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COST C23 STRATEGIES FOR A LOW CARBON URBAN BUILT ENVIRONMENT
X. Κνξσλαίνο θαη Γ. Μπνχξεο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Σν δνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο θαη
ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ηφζν κέζν ησλ άκεζσλ (ζέξκαλζε, θσηηζκφο θαη θιηκαηηζκφο θηηξίσλ) φζν
θαη κέζσ ησλ έκκεζσλ (θαηαζθεπή θηηξίσλ, κεηαθνξέο, επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ) εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαζψο θαη κε ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη κε ηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. Ζ δξάζε COST C23 δηεξεχλεζε επηηπρψο θαη δηακφξθσζε έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη εθπνκπέο απφ ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ
θαζψο θαη απφ ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν παξαπάλσ πιαίζην κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν. Με ηε ζχκπξαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ απφ 19 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαηέζηε εθηθηφ
λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ δξάζε COST C23 ελαξκνλίδεηαη απφιπηα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2002/90/ΔΚ (EPBD) γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, πνπ ππνινγίδεηαη ζηα 40% ηεο νιηθήο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο, θαη πνπ κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα κεηψζεη ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ Δπξψπε
θαηά 11%. Ζ δξάζε COST C23 ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο κείσζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζσ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζην δνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξεο επηδηψμεηο ηεο δξάζεο απνηέιεζαλ:
Ζ δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη κείσζε ησλ ζρεηηθψλ εθπνκπψλ θαζψο θαη ησλ έκκεζσλ εθπνκπψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα ππάξρνληα έξγα ππνδνκήο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε αζηηθφ επίπεδν.
Ζ δηεξεχλεζε εθπνκπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ θαη ηελ αλαθαίληζε
ησλ ππαξρφλησλ.
Ζ δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην
αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηπρφλ αληηδξάζεηο απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ
γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σα βαζηθά κεζνδνινγηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνο επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο
δξάζεο, βαζίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο κεζφδνπο:
Δπηινγή θαη αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο (case study). Μειέηεο πεξίπησζεο, νη νπνίεο παξνπζίαδαλ κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν
έγηλαλ αληηιεπηά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
κεζνδνινγηψλ ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα θφζηε επέλδπζεο.
Κξηηήξηα απφδνζεο (performance criteria). Αλαζθφπεζε θαη ζχγθξηζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Σα θξηηήξηα απφδνζεο
επέηξεςαλ ηε ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (χπαξμε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη εθαξκνγή ή κε απηήο) ησλ ζπκκεηερφλησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ.
Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (decision making processes). Γηεμαγσγή κειέηεο γηα θάζε
ζπκκεηέρνπζα ρψξα πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Αλάιπζε θφζηνπο (cost analysis). Γηεξεχλεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε
ηερλνινγηψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γηεμαγσγή αλάιπζεο θφζηνπονθέινπο θαζψο θαη ππνινγηζκφο ηνπ καθξνρξφληνπ έκκεζνπ θφζηνπο – νθέινπο θαη δεκηνπξ-
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γία ελφο νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.
Γεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ (guidelines) φπσο απηέο αλαγλσξίζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο (WG1, WG2) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο εθαξκνγήο
ηερληθψλ θαη κεζφδσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα φιεο ηηο λέεο θαηαζθεπέο.

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο ζπληνληζκφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο έγηλε κέζα απφ ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο Working Groups
(WG). Ζ πξψηε νκάδα εξγαζίαο (WG 1) εμέηαζε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ θαζψο θαη απφ ηελ ελεξγεηαθή βειηηζηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ
πξσηνθφιινπ (EPBT) ην νπνίν φκσο θαζψο δελ θαιχπηεη κηθξνχ κεγέζνπο θηίξηα θαη θαηνηθίεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν γηα ηε δηεξεχλεζε ειαρηζηνπνίεζεο ησλ εθπνκπψλ. Ζ δεχηεξε νκάδα εξγαζίαο (WG 2) εμέηαζε ηελ πηζαλή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο αζηηθέο ππνδνκέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, χδξεπζεο/ απνρέηεπζεο
θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Ζ δεχηεξε νκάδα εξγαζίαο εμέηαζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ κείσζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε έξγα ππνδνκήο θαη ζε ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα θαη απνξξίκκαηα. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη νη κειέηεο πεξίπησζεο έγηλαλ ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πφιεο. Σέινο ε
ηξίηε νκάδα εξγαζίαο (WG 3) ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε δηαζπνξά θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ηεο δξάζεο. Οη θχξηνη άμνλεο επηθνηλσλίαο επηθεληξψζεθαλ
ζηνλ δηάινγν - ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ θπβεξλεηηθφ επίπεδν- κε ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηνπηθέο αξρέο θαζψο
θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ππεχζπλνπο γηα έξγα ππνδνκψλ. Ζ ηξίηε νκάδα ήηαλ επίζεο ππεχζπλε
γηα ηελ ζχληαμε έθζεζεο πξνφδνπ ζηα γξαθείν ηνπ COST. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 2 ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 ζηε
Βηέλλε θαη ην επηέκβξε ηνπ 2008 ζην Μφλαρν.

Οξγαλσηηθή δνκή ηεο δξάζεο COST C23 (Memorandum of understanding, COST 280/05)

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθξνηεζεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηηο αζηηθέο ππνδνκέο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ :
πιινγή κειεηψλ πεξίπησζεο (πάλσ απφ 25) ζε επίπεδν θηηξίσλ, πεξηθεξεηψλ θαη πφιεσλ,
νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ κείσζεο εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ θαηαζθεπή λέσλ/ αλαπαιαίσζε παιαηψλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζηηο
αζηηθέο ππνδνκέο.
Γηεμαγσγή C23 L-CUBE ζπλεδξίσλ. Σν πξψην ζπλέδξην έιαβε ρψξα ηνλ Απξίιην ηνπ 2007
ζηε Βηέλλε κε ηίηιν «Strategies for a low carbon urban built environment” θαη ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη ζηε δηθηχσζε κε άιιεο δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν Γηεζλέο πεξηνδηθφ „‟Indoor and Built Environment” ζα εθδψζεη κηα εηδηθή έθδνζε κε papers
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην. Σν δεχηεξν ζπλέδξην ηεο δξάζεο COST C23 έιαβε ρψξα
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 ζην Μφλαρν θαη ζπλέβαιιε ζηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθήο γλψζεο.
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Γεκηνπξγία ελφο Δχξσ- Άηιαληα (Euro Carbon Atlas) κε επξήκαηα φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο COST C23 θαη ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο δξάζεο C23 (www.lcube.eu.com).
Ζ δξάζε C23 αλαγλψξηζε πσο παξά ηηο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ, παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζηηο εθπνκπέο, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο
ηεο επηθάλεηαο ησλ νξφθσλ, ηεο αχμεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο αζηηθήο επέθηαζεο. Ζ δξάζε C23 ζηφρεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θιίκαθαο πξνθεηκέλνπ λα
αληεπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο.
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COST C24 ANALYSIS AND DESIGN OF INNOVATIVE SYSTEMS FOR LOW EXERGY IN THE BUILT ENVIRONMENT: COSTEXERGY
X. Κνξσλαίνο θαη Γ. Ξχδεο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
χκθσλα κε ηελ Δ.Δ. (2000) 40% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απνδίδεηαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. ηα θηίξηα ζπρλά παξαηεξείηαη πςειήο πνηφηεηαο ελέξγεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ – ρακειψλ ζε ελεξγεηαθή πνηφηεηα- ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη αεξηζκνχ. Σν παξαπάλσ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ πνηνηηθψλ επηπέδσλ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηειηθήο ρξήζεο. Ζ ελέξγεηα είλαη έλαο ζεξκνδπλακηθφο φξνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
θηίξηα θαη ηνπ πςεινχ πνηνηηθνχ ελεξγεηαθνχ επηπέδνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ζ
δξάζε COST C24, COSTeXergy κε ηίηιν “ Σσεδιαζμόρ και Ανάλςζη Ππωηοποπιακών Σςζηημάηων Χαμηλήρ Εξέπγειαρ ζηο Δομημένο Πεπιβάλλον” (Analysis and Design of Innovative Systems
for Low-Exergy in the Built Environment) δηεξεχλεζε επηηπρψο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εμεξγεηαθήο
αλάιπζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ εμεηάδνληαο ζπζηήκαηα παξνρήο θαη αμηνπνίεζεο ρακεινχ
βαζκνχ ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Δπηπξφζζεηα ν φξνο ηεο εμέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κηα ζεξκνδπλακηθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ βησζηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δνκηθά πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ
δσήο ησλ θηηξίσλ. Με ηε ζχκπξαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ απφ 14 ψξεο ηεο Δπξψπεο
θαζψο θαη ηεο Ηαπσλίαο, θαηέζηε εθηθηφ λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αλαθνξηθά κε ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Σν παξαπάλσ πιαίζην απεπζχλεηαη ζε εξεπλεηέο, ζην ζχλνιν ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ζε θαηαζθεπαζηέο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ δξάζε COST C24 ζηνρεχεη ζηελ επξεία δηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο εμέξγεηαο ζην
δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ε δξάζε βαζίδεηαη ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηεο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν ε εμεξγεηαθή αλάιπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη λα
ππνζηεξίμεη ηελ επξχηεξε ρξήζε ηεο ρακειήο ζε αμία ζεξκφηεηαο θαζψο θαη άιισλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξεο επηδηψμεηο ηεο δξάζεο απνηέιεζαλ:
Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εμεξγεηαθήο αλάιπζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη δέζκεπζε ησλ βηνκεραληθψλ θνξέσλ.
H ρξεζηκνπνίεζε ηεο εμεξγεηαθήο αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε θαηλνηφκσλ
ηδεψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ έηζη ψζηε λα γίλεηαη νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ.
Ζ δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο ζπληνληζκφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο έγηλε κέζα απφ ηέζζεξηο νκάδεο εξγαζίαο Working Groups
(WG ) νη νπνίεο ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζεκαηηθέο δνκέο ηνπ προγράμματος (Work Packages
- WP). Ζ πξψηε νκάδα εξγαζίαο (WG 1) εμέηαζε δηάθνξνπο νξηζκνχο ηεο εμέξγεηαο έηζη ψζηε λα θαηαγξάςεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο εθαξκνγήο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, αμηνιφγεζε ηε
βησζηκφηεηα ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηεο εμέξγεηαο σο πεξηβαιινληηθφ δείθηε απφδνζεο θαη παξνπζίαζε
ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Ζ δεχηεξε νκάδα εξγαζίαο (WG 2) παξνπζίαζε θηίξηα ρακειήο εμέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κειέηεο πεξίπησζεο, δηεξεχλεζε θαη
αμηνιφγεζε ζπζηήκαηα ςχμεο ρακειήο εμέξγεηαο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ
ρακειήο εμέξγεηαο ζε θηίξηα, θαη ηέινο ζρεδίαζε θαη αλέπηπμε –ζε ζπλεξγαζία κε βηνκεραληθνχο εηαίξνπο – ηηο ζπληζηψζεο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη αεξηζκνχ. Ζ ηξίηε νκάδα εξγαζίαο (WG 3)
δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ζεξκηθήο άλεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη πγείαο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ εμεξγεηαθή αλάιπζε ζηελ αλζξψπηλε ζεξκνρσξεηηθφηεηα, αμηνιφγεζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη
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αεξηζκνχ θαζψο θαη ηα κέξε απηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηα θηίξηα θαη αμηνιφγεζε ηελ ηδέα ρξήζεο ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ ρακειήο εμέξγεηαο ελζσκαηψλνληαο πεγέο θπζηθνχ
αεξηζκνχ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σέινο ε ηέηαξηε νκάδα εξγαζίαο (WG 4) ήηαλ ππεχζπλε
γηα ηε δηάδνζε θαη επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ηεο δξάζεο.

