήρως ανεπτυγμένα καθώς φτάνουν τον κυματοθραύστη. Στο μήκος αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και η ζώνη απορρόφησης του κύματος, που ήταν ίση με μισό μήκος 

κύματος. Το ύψος του στρώματος του αέρα στο υπολογιστικό πεδίο, υπεράνω της 

αδιατάρακτης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας επιλέχθηκε ίσο με 1.5d0. Οι 

διαστάσεις του πλέγματος ήταν ίσες με Δx/d0 = 0.01 και Δz/d0 = 0.005~0.01, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η επίλυση όλων των κλιμάκων της ροής, συμπεριλαμβανομένου και 

του οριακού στρώματος πάνω από τον πυθμένα. Το χρονοβήμα ήταν ίσο με Δt = 10-4. Ο 

χρόνος μιας τυπικής προσομοίωσης ήταν περίπου ίσος με 30 περιόδους κύματος, Τ, ενώ 

για την εκτέλεση προσομοίωσης διάρκειας μιας περιόδου Τ, απαιτούνταν περίπου 24 

ώρες υπολογιστικού χρόνου στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. 

Πίνακας 2 Περιπτώσεις πορωδών ίσαλων κυματοθραυστών, παράμετροι 
εισερχόμενων κυματισμών και χαρακτηριστικά θραύσης 

Περίπτωση 

Γεωμετρία Εισερχόμενοι κυματισμοί Θραυόμενοι 
Κυματισμοί 

Πρανή 
Πλάτος 
Στέψης 

D50/d0 H/d0 Τ(g/d0)1/2 λ/d0 db/d0 Hb/d0 

1 1/2 d0 0.31 

0.2 
9.8 9 

0.178 0.205 

2 1/2 2d0 0.31 0.175 0.201 

3 1/2 3d0 0.31 0.180 0.202 

4 1/2 d0 0.31 6.9 6 0.179 0.197 
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Σχήμα 6.22 Σκαρίφημα του υπολογιστικού πεδίου για την αριθμητική προσομοίωση 
της διάδοσης κύματος υπεράνω ίσαλου πορώδους κυματοθραύστη 
τραπεζοειδούς διατομής. Το πλάτος στέψης ανάλογα με την περίπτωση 
κυμαίνεται από d0 έως 3d0 

Στο Σχήμα 6.23, Σχήμα 6.24 και Σχήμα 6.25 παρουσιάζεται η περιβάλλουσα της 

επιλυόμενης ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 2 κυματικών 

περιόδων μετά την πάροδο χρόνου προσομοίωσης 28 περιόδων κύματος, Τ, για τις τρείς 

διαφορετικές διατάξεις κυματοθραυστών (περιπτώσεις 1, 2 και 3) όπως αυτές 

εμφανίζονται στον Πίνακας 2. Η οριζόντια συντεταγμένη και η επιλυόμενη ανύψωση 

έχουν αδιαστατοποιηθεί με το βάθος d0 που αντιστοιχεί στον οριζόντιο πυθμένα πριν τον 

κυματοθραύστη για κάθε περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις η κυματομορφή στην 

προσήνεμη πλευρά του εμποδίου είναι παρόμοια και καταδεικνύει τη δημιουργία ενός 

μερικώς στάσιμου κύματος λόγω της ανάκλασης, ενώ στην υπήνεμη πλευρά η 

μεταδιδόμενη κυματομορφή διαφέρει αρκετά, αφού όσο αυξάνεται το πλάτος στέψης 

μειώνεται και το μεταδιδόμενο ύψος κύματος. Από στιγμιότυπα της ελεύθερης 

επιφάνειας σε διάστημα μιας περιόδου προσδιορίστηκε το βάθος και το ύψος θραύσης 

στη θέση που παρουσιάζεται η μέγιστη θετική τιμή της ανύψωση της ελεύθερης 

επιφάνειας, για κάθε υπό εξέταση περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις η θραύση 

παρουσιαζόταν στην προσήνεμη πλευρά της κατασκευής και πλησίον της στέψης. Τα 

αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακας 2. 
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Σχήμα 6.23 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ίσαλου πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς 
διατομής με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 1, Πίνακας 2) 

 

Σχήμα 6.24 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ίσαλου πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς 
διατομής με πλάτος στέψης ίσο με 2d0 (περίπτωση 2, Πίνακας 2) 
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Σχήμα 6.25 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ίσαλου πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς 
διατομής με πλάτος στέψης ίσο με 3d0 (περίπτωση 3, Πίνακας 2) 

Στο Σχήμα 6.26 παρουσιάζεται η ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη 

διάρκεια δέκα κυματικών περιόδων για τις τρεις διατάξεις κυματοθραυστών 

(περιπτώσεις 1, 2 και 3) σε μια θέση ανάντη καθώς και στον υπήνεμο πόδα του κάθε 

κυματοθραύστη. Ανάντη των κατασκευών η ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας δεν 

παρουσιάζει εμφανείς διαφορές στις τρεις περιπτώσεις, ενώ καταδεικνύεται ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το πλάτος στέψης του κυματοθραύστη, τόσο μικρότερο είναι το ύψος 

κύματος που περνάει στην κατάντη πλευρά του. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η 

παρουσία φαινομένων μη γραμμικότητας είναι έντονη στον υπήνεμο πόδα του 

κυματοθραύστη. Η πολύπλοκη κυματομορφή στην υπήνεμη πλευρά των κατασκευών 

αυτών με τις πολλαπλές κορυφές σχετίζεται με τη δημιουργία υψηλότερων αρμονικών 

συχνοτήτων και μη γραμμικών φαινομένων λόγω της αλληλεπίδρασης κύματος-

κατασκευής. Όλα αυτά έρχονται σε συμφωνία με το Σχήμα 6.27 και Σχήμα 6.28, στα 

οποία παρουσιάζεται η κατανομή της ενέργειας στην προσήνεμη και υπήνεμη πλευρά 

για τις τρείς αυτές περιπτώσεις κυματοθραυστών. Πιο αναλυτικά, στην προσήνεμη 

πλευρά το φάσμα ενέργειας είναι παρόμοιο σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ στην υπήνεμη 

παρατηρείται έντονη μείωση της ενέργειας κορυφής όσο αυξάνεται το πλάτος στέψης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ενέργειας που μεταφέρεται στις αρμονικές 

συχνότητες είναι μικρό και της ίδιας τάξης μεγέθους σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Σχήμα 6.26 Διακύμανση της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 
δέκα κυματικών περιόδων για κυματοθραύστη με πλάτος στέψης: (α) d0 
(περίπτωση 1, Πίνακας 2), (β) 2d0 (περίπτωση 2, Πίνακας 2) και (γ) 3d0 
(περίπτωση 3, Πίνακας 2) και σε δύο θέσεις: ανάντη του (πάνω) και στον 
υπήνεμο πόδα (κάτω) 
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Σχήμα 6.27 Κανονικοποιημένο φάσμα ενέργειας στην προσήνεμη πλευρά 
κυματοθραύστη με πλάτος στέψης: (α) d0 (περίπτωση 1, Πίνακας 2), (β) 
2d0 (περίπτωση 2, Πίνακας 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3, Πίνακας 2) 
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Σχήμα 6.28 Κανονικοποιημένο φάσμα ενέργειας στον υπήνεμο πόδα κυματοθραύστη 
με πλάτος στέψης: (α) d0 (περίπτωση 1, Πίνακας 2), (β) 2d0 (περίπτωση 2, 
Πίνακας 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3, Πίνακας 2) 

Πέραν της επίδρασης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στο ύψος και την 

ενέργεια του κύματος, εξετάζεται και η επίδραση της κυματικής περιόδου. Για αυτό το 

λόγο θεωρείται ίσαλος πορώδης κυματοθραύστης (περίπτωση 4), ο οποίος έχει ακριβώς 

την ίδια διάταξη με τον κυματοθραύστη της περίπτωσης 1, στον οποίο προσπίπτει 

κυματισμός με το ίδιο ύψος αλλά μικρότερη περίοδο. Συγκρίνοντας το Σχήμα 6.29 που 

αντιστοιχεί στην περίπτωση 4 με το Σχήμα 6.23 που αντιστοιχεί στην περίπτωση 1, 

αποδεικνύεται ότι όσο αυξάνεται η περίοδος του κύματος και επομένως το μήκος του, 

τόσο περισσότερο κύμα διαδίδεται στην υπήνεμη πλευρά του εμποδίου. Αυτό 

επαληθεύεται και μέσα από το Σχήμα 6.30, αφού η κυματομορφή που παρατηρείται 
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στον υπήνεμο πόδα του κυματοθραύστη παρουσιάζει μικρότερο εύρος στην περίπτωση 

4 απ’ ότι στην περίπτωση 1. Στην προσήνεμη πλευρά οι τιμές της ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας είναι ελαφρώς μεγαλύτερες. 

 

Σχήμα 6.29 Στιγμιότυπα της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάδοση 
κύματος υπεράνω ίσαλου πορώδους κυματοθραύστη τραπεζοειδούς 
διατομής με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 4, Πίνακας 2) 
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Σχήμα 6.30 Διακύμανση της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας κατά τη διάρκεια 
δέκα κυματικών περιόδων για την ίδια διάταξη κυματοθραύστη αλλά για 
διαφορετικά κυματικά χαρακτηριστικά: (α) περίπτωση 1 (Πίνακας 2), και 
(β) περίπτωση 4 (Πίνακας 2) και σε δύο θέσεις: ανάντη του 
κυματοθραύστη (πάνω) και στον υπήνεμο πόδα (κάτω) 

Η επίδραση της περιόδου και του μήκους κύματος είναι εμφανής και στην 

κατανομή της κυματικής ενέργειας. Στο Σχήμα 6.31 και Σχήμα 6.32 απεικονίζεται το 

κανονικοποιημένο φάσμα της ενέργειας στην προσήνεμη και υπήνεμη πλευρά των 

κυματοθραυστών, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις 1 και 4 (Πίνακας 2). Στην περίπτωση 4 

με το μικρότερο μήκος/περίοδο κύματος, η μέγιστη τιμή της κανονικοποιημένης 

ενέργειας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την περίπτωση 1 στην προσήνεμη πλευρά, ενώ 

στην υπήνεμη πλευρά το ποσοστό ενέργειας που μεταδίδεται είναι μεγαλύτερο στην 
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περίπτωση 1. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος του μήκους κύματος προς το πλάτος 

στέψης της κατασκευής, τόσο πιο πολύ ενέργεια κύματος μεταδίδεται στα κατάντη. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το μακρύτερο κύμα δεν αντιλαμβάνεται τόσο έντονα την κατασκευή. 

