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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ Δξγαζηήξην θσηνγξακκεηξίαο ηεο ρνιήο 

Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ κε επηβιέπνληα ηνλ 

Καζεγεηή Δ.Μ.Π. Αλδξέα Γεσξγφπνπιν θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015. 

 Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε απνηχπσζε θαη ε εθπφλεζε ζρεδίσλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ κεηξεηηθή βάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ ,ηνπ Αξρνληηθνχ ηνπ 

σηήξε Αλάξγπξνπ ζηηο πέηζεο. Σν αξρνληηθφ απηφ ππήξμε θαηνηθία ηνπ Δπεξγέηε ησλ πεηζψλ, 

σηήξε Αλάξγπξνπ θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηνπ  λεζηνχ. Υαξαθηεξίζηεθε σο 

ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν δηφηη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1903 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη ππνζηεί πνιιέο θαηαζηξνθέο θπζηθέο θαη κε. Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε πξνο ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαη ν ζαπκαζκφο ηεο νκνξθηάο πνπ απνπλέεη 

ην Αξρνληηθφ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

πληάρζεθαλ 15 ζρέδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φςεηο, θαηφςεηο θαη θαηαθφξπθεο ηνκέο 

ρξεζηκνπνηψληαο γεσδαηηηθέο θαη θσηνγξακκεηξηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη ζρέδηα παζνινγίαο. Οη 

πξνδηαγξαθέο θαη ην είδνο ησλ ζρεδίσλ νξίζηεθαλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο εηδηθνχο θαη 

βαζίζηεθαλ ελ πνιινίο ζε πξνυπάξρνπζεο ζρεηηθέο απνηππψζεηο ηνπ 1988 θαη 1990. 

 Σέινο ειπίδεηαη ε κειέηε απηή λα έρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε, λα θαλεί ρξήζηκε θαη λα αμηνπνηεζεί γηα 

ηελ κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ Αξρνληηθνχ. 
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ABSTRACT 
 

 The present Diploma Thesis was carried out at the Department of Geommetry, School of 

Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens (NTUA). The thesis 

was supervised by Andreas Gewrgopoulos, Professor at NTUA, and was completed in July 2015. 

 The purpose of the work presented in this paper is the digital geometric documentation of the 

impressive Anargyros Mansion located on Spetses, a small Greek island, in order to enable its restoration 

study. Anargyros is the benefactor and totally linked to the grand history of Spetses and its glorious marine 

past. In 1986 it was designated by the Greek State a listed historical monument. The documentation has 

been carried out by using both classical surveying and image based techniques for producing the required 

drawings. The Anargyros Mansion experienced many changes and served many functions after the death 

of its owner. For that purpose existing drawings at a scale of 1:50 were exploited. They were compiled by 

the Ministry of Culture in 1988 and in 1990. It was decided to verify the accuracy of these drawings and 

update them with the necessary contemporary information. Moreover the compilation of a couple of 

additional vertical sections and the outside elevations was also required to complete the restoration 

drawings. 

 It is believed that with the help of the restoration drawings of this project the experts will be able 

to study its structural condition and pathology and compile a thorough and viable solution for the revival 
and proper re-use of this magnificent mansion on the beautiful island of Spetses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερφκελεο ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο 

ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα νη δεζκνί ηνπ παξειζφληνο κε ην κέιινλ λα 

αηνλνχλ. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη ε γέθπξα πνπ ελψλεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ θαη θξαηάεη 

ηελ ηζηνξία θάζε ηφπνπ δσληαλή. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θάζε θνηλσλίαο ε 

δηαθχιαμε θαη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ γηα απηφ άιισζηε επηβάιιεηαη κέζσ δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ ζε φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο ζήκεξα. 

 Παξφια απηά ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πξνζθέξεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο ηθαλέο λα  

βνεζήζνπλ πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο. Ζ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε ηδηαίηεξα πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηή. 

  ηε παξνχζα δηπισκαηηθή γίλεηαη ε κειέηε θαη ε ςεθηαθή απνηχπσζε ηνπ Αξρνληηθνχ ηνπ 

σηήξε Αλάξγπξνπ ζηηο πέηζεο ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ κε ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζεκαζία γηα ηνλ 

λεζί. Σα ζρέδηα ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Αξρνληηθνχ θαζψο ζηελ 100εηή δσή ηνπ έρεη 

δερηεί αξθεηέο θαηαζηξνθέο.  

 ην πξψην κέξνο ηεο ηερληθήο έθζεζεο γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ κλεκείνπ ζην πιαίζηα ηεο 

νπνίαο παξαηίζεληαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ε παζνινγία ηνπ αξρνληηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ. 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ παιηφηεξσλ ζρεδίσλ ηνπ 1988 θαη 1990 θαζψο 

θαη ζηηο κεζνδνινγίεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο. ηε πνξεία γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ, ηε ιήςε εηθφλσλ θαη ηελ ίδξπζε πνιπγσλνκεηηθνχ δηθηχνπ. Μεηά 

ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

εξγαζίεο θαη ηα ζηάδηα κέρξη ηελ ηειηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ.  

 Σα απνηειέζκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην γηα θάζε έλα ζρέδην αλαιπηηθά. 