Οξγαλσηηθή δνκή δξάζεο COST C24 – COSTeXergy (New COST action proposal – Draft, Analysis and Design
of Innovative Systems for Low- EXergy in the Built Environment, Boelman, 2005).

ΤΝΕΡΓΙΕ
Οη ζπληνληζηέο ησλ δξάζεσλ “Βησζηκφηεηα Καηαζθεπψλ”, COST C24 θαη COST C23 ήξζαλ ζε επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηα πηζαλά κέζα ζπληνληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγηψλ. Δπηπξφζζεηα ε
δξάζε COST C24 ζρεηίζηεθε κε ηε δξάζε ηνπ Annex 37 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο ( International Energy Agency) πνπ αθνξνχζε ρακειήο εμέξγεηαο ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο- ςχμεο θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ζε θηίξηα.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηεο ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα παξαρζεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ρακειήο εμέξγεηαο ζέξκαλζεο – ςχμεο- αεξηζκνχ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Σν παξαπάλσ πιαίζην αλαθνξάο βαζίδεηαη
ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ:
πιινγή κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies) πνπ αθνξνχζαλ εμεξγεηαθέο αλαιχζεηο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο γηα ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ζχγθξηζε κε παξφκνηεο κειέηεο νη
νπνίεο βαζίδνληαλ ζην πξσηφθνιιν EPBD. Δμεξγεηαθή αλάιπζε θχθινπ δσήο δνκηθψλ πιηθψλ θαη δεκηνπξγία εμεξγεηαθψλ δεηθηψλ. Δμεξγεηαθή αλάιπζε γξαθείσλ θαη θαηνηθηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ambient πεγέο ζεξκφηεηαο (πρ. ειηαθνί ζπιιέθηεο θιπ) θαη ground free cooling.
Σερληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο εμεξγεηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ
ζεξκνθξαζία εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκηθή άλεζε. Παξνπζίαζε κνληέινπ πνπ
αθνξά ηελ αλζξψπηλε ζεξκηθή εμεξγεηαθή ηζνξξνπία. ρεδηαζκφο θξηηεξίσλ γηα ηηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ θηηξίσλ. Γηεξεχλεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεξκηθή άλεζε ζηα θηίξηα κέζα απφ ηελ αλάιπζε δεκηνπξγίαο εμέξγεηαο θαη εληξνπίαο απφ ηνλ άλζξσπν.
Σερληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ρακειήο εμέξγεηαο
ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ.
Γηεμαγσγή ζπλεδξίσλ θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο λένπο ζπνπδαζηέο
(COSTeXergy Training School):
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The Future for Sustainable Built Environments “Integrating the Low Exergy Approach Joint
COSTeXergy - ECBCS Annex 49 Conference” , 21 Απξηιίνπ 2009, Heerlen, Οιιαλδία.
“1st International Exergy Life Cycle Assessment and Sustainability”, Workshop & Symposium, ELCAS 4-6 Ηνπλίνπ 2009, Νίζπξνο, Διιάδα.
“COSTeXergy Training School”, 15-19 Μαξηίνπ 2009, ηνθρφικε, νπεδία
“Integrated Design of HVAC Systems in Buildings”, 7-11 Ηνπιίνπ 2008, Βελεηία, Ηηαιία.
εκεηψλεηαη πσο ε παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο COST
C24 θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηα δξαζηεξηφηεηεο, δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, δεκνζηεχζεηο είλαη δπλαηφλ
λα βξεζνχλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο δξάζεο C24 (www.costexergy.eu).
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COST C25 SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTIONS: INTEGRATED APPROACH
TO LIFETIME STRUCTURAL ENGINEERING
Γεκήηξεο Μπίθαο θαη Υξηζηίλα Γηαξκά

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε θαηαζθεπή κέζσ:
ηεο ζπιινγήο θαη
ηεο αλάιπζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ,
επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην life time engineering θαη, ηδηαίηεξα, κε ηελ
ελζσκάησζε κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο ζην πεδίν ηνπ δνκνζηαηηθνχ κεραληθνχ. Ζ επίδξαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηε καθξά δηάξθεηα δσήο ησλ θαηαζθεπψλ
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αμηφπηζησλ κεζφδσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ απηνί νη δχν παξάγνληεο ζα
ιακβάλνληαη ππφςε. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα επηηαρπλζεί ε κεηαθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ ζην πεδίν ησλ εθαξκνγψλ (κέζνδνη, πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο). Δπηπιένλ, ε γλψζε πνπ
απνθηήζεθε πξφζθαηα ζε δηεζλέο επίπεδν ζα κεηαθεξζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ επξσπαίσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα.
Ζ δξάζε ζπγθεληξψλεη επξσπαίνπο εηδηθνχο ζηε αληνρή θαη ηε κεραληθή ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ, θξίζηκεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαηαζθεπήο πξνο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο θαηεπζχλζεηο. Απφ ηε κηα, νη ξίδεο ηεο δξάζεο βξίζθνληαη ζηε κεραληθή θαη ζηελ ηερλνινγία θαη απφ ηελ άιιε ν ζηφρνο ηεο είλαη λα δηαθσηίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δξάζε:
Δλζαξξχλεη ηε βαζηθή έξεπλα, ε νπνία ζθνπεχεη ζε ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο.
Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, ηα νπνία ζθνπεχνπλ ζε βηψζηκεο θαη πςειήο απφδνζεο
θαηαζθεπέο.
Τπνζηεξίδεη επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ βηψζηκσλ θαηαζθεπψλ, ηα νπνία ζθνπεχνπλ ζε ζπλνιηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ.
Δθηφο απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε άιιε δξάζε COST (ζπλεξγαζία, κεηαθνξά γλψζεο,
θ.η.ι.), απηή ε δξάζε παξέρεη ζην ζπκβαηηθφ πεδίν ηνπ δνκνζηαηηθνχ έλα πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο βησζηκφηεηαο θαη ησλ βηψζηκσλ πξαθηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ. Απηή
είλαη κηα θαηλνηφκα πξνζέγγηζε, ε νπνία δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληθνχο θαη δελ απνηειεί ζπρλά πεδίν έξεπλαο (ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη απηή ηελ επνρή ζηε δηακφξθσζε κνληέισλ θζνξάο κε θάπνηεο πξψηκεο πξνζπάζεηεο λα πξνθχςνπλ θαζνιηθέο κεζνδνινγίεο),
είλαη φκσο απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλζήθε ηνπ
Kyoto θαη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. ‟ απηή ηε δξάζε ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή, ιακβάλνληαο ππφςε κ‟ έλα εληαίν ηξφπν ηηο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο
θαη ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θαηαζθεπψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ νη εμήο ζηφρνη:
Γηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο λα κνηξαζηνχλ θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.
Να ζπληνληζηνχλ νη επξσπατθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, θαη επνκέλσο λα απμεζεί ε αμία
κεκνλσκέλσλ απνηειεζκάησλ.
Να δεκνζηεπζνχλ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ζπλεξγαζία ζε δηεζλή πεξηνδηθά.
Να δνζνχλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θάπνηα πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο κεγάιεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο:
Κξηηήξηα γηα βηψζηκεο θαηαζθεπέο (θαζνιηθέο κεζνδνινγίεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζνδνη αμηνιφγεζεο, κνληέια θαη εξγαιεία).
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Οηθνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε θπζηθψλ απνζεκάησλ (πιηθά, πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο).
ζρεδηαζκφο κε ζηφρν ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπληήξεζεο θαη απνδφκεζεο (life time structural engineering.
Με δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο, γηα ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα κφλν εάλ θαιπθζνχλ επαξθψο φιεο νη πιεπξέο ηνπ, ε κεζνδνινγία, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε
πνξεία ηεο δξάζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ (case study approach). Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ
ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
πλαληήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.
πκπφζηα (workshop) ησλ ζπκκεηερφλησλ νκάδσλ.
Μηθξήο δηάξθεηαο επηζηεκνληθέο απνζηνιέο.