Αυτή η παρατήρηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κύματα με μικρότερο μήκος (για το 

ίδιο ύψος) παρουσιάζουν λιγότερο έντονη θραύση (λόγω του μικρότερου αριθμού 

Iribarren που προκύπτει για ίδια κλίση πρανούς) συντελεί και στην κατανόηση της 

μεγαλύτερης τιμής της ενέργειας στο φάσμα (περίπτωση 4) στην προσήνεμη πλευρά του 

κυματοθραύστη (Σχήμα 6.31). 

 

Σχήμα 6.31 Κανονικοποιημένο φάσμα ενέργειας στην προσήνεμη πλευρά 
κυματοθραύστη με πλάτος στέψης d0 για δύο διαφορετικές περιόδους 
κύματος: (α) περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) περίπτωση 4, Πίνακας 2 
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Σχήμα 6.32 Κανονικοποιημένο φάσμα ενέργειας στον υπήνεμο πόδα κυματοθραύστη 
με πλάτος στέψης d0 για δύο διαφορετικές περιόδους κύματος: (α) 
περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) περίπτωση 4, Πίνακας 2 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του βυθισμένου πορώδους 

κυματοθραύστη χαμηλής στέψης, που εξετάσθηκε για λόγους επαλήθευσης του 

αριθμητικού κώδικα (Σχήμα 5.8), υπήρχαν διαφορές όσον αφορά το ποσοστό 

μεταδιδόμενης ενέργειας και τη θέση της θραύσης. Στο Σχήμα 6.33 παρουσιάζεται η 

κατανομή της ενέργειας σε μια θέση στην προσήνεμη πλευρά αυτού του 

κυματοθραύστη (Σχήμα 6.33α) και στον υπήνεμο πόδα του (Σχήμα 6.33β). Το ποσοστό 

της ενέργειας που μεταδίδεται είναι της τάξης του 4.5%, το οποίο είναι μεγαλύτερο 

συγκριτικά με το ποσοστό που αντιστοιχεί στους ίσαλους κυματοθραύστες ίδιου 

περίπου πλάτους στέψης (περίπτωση 2 και 3, Πίνακας 2). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση 

αυτή, η θραύση παρουσιαζόταν υπεράνω της στέψης και προς την υπήνεμη παρειά της 

κατασκευής, με αποτέλεσμα περισσότερη ενέργεια να διαδίδεται κατάντη της σε 

σύγκριση με τους ίσαλους κυματοθραύστες αντίστοιχου περίπου πλάτους στέψης. Όλα 

αυτά βέβαια εξαρτώνται και από το λόγο του πλάτους στέψης προς το μήκος κύματος 

καθώς επίσης και από τα υπόλοιπα κυματικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε 

περίπτωσης. 



106 
 

 

 

Σχήμα 6.33 Κανονικοποιημένο φάσμα ενέργειας για την περίπτωση κυματοθραύστη 
χαμηλής στέψης (Σχήμα 5.8) σε δύο θέσεις: (α) προσήνεμη πλευρά και (β) 
υπήνεμος πόδας 

Στον Πίνακας 3 παρουσιάζονται οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης για 

όλες τις περιπτώσεις κυματοθραυστών (Πίνακας 2). Για τον προσδιορισμό των 

συντελεστών ανάκλασης σε κάθε μια από τις 4 περιπτώσεις κυματοθραυστών, 

χρησιμοποιήθηκαν χρονοσειρές της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας σε τρεις 

θέσεις πριν την κατασκευή, στον οριζόντιο πυθμένα, και πραγματοποιήθηκε μια 

ανάλυση βασισμένη στη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εργασία των Mansard & 

Funke (1980), μέσω του εμπορικού πακέτου DHI Wave Synthesizer reflection analysis. Για 

τους συντελεστές μετάδοσης, χρησιμοποιήθηκαν χρονοσειρές της ανύψωσης της 

ελεύθερης επιφάνειας σε μια θέση ανάντη του κυματοθραύστη και στον υπήνεμο πόδα 

του και πραγματοποιήθηκε μια φασματική ανάλυση μέσω του εμπορικού πακέτου DHI 

Wave Synthesizer spectral analysis. 

Επιβεβαιώνεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος στέψης τόσο μικρότερος 

είναι ο συντελεστής μετάδοσης ενώ όσον αφορά τον συντελεστή ανάκλασης είναι 

παρόμοιος στις τρεις πρώτες περιπτώσεις. Επίσης, επιβεβαιώνεται για τις περιπτώσεις 1 

και 4, στις οποίες η διάταξη της κατασκευής είναι η ίδια, ότι όσο μεγαλώνει η περίοδος 
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και άρα το μήκος του κύματος τόσο αυξάνεται το ποσοστό της ενέργειας που 

μεταδίδεται στα κατάντη. Όσον αφορά την ανάκλαση, αυτή είναι πιο μικρή στην 

περίπτωση 1, συμπεριφορά που δικαιολογείται λόγω του αυξημένου ποσοστού 

μετάδοσης σε αυτή την περίπτωση σε συνδυασμό με την πιο έντονη θραύση που 

παρουσιάζεται με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ανάλωση της ενέργειας. 

Πίνακας 3 Συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης για τις όλες τις υπό εξέταση 
περιπτώσεις κυματοθραυστών και κυματισμών (Πίνακας 2) 

Περίπτωση 
Πλάτος 
Στέψης 

Συντελεστής 
Ανάκλασης 

Συντελεστής 
Μετάδοσης 

1 d0 0.171 0.416 

2 2d0 0.167 0.238 

3 3d0 0.167 0.127 

4 d0 0.305 0.171 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα για το πεδίο στιγμιαίων και μέσων 

ταχυτήτων, γραμμών ροής και στροβιλότητας για όλες τις περιπτώσεις κυματοθραυστών. 

Στο Σχήμα 6.34, Σχήμα 6.35 και Σχήμα 6.36 παρουσιάζεται το στιγμιαίο πεδίο ταχυτήτων 

σε συνδυασμό με τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας στην προσήνεμη πλευρά των 

υπό εξέταση κυματοθραυστών με διαφορετικό πλάτος στέψης (περιπτώσεις 1, 2 και 3) 

σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Η πρώτη φάση είναι όταν η κορυφή του 

κύματος υπερπηδά την στέψη των κατασκευών (Σχήμα 6.34α, Σχήμα 6.35α και Σχήμα 

6.36α) και η δεύτερη όταν η κοιλία του κύματος προσεγγίζει την στέψη (Σχήμα 6.34β, 

Σχήμα 6.35β και Σχήμα 6.36β). Καθώς η κορυφή του κύματος πλησιάζει την στέψη, η ροή 

επιταχύνεται λόγω του μειωμένου βάθους. Δεν παρατηρείται κάποια ουσιώδης διαφορά 

ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, που συνεπάγεται ότι το πλάτος στέψης 

δεν επηρεάζει το πεδίο ροής στην προσήνεμη πλευρά των κατασκευών. Αξίζει να 

αναφερθεί επίσης, ότι το αριθμητικό μοντέλο αναπαριστά σωστά τη βύθιση και 

αποκάλυψη της στέψης της κατασκευής κατά τη διάδοση του κυματισμού. 
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Σχήμα 6.34 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην προσήνεμη 
πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 1) σε δύο 
χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) όταν το κύμα 
υπερπηδά τη στέψη, και (β) όταν η κοιλία του κύματος πλησιάζει τη στέψη 
της κατασκευής 

 

Σχήμα 6.35 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην προσήνεμη 
πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με 2d0 (περίπτωση 2) σε 
δύο χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) όταν το κύμα 
υπερπηδά τη στέψη, και (β) όταν η κοιλία του κύματος πλησιάζει τη στέψη 
της κατασκευής 
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Σχήμα 6.36 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην προσήνεμη 
πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με 3d0 (περίπτωση 3) σε 
δύο χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) όταν το κύμα 
υπερπηδά τη στέψη, και (β) όταν η κοιλία του κύματος πλησιάζει τη στέψη 
της κατασκευής 

Το πεδίο της στιγμιαίας ταχύτητας σε μια χρονική στιγμή μέσα στην περίοδο στην 

υπήνεμη πλευρά των τριών διατάξεων κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με d0, 2d0 

και 3d0 (περίπτωση 1, 2, και 3) παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.37. Παρατηρείται ότι καθώς 

αυξάνεται το πλάτος στέψης, η ταχύτητα στην υπήνεμη πλευρά μειώνεται, όπως επίσης 

και διακυμάνσεις της ελεύθερης επιφάνειας. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για τους συντελεστές μετάδοσης και την 

ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας. 
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Σχήμα 6.37 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην υπήνεμη 
πλευρά τριών διαφορετικών διατάξεων κυματοθραυστών με πλάτος 
στέψης ίσο με: (α) d0 (περίπτωση 1), (β) 2d0 (περίπτωση 2) και (γ) 3d0 
(περίπτωση 3) 

