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Abstract
Η χώρα μας περιβάλλεται από ακτές μήκους 15000 km,
μεγάλο μήκος από το οποία χρησιμοποιείται ως φυσικός
πόρος
με
οικονομικο-κοινωνικά
οφέλη:
διακίνηση
εμπορευμάτων/επιβατών μέσω των λιμένων, διάθεση
λυμάτων, χρήση των αμμωδών παραλιών για αναψυχή κ.α.

ολοκληρωμένη αντίληψη των, κυματογενών κυρίως,
διεργασιών του παράκτιου περιβάλλοντος, των φαινομένων
της μεταφοράς ιζημάτων, της εξέλιξης μορφολογίας του
πυθμένα και της αλληλεπίδρασης κατασκευών-κυματογενών
διεργασιών.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η παράκτια ζώνη πιέζεται από
περιβαλλοντικούς παράγοντες με σημαντικότερο πρόβλημα
αυτό της διάβρωσης των ακτών. Το πρόβλημα εντείνεται τα
τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, που
επηρεάζει και τη λειτουργία των λιμενικών και παράκτιων
τεχνικών έργων που χρήζουν πλέον επανασχεδιασμού/
αναβάθμισης.

Τα επιμέρους κεφάλαια του συγγράμματος αναφέρονται στη
θεωρία κυματισμών, τον μετασχηματισμό τους στον
παράκτιο χώρο, την πρόγνωσή τους, την στατιστική τους
μελέτη, την παράκτια στερεομεταφορά και μορφοδυναμική,
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση και στο
σχεδιασμό των τεχνικών έργων προστασίας ακτών. Κάθε
κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις. Το
σύγγραμμα συνοδεύεται από ελεύθερο λογισμικό για
εκπαιδευτική αλλά και επιχειρησιακή χρήση. Το λογισμικό
αποτελείται από απλές εφαρμογές της θεωρίας κυματισμών
και της διαμόρφωσής τους στον παράκτιο χώρο (πρόγνωση,
διάθλαση, περίθλαση, θραύση, ...) αλλά και δισδιάστατα
μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού λιμενικών έργων,
παράκτιας μορφοδυναμικής και σχεδιασμού έργων
προστασίας ακτών.

Ο βασικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να
συμβάλει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών
διεργασιών του παράκτιου χώρου και στον ορθότερο
σχεδιασμό των παράκτιων έργων και των έργων προστασίας
ακτών. Το βιβλίο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς/
Επιστήμονες (φοιτητές ή επαγγελματίες). Οι αναγνώστες
εισάγονται στις βασικές αρχές που αφορούν την επιστήμη της
Παράκτιας Μηχανικής. Αποκτούν

The Project is funded by the National Development Programme
2021-2025 of the Ministry of Education and Religious Affairs and
implemented by the Special Account for Research Funds of the
National Technical University of Athens.