ΟΡΓΑΝΧΗ
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη εηδηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα. ε αλαινγία κε ην επηζηεκνληθφ πξφγξακκα, νξίδνληαη ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο:
WG1: Κξηηήξηα γηα βηψζηκεο θαηαζθεπέο (θαζνιηθέο κεζνδνινγίεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζνδνη αμηνιφγεζεο, κνληέια θαη εξγαιεία).
WG2: Οηθνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε θπζηθψλ απνζεκάησλ (πιηθά, πξντφληα
θαη δηαδηθαζίεο).
WG3: ρεδηαζκφο κε ζηφρν ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ
δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπληήξεζεο θαη απνδφκεζεο (life time structural engineering.
Κάζε νκάδα εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα παθέηα εξγαζίαο.
WG1:

WP1: Σξέρνπζεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηηο κεζνδνινγίεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο θαη
θφζηνπο θχθινπ δσήο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο
WP2: πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, ζρεηηθψλ κε LCI θαη LCC αλαθνξηθά κε θαηαζθεπαζηηθά πιηθά, πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαη θξηηεξίσλ.
WP3: Απφδνζε θχθινπ δσήο: ληεηεξκηληζηηθά θαη ζηνραζηηθά κνληέια
WP4: Δθαξκνγή θαζνιηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη πεξηπηψζεηο
εθαξκνγψλ ζε θηίξηα.

WG2:

WP5: Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ησλ απνβιήησλ, ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
WP6: Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ θαηαζθεπψλ
WP7: Aλάιπζε ιεηηνπξγηθψλ πιηθψλ θαη εθαξκνγψλ θαη λέεο ηερλνινγίεο.

WG3:

WP8: Απφδνζε ζηνλ θχθιν δσήο: κέζνδνη επαιήζεπζεο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ
θαηαζθεπψλ.
WP9: Παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ δσήο (αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, πνηφηεηα, θαηεδάθηζε θαη απνδφκεζε)
WP10: Αμηνιφγεζε ηεο βηψζηκεο θαηαζθεπήο θαη ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο.

TRAINING SCHOOL
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δξάζεσλ C25 θαη C26 νξγαλψζεθε ζην δηάζηεκα 17-24 Μαΐνπ
2009, απφ ηελ ειιεληθή νκάδα, εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηνπο λένπο εξεπλεηέο, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δχν δξάζεηο.

ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Υξηζηίλα Γηαξκά, Γεκήηξεο Μπίθαο, Δπάγγεινο Δπζπκίνπ, Κάξνινο Κνληνιέσλ

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
COST ACTION C25 - Sustainability of Constructions Proceedings of Workshop, Lisbon 13.14.15. September 2007
COST ACTION C25 - Sustainability of Constructions Proceedings of Seminar, Dresden 6, 7 October
2008
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COST C26 URBAN HABITAT CONSTRUCTIONS UNDER CATASTROPHIC
EVENTS
Υ. Μπαλησηφπνπινο θαη . Γεξαζηκίδεο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ απσιεηψλ θαη ησλ δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δελ έρεη αλαηξαπεί νχηε
απφ ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αιιά νχηε θαη απφ
ηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο κεηξηαζκνχ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Δίλαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ζεσξεηηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ κεραληθψλ ηεο πξάμεο πνπ δεκηνπξγεί θελφ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγίαο. Ζ εθηίκεζε ησλ απσιεηψλ απφ
θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα παξακέλεη έλαο ηνκέαο πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη έξεπλα ψζηε
λα αληηκεησπηζηνχλ ζσζηφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επηθίλδπλα θπζηθά θαηλφκελα.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ζ δξάζε COST C26 (θαηαζθεπέο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ππφ θαηαζηξνθηθά
γεγνλφηα) αζρνιείηαη κε ην ζεκαληηθφ
ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ
απφ εμαηξεηηθήο έληαζεο θνξηία φπσο
ζεηζκφο, θσηηά, άλεκνο, ζχγθξνπζε,
έθξεμε θ.α. Οη θαηαζθεπέο ζην αζηηθφ
πεξηβάιινλ είλαη ζρεδηαζκέλεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε θαλφλεο
πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πξνζδψζνπλ έλα
επαξθέο επίπεδν αζθάιεηαο, ππφ «θαλνληθέο» θαηαζηάζεηο θφξηηζεο. Παξφια απηά, φιεο νη θαηαζθεπέο κπνξεί λα εθηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςηκνπο θπζηθνχο ή φρη θηλδχλνπο. Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ ζεηζκνχο ζε
ζεηζκνγελείο πεξηνρέο, θσηηά, αθξαίεο αλεκνζχειιεο, βαξείο ρηνλνπηψζεηο, εθξήμεηο αεξίνπ, ηπρεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο απφ νρήκαηα εθηφο ειέγρνπ θαη εθξήμεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ παξνχζα δξάζε ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφθξηζεο ησλ θαηαζθεπψλ ζε ηέηνηα αθξαία θνξηία, κε απψηεξν ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ην πξαγκαηηθφ επαξθέο επίπεδν αζθάιεηαο. ηφρνο
ηεο δξάζεο είλαη λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ κεραληθψλ
ηεο Δπξψπεο απμάλνληαο ηελ γλψζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ ππφ αθξαία θπζηθά θαηλφκελα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σα παξαπάλσ πινπνηνχληαη κέζα απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα θνηλήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο αληηκεησπίδνληαο ηελ «εθηίκεζε ησλ απσιεηψλ», ηελ «Πξνζνκνίσζε» θαη ηελ «ηαηηθή Αλάιπζε»:
1.

Ανηοσή ζε θωηιά:
χγθξηζε επηκέξνπο εζληθψλ πξνζνκνησκάησλ γηα ηελ ππξθαγηά,
Πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ γηα ηελ ππξθαγηά,
Πξνζνκνίσζε ησλ ζπλδέζεσλ,
πκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ,
Καζνιηθέο αλαιχζεηο θαηαζθεπψλ,
Ππξθαγηά κεηά απφ ζεηζκφ,
Εεκηέο απφ ππξθαγηά.

2.

Ανηοσή ζε ζειζμό:
Υαξαθηεξηζκφο θαη πξνζνκνίσζε ησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ,
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Δπίδξαζε ηεο ηππνινγίαο ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζηελ ζηαηηθή απφθξηζε,
Καηλνηφκα πιηθά θαη ηερλνινγίεο γηα πθηζηάκελα θαη λέα θηίξηα ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο,
εηζκηθή ζσξάθηζε θαη ελίζρπζε ππαξρφλησλ θηηξίσλ
3.

Ανηοσή ζε ζύγκποςζη και έκπηξη:
Αλάιπζε ησλ Καλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ,
Σξσηφηεηα ζε πξννδεπηηθή θαηάξξεπζε ιφγσ ηνπηθψλ δεκηψλ απφ ζχγθξνπζε ή έθξεμε,
Πνζνηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε αθξαία θπζηθά θαηλφκελα,
Πξνζηαζία ζπζηεκάησλ θαη κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ γηα αληνρή απφ ζχγθξνπζε θαη έθξεμε,
Απνηίκεζε θαη επηδηφξζσζε θαηεζηξακκέλσλ θαηαζθεπψλ,
Γνθηκέο θαη καζεκαηηθά πξνζνκνηψκαηα.

4.

Εκηίμηζη διακινδύνεςζηρ από καηαζηποθικά γεγονόηα ζε αζηικέρ πεπιοσέρ:
πζηεκαηνπνίεζε κίαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο (risk assessment),

δξάζεσλ πνπ δξνπλ ηαπηφρξνλα.

Αλαιπηηθή, καζεκαηηθή πνζνηηθνπνίεζε
ηεο ζηαηηθήο αλζεθηηθφηεηαο (structural
robustness),
Δπηπηψζεηο απφ θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα
(άλεκνο, ηζνπλάκη, ρηφλη, ζχειιεο, θαηνιίζζεζε, πιεκκχξα, ζεηζκφο θ.α.)
Αθφκε, νκάδα εηδηθψλ ζηελ εθηίκεζε δηαθηλδχλεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο COST
C26 θαη εηδηθά ηεο νκάδαο εξγαζίαο 4, ζα
πξνζπαζήζεη λα εθαξκφζεη ηα ζπκπεξάζκαηα
απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εθαηζηείνπ Βεδνχβηνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο γχξσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο Torre del Greco, σο έλα πξαγκαηηθφ πνιχπινθν ζελάξην θαηαζηξνθηθψλ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Υαξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ
ην εθαίζηεην Βεδνχβηνο