Ο τρόπος κατανομής των στιγμιαίων ταχυτήτων στην προσήνεμη πλευρά του 

κυματοθραύστη αντανακλά και στη συμπεριφορά των μέσων ως προς τη φάση τιμών, 

της οριζόντιας ταχύτητας, όπως αυτές απεικονίζονται στο Σχήμα 6.38. Στο συγκεκριμένο 

Σχήμα παρουσιάζονται οι μέσες ως προς τη φάση τιμές που προέκυψαν 

χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους 

κύματος, στη θέση d/d0 = 0.3 και στο μέσο βάθος, στην προσήνεμη πλευρά των 

κυματοθραυστών (περιπτώσεις 1, 2 και 3). Παρατηρούμε ότι το πλάτος στέψης δεν 

επηρεάζει ιδιαίτερα τις μέσες ως προς τη φάση ταχύτητες, κατ’ αντιστοιχία με τις 

στιγμιαίες. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται ότι η διάρκεια της φάσης και το 

μέγεθος θετικών ταχυτήτων και άρα κορυφής (up-rush phase) και η διάρκεια της φάσης 

και το μέγεθος αρνητικών ταχυτήτων και άρα κοιλίας (down-rush phase) είναι παρόμοια. 
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Σχήμα 6.38 Μέση ως προς τη φάση τιμή της οριζόντιας ταχύτητας στο μέσο βάθος και 
στη θέση d/d0 = 0.3, στην προσήνεμη πλευρά τριών διαφορετικών 
διατάξεων κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 1), 
2d0 (περίπτωση 2) και 3d0 (περίπτωση 3) 

Η κατανομή της μέσης ως προς το χρόνο οριζόντιας ταχύτητας στην προσήνεμη 

πλευρά των τριών διαφορετικών διατάξεων κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με 

d0, 2d0 και 3d0 (περίπτωση 1, 2, και 3) απεικονίζεται στο Σχήμα 6.39. Οι μέσες τιμές 

προέκυψαν χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 

περιόδους κύματος. Σε όλες τις περιπτώσεις διαφαίνεται ότι το μέσο ρεύμα πλησίον της 

παρειάς των κατασκευών είναι ίδιας τάξης μεγέθους και έχει κατεύθυνση προς την 

ακτογραμμή. Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί η θραύση γίνεται πιο ρηχά και πιο κοντά στη 

στέψη και αφετέρου λόγω της υπερπήδησης του κύματος υπεράνω των κατασκευών. 

Επίσης, λόγω της υπερπήδησης γίνεται εμφανής και η καθαρή μεταφορά ρευστού πάνω 

από τη στέψη σε όλες τις διατάξεις. Όσον αφορά την υπήνεμη πλευρά των 

κυματοθραυστών, η κατανομή της μέσης ως προς το χρόνο οριζόντιας ταχύτητας 

απεικονίζεται στο Σχήμα 6.40. Σε όλες τις περιπτώσεις, πλησίον της παρειάς της 

κατασκευής, το ρεύμα έχει κατεύθυνση προς την ακτογραμμή, ενώ λίγο πιο ψηλά, το 

ρεύμα έχει αντίθετη κατεύθυνση προς τα βαθιά. Επίσης, επιβεβαιώνεται και εδώ ότι η 

αύξηση του πλάτους στέψης οδηγεί σε μειωμένες τιμές της μέσης ταχύτητας κατάντη 

των κυματοθραυστών. 
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Σχήμα 6.39 Κατανομή της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας στην 
προσήνεμη πλευρά κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με: (α) d0 
(περίπτωση 1), (β) 2d0 (περίπτωση 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3) 
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Σχήμα 6.40 Κατανομή της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας στην 
υπήνεμη πλευρά κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με: (α) d0 
(περίπτωση 1), (β) 2d0 (περίπτωση 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3) 

Στο Σχήμα 6.41 απεικονίζεται η μορφή του μέσου ως προς την περίοδο πεδίου 

ροής, μέσω γραμμών ροής, μέσα και γύρω από τις τρεις διαφορετικές διατάξεις 

κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με d0, 2d0 και 3d0 (περίπτωση 1, 2, και 3). Σε 

όλες τις περιπτώσεις, μέσα στο πορώδες μέσο η ροή κατευθύνεται προς τα βαθιά. 

Μέρος της ροής που υπερπηδά τη στέψη και βρίσκεται στην υπήνεμη πλευρά της 

κατασκευής επιστρέφει μέσα στο πορώδες με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 

ανανέωση του ύδατος στα κατάντη των κατασκευών. Αυτή η συμπεριφορά είναι 

εμφανής στις περιπτώσεις 1 και 2. Περαιτέρω αύξηση του πλάτους στέψης έχει σαν 

αποτέλεσμα η διήθηση εντός του πορώδους να επιτυγχάνεται από το νερό που 
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βρίσκεται πάνω στη στέψη και όχι από αυτό στην υπήνεμη πλευρά των κατασκευών 

(περίπτωση 3). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό να εγκλωβίζεται και να μην 

επιτυγχάνεται καλή ανανέωση των υδάτων στην υπήνεμη πλευρά σε αυτή την 

περίπτωση. 

 

Σχήμα 6.41 Γραμμές ροής στην περιοχή πλησίον της στέψης και εντός πορωδών 
κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με: (α) d0 (περίπτωση 1), (β) 2d0 
(περίπτωση 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3) 

Στο Σχήμα 6.42 παρουσιάζεται η κατανομή του πεδίου στροβιλότητας στην 

προσήνεμη πλευρών κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 1). Καθώς 

η κοιλία του κύματος προσεγγίζει την στέψη του κυματοθραύστη, σημαντική 

στροβιλότητα με φορά αντι-ωρολογιακή αναπτύσσεται ακριβώς πάνω στην προσήνεμη 

παρειά της κατασκευής. Στη συνέχεια καθώς το κύμα διαδίδεται και η ροή 

αντιστρέφεται, το στρώμα στροβιλότητας αποκολλάται από την παρειά, στρόβιλοι 

σχηματίζονται και μεταφέρονται προς τα βαθιά, ενώ ταυτόχρονα ένα στρώμα 

στροβιλότητας με ωρολογιακή φορά δημιουργείται πάνω στην προσήνεμη παρειά. Κατά 

τη διάρκεια των φάσεων κοιλίας δεν παρατηρείται καμία αποκόλληση του στρώματος 

στροβιλότητας. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στις περιπτώσεις που οι 
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κυματοθραύστες έχουν πλάτος στέψης ίσο με 2d0 (περίπτωση 2) και 3d0 (περίπτωση 3), 

όπως φαίνεται από το Σχήμα 6.43 και Σχήμα 6.44 αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 6.42 Κατανομή στροβιλότητας στην προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 1) σε τέσσερις χρονικές στιγμές κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) Τ/8, (β) 3Τ/8, (γ) 5Τ/8, και (δ) Τ 
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Σχήμα 6.43 Κατανομή στροβιλότητας στην προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης ίσο με 2d0 (περίπτωση 2) σε τέσσερις χρονικές στιγμές 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) Τ/8, (β) 3Τ/8, (γ) 5Τ/8, και (δ) Τ 
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Σχήμα 6.44 Κατανομή στροβιλότητας στην προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης ίσο με 3d0 (περίπτωση 3) σε τέσσερις χρονικές στιγμές 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) Τ/8, (β) 3Τ/8, (γ) 5Τ/8, και (δ) Τ 

Στην υπήνεμη πλευρά των τριών διαφορετικών διατάξεων κυματοθραυστών 

(περίπτωση 1, 2, και 3), το πεδίο στροβιλότητας δεν εμφανίζει την ίδια ένταση με την 

προσήνεμη πλευρά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.45. Στην περίπτωση με το μικρότερο 

πλάτος στέψης, όπου η ταχύτητα της ροής είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τις άλλες δύο 

περιπτώσεις (Σχήμα 6.37 και Σχήμα 6.40), η στροβιλότητα είναι μεγαλύτερη. Πιο 

αναλυτικά, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο διαφαίνεται ένα στρώμα στροβιλότητας με 

φορά ανθορωλογιακή στην υπήνεμη πλευρά της κατασκευής και παράλληλα κάποιοι 

στρόβιλοι με ωρολογιακή φορά να έχουν αποκολληθεί από την παρειά και να 

διαδίδονται προς τα κατάντη. Όσο αυξάνεται το πλάτος στέψης, δεν παρατηρούνται 

τέτοιοι σχηματισμοί. 
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Σχήμα 6.45 Κατανομή στροβιλότητας στην υπήνεμη πλευρά σε μια χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου για τις τρεις διαφορετικές διατάξεις 
κυματοθραυστών με πλάτος στέψης ίσο με: (α) d0 (περίπτωση 1), (β) 2d0 
(περίπτωση 2) και (γ) 3d0 (περίπτωση 3) 

Πέραν της επίδρασης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στο πεδίο ταχυτήτων, 

στροβιλότητας και στις γραμμές ροής, εξετάζεται και η επίδραση της κυματικής 

περιόδου. Συγκρίνοντας το Σχήμα 6.34 με το Σχήμα 6.46 που αντιστοιχούν στην ίδια 

διάταξη κυματοθραύστη άλλα σε διαφορετικές περιόδους κύματος (περίπτωση 1 και 4, 

αντίστοιχα) και αφορούν το στιγμιαίο πεδίο ταχυτήτων στην προσήνεμη πλευρά σε δύο 

φάσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, διακρίνεται ότι στην περίπτωση με τη μικρότερη 

περίοδο και άρα μήκος κύματος (περίπτωση 4), οι ταχύτητες είναι πιο μεγάλες. Για τις 

δύο αυτές υπό εξέταση περιπτώσεις, στο Σχήμα 6.47 παρουσιάζεται και το στιγμιαίο 

πεδίο ταχυτήτων σε συνδυασμό με τη θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην υπήνεμη 