 Σέινο γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

1.1 κοπόρ και ζηόσορ 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθφ θηίξην ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη 

κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, απνηειεί αμηφινγν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ 

ηνπ 20νπ αηψλα ζηηο πέηζεο θαη ππήξμε θαηνηθία ηνπ Δζληθνχ επεξγέηε ησλ πεηζψλ σηήξε 

Αλάξγπξνπ. θνπφο θαη παξάιιεια ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε απφδνζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζρεδίσλ, ηα νπνία απνθαζίζηεθαλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ κειέηε θαη λα 

θάλνπλ πην εχθνιε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ. Έγηλε 

πξνζπάζεηα κέζα απφ ηα ζρέδηα λα παξνπζηαζηεί φζν ν δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθά ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ηνπ Αξρνληηθνχ πεξηιακβάλνληαο ηηο πηζαλέο θαηαζθεπαζηηθέο απνθιίζεηο ή θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί. 
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2. ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ -ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

2.1 υηήπηρ Ανάπγςπορ 

 Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο γελλήζεθε ζηηο πέηζεο ην 1849 κε 

θαηαγσγή απφ ηελ έλδνμε ζπεηζηψηηθε γεληά ησλ Αλαξγπξαίσλ. Τπήξμε ε 

ζπνπδαηφηεξε πξνζσπηθφηεηα ησλ πεηζψλ ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα θαη 

ελζάξθσζε ην θιαζηθφ ηχπν ηνπ λένπ έιιελα κεηαλάζηε. Πξννξηδφηαλ γηα 

ην εκπνξηθφ λαπηηθφ. Παξφια απηά ε βηνκεραλία ζηηο πέηζεο ππέθεξε απφ 

ζνβαξή χθεζε εθείλε ηελ επνρή θαζψο νη ηνπηθνί πινηνθηήηεο είραλ 

ππνηηκήζεη εληειψο ηελ αμία ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηνπ αηκνχ θαη αξλήζεθαλ 

λα επελδχζνπλ. Αθνχ απνθνίηεζε ην 1867 απνθάζηζε λα αλαδεηήζεη αιινχ 

ηελ ηχρε ηνπ. Ζ δίςα ηνπ γηα επηηπρία ηνλ νδεγεί απφ κηθξή ειηθία ζε 

πεξηπιαλήζεηο κε ζηαζκνχο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Ρνπκαλία, ηελ 

Αίγππην, ηε Γαιιία θαη ηέινο ηελ Αγγιία. Δθεί αζρνιείηαη πξψηε θνξά κε 

ηα θαπλά. Σν 1883 ν Αλάξγπξνο κεηαλαζηεχεη ζηε Νέα Τφξθε ηεο 

Ακεξηθήο. εθεί πξνζιακβάλεηαη ζηε κεγάιε θαπλνβηνκεραλία ηνπ 

Ακεξηθαλνεβξαίνπ Σφκςνλ, ηελ νπνία θαη ζην ηέινο θιεξνλνκεί κεηά ηελ 

πηνζεζία ηνπ απφ ηνλ κεγαινβηνκήραλν. Με βάζε ηελ επηρείξεζε απηή, ν 

Αλάξγπξνο θηίδεη έλα πξαγκαηηθφ εκπνξηθφ θνινζζφ ζην ρψξν ηλ θαπλψλ θαη επεθηείλεηαη ζρεδφλ ζε 

φιε ηελ ακεξηθάληθε αγνξά. Σν 1894 επηζηξέθεη γηα πξψηε θνξά ζηηο πέηζεο. Ξαλάξρεηαη ηνλ 

επφκελν ρξφλν νπφηε γλσξίδεη - θαη ιίγν αξγφηεξα παληξεχεηαη- ηε δεχηεξε μαδέξθε ηνπ Δπγελία Θ. 

Αλάξγπξνπ. Σν δεχγνο γπξίδεη ζηελ Ακεξηθή ,γηα ηξία ρξφληα αθφκε. Ζ λνζηαιγία ηεο γπλαίθαο ηνπ 

φκσο γηα ηηο πέηζεο ηνλ εμαλαγθάδνπλ λα πνπιήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηελ Ακεξηθή θαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζηηο πέηζεο. Απφ ηελ πψιεζε ηεο θαπλνβηνκεραλίαο ηνπ θαη κφλν εηζέπξαμε ηφηε ην 

ηιηγγηψδεο πνζφ ησλ 650.000 δνιαξίσλ. 

 Ζ επηζηξνθή ηνπ Αλάξγπξνπ ζην λεζί είλαη ε αξρή ηεο αλάπηπμεο ησλ πεηζψλ. Ζ εκπνξηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη θαη ζηελ Διιάδα. Οη πέηζεο φκσο απνηεινχλ ην επίθεληξν ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ. Σν 1904 ηειεηψλεη ε αλέγεξζε πνιπηεινχο αξρνληηθνχ, λενθιαζηθνχ ξπζκνχ, ζην 

θέληξν ηεο πφιεο θαζψο θαη ην 1907 θαηαζθεπάδεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ην πξψην πδξαγσγείν ηνπ 

λεζηνχ. Σν 1913-1914 ε πξνζθνξά ηνπ κεγάινπ επεξγέηε πξνο ην λεζί είλαη κεγάιε. Πξψηνλ αγνξάδεη 