Ζ δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα δηαρείξηζε ραξηψλ δηαθηλδχλεπζεο, γηα εθηίκεζε απσιεηψλ απφ
αθξαία θπζηθά θαηλφκελα.
Ζ αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ εθαηζηείνπ Βεδνχβηνο, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά
ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνηρεία ηξσηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ ηεο πεξηνρήο.
Ζ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη ε ρξήζε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
Indirli M., (2008), “A proposal for a Vesuvius GIS database”, Proceedings of the COST Action C26
Workshop “Urban habitat Constructions under Catastrophic Events”, Malta, October 23-25.
T. Stathopoulos, C.C. Baniotopoulos, I. Zisis, (2008), “Structural failure and prevention during catastrophic wind events”, Proceedings of the COST Action C26 Workshop “Urban habitat Constructions
under Catastrophic Events”, Malta, October 23-25.
Indirli M., (2006), “Natural Multi-Hazard and building vulnerability in the historical urban habitat: the
examples of Sa Giulian di Puglia (Italy) and Valparaiso (Chile)”, Proceedings of the COST Action C26
Workshop “Urban habitat Constructions under Catastrophic Events”, Anacapri, October 21.
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COST 358 PEDESTRIAN QUALITY NEEDS
Π. Παπατσάλλνπ, . Μπάζκπαο θαη Υ. Κσλζηαληηλίδνπ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα αζρνιείηαη κε έλα ζεκαληηθφ εχξνο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαθίλεζεο κε ηα πφδηα, ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πεδψλ θαηά ηελ θίλεζή ηνπο ζηνλ ρψξν θαζψο θαη απηνχο πνπ απνηεινχλ
εκπφδηα ζηελ πεδή κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ. Σν έξγν θηινδνμεί ζηελ αλάπηπμε λέσλ ελλνηψλ, ζεσξηψλ
θαη κνληέισλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ππνδείμεσλ πξνο ηνπο
νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα ησλ πεδψλ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ησλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ησλ
πεδψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ κε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγθψλ απηψλ. Σν έξγν
αμηνπνηψληαο ηε ζπγθεληξσκέλε γλψζε πνπ ππάξρεη αλά ηνλ θφζκν σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ,
απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηηο παξεκβάζεηο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
θχζεο θαζψο θαη κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πεδή κεηαθίλεζε. Σν έξγν ζα θαηαιήμεη ζε
ππνδείμεηο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πεδψλ γηα άλεηε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
πεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο απνδεηθλχνληαο παξάιιεια φηη νη πνηνηηθέο αλάγθεο
ησλ πεδψλ επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, απνηειψληαο φιεο καδί ηηο απαηηήζεηο ησλ πεδψλ (ιεηηνπξγηθέο θαη αληηιεπηέο) φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο. Ζ
απφθηεζε ησλ γλψζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ βαδίζκαηνο ζε δηάθνξεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
ην έξγν ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 20 θξάηε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σν έξγν δηαξζξψλεηαη ζε 4 νκάδεο εξγαζηψλ σο εμήο:
WP1: Δμέηαζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πεδψλ
WP2: Δμέηαζε αλαγθψλ κε βάζε ηελ αληίιεςε ησλ πεδψλ
WP3: Γηάξθεηα παξεκβάζεσλ θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο
WP4: πλάθεηα θαη ελνπνίεζε
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ππαξρνπζψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ θαη ζε δεκηνπξγία λέαο
γλψζεο. Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα είλαη:
Έλα εγρεηξίδην κε ηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ
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Έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή / κέηξεζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αλάγθεο ησλ πεδψλ
Μηα κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεδψλ
Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πεδνχο
Τπνδείμεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Καηαλφεζε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πεδψλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, ην λνκηθφ θαη
πνιηηηθφ θαζεζηψο,
Γεκηνπξγία κειινληηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο, ζεσξίεο θαη κνληέια πνπ αθνξνχλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγθψλ ησλ πεδψλ.
Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ηεο Δπξψπεο ψζηε λα εμαρζνχλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πεδψλ πξνβάιινληαο ηε γλψζε,
ηελ ηερλνγλσζία θαη audit tools.
Πξνζθνξά ηεο δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πεδψλ.
Παξνρή γλψζεο γηα κειινληηθή έξεπλα.
ελδεηθηηθέο ΠΡΟΦΑΣΔ δεκνζηεχζεηο.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
P.Papaioannou, S.Basbas, C.Konstantinidou and I.Politis (2009), “A critical review of current EU and
Greek legislation on pedestrian rights and walking environment”, Proceedings of 2nd International
CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21-26.
S. Basbas, C. Konstantinidou and P. Papaioannou, I. Politis, (2009) “Pedestrian Functional and Perceived needs in the urban environment”, Proceedings of International Conference Accessibility and
Safety for All, Thessaloniki, Greece, May 7-8.
P.Papaioannou, S.Basbas and C.Konstantinidou (2007), “Evaluation of policy measures and infrastructure provided for the needs of pedestrians in the city of Thessaloniki, Greece”, Proceedings of
WALK 21 Conference, Toronto, October 1-4.
P.Papaioannou and S.Basbas, (2007), “Pedestrian Safety and Behaviour in urban areas: Research
findings in Thessaloniki Greece”, Proceedings of 20th ICTCT Workshop “Tendencies in Traffic Safety
Research based on 20 years of experience”, Valencia, Spain, October 25-26.
P.Papaioannou, S.Basbas and C.Konstantinidou, (2008), “National Report for Greece”, Proceedings
of COST Action 358: Pedestrian Quality Needs.
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COST TU0802 NEXT GENERATION COST EFFECTIVE PHASE CHANGE MATERIALS FOR INCREASED ENERGY EFFICIENCY IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS IN BUILDINGS
Α. Μ. Παπαδφπνπινο

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ζ δξάζε COST TU0802 έρεη σο ζθνπφ λα εληζρχζεη θαη λα επηηαρχλεη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηελ
Δπξψπε ζε φ,ηη αθνξά ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηα Τιηθά Αιιαγήο Φάζεο (ΤΑΦ).
Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζρεδίαζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ κνληεινπνίεζε κίαο λέαο γεληάο
πβξηδηθψλ ΤΑΦ, κε ζηφρν ηε ρξήζε ηνπο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο
θαη αμηνπνίεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απηψλ ησλ πιηθψλ
ζε εθαξκνγέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο έρεη σο επηκέξνπο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα απνζήθεπζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη
ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ αηρκήο θαη ηεο απαηηνχκελεο αληιεηηθήο ηζρχνο ησλ
ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ Γξάζε ζα ζπγθεληξψζεη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ ΤΑΦ ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία
κίαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα ηεο ρξήζεο ΤΑΦ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΑΠΔ θαη ηελ βειηίσζε
ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο. Πιεζψξα εξεπλεηψλ εξγάδνληαη ζήκεξα ζηνπο ηνκείο ησλ ΤΑΦ θαη
ησλ ΑΠΔ, ζπλεπψο ε Γξάζε απηή ζα επηηξέςεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ιχζεσλ ζε
ζρέζε κε ηελ απμαλφκελε ελεξγεηαθή δήηεζε. Ζ δξάζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ελαξκνληζηνχλ θαη λα
ηππνπνηεζνχλ νη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο ησλ ΤΑΦ θαη λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηνπο
νη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο, θαζψο θαη λα δηαδνζεί ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία ζε έλα επξχηεξν θνηλφ, πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ζηειέρε ιήςεο απνθάζεσλ απφ πιεπξάο πνιηηείαο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζ κεηαθνξά γλψζεο ζα δηεμαρζεί κέζσ επηζηεκνληθψλ απνζηνιψλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη
κεηαδηδαθηφξσλ εξεπλεηψλ. Θεξηλά Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα ζα νξγαλσζνχλ θαη ζα δηαξθνχλ κία εβδνκάδα θάζε έηνο ηεο Γξάζεο, ελψ κία ηξαηεγηθή πλάληεζε Δξγαζίαο πξνβιέπεηαη γηα ην δεχηεξν
έηνο θαη έλα Γηεζλέο ζπλέδξην ζηε ιήμε ηεο Γξάζεο, ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ε πξφνδνο πνπ επηηεχρζεθε απφ ην δίθηπν.
Ζ επηζηεκνληθή θαηλνηνκία ηεο Γξάζεο αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο πξσηνπφξνπ πβξηδηθνχ ΤΑΦ, κέζσ
πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη λέσλ αξηζκεηηθψλ ηερληθψλ κνληεινπνίεζεο γηα
ρξήζε ΤΑΦ ζε νινθιεξσκέλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Σν δίθηπν ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο
θνηλνπνίεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ εζληθψλ εξεπλψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλήο πιαηθφξκαο πνπ ζα επηηαρχλεη ηα δηαθξαηηθά εξεπλεηηθά έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ ΤΑΦ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα.

AΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σα αλακελφκελα νθέιε είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο ησλ ΤΑΦ ζε ζπζηήκαηα ΑΠΔ πνπ
ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. Δπίζεο
είλαη ε πξνψζεζε ινγηζκηθψλ γηα νινθιεξσκέλεο πξνζνκνηψζεηο δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ ΑΠΔ, ζα έρεη, επίζεο, επίπησζε ζηηο εηαηξίεο δεκηνπξγίαο θαη εκπνξίαο ινγηζκηθψλ. Σέινο, νη πξάμεηο ηεο Γξάζεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ, ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πιηθψλ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, επηδξψληαο ζηα πθηζηάκελα πξφηππα ηνπ ηειεπηαίνπ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
Σν έξγν μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην 2009, θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ πξνθχςεη αθφκε δεκνζηεχζεηο.
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COST 728 ENHANCING MESO-SCALE METEOROLOGICAL MODELLING CAPABILITIES FOR AIR-POLLUTION AND DISPERSION APPLICATIONS
Ν. Μνπζηφπνπινο θαη Η. Νηνχξνο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ζ δξάζε COST 728 μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 θαη εμεηάδεη ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε κνληέισλ κεζνθιίκαθαο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαζπνξάο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Ζ δξάζε εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε φζνλ αθνξά ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο παξακεηξνπνηήζεηο, ησλ νινθιεξσκέλσλ κεζνδνινγηψλ κειέηεο θαη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηελ αλάπηπμε ησλ πξφηππσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηεσξνινγίαο ζηελ αηκνζθαηξηθή ρεκεία θαη ζηηο εθπνκπέο ησλ ξχπσλ.
Ζ δξάζε COST 728 επηδηψθεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλέξγεηα κε επηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ζ αλάγθε ρξήζεο κνληέισλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ζηε δηαζπνξά ησλ αζηηθψλ ξχπσλ θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε θαη πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο
αέξα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πξφζθαηε επξσπατθή νδεγία 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα αέξα. Ηδηαίηεξα ηα κεηεσξνινγηθά αιιά θαη ηα κνληέια δηαζπνξάο κεζνθιίκαθαο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αζηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο αζηηθήο πνηφηεηαο αέξα, θαζψο απνδεηθλχνληαη ηα πην ηθαλά ππνινγηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ηνπηθψλ θαηλνκέλσλ θπθινθνξίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαζπνξά ησλ ξχπσλ. Οη ηθαλφηεηεο πξφβιεςεο θαη πξνζνκνίσζεο ησλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξακεηξνπνηήζεηο ησλ θχξησλ θπζηθνρεκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε απφδνζή ηνπο ζπρλά δπζρεξαίλεηαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα απνδψζνπλ κε αθξίβεηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηνπνγξαθίαο αιιά θαη ησλ ζεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δξάζεο COST 728 είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηα πξνεγκέλα ζεσξεηηθά θαη ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο πξφβιεςεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε, γηα ηε βέιηηζηε ηξνθνδφηεζε ησλ κνληέισλ
δηαζπνξάο θαη ρεκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο, ε δξάζε COST
728 έρεη δηαηππψζεη κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα/ζηφρνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Να δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ κνληέισλ κε ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ θπζηθψλ παξακεηξνπνηήζεσλ, ησλ εθαξκνγψλ ησλ κνληέισλ θαη ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ηνπο
αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρεο κεηα-βάζεηο δεδνκέλσλ γηα δεδνκέλα κεηξήζεσλ.
Να θαηαηάμεη ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο κνληέισλ κεζνθιίκαθαο ζε κειέηεο απνηίκεζεο πνηφηεηαο αέξα θαη δηαζπνξάο ησλ αεξίσλ ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε πεξίπησζε, θαη λα πξνζδηνξίζεη πξνηεξαηφηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.
Να δηεμάγεη κηα αλαζθφπεζε ησλ ππαξρφλησλ ζρεκάησλ παξακεηξνπνίεζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζχδεπμε κεηεσξνινγηθψλ θαη κνληέισλ δηαζπνξάο.
Να δηαηππψζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηεσξνινγηθψλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο σο δεδνκέλα εηζφδνπ ησλ αηκνζθαηξηθψλ κνληέισλ θαζψο θαη γηα
ηηο δηεπηθάλεηεο ζχδεπμεο κεηεσξνινγηθψλ θαη κνληέισλ δηαζπνξάο.
Να δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη αηκνζθαηξηθψλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο φζνλ αθνξά ζηελ πξφβιεςε ησλ επεηζνδίσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θπξίσο ζε ζπλζήθεο επζηάζεηαο θαη αζζελψλ αλέκσλ ή ζε πεξηνρέο έληνλνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ.
Να εμεηάζεη θαη λα θαηαγξάςεη ιεπηνκεξψο ηηο κεζφδνπο θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή κνληέισλ κεζνθιίκαθαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επηπέδσλ αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαζπνξάο ησλ ξχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο
δηακφξθσζεο (βαζηθέο παξάκεηξνη ρξήζεο) ησλ κνληέισλ θαη ησλ αξρηθψλ / ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ.
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Να αλαπηχμεη θαη λα πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο θαη λα παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ, κε βάζε επηζηεκνληθέο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο.
Να πξνζδηνξίζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κηαο ελνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρξήζεο κνληέισλ
κεζνθιίκαθαο ζηελ Δπξψπε.
Να αλαπηχμεη νδεγίεο γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηε δηαζπνξά ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη ηελ εθηίκεζε πνηφηεηαο αέξα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο, ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξνρή θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ αιιά
θαη γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο, ε αλάπηπμε θνηλά απνδεθηψλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εληφο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε πξσηνθφιισλ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ.
Σν θχξην κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ ήηαλ ην ζηήζηκν δχν θνηλψλ κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies) ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη έγηλε
εθαξκνγή δηάθνξσλ κνληέισλ κεζνθιίκαθαο. Οη κειέηεο πεξίπησζεο αθνξνχζαλ πεξηπηψζεηο επεηζνδίσλ πςειψλ επηπέδσλ ξχπαλζεο ζηελ θεληξηθή θαη ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ πιήξεηο ρξνλνζεηξέο δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν δηεπθφιπλε ηελ φιε δηαδηθαζία. Σα
απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ επεμεξγάζηεθαλ κε πιεζψξα κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνληέισλ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο δηάθνξσλ κνληέισλ πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο ζε δχν θνηλέο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο, αλακέλνληαη:
Έλαο θαηάινγνο θαη κία βάζε δεδνκέλσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ κνληέισλ θαη κνληέισλ δηαζπνξάο θαη ρεκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζπζηάζεηο σο πξνο ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, ηηο παξακεηξνπνηήζεηο, ηα δεδνκέλα αξρηθνπνίεζεο θαη ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ
Ζ αλαγλψξηζε γλσζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ κειέηε θαη αλάπηπμε ησλ κνληέισλ, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε εθαξκνζηκφηεηα κεζφδσλ απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο αέξα πνπ
βαζίδνληαη ζηε ρξήζε κνληέισλ.
πληζηψκελεο κέζνδνη γηα ηνλ ππνβηβαζκφ θιίκαθαο (down-scaling), ηελ εκθψιεπζε (nesting)
αιιά θαη ηελ αθνκνίσζε δεδνκέλσλ (assimilation) θαηά ηε ρξήζε κνληέισλ.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ νη νπνίεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα
ηνπο ρεκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην Ο3 θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα)
θαη ηηο εθπνκπέο (ηδηαίηεξα ηα βηνγελή VOCs)
Μία πιήξεο αλαθνξά κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγψλ ησλ κνληέισλ
πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο ζηηο θνηλέο κειέηεο πεξίπησζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηεθκεξίσζε
γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξσηνθνιιά πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή αιιά
θαη ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κνληέισλ πνηφηεηαο αέξα ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα
δηαζπνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεξηπηψζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ.
Σεθκεξίσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ρξήζε κνληέισλ αιιά θαη ζηνλ
έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ηειηθνχο ρξήζηεο θαη κε εηδηθνχο.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
COST Action 728 and NetFAM Joint Report, (2007), “Integrated systems of meso-meteorological and
chemical transport models”, Proceedings of the Workshop on “Integrated systems of mesometeorological and chemical transport models”, DMI, Copenhagen, May 21-23.
COST Action 728 and GURME Joint Report, (2008), “Overview of Existing Integrated (off-line and online) Mesoscale Meteorological and Chemical Transport Modelling Systems in Europe”, WMO Publications, May.
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COST Action 728 Report, (2007), “Urbanization of Meteorological and Air Quality Models”, based on
materials from the Workshop on “Model urbanisation strategy”, UK Met Office, Exeter, UK, May 3-4.
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COST 732 QUALITY ASSURANCE OF MICRO - SCALE METEOROLOGICAL
MODELS
Ν. Μνπζηφπνπινο θαη Φ. Μπάξκπαο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Σα καζεκαηηθά πξφηππα δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο κειέηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ επηδξάζεσλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ζην ηνπηθφ
θιίκα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ δξάζε COST 732 αληηκεηψπηζε επηηπρψο δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο πνπ
άπηνληαη ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν. Με ηε ζχκπξαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ απφ 22 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαηέζηε εθηθηφ λα αλαπηπρζεί κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ησλ εξγαιείσλ απηψλ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παξάιιεια κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε αξηζκεηηθψλ
πξνηχπσλ γηα ηε κειέηε πξνβιεκάησλ δηαζπνξάο
θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθε
θαη ε επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αθξηβνχο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, έλα κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη
ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ δείρλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ηελ
αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ . Όπσο έρνπλ
δείμεη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ζην παξειζφλ (Hall et
al., 1997), ζηελ δηεξεχλεζε ελφο δεδνκέλνπ πξνβιήκαηνο ηφζν ε εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ κνληέινπ
απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, φζν θαη ε εθαξκνγή
δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ απφ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε

Φπζηθφ κνληέιν ππφ θιίκαθα 1:75 ηνπ επηηφπηνπ
πεηξάκαηνο MUST (Mock Urban

δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, ηα κνληέια απηνχ ηνπ είδνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζρεδίαζε ζηξαηεγηθψλ,
πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ αληίθηππν. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
ηα ελ ιφγν κνληέια ζηεξνχληαη πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο είλαη αθελφο ε έιιεηςε ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαη
θνηλψο απνδεθηψλ δηαδηθαζηψλ, αθεηέξνπ ε έιιεηςε πνηνηηθψο ειεγκέλσλ βάζεσλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ δξάζε COST 732 ελαξκνλίδεηαη απφιπηα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα
ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε, ε νπνία ζπληζηά ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ σο εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη
απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα ηεο πθηζηάκελεο Δπξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ καζεκαηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πνηνηηθψο δηαζθαιηζκέλα εξγαιεία, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ λα θαζίζηαηαη δπλαηή
ε ιήςε έγθπξσλ απνθάζεσλ γηα ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε κειέηε πξνβιεκάησλ δηαζπνξάο αέξησλ ξχπσλ θαη απνηίκεζεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξεο επηδηψμεηο ηεο
δξάζεο απνηέιεζαλ:
Ζ βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ην εχξνο θαη ην είδνο ησλ
εθαξκνγψλ κνληέισλ κηθξνθιίκαθαο.
Ζ θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα δηαθφξσλ ηχπσλ ππνινγηζηηθψλ
εξγαιείσλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Σα βαζηθά κεζνδνινγηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνο επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο
δξάζεο, ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο ινγηθήο θαη δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ, ε παξνρή θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ κνληέισλ, ε αλάπηπμε θνηλά απνδεθηψλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εληφο ηεο επηζηεκνληθήο
θνηλφηεηαο, ε πξνψζεζε πξσηνθφιισλ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ.
Αξρηθά ζρεδηάζηεθε κηα ινγηθή θαη δνκεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο ζηε βάζε ηνπ πθηζηάκελνπ “state of the
art”, πνπ ζπιιέρζεθε . Δλ ζπλερεία ζπιιέρζεθαλ κεηξήζεηο απφ επηιεγκέλεο κειέηεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ βάζεηο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ κνληέισλ. Γηα ηε δνθηκή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεδηάζηεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ απφ ηθαλφ αξηζκφ επηζηεκφλσλ κε δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζπγθξίζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ηε βάζε ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ δηελεξγήζεθε ζηαηηζηηθή κειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ κνληέισλ
ρξεζηκνπνηψληαο επηιεγκέλνπο δείθηεο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαηέζηε δπλαηφ λα παξαρζεί κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ κηθξνθιίκαθαο. Πξαθηηθά ε απφδνζε
ελφο κνληέινπ, πέξαλ ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε. Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη
ηα αθφινπζα:
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εχξνπο εθαξκνγψλ ηνπ
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ
Δπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν
Αμηνιφγεζε θαη επαιήζεπζε ηνπ καζεκαηηθνχ αιγνξίζκνπ ηνπ κνληέινπ
πλνιηθή αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε ηνπ κνληέινπ κέζν ζπγθξίζεσλ αλάκεζα ζε ππνινγηζηηθά δεδνκέλα θαη εθηεηακέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε επηιεγκέλνπο δείθηεο
Απνηίκεζε ησλ παξερφκελσλ νδεγηψλ πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθήο πεξηγξαθήο.
Με εμαίξεζε ην ζηάδην ηεο επηθχξσζεο ηνπ κνληέινπ ην νπνίν απαηηεί ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, ηα
ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη εθαξκφδνληαη εχθνια θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ε δηαδηθαζία ζπλνιηθά απνηειεί
έλα εχρξεζην θαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κνληέισλ κηθξνθιίκαθαο.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
M. Schatzmann and R. Britter, Eds, (2005), Proceedings of the COST-ESF 732 Workshop Quality Assurance of Mirco-Scale Meteorological Models.
R. Britter and M. Schatzmann, Eds, (2007), “Background and Justification Document to Support the
Model Evaluation Guidance and Protocol”.
J. Franke, A. Hellsten, H. Schlünzen and B. Carissimo, Eds, (2007), “Best Practice Guideline for the
CFD Simulation of Flows in the Urban Environment”
J. Franke, A. Hellsten, H. Schlünzen and B. Carissimo, Eds, (2007), “Model Evaluation Guidance and
Protocol Document”
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COST 262 SPREAD SPECTRUM SYSTEMS AND TECHNIQUES IN WIRELESS AND
WIRED COMMUNICATIONS
Ν. Παπιίδνπ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Κχξην ζηφρν ηεο δξάζεο απνηειεί ε κειέηε ηερληθψλ δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο (Spread Spectrum Techniques) γηα ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο. Οη ηερληθέο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο εθαξκφδνληαη
ζε ηδηαίηεξα απαηηεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, φπσο ηα αζχξκαηα θαη ηα θαλάιηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
γηα παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο ήηαλ λα επεθηείλεη ηελ ηερλνγλσζία ζηελ πεξηνρή ησλ Σερληθψλ θαη
Δθαξκνγψλ Γηεπξπκέλνπ Φάζκαηνο ζηα πιαίζηα ηφζν ησλ αζχξκαησλ φζν θαη ησλ ελζχξκαησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη λα πξνηείλεη αληίζηνηρα πξντφληα θαη κεζφδνπο επξείαο εθαξκνγήο.
πγθεθξηκέλα, νη θεληξηθνί άμνλεο ζηφρεπζεο ήηαλ:
Ζ ππνζηήξημε ηεο βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ κηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ.
Ζ ππνζηήξημε βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο γηα ζπζηήκαηα θαη πξντφληα
δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο
Ζ παξνρή ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο θάζε δπλαηήο εθαξκνγήο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο.
Ζ δηακφξθσζε θαηεπζχλζεσλ γηα ελνπνηεκέλε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κειινληηθψλ δηθηχσλ δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο.
Ζ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζε έλαλ ηνκέα ηδηαίηεξα απνδνηηθφ γηα ηελ αγνξά ζην
εγγχο κέιινλ. Δλψ ηέηνηεο εθαξκνγέο ππήξραλ ήδε ζηηο Ζ.Π.Α., ζηελ Δπξψπε εκθαληδφηαλ ζρεηηθή θαζπζηέξεζε.
Ζ πξνψζεζε ιεπηνκεξψλ ηερληθψλ πεξηγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξντφληα. Ζ ππνζηήξημε ησλ επηηξνπψλ πξνηππνπνίεζεο απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα εξεπλεηψλ ζα
πξνθαινχζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο επηκεξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο Οκάδεο Δξγαζίαο (Working Groups) θαζψο
θαη ζε κηα Τπν-νκάδα εξγαζίαο, κεξηθψο επηθαιχπηνπζα ηηο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε ζπληνκία, ην επηκέξνπο αληηθείκελν ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο ήηαλ:
WG1: Υαξαθηεξηζκφο Μέζνπ Γηάδνζεο (Media Characterization)
-

Αλαζθφπεζε ησλ εθαξκνγψλ δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο κε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ δηάδνζεο

-

Μνληέια θαη ππνινγηζκφο παξακέηξσλ γηα ηα κέζα δηάδνζεο

-

Μεηξήζεηο, ηερληθέο, επηδφζεηο, απνηειέζκαηα

-

Πξνζνκνίσζε ησλ κέζσλ δηάδνζεο, δπλακηθέο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο δηάδνζεο, θηλεηφηεηα.

-

Πξνζζεηηθέο παξεκβνιέο

-

Σερληθέο γηα βειηίσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ δηάδνζεο (έιεγρνο ηζρχνο – power control, έμππλεο θεξαίεο θηι.)

-

ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ δηάδνζεο

WG2: ρεδηαζκφο πζηήκαηνο θαη Τινπνίεζε (System Design and Implementation)
-

Σερληθέο δηεχξπλζεο θάζκαηνο

-

χγθξηζε κεηαμχ ηερληθψλ κεηάδνζεο κνλνχ θαη πνιιαπινχ θέξνληνο.
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-

Γηακφξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε

-

ρεδηαζκφο δέθηε

-

Γηαθνξηζκφο (diversity)

-

Εεηήκαηα πινπνίεζεο

WG3: Εεηήκαηα Γηθηχσζεο (Networking Aspects)
-

Πξσηφθνιια

-

Σειεπηθνηλσληαθή θίλεζε (traffic)

-

Μεηαπνκπή (handoff)

-

Γηαρείξηζε πφξσλ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο

-

Δλνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ

-

ρεηηθά πξφηππα

WG4: Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα θαη Πξφηππα (EMC and Standards)
-

Απαηηήζεηο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο γηα Δμνπιηζκφ Γηεπξπκέλνπ Φάζκαηνο
(Δ.Γ.Φ.)

-

ρεδηαζκφο ζπρλνηήησλ γηα Δ.Γ.Φ.

-

Μεηξήζεηο (Καηάινγνο παξακέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ)

-

Πξφηππα Δ.Γ.Φ.

-

Βηνταηξηθέο επηδξάζεηο ηνπ Δ.Γ.Φ.

Sub-WG: Σειεπηθνηλσλίεο ζε Γξακκέο Σξνθνδνζίαο (Power Line Communications – PLC)
-

Σερληθέο κεηξήζεσλ

-

πλχπαξμε PL θαη Τςίζπρλσλ κεηαδφζεσλ

-

Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα

-

Σερληθέο κεηάδνζεο

-

Γηακφξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε

-

Αμηνιφγεζε απφδνζεο

-

Πξσηφθνιια εηδηθά γηα PLC

-

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνχ θαη πξνζνκνίσζε

-

Δθαξκνγή Space Time Coding/Diversity (STC/STD) βαζηζκέλν ζε δηεζλή παηέληα γηα PL