πλευρά των κατασκευών. Γίνεται εμφανές ότι όσο μεγαλώνει το μήκος/περίοδος του 

κύματος για το ίδιο πλάτος στέψης τόσο μεγαλύτερες ταχύτητες παρατηρούνται στα 

κατάντη της κατασκευής. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως προαναφέρθηκε, το μακρύτερο 

κύμα δεν αντιλαμβάνεται τόσο έντονα την κατασκευή. 
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Σχήμα 6.46 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην προσήνεμη 
πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 4) σε δύο 
χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) όταν το κύμα 
υπερπηδά τη στέψη, και (β) όταν η κοιλία του κύματος πλησιάζει τη στέψη 
της κατασκευής 

 

Σχήμα 6.47 Πεδίο ταχύτητας και θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην υπήνεμη 
πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης d0 για δύο διαφορετικές 
περιόδους κύματος: (α) περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) περίπτωση 4, 
Πίνακας 2 
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Η κατανομή των μέσων ως προς τη φάση τιμών, της οριζόντιας ταχύτητας, στην 

προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 για δύο διαφορετικές 

περιόδους κύματος (περίπτωση 1 και 4) και συγκεκριμένα στη θέση d/d0 = 0.3 και στο 

μέσο του βάθους, απεικονίζεται στο Σχήμα 6.48. Οι μέσες τιμές προέκυψαν 

χρησιμοποιώντας 10 περιόδους, ύστερα από χρόνο προσομοίωσης ίσο με 20 περιόδους 

κύματος. Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση με τη μικρότερη περίοδο κύματος, το 

μέγεθος της οριζόντιας ταχύτητας μειώνεται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φάσης 

κοιλίας (down-rush phase), ενώ κατά τη φάση κορυφής (up rush phase) δεν 

σημειώνονται εμφανείς διαφορές. 

 

Σχήμα 6.48 Μέση ως προς τη φάση τιμή της οριζόντιας ταχύτητας στο μέσο βάθος και 
στη θέση d/d0 = 0.3, στην προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος 
στέψης d0 για δύο διαφορετικές περιόδους κύματος (περίπτωση 1 και 4, 
Πίνακας 2) 

Η κατανομή της μέσης ως προς το χρόνο οριζόντιας ταχύτητας στην προσήνεμη 

πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 για δύο διαφορετικές περιόδους 

κύματος (περίπτωση 1 και 4) απεικονίζεται στο Σχήμα 6.49. Και στις δύο περιπτώσεις 

διαφαίνεται ότι το μέσο ρεύμα πλησίον της παρειάς των κατασκευών έχει κατεύθυνση 

προς την ακτογραμμή. Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί η θραύση γίνεται πιο ρηχά και πιο 

κοντά στη στέψη και αφετέρου λόγω της υπερπήδησης του κύματος υπεράνω των 

κατασκευών. Η διαφορά έγκειται ότι στην περίπτωση με τη μικρότερη περίοδο, το ρεύμα 

αυτό είναι πιο ασθενές. Αυτό συμβαίνει λόγω της μικρότερης διάδοσης του κύματος 

προς τα κατάντη στην περίπτωση αυτή. Όσον αφορά την υπήνεμη πλευρά των 
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περιπτώσεων αυτών (1 και 4), η κατανομή της μέσης ως προς το χρόνο οριζόντιας 

ταχύτητας απεικονίζεται στο Σχήμα 6.50. Γίνεται εμφανές ότι στην περίπτωση 1, που 

αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη περίοδο κύματος, το μέτρο των ταχυτήτων είναι 

μεγαλύτερο. Και στις δύο περιπτώσεις, πλησίον της παρειάς της κατασκευής, το ρεύμα 

έχει κατεύθυνση προς την ακτογραμμή, ενώ λίγο πιο ψηλά, το ρεύμα έχει αντίθετη 

κατεύθυνση προς τα βαθιά. 

 

Σχήμα 6.49 Κατανομή της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας στην 
προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης d0 για δύο 
διαφορετικές περιόδους κύματος: (α) περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) 
περίπτωση 4, Πίνακας 2 
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Σχήμα 6.50 Κατανομή της μέσης ως προς την περίοδο οριζόντιας ταχύτητας στην 
υπήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης d0 για δύο 
διαφορετικές περιόδους κύματος: (α) περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) 
περίπτωση 4, Πίνακας 2 

Οι γραμμές ροής που αντιστοιχούν στο μέσο ως προς την περίοδο πεδίο, για την 

περίπτωση κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 για δύο διαφορετικές περιόδους 

κύματος (περίπτωση 1 και 4) απεικονίζονται στο Σχήμα 6.51. Και στις δύο περιπτώσεις, 

μέσα στο πορώδες μέσο η ροή κατευθύνεται προς τα βαθιά. Μέρος της ροής που 

υπερπηδά τη στέψη και βρίσκεται στην υπήνεμη πλευρά της κατασκευής επιστρέφει 

μέσα στο πορώδες με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η ανανέωση του ύδατος στα 

κατάντη των κατασκευών.  
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Σχήμα 6.51 Γραμμές ροής στην περιοχή πλησίον της στέψης και εντός πορώδους 
κυματοθραύστη με πλάτος στέψης d0 για δύο διαφορετικές περιόδους 
κύματος: (α) περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) περίπτωση 4, Πίνακας 2 

Στο Σχήμα 6.52 παρουσιάζεται η κατανομή του πεδίου στροβιλότητας στην 

προσήνεμη πλευρών κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 4). Καθώς 

η κοιλία του κύματος προσεγγίζει την στέψη του κυματοθραύστη, σημαντική 

στροβιλότητα με φορά αντι-ωρολογιακή αναπτύσσεται ακριβώς πάνω στην προσήνεμη 

παρειά της κατασκευής. Στη συνέχεια, καθώς το κύμα διαδίδεται και η ροή 

αντιστρέφεται, το στρώμα στροβιλότητας αποκολλάται από την παρειά, στρόβιλοι 

σχηματίζονται και μεταφέρονται προς τα βαθιά, ενώ ταυτόχρονα ένα στρώμα 

στροβιλότητας με ωρολογιακή φορά δημιουργείται πάνω στην προσήνεμη παρειά. Κατά 

τη διάρκεια των φάσεων κοιλίας δεν παρατηρείται καμία αποκόλληση του στρώματος 

στροβιλότητας. Παρόμοια συμπεριφορά είχε παρατηρηθεί και στην περίπτωση 1 που 

αντιστοιχεί στην ίδια διάταξη κυματοθραύστη άλλα σε μεγαλύτερη περίοδο/μήκος 

κύματος, με τη μόνη διαφορά ότι το φαινόμενο της μεταφοράς των στροβίλων προς τα 

βαθιά εκτεινόταν σε μεγαλύτερο μήκος, όπως και αναμενόταν.  

Σύγκριση ανάμεσα στις περιπτώσεις 1 και 4, για την κατανομή της στροβιλότητας 

στην υπήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 αλλά για δύο 

διαφορετικές τιμές της περιόδου κύματος δίνεται στο Σχήμα 6.53. Είναι εμφανές ότι στην 

περίπτωση του κύματος με τη μεγαλύτερη περίοδο η στροβιλότητα είναι πιο έντονη στα 

κατάντη της κατασκευής, με στροβίλους ωρολογιακής φοράς να διαδίδονται προς την 

ακτογραμμή. 
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Σχήμα 6.52 Κατανομή στροβιλότητας στην προσήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης ίσο με d0 (περίπτωση 4) σε τέσσερις χρονικές στιγμές κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου: (α) Τ/8, (β) 3Τ/8, (γ) 5Τ/8, και (δ) Τ 

 

Σχήμα 6.53 Κατανομή στροβιλότητας στην υπήνεμη πλευρά κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης d0 για δύο διαφορετικές περιόδους κύματος: (α) 
περίπτωση 1, Πίνακας 2 και (β) περίπτωση 4, Πίνακας 2 σε μια χρονική 
στιγμή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
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Όπως έχει αναφερθεί, για όλες τις παραπάνω προσομοιώσεις έχουν 

χρησιμοποιηθεί πλέγματα, τα οποία καθιστούν δυνατή την επίλυση όλων των γνωστών 

κλιμάκων της ροής, συμπεριλαμβανομένου και του οριακού στρώματος πάνω από τον 

πυθμένα, δεδομένου των αριθμών Reynolds που θεωρήθηκαν. Επίσης λόγω της 

απουσίας αναλυτικών εξισώσεων για την πρόβλεψη των κλιμάκων της ροής, που 

προκύπτουν κατά τη θραύση του κύματος, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία LES. Επειδή 

οι προσομοιώσεις ήταν δυσδιάστατες η μεθοδολογία αυτή υιοθετήθηκε για την 

αποτύπωση κυρίως τυχόν διακυμάνσεων που προκύπτουν κατά τη θραύση του κύματος 

και όχι της τύρβης που είναι αμιγώς τρισδιάστατη. Γενικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

διαφορές στα πεδία των ταχυτήτων ανάμεσα σε προσομοίωση χωρίς την μέθοδο LES και 

με τη με χρήση της μεθόδου, είναι μικρές και όχι ιδιαίτερα εμφανείς. Οι μόνες διαφορές 

που έχουν μέγεθος της τάξεως ενός κελίου παρατηρούνται στην εξέλιξη της ελεύθερης 

επιφάνειας, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 6.54. 