κεγάιε έθηαζε ηελ νπνία αλαδαζψλεη, δεκηνπξγψληαο θαη πάιη πεπθνδάζνο ησλ πεηζψλ, δεχηεξνλ 

αλνίγεη πεξηθεξεηαθνχο δξφκνπο θαη ηξίηνλ θαηαζθεπάδεη ην "Πνζεηδψλην". Σν ηειεπηαίν ηνπ έξγν 

έδσζε κεγάιε ηνπξηζηηθή ψζεζε ζηηο πέηζεο θαη αλέδεημε ην λεζί ζε παξαζεξηζηηθφ θέληξν ησλ 

αλσηέξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Σν 1927 γίλεηαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαξγχξεηνπ- 

Κνξγηαιέληνπ ρνιήο ε νπνία ήηαλ ε κεγαιχηεξε πξνζθνξά ηνπ εζληθνχ επεξγέηε θαη πξαγκαηηθά 

αλέβαζε ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ λεζηνχ. Ζ ζρνιή ππήξμε έλα απφ ηα θαιχηεξα πξφηππα θνιέγηα 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ππήξμε θαη έκπλεπζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, πξνζσπηθνχ ηνπ θίινπ θαη δεκηνχξγεκα 

ηνπ Αλάξγπξνπ. Λεηηνχξγεζε κέρξη ην 1983 κε Έιιελεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο. (Γ.Π.Σταματίοσ, 

Οκτώβρης 1974) 

 

2.2 Απσονηικό υηήπη Ανάπγςπος 
 

 Μεηά ηελ επηζηξνθή θαη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε γελέηεηξά ηνπ, ην 1899 έλα απφ ηα θχξηα 

κειήκαηά ηνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή νηθίαο αληάμηαο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επηθάλεηαο. ην θέληξν αθξηβψο 

ηεο πφιεο , αλάκεζα ζηα παιηά αξρνληηθά ηεο Μπνπκπνπιίλαο θαη ηνπ Μπφηαζε, ζε θπξίαξρε ζέζε , 

κε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Ο σηήξεο Αλάξγπξνο αλέζεζε ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ αξρνληηθνχ 

ζηνλ Αξρηηέθηνλα Παλαγηψηε Εήδεια. Οη νδεγίεο ηνπ ήηαλ ζαθείο "λα θηηζζεί έλα αξρνληηθφ φκνην κε 

αξραίν αηγππηηαθφ αλάθηνξν ή λαφ". Σελ άλνημε ηνπ 1903 φια ήηαλ έηνηκα , επηζηξάηεπζε ηνπο 

θαιχηεξνπο ηερλίηεο ηνπ λεζηνχ θαη κέζα ζε έλα ρξφλν φξζσζε ην ιακπξφηεξν νηθνδφκεκα ησλ 

πεηζψλ. Ζ αλέγεξζε ηνπ αξρνληηθνχ κε πξσηνθαλή γηα ηελ επνρή εθείλε θηλεηνπνίεζε ηερληηψλ θαη 

2.1 φηήρης Ανάργσρος 
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αθεηδψιεπηε ρξεζηκνπνίεζε κνληέξλνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ , ζηνίρηζε γχξσ ζηηο 100.000 ρξπζέο 

δξαρκέο, πνζφ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην 1903. Ο Αλάξγπξνο σζηφζν ζηελ επηζπκία ηνπ λα 

θαηλνηνκήζεη θαη, γηαηί φρη, λα εληππσζηάζεη, απέθπγε λα πξνζαξκφζεη δνκηθά θαη αηζζεηηθά ην χθνο 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζηηο απζηεξέο γξακκέο ησλ νηθνδφκσλ ηνπ λεζηνχ. Έηζη ην αξρνληηθφ, αθφκε θαη 

ζήκεξα πνπ ην λεζί έρεη πνιιά θηίξηα πνπ αιινηψλνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ, είλαη θάπσο 

αηαίξηαζην κε ηε ιηηή λεζηψηηθε αξρηηεθηνληθή. Σνπ έδσζε ην φλνκα ηεο Αηγππηηαθήο ζεάο Νείζ θη ην 

ζηφιηζε κε αηγππηηαθά κνηίβα, απφ ηηο ζθίγγεο ζηελ είζνδν κέρξη ηα εληππσζηαθά βηηξφ θαη 

ηνηρνγξαθίεο. Απνηέιεζε ηελ θαηνηθία ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ (18.12.1918). 

Σν 1929 ην Πξσηνδηθείν Ναππιίαο θαηαθχξσζε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ αξρνληηθνχ ζηελ Αλαξγχξεην θαη 

Κνξγηαιέλεην ρνιή πεηζψλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο έξγν ηέρλεο θαη σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν ( 

Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/254/3640/10.2.86, ΦΔΚ 164/Β/10.4.86) δηφηη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

αξρηηεθηνληθφ θαη κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, απνηειεί αμηφινγν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα ζηηο πέηζεο θαη ππήξμε θαηνηθία ηνπ Δζληθνχ επεξγέηε 

ησλ πεηζψλ σηήξε Αλάξγπξνπ. 