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ δξάζε ηειείσζε κε θχξην απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο γηα ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ
γηα ηε κεηαθνξά ηειεπηθνηλσληαθψλ ζεκάησλ. Μάιηζηα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 262 ζηνλ ηνκέα ησλ PLC έηπραλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε δηνξγάλσζεζπλεδξίσλ θαζψο θαη ηελ πξφζθιεζε γηα κηα εηδηθή έθδνζε (Special Issue) πάλσ ζηα PLC ηνπ πεξηνδηθνχ International Journal of Communication Systems.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
C. Assimakopoulos, F.-N. Pavlidou, "New Bit Loading Algorithms for DMT Systems Based on the
Greedy Approach", International Journal on Wireless Communications and Mobile Computing, Wiley,
Vol 6, No 8, pp 1047-1056, Dec 2006.
C. Assimakopoulos, F.-N. Pavlidou, "Unified models for adaptive OFDM systems when QAM or PSK
modulation is applied", European Transactions on Telecommunications, Vol 18, pp 770-790, 2007.
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COST 297 HIGH ALTITUDE PLATFORMS FOR COMMUNICATIONS AND OTHER
SERVICES
Φ. Κσλζηαληίλνπ θαη Ν. Παπιίδνπ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ζ Γξάζε εμεηάδεη δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ζηξαηνζθαηξηθψλ ζηαζκψλ γηα ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο. Ζ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δηαηάμεηο ηειεπηθνηλσληψλ (θεξαίεο, δηακνξθσηέο
θηι.), ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, νη πνηθίιεο αξρηηεθηνληθέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη
απνηεινχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο ηεο κειέηεο απηήο.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ Γξάζε 297 ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν εξεπλεηψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ αθαδεκατθή, βηνκεραληθή
θαη θξαηηθή θνηλφηεηα, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηξαηνζθαηξηθέο πιαηθφξκεο (High Altitude Platforms – HAPs) θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βνεζάεη ζηε ζπλνρή ηήο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο, θαζψο νη εηαίξνη πξνέξρνληαη απφ
είθνζη Δπξσπατθέο ρψξεο, ελψ ππάξρεη θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή απφ δηεζλείο θνξείο.
Κεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί
ε ρξήζε ησλ HAPs γηα ηελ παξνρή πιήζνπο ππεξεζηψλ, φπσο:
Σειεπηθνηλσλίεο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε ελίζρπζε ησλ επίγεησλ θαη δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ κε ζπζηήκαηα επέιηθηα θα εχρξεζηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ:
-

Τπεξθφξησζε ππαξρφλησλ δηθηχσλ ιφγσ δεκνθηιψλ γεγνλφησλ, φπσο π.ρ. αζιεηηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο δηνξγαλψζεηο

-

Άκεζε ππνθαηάζηαζε ηεο θαηεζηξακκέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο θαηφπηλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ

Αζθάιεηα. Λφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ηεο ηαπηφρξνλα εθηεηακέλεο πεξηνρήο θάιπςεο, ηα HAPs απνηεινχλ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ επηζθφπεζεο
(surveillance):
-

Δπηζθφπεζε ζπλφξσλ ηδίσο ζε δχζβαηεο ή/θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο

-

Δπηζθφπεζε δαζψλ θαη ελ γέλεη πεξηνρψλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφιεςε
θαηαζηξνθψλ εμαηηίαο είηε θπζηθψλ αηηίσλ είηε αλζξψπηλεο παξαβαηηθφηεηαο.

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε Γξάζε απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε, δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε αληίζηνηρσλ λέσλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο θαηακεξίζηεθαλ ζε ηξεηο Οκάδεο Δξγαζίαο (Working Groups). πλνπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο θάζε νκάδαο εξγαζίαο είλαη:
WG1: Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίεο (Radio Communications)
-

πζηήκαηα επηθνηλσληψλ (3G, επξπδσληθά, δνξπθνξηθά θηι.)

-

Γπλαηφηεηεο θαη Πεξηνξηζκνί ησλ HAPs

-

Αξρηηεθηνληθέο ζπζηήκαηνο θαη δηθηχνπ

-

Γηαρείξηζε πφξσλ θαη θάζκαηνο (Resource and Spectrum Management)

-

Δπίπεδν κεηάδνζεο (Physical layer)

-

Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηεξκαηηθνχ

WG2: Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο (Optical Communications)
-

Πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο

-

Μηθξέο απνθιίζεηο ηεο δέζκεο κεηάδνζεο ειαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο ειεπζέξνπ ρψξνπ

-

Μηθξά, ειαθξηά ηεξκαηηθά, πνιχ ρακειήο θαηαλάισζεο ηζρχνο
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-

Μεδεληθή εκπινθή ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ εμαηηίαο ηεο κηθξήο απφθιηζεο ηεο δέζκεο εθπνκπήο

-

Δμάξηεζε απφ ηελ θαζαξφηεηα ηνπ κέζνπ δηάδνζεο (ζχλλεθα, κφιπλζε, πγξαζία). Αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε δηθηχνπ πνιιαπιψλ, θαηαλεκεκέλσλ, επίγεησλ ζηαζκψλ

WG3: Πιαηθφξκεο (Platforms)
-

Αλάπηπμε αμηφπηζησλ πιαηθνξκψλ

-

ηαζεξνπνίεζε

-

Διαρηζηνπνίεζε θαηαλάισζεο

-

Αληνρή

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Όηαλ ε Γξάζε μεθίλεζε ην 2005, ήηαλ ζαθέο πσο ηα HAPs απνηεινχζαλ έλα θαηλνηφκν ζέκα ηδηαίηεξεο δπλακηθήο γηα ηνλ νπνίν σζηφζν ππήξρε ειάρηζηε ζπλνρή θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηεζπαξκέλσλ θέληξσλ έξεπλαο θαη πινπνίεζεο. Παξάιιεια, ε πξφνδνο πεξηνξηδφηαλ απφ ζεκαληηθά
θελά θαη αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηα πνηθίια δεηήκαηα ηππνπνίεζεο. ε απηά ηα πιαίζηα ε νινθιήξσζε
ηεο Γξάζεο ζα έρεη επηηχρεη ηελ ελνπνίεζε ηεο έξεπλαο πξνο ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηξαηνζθαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια ζα έρεη απνηειέζεη πξσηνπφξν πξσηνβνπιία ζηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ δεηεκάησλ (δέζκεπζε ζπρλνηήησλ θηι.).

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
M. Luglio, G. Theodoridis, C. Roseti, N. Pavlidou, "A TCP driven CAC scheme: efficient resource utilization in a leaky HAP-Satellite integrated scenario", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic
Systems (TAES), Vol. 45, Issue 3, July 2009, pp 885 – 898
S. Karapantazis, F.-N. Pavlidou, "Call Admission Control in Multiservice High Altitude Platform (HAP)
W-CDMA Cellular Systems", Computer Networks, Elsevier, Vol 51, N. 12, pp 3491-3506, Aug 2007
G. Theodoridis, C. Roseti, F.-N. Pavlidou, M. Luglio, "TCP-CAC interaction in multiplatform space architectures", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on "Satellite Communications", Vol 2007 (2007)
M. Luglio, F.-N. Pavlidou, C. Roseti, G. Theodoridis, "CAC-TCP Cross-Layer Interaction In a HAPSSatellite Integrated Scenario", IEEE VTC Spring 2007, Dublin, Ireland, 22-25 Apr 2007.
S. Karapantazis, F.-N.Pavlidou, "The Role of High Altitude Platforms (HAPs) in beyond 3G Networks",
IEEE Wireless Communications, Vol 12, No 6, pp 33-41, Dec 2005
S. Karapantazis, F.-N. Pavlidou, "The Impact of Imperfect Power Control and Multiuser Detection on
the Uplink of a WCDMA High Altitude Platform System", IEEE Communications Letters, Vol 9, No 5,
pp 414-416, May 2005
S. Karapantazis, F.-N. Pavlidou, "Broadband Communications via High-Altitude Platforms: A Survey",
IEEE Communications Society Surveys & Tutorials, Vol 7, No 1, First Quarter 2005
C. Roseti, G. Theodoridis, M. Luglio, F.-N. Pavlidou, "TCP driven CAC scheme for HAPS and Satellite
integrated scenario", International Workshop on High Altitude Platform Systems (WHAPS 05) 2005,
Athens, Greece, 5 Sep 2005.
S. Karapantazis, F.-N. Pavlidou, "Broadband from Heaven (High Altitude Platforms)", IEE Communications Engineer, Vol 2, No 2, pp 18-23, Apr-May 2004.
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COST MP0702 TOWARDS FUNCTIONAL SUB-WAVELENGTH PHOTONIC
STRUCTURES
Δ. Κξηεδήο

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Κχξηνο ζηφρν ηεο δξάζεο απνηειεί ε εδξαίσζε ελεξγψλ δεζκψλ αλάκεζα ζε Δπξσπατθά Δξγαζηήξηα
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ηερλεηψλ πιηθψλ γηα εθαξκνγέο θσηνληθήο ηερλνινγίαο.
Οη θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο καθξνζθνπηθήο δνκήο ησλ πιηθψλ απηψλ είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ
κήθνπο θχκαηνο ή κηθξφηεξε.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
Ζ θαηαζθεπή δνκψλ ζε θιίκαθα κηθξφηεξε ηνπ νπηηθνχ κήθνπο θχκαηνο είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο πξνφδνπ ηεο λαλνηερλνινγίαο, ε νπνία αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ θαηαζθεπή ζπλζεηηθψλ πιηθψλ κε απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε πνιχ κηθξή θπζηθή θιίκαθα. Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη έλα πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε λέσλ πηπρψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο θσηφο θαη χιεο. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ ζηελ αιιειεπίδξαζε θσηφο θαη χιεο ζε θιίκαθα κηθξφηεξε ηνπ
κήθνπο θχκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο πιαζκνληθέο δηαηάμεηο (plasmonics) πνπ αμηνπνηνχλ ηε δηάδνζε θχκαηνο ζηηο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο κεηάιινπ-δηειεθηξηθνχ, ζηελ εγγελή εμάξηεζε (trade-off) αλάκεζα ζηελ πςειή ρσξηθήο ζπγθέληξσζε ηνπ θσηφο θαη ηηο απψιεηεο, θαζψο θαη
ζηα κε-γξακκηθά θαηλφκελα. Οη ηερλνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ζεκαληηθέο θαζψο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νπηηθέο δηαηάμεηο πςειψλ επηδφζεσλ θαη ρακεινχ θφζηνπο. Ζ δξάζε
COST MP0702 πξνσζεί ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θσηνληθήο ηερλνινγίαο πξνο ηε λαλνθσηνληθή.