 

Σχήμα 6.54 Στιγμιότυπο της θέσης της ελεύθερης επιφάνειας σε μια χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια της περιόδου για την περίπτωση κυματοθραύστη με 
πλάτος στέψης ίσο με d0 για δύο περιπτώσεις προσομοίωσης: χρήση της 
μεθόδου LES (συνεχής γραμμή) και μη χρήση της μεθόδου LES 
(διακεκομμένη γραμμή) 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τη διάδοση 

και θραύση κύματος υπεράνω ακτών σταθερής και μεταβλητής κλίσης, με σκοπό να 

εξετασθεί η επίδραση του προφίλ της ακτής, στην απόσβεση του ύψους κύματος και στο 

πεδίο ταχυτήτων στη ζώνη απόσβεσης. Τα προφίλ των ακτών μεταβλητής κλίσης 

αποτελούνται από δύο ζώνες: μια εξωτερική ζώνη, η οποία έχει σταθερή κλίση tanβ και 

μια εσωτερική ζώνη, η οποία περιγράφεται από την Εξ. (2.1). Εξετάσθηκαν δύο τιμές της 

κλίσης της ακτής στην εξωτερική ζώνη: μια απότομη με κλίση tanβ = 1/15 και μια 

ηπιότερη με κλίση tanβ = 1/35. Συνολικά έξι διαφορετικές περιπτώσεις θεωρήθηκαν. 

Δύο από τις περιπτώσεις ήταν ακτές σταθερής κλίσης, δηλαδή η κλίση στην εσωτερική 

ζώνη ήταν σταθερή και ίση με την κλίση στην εξωτερική ζώνη, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις 

ήταν ακτές μεταβλητής κλίσης τύπου “Larson”. 

Η θραύση του κύματος σε όλες τις περιπτώσεις ακτών που εξετάσθηκαν βρίσκεται 

στην εσωτερική ζώνη, με το βάθος και ύψος θραύσης να μειώνονται καθώς η κλίση στην 

ακτογραμμή αυξάνεται. Επίσης, γενικά αποδείχθηκε ότι ο αδιάστατος συντελεστής 

ανάλωσης, Κ, δεν εξαρτάται από την μεταβαλλόμενη κλίση στην εσωτερική ζώνη άλλα 

σχετίζεται με την σταθερή κλίση tanβ στην εξωτερική ζώνη. Για την εξαγωγή αυτού του 

συμπεράσματος, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο απόσβεσης ύψους κύματος των Dally et 

al. (1985), το οποίο κρίθηκε καταλληλότερο συγκριτικά με αυτό του Larson (1988). 

Η ταχύτητα και το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα στη ζώνη απόσβεσης 

επηρεάζονται από την μεταβαλλόμενη κλίση στην εσωτερική ζώνη μόνο στις 

περιπτώσεις που η κλίση της ακτής στην εξωτερική ζώνη είναι ηπιότερη. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η δημιουργία ασθενέστερης αρνητικής στροβιλότητας, καθώς η 

κλίση στην ακτογραμμή tana αυξάνεται, οδηγεί σε ασθενέστερες ταχύτητες κατά τη 

διάρκεια των φάσεων κοιλίας, ισχυρότερου (ασθενούς) ρεύματος προς την ακτογραμμή 

(streaming) και ασθενέστερου υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος. Στις περιπτώσεις 

που η κλίση της ακτής στην εξωτερική ζώνη είναι απότομη, δεν παρατηρούνται 

ουσιώδεις διαφορές με την αλλαγή της κλίσης στην ακτογραμμή. Τέλος, το μοντέλο για 

το υποβρύχιο κυματογενές ρεύμα των Svendsen et al. (1987) και Svendsen & Hansen 

(1988) χρησιμοποιήθηκε για να δειχθεί ότι η επίδραση του κανονικοποιημένου 
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τυρβώδους ιξώδους στο προφίλ του υποβρύχιου κυματογενούς ρεύματος είναι της ίδιας 

τάξης με την επίδραση της κανονικοποιημένης βαθμίδας παροχής της ορμής. 

Το δεύτερο σκέλος της εργασίας αφορά τη διάδοση κύματος υπεράνω ίσαλων 

κυματοθραυστών με πορώδες. Συγκεκριμένα επιλέχθησαν τρεις διαφορετικές διατάξεις 

τέτοιων κυματοθραυστών, με πλάτος στέψης ίσο με d0, 2d0 και 3d0, όπου το d0 είναι το 

βάθος του νερού στον προσήνεμο πόδα των κατασκευών αυτών, με σκοπό την μελέτη 

της επίδρασης του πλάτους στέψης στα υδροδυναμικά φαινόμενα και στο ροϊκό πεδίο 

πλησίον της στέψης των κατασκευών αυτών. 

Η θραύση του κύματος και στις τρεις περιπτώσεις κυματοθραυστών βρέθηκε ότι 

συμβαίνει στην προσήνεμη πλευρά και πλησίον της στέψης τους. Επίσης, αποδείχθηκε 

ότι το πλάτος στέψης δεν επηρεάζει αισθητά το γενικότερο πεδίο ροής στην προσήνεμη 

πλευρά των κατασκευών, σε αντίθεση με την υπήνεμη, που παρατηρούνται μεγάλες 

διαφορές. Συγκεκριμένα όσο αυξάνεται το πλάτος στέψης, τόσο μειώνεται η ενέργεια 

του μεταδιδόμενου κυματισμού, οι διακυμάνσεις της ελεύθερης και το μέτρο της 

ταχύτητας της ροής. Αυτή η συμπεριφορά αντανακλά και στις τιμές των συντελεστών 

ανάκλασης που είναι παρόμοιοι και στις τρεις διατάξεις, σε αντίθεση με τους 

συντελεστές μετάδοσης που μειώνονται γραμμικά με την αύξηση του πλάτους στέψης. 

Επιπρόσθετα, στην προσήνεμη πλευρά των κυματοθραυστών κατά τη διάρκεια των 

φάσεων κορυφής, το στρώμα στροβιλότητας που είχε αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των 

φάσεων κοιλίας, αποκολλάται από την παρειά των κατασκευών, σχηματίζονται 

στρόβιλοι και ταξιδεύουν προς τα βαθιά. Τέλος σε όλες τις περιπτώσεις, μέρος της ροής 

που υπερπηδά τη στέψη επιστρέφει μέσα στο πορώδες με αποτέλεσμα να καθίσταται 

δυνατή η ανακυκλοφορία και η ανανέωση του ύδατος. 

Ακόμα για την περίπτωση του κυματοθραύστη με πλάτος στέψης ίσο με d0 

μελετήθηκε η επίδραση δύο διαφορετικών κυματικών χαρακτηριστικών στην ανύψωση 

της ελεύθερης επιφάνειας, στους συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης, στις 

ταχύτητες, στα ρεύματα και τη στροβιλότητα που δημιουργούνται. 

Γενικά αποδείχθηκε ότι όσο μειώνεται το μήκος/περίοδος κύματος, τόσο αυξάνεται 

η μέγιστη τιμή της κανονικοποιημένης ενέργειας, το ύψος κύματος και οι τιμές των 

ταχυτήτων στην προσήνεμη πλευρά των κατασκευών. Το αντίθετο συμβαίνει στην 

υπήνεμη πλευρά, στην οποία το ποσοστό ενέργειας, το ύψος κύματος και το μέτρο των 
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ταχυτήτων αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος/περίοδος του κύματος. Αυτή η 

συμπεριφορά εξηγείται διότι το μακρύτερο κύμα δεν αντιλαμβάνεται τόσο έντονα την 

κατασκευή, με αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή μετάδοσης. Επίσης, κύματα με 

μικρότερο μήκος (για το ίδιο ύψος) παρουσιάζουν λιγότερο έντονη θραύση. Αυτό σε 

συνδυασμό με το μειωμένο ποσοστό μεταδιδόμενου κύματος στα κατάντη σε σχέση με 

τα μακρύτερα κύματα εξηγεί την αύξηση του συντελεστή ανάκλασης. Τέλος, οι γραμμές 

ροής εντός του πορώδους μέσου δεν διαφέρουν σημαντικά στους δύο διαφορετικούς 

κυματισμούς, ενώ η κατανομή της στροβιλότητας στην προσήνεμη πλευρά έχει 

παρόμοια μορφή με τη διαφορά ότι το φαινόμενο της μεταφοράς των στροβίλων προς 

τα βαθιά εκτείνεται σε μικρότερο μήκος όσο μειώνεται το μήκος/περίοδος του 

κυματισμού. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ 

Συνοπτικά, τα σημεία πρωτοτυπίας της παρούσας διατριβής είναι: 

α) Συνδυασμός της επίλυσης των φιλτραρισμένων, μέσω LES, εξισώσεων Navier-

Stokes για ασυμπίεστη διφασική ροή και πορώδες μέσο με την Μέθοδο Εμβαπτισμένου 

Ορίου για την επιβολή των οριακών συνθηκών και με τη μέθοδο level-set για την εξέλιξη 

της ελεύθερης επιφάνειας.  

β) Εκτενής έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην ζώνη 

απόσβεσης στην περίπτωση διάδοσης και θραύσης κυμάτων υπεράνω φυσικών ακτών, 

οι οποίες παρουσιάζουν κοίλο σχήμα με μεταβαλλόμενη κλίση. 

γ) Διερεύνηση της επίδρασης του πλάτους στέψης και της κυματικής 

περιόδου/μήκους στο πεδίο ροής στην εγγύς περιοχή ίσαλων πορώδων 

κυματοθραυστών. 
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EXTENDED ABSTRACT 

1. COASTAL PROCESSES 

1.1. INTRODUCTION 

Historically, the coastal zone has contributed to the development of human 

societies, as the use of sea routes in transportation, trade and fishing has led to the 

installation of about 60% of the world population in the coastal regions. Therefore, this 

zone is an important area from an economical and environmental point of view. Wave 

breaking is a natural and important process near coasts. As waves approach the coastline, 

they are influenced by the sea bottom, become steeper and eventually break. Breakers 

are usually classified as spilling, plunging, or surging, and the classification is based on the 

Irribaren number. The surf zone is the region between the breaking line and the coastline, 

and it is characterized by flow patterns such as vortices, low frequency waves, and 

currents (Battjes, 1988). The variation of the pressure field due to the wave set-up and 

the reduction of the wave height, as well as the variation of the momentum flux due to 

the wave breaking and dissipation, lead to the generation of shear stresses in the surf 

zone which are responsible for the creation of the undertow current. Many times all 

these processes in the surf zone have a negative impact, since they result in coastal 

erosion, endangering human activities and structures.  Therefore, the protection of the 

coastal area is crucial. There are many alternative ways of protecting the coast: one of 

them is low-crested breakwaters. The main advantage of these structures is their mild 

aesthetic impact on the natural environment and the lower cost compared with other 

emerged structures. As the waves approach and transmit over these structures, 

significant hydrodynamic processes occur in their proximal area, such as wave breaking, 

wave reflection, wave overtopping, and transmission. 