 

2.3 Πεπιγπαθή Απσονηικού 

 
 Σν δηψξνθν αξρνληηθφ, ιηζφθηηζην, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκκεηξία ζηηο φςεηο, ηζνξξνπία ζηε 

δηάπιαζε ηνπ φγθνπ, θαζαξφηεηα ησλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ θαη ζαθήλεηα ησλ επί κέξνπο 

λενθιαζηθψλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Οξζψλεηαη ζην κέζνλ ελφο ηεηξαγψλνπ ζρεδφλ νηθνπέδνπ ελφο 

πεξίπνπ ζηξέκκαηνο. Κχξην θηίζκα, θήπνο, ρψξνη βνεζεηηθνί, πξνζηαηεχνληαη απφ πςειφ καληξφηνηρν 

ηδηαίηεξεο θαιαηζζεζίαο. Μπαίλνληαο θαλείο απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν ζηνλ θήπν ηνπ αξρνληηθνχ, αληηθξίδεη ζέακα κνλαδηθφ. 

ηα πφδηα ηνπ εθηείλεηαη βνηζαισηφο δηάδξνκνο κε πνηθίιεο 

παξαζηάζεηο, πιαηζησκέλνο απφ θνίληθεο. ην ηέινο ηνπ 

δηαδξφκνπ νξζψλεηαη ε καξκάξηλε πιαηηά ζθάια, πνπ νδεγεί 

ζηελ επηβιεηηθή πφξηα ηνπ ηζνγείνπ. ην χςνο ηνπ ηξίηνπ 

ζθαινπαηηνχ, δεμηά θαη αξηζηεξά, ζηέθνληαη δπν αηγππηηαθέο 

ζθίγγεο, έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δείρλεη πφζν επεξεάζηεθε απφ 

ηελ δηακνλή ηνπ ζηελ Αίγππην. Σν ππεξπςσκέλν ηζφγεην 

πεξηβάιιεηαη απφ κηα ζθεπαζηή κεγαινπξεπή βεξάληα 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ κηα εληππσζηαθή πεξηκεηξηθή 

θηνλνζηνηρία θαη ζηεζαίν κε θεξακηθά θνισλάθηα .Έηζη γχξσ 

απφ ην ηζφγεην ζρεκαηίδεηαη πεξίζηπιε ηεηξάγσλε ζηνά ζηελ 

νξνθή ηεο νπνίαο ππήξραλ ηνηρνγξαθίεο. Ζ βεξάληα-εμψζηεο 

ηνπ νξφθνπ, ίζνπ εκβαδνχ, είλαη αζθεπήο θαη πεξηβάιιεηαη απφ 

πεξίηερλε ζθπξήιαηε ζηδεξηά πνπ θπξηαξρεί ην κνλφγξακκα 

Α. Ζ είζνδνο ζπκίδεη πχιε αξραηνειιεληθνχ λανχ. Σν πξψην 

δσκάηην ζηα δεμηά κε ην πνπ κπαίλεηο ήηαλ ην γξαθείν ηνπ 

Αλάξγπξνπ, δηαθνζκεκέλν κε κνηίβα θαη έλα ρξσκαηηζηφ ηαβάλη 

φπνπ θπξηαξρεί ην πξάζηλν θαη ην θαθέ ρξψκα. Γίλεηαη έληνλα αηζζεηφ ην Αηγππηηαθφ ζηνηρείν φπνπ 

είρε επεξεαζηεί ν Αλάξγπξνο απφ ηα ηαμίδηα ηνπ. Σν κηθξφηεξν ζηα αξηζηεξά δσκάηην κε έληνλα 

ζηνηρεία κπαξφθ νδεγεί κέζα απφ πφξηα δηαθνζκεκέλε απφ ρξσκαηηζηφ γπαιί ζην ζαιφλη, ην δσκάηην 

θχξηαο ππνδνρήο κε ηνηρνγξαθίεο θαη έλα εληππσζηαθφ ηαβάλη δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ μχινπ θαη κε 

έλα ηδηαίηεξν ηδάθη ζηε κέζε ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ. ην ίδην δσκάηην ζην βάζνο  ππάξρεη  ηδακαξία 

δηαθνζκεκέλε κε ρξσκαηηζηφ γπαιί φπνπ εθεί ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ νξρήζηξα γηα ηα κνπζηθά 

θαη ζεαηξηθά γεγνλφηα πνπ δηνξγαλσλφληνπζαλ. Σα ππφινηπα δσκάηηα εμππεξεηνχζαλ ηηο ππεξεζίεο. 

 Ζ πξνζπέιαζε ζηνλ πξψην φξνθν γίλεηαη απφ εζσηεξηθή ζθάια , κνλαδηθήο θαιιηηερλίαο 

(εηθ.2.2). Αλεβαίλνληαο θαλείο ζηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο ζπλαληά έλα κηθξφ πξνζάιακν. Απφ ηνλ 

πξνζάιακν, δηακέζνπ κηαο πφξηαο , νδεγείηαη ζην Υσι θαη απφ εθεί ζην ζαιφλη πνπ θαηαιακβάλεη ηε 

2-2 Κλιμακοζηάζιο 
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κηζή βφξεηα πηέξπγα. Πέξα απφ ην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξεο θαη άιια δσκάηηα ππεξεζίαο ιακβάλνπλ 