(α)

(β)

(γ)

(α) ηνηρεηψδεο επηθαλεηαθφο ξπζκφο πιαζκνλίνπ ζηε δηαρσξηζηηθή κεηάιινπ/δηειεθηξηθνχ. Παξαηεξείηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ξπζκνχ θνληά ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. (β) Πιαζκνληθφο θπκαηνδεγφο κεηαιιηθήο ηαηλίαο ζε δηειεθηξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ κεηαιιηθή ηαηλία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δηέιεπζε ηνπ ξεχκαηνο ειέγρνπ. (γ) χγθξηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ εχξνπο δψλεο ησλ πιαζκνληθψλ θπθισκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο
ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζ δξάζε νξγαλψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο (workgroups):
Πιαζκνληθέο δηαηάμεηο (Plasmonics), Μεηαυιηθά (Metamaterials) θαη κε-ακνηβαηφηεηα (nonreciprocity).
Φσηνληθέο δηαηάμεηο κε πεξηνδηθφηεηα, φπσο νη θσηνληθνί θξχζηαιινη (photonic crystals) θαη
ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα πιηθψλ (πβξηδηθή νινθιήξσζε Si θαη νκάδσλ III-V).
Νέεο ιεηηνπξγίεο (New functionalities): κε-γξακκηθά θαηλφκελα δηάδνζεο θαη δπλακηθά θαηλφκελα, ίλεο θσηνληθνχ θξπζηάιινπ (Photonic Crystal Fiber, PCF), δνκέο θαη δηαηάμεηο αξγνχ
θχκαηνο.

ΠΡΟΦΑΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
Marciniak, M., (2008), “Advances in sub-wavelength photonics”, Proceedings of CAOL 2008: 4th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, art. no. 4671926, pp. 24-28.
Marciniak, M., (2008), “Sub-wavelength photonics - Challenges and research opportunities, Proceedings of Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, MMET, Art. no. 4580898, pp.
65-66.
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COST MP0803 PLASMONIC COMPONENTS AND DEVICES
Σ. Β. Γηνχιηζεο

SUMMARY
Plasmons are density waves of electrons, created when light hits the surface of a metal under precise
circumstances. Because these density waves are generated at optical frequencies, very small and
rapid waves, they can theoretically encode a lot of information, more than what's possible for conventional electronics (see figure below).
Plamonics is thought to embody the strongest points of both optical and electronic data transfer. Optical data transfer, as in fiber optics, allows high bandwidth, but requires bulky "wires," or tubes with reflective interiors. Electronic data transfer operates at frequencies inferior to fiber optics, but only requires tiny wires. Plasmonics, sometimes called "light on a wire," would allow the transmission of data
at optical frequencies along the surface of a tiny metal wire, despite the fact that the data travels in the
form of electron density distributions rather than photons.
The main limitation to plasmonics today is that plasmons tend to dissipate after only a few millimeters,
making them too short-lived to serve as a basis for computer chips, which are a few centimeters
across. For sending data even longer distances, the technology would need even more improvement.
The key is using a material with a low refractive
index, ideally negative, such that the incoming
electromagnetic energy is reflected parallel to
RC-delay
the surface of the material and transmitted
limit
along its length as far as possible. There exists
no natural material with a negative refractive
index, so nanostructured materials must be
used to fabricate effective plasmonic devices.
For this reason, plasmonics is frequently associated with nanotechnology.

OBJECTIVES
The main objective of this Action is to foster, coordinate, and strengthen European research on the
physical properties and technological qualifications of plasmonic structures and their integration in Information Technologies and Biosensing devices. Among the various challenges facing our society, two
are particularly marked: The continuous growth of required information processing power and the
monitoring of health, not only in western aging societies, but also in developing countries.
Addressing these issues requires a variety of solutions. The objective of this COST Action is to explore an original venue for optical signal processing and biosensing based on plasmonics.
Over the last 10 years, plasmonics - the optics of metallic nanostructures - has emerged as a very
promising technology. The possibility to guide light in the form of surface plasmon waves on metallic
films is attractive for integrating photonics with Silicon electronics on a fully compatible platform. Furthermore, the propagation of surface plasmons or the excitation of localized plasmon resonances is
sensitive to its immediate environment and provides the basics for very sensitive biosensing.
Since 1995, publications in plasmonics have doubled every five years and this trend is accelerating.
Although Europe has kept its historical leadership in this field of research, there is now fierce competition from North America and Asia. It goes without saying that worldwide research is desirable to advance scientific and technological knowledge. However, in high-tech segments such as photonics, the
transformation of this new knowledge into products and economic wealth can only happen where
strong links between research, development and production exist. In this respect the networking and
capacity-building activities made possible by this Action will be an asset for the European economy.

METHODOLOGY - STRUCTURE
The COST Action MP0803 is organized in 5 Working Groups (WG), as illustrated below:
WG1 - Information technologies
WG1 addresses issues related to the utilization of plasmons for optical signal transmission and
processing. These issues include the excitation, propagation losses, modulation and detection of surface plasmons.
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WG2 - Biosensors
WG2 concentrates on sensing schemes that rely on plasmons
as detection mechanism. Instrumental here are the utilization of
thin metallic films, nanoparticles, to enhance sensitivity. Key parameters include the reliability, sensitivity and calibration of such
plasmon-based devices for label-free sensing.
The Action considers two main platforms: conventional CMOS
and organic materials. The former is certainly the technology of
choice for devices that will process optical signals and be integrated with conventional electronics. The latter is emerging as a
very promising platform for mass production of disposable biosensors; the capability of integrating organic light emitting devices, detectors and organic electronics, makes it also very suitable
to embed signal processing modules.
The Action will be focused on both IT and Biosensing, since the
underlying fundamental and technological issues to be addressed to develop these two applications are similar. Furthermore, the steps required for integrating plasmonics into devices
are also similar for both fields. Finally, scientists in plasmonics
very often deal both with applications in IT and Biosensing.
WG3 - Modelling
Over the last ten years, Modelling has been key to the development of plasmonics. As a matter of fact,
the physical effects involved are rather subtle, the structures to be used have nanometric dimensions,
and the realization of plasmonic devices is rather time consuming. Hence modelling helps unveil and
understand the physical effects, shows how to implement these effects in practical devices, and determines where these effects can be used. The WG3 will be transversal to WG1 and 2.
WG4 - Industrialization
The aim of this COST Action is also to raise awareness from the European industry on the tremendous potentials of plasmonics and foster joint projects between academic and industrial partners. Three
major industry segments are approached: the semiconductor industry, the chemical industry (in particular organic materials), and the life sciences industry (specifically the biosensing and analytics segments). By inviting European industries and presenting specific plasmonic solutions, the Action helps
match-making between industrial and academic groups.
WG5 - Education
The European plasmonics working force is growing steadily. Unfortunately, there has not yet been a
concerted effort to develop education in plasmonics. To bear fruits, such effort must rely on scientists
at the forefront of plasmonics research. The Advisory Board on Education undertakes this mission, setups training schools and encourages the development of pedagogical material on plasmonics. It also
establishes links with European initiatives on further education in optics and photonics (e.g. joint Masters), which could benefit from teaching activities in plasmonics.

EXPECTED RESULTS
In spite of tremendous progress in our understanding of how plasmonics work, there remain several
questions to be addressed. These questions are both fundamental (e.g. how can plasmon propagation
losses be reduced, how can plasmons be modulated) and very applied (e.g. how can plasmons be integrated with CMOS technology). Such questions shall be addressed in this COST Action.
Integration of electronic, photonic and sensing components on the same chip will not only make novel
devices available that allow faster data processing or higher integration than existing ones; it will permit a completely new paradigm for the creation, transmission and treatment of information based on
surface waves. This paradigm will find a broad field of applications from integrated electronic circuits,
to photonic networks and point of care biosensors.

PUBLICATIONS
The COST Action MP0803 has started recently. Upcoming events and information can be found at the
action's website http://www.plasmonicsresearch.org/cost/index.html.
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COST CM0903 UTILISATION OF BIOMASS FOR SUSTAINABLE FUELS &
CHEMICALS
Α. Εακπαληψηνπ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ζ δξάζε ζηνρεχεη λα ζπληνλίζεη ηελ επηζηεκνληθή θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε γηα λα βειηηψζεη ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο θαη λα αλαπηχμεη λέεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο θαη
ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ κε πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ε δη-επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζηελ Δπξψπε ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ηεο
βηνκάδαο θαη ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ κε πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ
O θχξηνο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία καο δηεπηζηεκνληθήο, νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο
πξνζέγγηζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο γηα θαχζηκα θαη ρεκηθά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ.
Ζ δξάζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βην-δηπιηζηεξίνπ ηνπ μχινπ θαη ηεο πνχιπαο θαη κε ηελ
πξάζηλε θαη πην νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζε κνλάδεο θαη θνηλφηεηεο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ρξήζε ηεο ιηγλνθπηηαξηθήο βηνκάδαο, ησλ θπθηψλ θαη ησλ κή –βξψζηκσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ αληαγσλίδνληαη κε ηελ ηξνθή γηα βηνθαχζηκα θαη ρεκηθά κε ηελ ρξήζε πξάζηλσλ
θαηαιπηηθψλ κεζνδνινγηψλ (νκνγελήο, εηεξνγελήο, ελδπκαηηθή θαη θσηνθαηάιπζε). Δπηπιένλ ελαιιαθηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηε βηνκάδα θαη πνπ είλαη αζθαιή θαη κεηψλνπλ ην πεξηβαιινληηθφ
πξφβιεκα (πρ βην-απνηθνδνκήζηκα, βην πνιπκεξή) ζα δηεξεπλεζνχλ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Δπηηπρή απνηειέζκαηα ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηζηεκφλσλ , ησλ εξεπλεηψλ
θαη ηεο βηνκεραλίαο.
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