In the present work,  

A. wave propagation and breaking over beaches with constant and varying 

slope, and  
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B. flow over three different layouts of porous breakwaters with their crest 

level at the still water level (SWL) and under different incoming wave conditions, 

were studied numerically by means of a Navier-Stokes solver. 

 

1.2. CONSTANT AND VARYING SLOPE BEACHES 

The last decades, many researchers have investigated the physical processes 

involved in breaking waves over constant slope beaches through both experimental (Ting 

& Kirby 1994, 1996, Cox et al. 1996, Chang & Liu 1999, Stansby & Feng 2005, De Serio & 

Mossa 2006, Huang et al. 2010) and numerical techniques (Lin & Liu 1998, Bradford 2000, 

Christensen & Deigaard 2001, Watanabe et al. 2005, Christensen 2006, Dimakopoulos & 

Dimas 2011). More specifically, the processes in the surf zone of mild and steep sloped 

beaches have been investigated. These processes include: wave height and energy 

dissipation, vorticity distribution and velocity fields. However, in nature beaches are not 

constant sloped, but concaved with varying slope. Such cases have been studied mostly in 

terms of equilibrium beach profile models and their evolution (Bruun 1954, Dean 1977, 

Larson 1988, Dean 1991, Zheng & Dean 1997, Jara et al. 2015) but not in terms of the flow 

field and the hydrodynamic characteristics of the flow.  

From experiments and measurements, it has been indicated that the beach profile 

can be separated into two regions: an inner region, which includes the breaking line and 

the surf zone, and an outer region, upstream of the breaking line. A similar approach was 

adopted here. A profile of varying slope was used for the inner region, while for the outer 

region a constant slope profile was selected. The water depth separating the two regions 

was considered to be dL  2db where db is the wave breaking depth.   



142 
 

 

 

Figure 1-1 Sketch of the computational domain and definitions of parameters for the 
numerical simulation of wave breaking on a beach with constant or varying 
slope. 

Specifically, the following beach profile (Fig. 1) was used  
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where W is the horizontal distance from the shoreline (Fig. 1), d is the water depth, tanβ 

is the beach slope in the outer region, tana is the beach slope at the shoreline and A is the 

so-called sediment scale parameter, which was selected according to the expression 
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A ad 

 
  

 
  (1.2) 

so that the bed slope is continuous at d = dL. 

The purpose of the present work was to examine the effect of the varying beach 

profile on wave dissipation and velocity field in the surf zone. Six cases of beaches were 
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considered (Table 1). Three of them had a steep constant slope of tanβ = 1/15 in the 

outer region (cases 4, 5, and 6) and the other three had a milder constant slope of tanβ = 

1/35 in the outer region (cases 1, 2, and 3). Two of the cases (1 and 4) were constant 

sloped beaches until the coastline, i.e. the slope in the inner region was constant and 

equal to the slope in the outer region. The profiles of the other four cases, which will be 

called “Larson-type” hereafter, were described by Eq .(1.1).  

Table 1 Beach profile, beach geometry, incident wave parameters and breaking wave 
parameters 

Case 
Beach 
type 

Beach geometry Incident waves Breaking waves 

d0 

(cm) 
dL/d0 tanβ tana ξο H/d0 Τ(s) λ/d0 db/d0 Wb/d0 Hb/d0 

1 
Constant 
slope 

12 - 1/35 - 

0.20 0.25 1 8.1 

0.445 15.50 0.316 

2 
Larson 
type  

12 0.8 1/35 1/28 0.440 13.83 0.304 

3 
Larson 
type 

12 0.8 1/35 1/21 0.400 11.06 0.292 

4 
Constant 
slope 

12 - 1/15 - 

0.26 0.21 0.5 3.3 

0.269 4.04 0.176 

5 
Larson 
type 

12 0.5 1/15 1/12 0.265 3.56 0.175 

6 
Larson 
type 

12 0.5 1/15 1/9 0.258 3.06 0.173 

1.3. LOW-CRESTED BREAKWATERS 

Low-crested breakwaters are an effective and mild form of coastal protection. 

These structures reduce the energy of the transmitted wave through reflection, and 

dissipate the wave energy of the incoming wave through breaking. When these structures 

are porous, additional wave energy is dissipated due to the friction that decelerates the 

flow passing through the porous media. Their main advantage is that they do not affect 

the aesthetics of the sea. Many researchers have studied the hydrodynamic effects of 

flow in the vicinity of these structures, as well as the effect of geometrical and wave 

characteristics on the flow field (Losada et al. 1996, 1997, Mitzutani et al. 1998, Huang et 

al. 2003, Ting et al. 2004, Garcia et al. 2004, Lara et al. 2006, Rambabu & Mani 2005, van 
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der Meer et al. 2005, Karim & Tingsanchali 2006, Zanuttigh & Lamberti 2006, Soldini et al. 

2009). However, in most studies, the structures were either emerged or submerged, 

while the case in which the crest level of the breakwaters is at the SWL has to be further 

investigated. 

The purpose of the present work was to study the flow field in the proximal area of 

porous zero-freeboard (ZFB) breakwaters (with their crest level at the SWL). Three 

different configurations of these structures were examined with crest width equal to d0, 2 

d0 and 3 d0, where d0 is the SWL depth at the breakwater seaward toe, in order to reveal 

the effect of crest width on free surface elevation, wave dissipation, reflection and 

transmission processes, vorticity distribution and flow field around the crest of these 

structures. In addition, for the case of breakwater with crest width equal to d0 the effect 

of two different wave periods/lengths on the hydrodynamic phenomena of reflection and 

transmission, free surface elevation, velocities, currents and vorticity field was studied. 
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2. Methodology 

2.1. MATHEMATICAL AND NUMERICAL IMPLEMENTATION 

In the present work the combined water and air flow was modeled as one-fluid 

flow governed by the filtered two–dimensional incompressible Navier-Stokes equations. 

The filtering derived from the large-eddy simulation (LES) implementation, which was 

adopted for the subgrid scales of the flow occurring during wave breaking. Therefore, 

these equations correspond to the resolved large scales of the flow, and they are written 

in dimensionless form as: 
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 (1.4) 

where ui is the velocity, p is the total pressure, ρ is the normalized fluid density, μ is the 

normalized fluid dynamic viscosity, Re is the Reynolds number, Fr is the Froude number, 

δij is the Kronecker’s delta, τij are the SGS stresses, related to LES, and f is a source term 

associated with the implementation of the Immersed Boundary (IB) method for the 

enforcement of non-slip boundary conditions on immersed solid surfaces. 

The evolution of the free surface was based on the level-set advection equation 

0iu
t





  


  (1.5) 

where φ is the signed distance function. The signed function has negative values (φ > 0) in 

the air phase, positive values in the water phase (φ < 0) and zero value in the free surface 

(φ = 0). The normalized density and viscosity were defined, respectively, as 
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where ρw and ρα are the water and air densities, μw and μa are the water and air 

viscosities, 
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is a Heaviside function,   
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is a smoothed Heaviside function, and ε is a length parameter approximately equal to the 

dimensions of the grid cells. As a result, in the water ρ = 1 and μ = 1 and in the air ρ = 

0.001 and μ = 0.018. 

The SGS stresses were modelled through an eddy viscosity Smagorinsky model as  
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/ 2 2 2ij kk ij ij s ijS C S S           (1.10) 

where  𝛥  = (𝛥1𝛥2)1/2  is the filter length scale of the grid and Cs = 0.1 is the model 

parameter. Furthermore,  

1

2

ji
ij

j i

uu
S

x x

 
     

  (1.11) 



147 
 

 

is the resolved-scale strain-rate tensor and 

 
1/2

2 ij ijS S S   (1.12) 

is the magnitude. 

One issue that arises from the implementation of eddy viscosity models is the 

behaviour of turbulent viscosity near solid boundaries, which leads to numerical 

instabilities. Thus, the eddy viscosity was multiplied with a proper damping formula in 

order to get smoothly a zero value in the wall (van Driest, 1956).  

In the porous breakwaters, Eq.(1.4) was modified in order to simulate the flow 

inside the porous media (Liu et al., 1999) as  
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where, n is the effective porosity, D50 is the characteristic diameter of porous materials, cA 

is the added mass coefficient which takes the form (van Gent, 1995) 

1
0.34A

n
c

n


   (1.14) 

and KC is the Keulegan-Carpenter (1958) number representing the characteristic length 

scale of fluid particle motion to that of porous media 

50

i iT u u
KC

nD
   (1.15) 

where T is the wave period. 

The spatial discretization of the governing equations was based on the use of  

central finite differences on a Cartesian staggered grid where velocity components were 
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calculated at the cell sides while pressure and level-set function at the cell center. A 

fractional-step method was employed for velocity-pressure coupling. First, an 

intermediate velocity was computed explicitly without taking into account the pressure 
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  (1.16) 

where H is a spatial operator, which includes the convective, viscous and SGS terms which 

were discretized through an Adams-Bashforth scheme. Then, the velocity was updated by 

the pressure gradient.  