ρψξν. Ο πξψηνο φξνθνο ζε αληίζεζε κε ην ηζφγεην είλαη πην ιηηφο αιιά επίζεο δηαθνζκεκέλνο κε 

ηνηρνγξαθίεο ζε φια ηα δσκάηηα. Άκα θηάζεη θαλείο ζηελ ηαξάηζα ηνπ αξρνληηθνχ ζα αληακεηθηεί κε 

ηελ παλνξακηθή ζέα ηνπ ιηκαληνχ ησλ πεηζψλ θαζψο θαη αληηιακβάλεηαη ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ 

αθνχ ε επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ δελ ήηαλ ηπραία. Έλα απφ ηα νξάκαηα ηνπ Αλάξγπξνπ ήηαλ λα 

αλαπιάζεη ην θέληξν ηεο Νηάπηαο κπξνζηά απφ ην αξρνληηθφ. (Θαλάζεο θφθνο, 2011),(Πέηξνο 

Πεηξαθφπνπινο-Διηζάβεη Πιέζζα, 2014). 

 

2.4 Παθολογία ηος Απσονηικού 

 Μεηά απφ ην ζάλαην ηνπ Αλάξγπξνπ ην αξρνληηθφ πέξαζε απφ ηα ρέξηα πνιιψλ ηδηνθηεηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ην ππφγεην ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή θαη 

ρψξνο βαζαληζηεξίσλ απφ ηνπο λαδί. Μεηά ηνλ πφιεκν φρη κφλν θηινμέλεζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο αιιά 

ιεηηνχξγεζε σο δεκαξρείν θαη δεκνηηθφ λνζνθνκείν. ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπ ελνίθνπο, νλνκαδφκελνη 

the Rothchilds,  νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη φιεο νη πεξηζζφηεξεο ηνηρνγξαθίεο είλαη θαιπκκέλεο κε 

κπνγηά. Tν 1970 θηινμέλεζε ην δεκνηηθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν ησλ πεηζψλ θαη ην 1986 

νξηζηηθνπνηήζεθε σο ηζηνξηθφ κλεκείν. Παξφια απηά, ν ρξφλνο, ε βξνρή, ε δηάβξσζε, νη πνηθίιεο 

ρξήζεηο ηνπ θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπ είλαη νη βαζηθέο αηηίεο ζηηο νπνίεο 

νθείιεηαη ε ζεκεξηλή ηνπ αδξή θαηάζηαζε. Πξέπεη λα παξζνχλ δξαζηηθά κέηξα γηα λα πξνζηαηεπζεί ην 

κλεκείν απφ ηελ θαηάξξεπζε θαη λα απνθαιπθζεί ε παιηά αξρνληηθή νκνξθηά ηνπ.  

2.4.1 Δξυηεπική παθολογία ηος κηιπίος 

 ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη αξθεηή θζνξά εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Απηφ έρεη πξνθαιέζεη μεθινχδηζκα ηεο κπνγηάο θαη ζε κεξηθά ζεκεία 

θαηάξξεπζε  ηνηρψλ (εηθ.2.3). Σν πεξηζηχιην ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά θηφλσλ φπνπ κφλν νη δχν 

καξκάξηλνη θίνλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ είζνδν βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη ππφινηπνη έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ γχςν κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θαηαζηξαθεί ηα πεξηζζφηεξα θηνλφθξαλα (εηθ.2.4). 

ην ηαβάλη ηνπ πεξηζηπιίνπ επίζεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θζνξέο θαζψο παξαηεξείηαη πηψζε 

καξκάξηλσλ πιαθψλ (εηθ.2.5). Ρσγκέο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα θνισλάθηα ησλ ζηεζαίσλ πξνκελχεη 

ζεκαληηθέο δεκηέο (εηθ.2.6). Σα θάγθεια έρνπλ ζθνπξηάζεη ιφγσ ηεο νμείδσζεο θαζψο θαη κεξηθά 

ηδάκηα έρνπλ ζπάζεη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 
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2-4 Κιονόκρανο 

2-6 Ρφγμές ζηα κολφνάκια 

2-3 Φθορά ηοίτοσ 

2-5 Περιζηύλιο 
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2.4.2 Παθολογία ιζογείος 
 

 Σν ηζφγεην φπσο θαη ε ππφινηπε θαηαζθεπή έρεη θάπνηεο θαηαζηξνθέο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα ζρέδηα πνπ εθπνλήζεθαλ. ηελ θάηνςε ηζνγείνπ γηα παξάδεηγκα 

θαίλνληαη νη θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα παηψκαηα θαζψο ην λεξφ πέξαζε κέζα απφ ηα 

ηαβάληα ησλ νξφθσλ θαη έθηαζε ζην ηζφγεην δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα θπξίσο ζην πάησκα 

ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνπ ζαινληνχ.  