1 * 1n n

i i

t
u u p



 
     (1.17) 

The pressure gradient was obtained by solving a Poisson equation for the total pressure, 

derived by enforcing the continuity constraint. 

1 *1 1n
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The discretization of the left hand side of the Poisson equation resulted into a 

pentadiagonal matrix, the elements of which were reconstructed at each time step due to 

the evolution of the free surface. The inversion of the matrix was achieved in parallel 

through an LU decomposition using the Intel MKL PARDISO 13.0 library.  

For the spatial derivatives in the level-set equation (1.5), a 5th order Hamilton-

Jacobi Weighted Essentially Non-Oscillatory (WENO) scheme was used. In order to keep φ 

as a signed distance function in the course of its evolution, the reinitialization equation 

for the level-set function was solved iteratively 

  0
1sgn


 




  


  (1.19) 

where τ is a pseudo time for the iterations, 
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and φ0 is the signed distance function at τ = 0. 

2.2. IMMERSED BOUNDARY METHOD 

The seabed, the beaches, the breakwaters and the free surface were considered 

as interfaces, immersed in the numerical grid. The implementation of boundary 

conditions on immersed surfaces was performed using the IB method in Balaras (2004). 

The detailed procedure is given in Balaras (2004) and only summarized here. First, the 

interface between solid and water, symbolized Ψ hereafter, was represented by a series 

of interfacial markers defined by arclength coordinates x(s), z(s). The beginning of s was 

set so that the fluid is always to the left in the direction of increasing s. The markers were 

equally spaced, with spacing ds which was approximately equal to the local grid size. The 

definition of x(s), z(s) was derived by fitting quadratic polynomials through three 

successive marker points of the interface. 
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As a result, the normal vector from any point of the interface to the fluid was computed 

as 
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where xS = dx/ds and zS = dz/ds. 

Then, for each marker point, the closest grid point (i,j) was identified through a 

search process, and the 3x3 packet of grid points (m,p) around the grid point (i,j), without 
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knowing though, which of the above points belonged to the solid and which belonged to 

the fluid phase. From each one of the 3x3 grid points, the normal line to the interface was 

considered, and the corresponding boundary point on Ψ was identified. The coordinates 

of the normal points were computed by a Newton-Raphson method as the intersection 

between the fitting curve and the normal line (Figure 2-1). 

 

Figure 2-1 3x3 packet of grid points (m,p) around the grid point (i,j), which is the 
closest to the point ib - points ibn normal to the boundary  

Afterwards, the scalar product σ = nmλm (nm is the unit normal vector which was 

evaluated by Eq. (1.22) and λm is the unit vector in the direction from the grid point (m,p)  

to the boundary point ibn) was computed.  If σ=1, the point belonged to the solid phase, 

whereas if σ=-1, the point belonged to the fluid phase and took the relative flag of +1 and 

-1, correspondingly. All other grid points took a flag of 0 (Figure 2-2).  
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Figure 2-2 Identification of the fluid and the solid grid points 

Then, all grid points in the fluid phase (flag -1) that had at least one neighbor in 

the solid phase (flag +1) were identified, and are called forcing points hereafter, while 

retaining the flag of -1. The flag for all the other grid points except for the forcing points 

were reset to 0. 

 

Figure 2-3 Sketch of a bed surface Ψ, immersed in the Cartesian computational grid. 
Marker points on Ψ are shown as empty circles, while forcing points are 
shown as full circles. 

At the forcing points, velocity values were imposed through an interpolation 

process, so as the boundary conditions are satisfied on the real boundary (Ψ). This 

procedure was implemented through the additional term fi in Eq.(1.4). Specifically, the  

additional term fi in Eq.(1.4) was computed only on the forcing points so that the value of 
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ui
n+1 on the forcing points projects the correct boundary condition on the xibn, zibn 

boundary points. 
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2.3. WAVE GENERATION 

The incident waves were generated by a piston-type wavemaker at the left 

boundary of the computational domain. The imposed horizontal velocity (Hughes, 1993) 
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where 
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was corrected to achieve zero mean mass flux, where H is the wave height, k = 2π/λ is the 

wavenumber, λ is the wavelength, ω = 2π/T is the radial frequency, and T is the wave 

period. 

A relaxation zone of length equal to half a wavelength was implemented just 

downstream of the wavemaker in order to avoid undesired wave reflections from the left 

boundary of the computational domain. Inside the relaxation zone, a relaxation function 

was applied between computed and target values according to the one used in Jacobsen 

et al. (2011). 
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3. VALIDATION 

The numerical model was validated for four cases. The first case corresponds to 

wave propagation and breaking over a constant slope beach of 1/35 and was based on 

experiments in Ting and Kirby (1994, 1996) for the case of spilling breaking.  

In Figure 3-1, the numerical results for the vertical distribution of the undertow 

current at two positions inside the surf zone are compared with the corresponding 

profiles obtained from the experiments in Ting and Kirby (1994). It is observed that the 

undertow current is captured adequately. 

 

Figure 3-1 Vertical profiles of the undertow current at: (a) h/hb = 0.965 and (b) h/hb = 
0.668, where h = d + 𝜼 is the water depth, d is the SWL water depth, 𝜼 is 
the wave setup, and hb refers to breaking. The lines correspond to the 
numerical results while the symbols to the experiments in Ting and Kirby 
(1994) 

The second case corresponds to wave propagation and breaking over a constant 

slope beach of 1/15 and was based on experiments in Galani & Dimas (2017). The phase-

averaged (using 10 wave periods after 20 wave periods of simulation), horizontal velocity, 

at d/db = 1.82 and 1.64, is shown in Figure 3-2. The comparison with the experimental 

data is adequate.  
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Figure 3-2 Phase-averaged velocity components at (a) d/db = 1.82 and (b) d/db = 1.64, 
and in depth z/d = -0.5. The continuous lines correspond to the numerical 
results while the dashed lines to the experiments in Galani & Dimas (2017) 

The third validation case was based on the experiments in Beji and Battjes (1993) 

for the case of wave propagation over a submerged trapezoidal bar, while the fourth was 

based on the experiments in Garcia et al. (2004) for the case of wave propagation and 

breaking over a wide-crested submerged porous structure. Comparisons of the free-

surface elevation between the numerical results and the experimental data in Beji & 

Battjes (1994) at five locations over the bar during five wave periods are presented in 

Figure 3-3. A good agreement is demonstrated. Snapshots of the free surface elevation 

during 2 wave periods, after 20 wave periods of simulation, are shown in Figure 3-4, and 

in comparison to the experimental data of crest and trough elevations in Garcia et al. 

(2004). The numerical model captures adequately the main characteristics of wave 

propagation over the submerged breakwater. 
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Figure 3-3  Variation of the free-surface elevation during five wave periods at five 
locations over a submerged bar. These five locations correspond to the 
stations 2, 3, 4, 5, and 6 of the experimental work in Beji & Battjes (1994). 
The lines correspond to the numerical results while the symbols to the 
experiments. 
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Figure 3-4   Envelope of the free-surface elevation of waves passing over a submerged 
porous structure. Lines correspond to the numerical model while symbols 
correspond to the experiments in Garcia et al. (2004) 

  



157 
 

 

4. RESULTS 

4.1. WAVE PROPAGATION AND BREAKING OVER CONSTANT AND VARYING SLOPE 

BEACHES 

As it is already mentioned, six cases of beach profiles were examined. Their 

geometrical characteristics and the incident wave parameters are summarized in Table 1. 

In all cases, the dimensions of the grid were adequate for the boundary layer to be 

resolved. Snapshots of the free surface elevation, after 20 wave periods, for cases 1-3 and 

for cases 4-6 are presented in Figure 4-1 and Figure 4-2, respectively. The breaking depth 

and breaking wave height, which are summarized in Table 1, were determined from the 

maximum value of the free surface elevation, shown in these figures. 

 

Figure 4-1   Envelope of the free surface elevation for cases 1-3 (Table 1).The solid line 
corresponds to case 1, the long-dashed line to case 2 and the dashed line 
to case 3 
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Figure 4-2   Envelope of the free surface elevation for cases 4-6 (Table 1).The solid line 
corresponds to case 4, the long-dashed line to case 5 and the dashed line 
to case 6 

Comparing the numerical results for the wave height dissipation with the 

analytical model of Dally et al. (1985), the value of the dimensionless decay coefficient, K, 

was determined. The best agreement was achieved for  

 
0.75

1.23 tanK    (1.26) 

where the r.m.s. difference between numerical and analytical results was about 3.5% on 

average for all cases. Other analytical models were considered but the one in Dally et al. 

(1985) was the most appropriate. 

In Figure 4-3 and Figure 4-4 the numerical results for the vertical distribution of the 

undertow current at three locations (one upstream the breaking point and two inside the 

surf zone) for cases 1-3 and for cases 4-6 are demonstrated. As the shoreface slope 

increases the undertow current becomes weaker. This behaviour is more pronounced for 

the cases with the milder outer region (cases 1-3, Figure 4-3b-Figure 4-3c), while for the 

cases with the steep outer region (cases 4-6, Figure 4-4b, Figure 4-4c) the shoreface slope 
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does not play a significant role in the distribution of the period mean horizontal velocity. 

Regarding the location upstream the breaking point, it is indicated that the return current 

is not strongly affected by the varying slope in the inner region of the beach (Figure 4-3a, 

Figure 4-4a). 