  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ίρλε απφ ηνηρνγξαθίεο πνπ απνθαιχπηνληαη πίζσ απφ ηε θζαξκέλε 

κπνγηά ζε νξζή πξνβνιή νη νπνίεο δελ θαίλνληαη ζε θάπνην ζρέδην θαη βξίζθνληαη ζην ρσι δεμηά θαη 

αξηζηεξά ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8 Σοιτογραθία ζε ορθή προβολή καηακόρσθοσ 

νοηιοαναηολικού ηοίτοσ ζηο τφλ 
2-7 Σοιτογραθία ζε ορθή προβολή καηακόρσθοσ 



 

18 

 

2.4.3 Παθολογία ππώηος οπόθος 
 

 ηνλ πξψην φξνθν δπζηπρψο φινη νη ηνίρνη είλαη θαιπκκέλνη απφ πδξνρξψκαηα θαιχπηνληαο 

φιεο ηηο ηνηρνγξαθίεο. Ζ παζνινγία ηνπ πξψηνπ νξφθνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρέδην. 

 

 

2-9 τέδιο παθολογίας πρώηοσ ορόθοσ 

 

 Παξαηεξείηαη φηη νη εζσηεξηθνί ηνίρνη έρνπλ μεθινπδίζεη θαη νη ρξσκαηηζκνί ζηηο επηθάλεηεο 

έρνπλ θχγεη. Δπίζεο ζε αξθεηά δσκάηηα εκθαλίδνληαη ζεκάδηα κνχριαο (βι. δσκάηην 5 , 

θιηκαθνζηάζην). Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαζηξνθέο πξνθιήζεθε απφ ην θξάμηκν ηεο πδξνξξνήο 

θαζψο ηα λεξά δελ είραλ δίνδν λα θχγνπλ δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηα ηαβάληα θαη ζηα 

μχιηλα παηψκαηα. Σα ηαβάληα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ είλαη εηνηκφξξνπα θαη ζηεξίδνληαη ζε ζθαισζηέο 

(βι. δσκάηην 4) θαζψο θαη ηα μχιηλα παηψκαηα έρνπλ κνπριηάζεη (βι. δσκάηην 2) δεκηνπξγψληαο 

αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζην ηζφγεην φπσο αλαθεξζήθακε θαη πξνεγνπκέλσο. 
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2.4.4 Παθολογία δώμαηορ-ηαπαηζα 
 

 Παξαηεξείηαη φηη ζηελ ηαξάηζα θαη ζην δψκα ππάξρνπλ, φπσο άιισζηε θαη ζην ππφινηπν 

κέξνο, ξσγκέο ζην ζηεζαίν θαη ζηα θνισλάθηα αιιά ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν 

θηίζκα. 

 

 

 

2-10 τέδιο παθολογίας δώμαηος 
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3. ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
 

 Με ηνλ φξν γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε λνείηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο, ηεο κνξθήο 

ηνπ αξρνληηθνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην ρψξν ηξηψλ δηαζηάζεσλ. θνπφο είλαη ε 

παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κλεκείν ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηεθκεξίσζεο. 

Έηζη, είλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή θαη ν 

εληνπηζκφο πηζαλψλ θαηαζθεπαζηηθψλ απνθιίζεσλ ή θζνξψλ πνπ έρεη ππνζηεί.  

 Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε κλεκείσλ κε ηε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ κεζνδνινγηψλ είλαη 

νπζηαζηηθά ε νξζή πξνβνιή ελφο πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπ ζπλφινπ ζεκείσλ ζηνλ 3D ρψξν ζε 

νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα επίπεδα, κε ζηφρν λα θαηαγξαθνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φιεο νη 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κλεκείνπ.(Γεσξγφπνπινο- Μπαινδήκνο) 

 Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο ελφο κλεκείνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

κειινληηθφ ρξήζηε ή πξνηείλνληαη απφ απηφλ πνπ ζα ηελ εθηειέζεη ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ν ζθνπφο, νη πξφζζεηνη ρξήζηεο, ην θφζηνο θαη ην κέγεζνο ηεο αλαθαηαζθεπήο.  

 Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηχπσζε 

ησλ κλεκείσλ θαη γεληθά νπνησλδήπνηε αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη εμέιημε 

παιαηφηεξσλ ηερληθψλ. Οη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη ηνπνκεηξηθέο, νη 

ηνπνγξαθηθέο θαη νη θσηνγξακκεηξηθέο. 

 Ζ ηνπνκεηξηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε κεθνκεηξήζεηο: ηξηγψλσλ, δηαγσλίσλ, πιεπξψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο λήκα ζηάζκεο, αιθαδνιάζηηρν θαη κεηξνηαηλία. Ζ ηνπνκεηξηθή κέζνδνο είλαη θαλεξφ 

φηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηχπσζε θάπνηνπ πνιπζχλζεηνπ κλεκείνπ θαη έρεη 

εθαξκνγή ζηελ απνηχπσζε κλεκείσλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

είλαη ηα ζθάικαηα αηά ησλ πξνζδηνξηζκφ ζπληεηαγκέλσλ θαη απνζηάζεσλ θαζψο θαη ν ρξφλνο 

παξακνλήο ζηελ χπαηζξν. Παξφια απηά απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ κειέηε γηαηί κε απηέο ηηο 

κεηξήζεηο γίλεηαη ζπλήζσο ν έιεγρνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα ζρέδηα. 

 Ζ ηνπνγξαθηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε άκεζεο κεηξήζεηο γσληψλ θαη κεθψλ ζην ρψξν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Με ηελ ρξήζε νξγάλσλ πςειήο αθξίβεηαο ,φπσο είλαη νη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί, 

πξνζδηνξίδνληαη νη νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γσλίεο, θαζψο θαη νη θεθιηκέλεο ή νξηδφληηεο 

απνζηάζεηο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ είλαη ε ίδξπζε ελφο πνιπγσλνκεηξηθνχ 

δηθηχνπ απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε φδεπζε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε απφδνζε 

ηεο αθξίβεηαο ησλ ζεκείσλ, ε απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ ε ηαρχηεηα θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη ε κέζνδνο απηή ζπλδπάδεηαη κε άιιεο κεζφδνπο απνηχπσζεο (π.ρ. θσηνγξακκεηξία) ηηο νπνίεο 

ππνζηεξίδεη. 

 Ζ θσηνγξακκεηξηθή κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλαπηχζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε 

γνξγνχο ξπζκνχο. Έηζη νη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

κλεκείσλ, θαζψο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο άπεηξσλ ζεκείσλ. Ζ απφδνζε ησλ ζεκείσλ απηψλ 

κέζα απφ κηα νξζνθσηνγξαθία απνηειεί έλα ηξφπν απνηχπσζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ φπσο φςεηο, 

ηνηρνγξαθίεο θ.ι.π. Ζ αθξίβεηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο απνηχπσζεο εμαξηάηαη απφ απφ ην δίθηπν ησλ 

θσηνζηαζεξψλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο. Ζ κέζνδνο 

απηή εθκεδελίδεη ην ρξφλν παξακνλήο ζην χπαηζξν παξέρνληαο απνηειέζκαηα πςειήο αθξίβεηαο. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε αξθεηέο θσηνγξακκεηξηθέο κεζφδνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεδίσλ 

καο φπσο αλαγσγή θαη δεκηνπξγία ζηεξενκνληέινπ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή νξζνθσηνγξαθίαο. 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είλαη φηη απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ θαη 

πξνζσπηθφ θαζψο, ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη απμεκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 Απφ φζα παξαηίζεληαη πην πάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απνηχπσζεο πνπ 

βειηηζηνπνηεί ηε ζρέζε κεηαμχ αθξίβεηαο θαη ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ. ηηο ζχγρξνλεο απνηππψζεηο ην 

ηειηθφ πξντφλ πξνθχπηεη απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ. Αλάινγα κε ηηο πην πάλσ 

παξακέηξνπο θαη ηελ γξαθηθή θιίκαθα απφδνζεο θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε 

κεζφδνπ. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ κεζφδσλ. Ζ ηνπνγξαθηθή 

κέζνδνο ηξνθνδνηεί πνιπγσλνκεηξηθά θαη θσηνγξακκεηξηθά δίθηπα, ε θσηνγξακκεηξηθή κέζνδνο 
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απνηππψλεη ιεπηνκεξψο ην ρψξν θαη ε ηνπνκεηξηθή ιεηηνπξγεί σο βάζε ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ 

 

3.1 Έλεγσορ πποϋπαπσόνηυν ζσεδίυν 

 Αξρηθά καο δηαηέζεθαλ πξνυπάξρνληα ζρέδηα πνπ είραλ εθπνλεζεί ην 1988 θαη 1990 απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Γηεχζπλζε Δηδηθψλ Έξγσλ θαη 

Αλαβάζκηζεο Πεξηνρψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σα ζρέδηα ηα νπνία δφζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ: 

ΘΔΜΑ ΚΛΗΜΑΚΑ ΔΣΟ 

Κάηνςε ηζνγείνπ 1:50 1988 

Κάηνςε ππνγείνπ 1:50 1988 

Κάηνςε νξφθνπ 1:50 1988 

Κάηνςε δψκαηνο(Υ2) 1:50 1988 

Κάηνςε ζνθίηαο 1:50 1988 

Κάηνςε θεξακνζθεπήο 1:50 1988 

Πξφζνςε 1:50 1988 

ηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο(Υ2) 1:5, 1:10 1988 

Κάηνςε ηζνγείνπ (Υ2) 1:50 1990 

Κάηνςε ππνγείνπ 1:50 1990 

Κάηνςε νξφθνπ 1:50 1990 

Κάηνςε δψκαηνο 1:50 1990 

Κάηνςε ζνθίηαο 1:50 1990 

Κάηνςε θεξακνζθεπήο 1:50 1990 

Σνκή Α-Α 1:50 1990 

ηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο 1:5, 1:10 1990 

Όςεηο ζηεζαίνπ 1:50 1990 

Νφηηα φςε 1:50 1990 

Γπηηθή φςε 1:50 1990 

 

Σα ζρέδηα απηά ςεθηνπνηήζεθαλ κε θνηλφ ζαξσηή ηπκπάλνπ, θαη αθνχ κειεηήζεθαλ πξνζεθηηθά, 

πξνζαξκφζηεθαλ ειεθηξνληθά ζηηο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

1. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ 1988 κεηαμχ ηνπο παξαηεξήζεθε απφθιηζε 2mm, δειαδή 

0.1m ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηεο θάηνςεο ηνπ νξφθνπ απφ απηήλ ηνπ ππνγείνπ θαη θαηά ηηο δχν 

βαζηθέο δηεπζχλζεηο. Δπίζεο ε θαηαθφξπθε ηνκή κε ηελ πξφζνςε απνθιίλνπλ πεξίπνπ 3mm, 