 

Figure 4-3   Vertical profiles of the undertow current for cases 1-3 at three locations: 
(a) d/db = 1.5, (b) d/db = 0.75 and (c) d/db = 0.6 
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Figure 4-4  Vertical profiles of the undertow current for cases 4-6 at three locations: 
(a) d/db = 1.5, (b) d/db = 0.75 and (c) d/db = 0.6 
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4.2. WAVE PROPAGATION OVER ZERO-FREEBOARD POROUS BREAKWATERS 

For the ZFB breakwaters of the present study, three different layouts were 

examined in order to reveal the effect of crest width on the hydrodynamics of wave 

reflection and transmission, as well as the flow behaviour in the vicinity of the crest of 

these structures. In all cases, the structures were modelled as porous media (Liu et al., 

1999), while the slopes were equal to 1/2 at both the seaward and the leeward sides. The 

crest width was set equal to d0, 2d0 and 3d0, respectively, where d0 is the SWL depth at 

the breakwater seaward toe. Furthermore, the effect of two different wave 

periods/lengths in the reflection and transmission processes and in the flow field was 

investigated for the case of breakwater with crest width equal to d0. The geometrical 

details and the incident wave parameters for all cases are summarized in Table 2. 

Table 2  Geometrical characteristics of ZFB breakwaters, parameters of incoming 
waves and breaking wave characteristics  

Case 

Geometry Incoming waves Breaking waves 

Slopes 
Crest 
width 

D50/d0 H/d0 Τ(g/d0)1/2 λ/d0 db/d0 Hb/d0 

1 1/2 d0 0.31 

0.2 
9.8 9 

0.178 0.205 

2 1/2 2d0 0.31 0.175 0.201 

3 1/2 3d0 0.31 0.180 0.202 

4 1/2 d0 0.31 6.9 6 0.179 0.197 

In all cases, wave breaking occurred in the seaward slope and near the crest of the 

structures. In Figure 4-5, the free-surface elevation during ten wave periods for the three 

different configurations of breakwaters (cases 1-3) at two locations is illustrated. The first 

location is upstream of the breakwater while the second location is at the leeward toe of 

the breakwater. It is observed that less energy is transmitted to the leeside of the 

breakwaters as the crest width increases. In addition, it is worth mentioning that in all 

cases nonlinear phenomena are profound in the leeward side of the structures. 
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Figure 4-5  Variations of the free surface elevation during ten wave periods for 
breakwaters with crest width equal to d0 (a), 2d0 (b), and 3d0 (c) at two 
different locations: the seaward side of the breakwater (up) and the 
leeward toe (down) 
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In Figure 4-5, the free-surface elevation during ten wave periods for the 

breakwater with crest width equal to d0 and two different wave periods (cases 1 and 4) at 

two locations is illustrated. The first location is upstream of the breakwater while the 

second location is at the leeward toe of the breakwater. It is observed that as the wave 

period/length increases, more energy is transmitted to the leeside of the breakwater. In 

the seaward side the values of the free surface elevation for the case with the smaller 

period/length are slightly greater. This behavior is explained as the longer wave is not 

affected so strongly by the structure, therefore an increase in the transmitted wave is 

expected. Also, waves of shorter length (for the same height) break less intensively. This 

behavior combined with the reduced transmission comparing to the longer waves 

explains also the increase in the elevation of the free surface in the seaward side of the 

structure. 

In Table 3 transmission and reflection coefficients for all the cases of ZFB porous 

breakwaters are presented. For the reflection coefficient, surface elevation time series at 

three different locations upstream the breakwaters were used and a reflection analysis 

was performed, using the method described in Mansard and Funke (1980). For the 

transmission coefficient, surface elevation time series, recorded at the seaward and 

leeward toe of the breakwaters, were used in order to calculate the wave height at each 

position through spectral analysis. It is confirmed that wave transmission is restricted 

with the increase of the crest width, while the reflection of waves is similar in the cases 

with the same wave period (cases 1-3). Regarding the case with the smaller wave period 

(case 4), the reflection coefficient is larger while the transmission coefficient is smaller 

compared to the case with the larger wave period (case 1), as expected.  
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Figure 4-6  Variations of the free surface elevation during ten wave periods for 
breakwaters with crest width equal to d0 and two different wave periods 
(a) case 1 (Table 2), (b) case 4 (Table 2) at two different locations: the 
seaward side of the breakwater (up) and the leeward toe (down) 
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Table 3   Reflection and transmission coefficients for all the cases of ZFB 
breakwaters (Table 2). 

Case Crest width 
Reflection 
Coefficient 

Transmission 
Coefficient 

1 d0 0.171 0.416 

2 2d0 0.167 0.238 

3 3d0 0.167 0.127 

4 d0 0.305 0.171 

The distribution of the period-mean horizontal velocity in the seaward side of 

three different layouts of breakwaters with crest width equal to d0, 2d0 and 3d0 (cases 1, 

2, and 3) is illustrated in Figure 4-7. It is highlighted that in all cases the average current 

near the structure slope and above the crest is directed onshore due to wave 

overtopping. Regarding the leeside of these structures, the distribution of the period-

mean horizontal velocity is demonstrated in Figure 4-8. It is verified that as the crest 

width increases, the velocity field is weaker. 
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Figure 4-7  Time-mean velocity distribution in the seaward side for three cases of 
breakwater crest width, d0 (a), 2d0 (b), and 3d0 (c), respectively 
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Figure 4-8  Time-mean velocity distribution in the leeward side for three cases of 
breakwater crest width, d0 (a), 2d0 (b), and 3d0 (c), respectively 

In Figure 4-9, the distribution of the vorticity field is presented in the vicinity of the 

breakwater with crest width equal to d0 at four instances during one wave period. It is 

shown that as the wave trough reaches the breakwater crest (down-rush flow phase), 

strong anti-clockwise vorticity develops near above the seaward slope of the structure. As 

the wave propagates and the flow reverses (up-rush flow phase), this vorticity layer is 

separated from the slope and vortex structures are generated and transported offshore, 

while a new vorticity layer of opposite sign (clockwise) is formed close to the slope. 

During the down-rush flow phase, there is no separation of the vorticity layer. In cases 
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with crest width equal to 2d0 and 3d0 there is no notable difference in the vorticity 

distribution. For the case with crest width equal to d0 but for the shorter wave (smaller 

period) the behaviour is similar but the transportation of the vortices offshore is 

extended to a shorter length. 

 

 

Figure 4-9  Vorticity distribution at the seaward side of the breakwater (case d0) at 
four instants during one wave period (T/3 (a), 3T/8 (b), 5T/8 (c) and T (d)). 
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5. CONCLUSIONS 

The present work is divided into two parts. The first part concerns the case of wave 

propagation and breaking over constant and varying sloped beaches in order to 

investigate the effect of beach profile on wave dissipation and velocity field in the surf 

zone. The varying sloped beaches are separated into two regions: an outer region with a 

constant slope and an inner region with varying concave slope. Two values of slope in the 

outer region were examined: a steep slope tanβ = 1/15 and a milder slope tanβ = 1/35. A 

total of six different cases of beach profiles were selected, two of which were constant 

slope beaches until the coastline, while the other four were "Larson" type beaches (Table 

1). 

In all cases considered, wave breaking occurs in the inner region with the breaking 

depth and height decreasing as the slope in the coastline tana increases. In addition, it 

was found that the dimensionless decay coefficient, K, is exclusively related to the 

constant slope in the outer region and not in the varying slope in the inner region. This 

result derived by comparing the numerical results with the analytical model of Dally et al. 

(1985), which was found to be the most appropriate. The velocity and the undertow 

profile in the surf zone are affected by the varying slope in the inner region only in the 

cases with the milder slope in the outer region, while in the cases with the steep slope in 

the outer region no substantial differences are observed. More specifically, in the cases 

with the milder slope in the outer region both the velocity in the down-rush flow phases 

and the undertow current are weaker as tana in the shoreline increases. 

The second part of the present study concerns the case of wave propagation over 

ZFB porous breakwaters. Specifically, three different configurations of ZFB porous 

structures with crest width equal to d0, 2d0 and 3d0 were considered in order to 

investigate the effect of crest width on hydrodynamic phenomena and on the flow field in 

the vicinity of these structures. In all cases the breaking point was found to be in the 

seaward slope of the structures and near their crest. It was also indicated that the crest 

width does not affect notably the flow pattern in the seaward side of the breakwaters, in 

contrast to the leeward side of the structures, where the flow field presents significant 

differences between the three setups. This is also demonstrated by the fact that the 
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reflection coefficients are similar in all three cases, while transmission coefficients differ 

significantly. Finally, in the seaward side of the breakwaters, during the up-rush flow 

phases, the vorticity, which had been developed near the slope during the down-rush 

flow phases, separates from the breakwater slope and forms vortices that are 

transported offshore. 

Furthermore, for the case of breakwater with crest width equal to d0 two different 

wave periods were examined in order to investigate the effect of the two different wave 

characteristics on the reflection and transmission processes as well as the currents, the 

velocity and the vorticity field. It was shown that as the wave period decreases the free 

surface elevation, the reflection coefficient and the velocities increase in the seaward side 

of the structure. The opposite was observed in the leeward side, where the free surface 

elevation, the transmission coefficient and the velocities decrease as the wave period 

decreases. This behavior is logical as the longer wave is not affected so strongly by the 

structure, therefore, an increase in the transmitted wave height is expected. Also, waves 

of shorter length (for the same height) break less intensively. This behavior combined 

with the reduced transmission comparing to the longer waves explains also the increase 

in the reflection coefficient for the shorter wave case. Finally, the vorticity distribution for 

the shorter wave has a similar pattern with the longer wave but the phenomenon of the 

vortices that are transported offshore is extended in a smaller region. 
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NOVEL ASPECTS 

In summary, the novel aspects of this dissertation are: 

a) Coupling of the filtered, through LES, Navier-Stokes equations for incompressible 

two-phase flow and porous media with the Immersed Boundary Method for the 

enforcement of boundary conditions and the level-set method for the evolution of the 

free surface. 

b) Research regarding the processes in the surf zone under wave propagation and 

breaking over natural-like beaches with concave shape and varying slope. 

c)  Investigation of the effect of crest width and wave period/length on the flow 

field in the proximal area of zero-freeboard porous breakwaters. 
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