δειαδή 0.15m ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

2. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ 1990 κεηαμχ ηνπο παξαηεξήζεθε φηη ε θάηνςε ηνπ 

ηζνγείνπ απνθιίλεη απφ ηελ θάηνςε ηνπ νξφθνπ επίζεο θαηά 2mm (0.1m ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα) θαζψο επίζεο φηη ηα δηαρσξηζηηθά ησλ ζηεζαίσλ δελ ηαπηίδνληαλ, σο 

φθεηιαλ, κε ηνπο θίνλεο ηνπ ηζνγείνπ. Δπίζεο ην ζρέδην ηεο ηνκήο Α-Α’ ηνπ 1990 παξνπζηάδεη 

απφθιηζε θαηά ρ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε φςε ηνπ1990. 

3. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ 1988 κε απηά ηνπ 1990 παξαηεξήζεθε κε παξαιιειία ησλ 

ηνίρσλ ζηηο θαηφςεηο ηνπ ηζνγείνπ κε ηελ απφθιηζε λα θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 5 mm. 

Αληίζηνηρεο απνθιίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα ππφινηπα δεχγε ζρεδίσλ ησλ δχν 

ρξνλνινγηψλ. Σέινο ηα δχν ζρέδηα ηεο ΒΑ φςεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε θαζ’ χςνο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ηα ζρέδηα κεηαμχ ησλ δπν ρξνλνινγηψλ θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη αλ γίλεη πεξαηηέξσ έιεγρνο κε βάζε θαη 

ηηο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο. 
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3.2  σέδια 
 

 Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ησλ 

παξαθάησ ζρεδίσλ ηα νπνία ζα είλαη ε βάζε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ αξρνληηθνχ. Απνθαζίζηεθε ηα ζρέδηα λα επηθεληξσζνχλ ζηελ απνηχπσζε ηνπ 

ηζνγείνπ ην νπνίν παξνπζηάδεη θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ άπνςε δηαθφζκνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ζπλελλφεζεο ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο ησλ κλεκείσλ. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλελλφεζεο λα είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκν θαη 

αμηνπνηήζηκν απφ ηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο.  

Σα ζρέδηα ηα νπνία απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Σνπνγξαθηθφ ζρέδην εληαγκέλν ζην ΔΓΑ '87 ζπκπιεξσκέλν κε νξζνθσηνγξαθίεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ελδηαθέξνληνο ζε θιίκαθα 1:100(Αξηζκφο ρεδίνπ1) 

 Κάηνςε ηζνγείνπ κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1990 θαη ζπκπιήξσζή ηνπ κε 

νξζνθσηνγξαθίεο ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 2) 

 Κάηνςε νξφθνπ κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1990 ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 

3) 

 Κάηνςε ζνθίηαο κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1990 ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 

4) 

 Κάηνςε δψκαηνο κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1990 ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 

5) 

 Άλνςε ηζνγείνπ ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 6) 

 Σνκή Α-Α κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1990 θαη ζπκπιήξσζή ηνπ κε νξζνθσηνγξαθίεο 

ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 7) 

 Σνκή Β-Β, θαηά κήθνο ηνκή πξνο δχζε (πεξηνξίδεηαη ζην ηζφγεην), ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο 

ρεδίνπ 8) 

 Σνκή Γ-Γ, εγθάξζηα ηνκή πξνο λφην (πεξηνξίδεηαη ζην ηζφγεην), ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο 

ρεδίνπ 9) 

 Σνκή Γ-Γ, εγθάξζηα ηνκή πξνο βνξξά απνηχπσζε λφηηνπ ηνίρνπ ηνπ ζαινληνχ, ζε θιίκαθα 

1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 10) 

 Βνξεηναλαηνιηθή εμσηεξηθή φςε ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 11) 

 Ννηηνδπηηθή εμσηεξηθή φςε ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 12) 

 Βνξεηνδπηηθή εμσηεξηθή φςε ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 13) 

 Ννηηαλαηνιηθή εμσηεξηθή φςε ζε θιίκαθα 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 14) 

 ρέδην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 1:50 (Αξηζκφο ρεδίνπ 15) 

 ρέδην παζνινγίαο πξψηνπ νξφθνπ 

 ρέδην παζνινγίαο δψκαηνο 

 

3.3 Δπγαζίερ Τπαίθπος 
 

 Αξρηθά, έγηλε ε αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην 

Αξρνληηθφ, ψζηε λα θαηαλνεζεί ε έθηαζε θαη ην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα απνηππσζεί. H εξγαζία 

απηή είλαη νπζηαζηηθή, γηαηί θαηαγξάθνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο(δηαζηάζεηο , 

κνξθνινγία). Απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ 

δπζθνιηψλ, ηεο κνξθήο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο. ην ζηάδην απηφ νξηζηηθνπνηνχληαη 

νη πξνδηαγξαθέο, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεδίσλ θαη γεληθά νη απαηηήζεηο νινθιήξσζεο ηεο 

εξγαζίαο. Παξάιιεια γίλεηαη ε πξψηε δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ αιιά θαη ηνπ 
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γεσδαηηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα απαηηεζεί. πγθεθξηκέλα θαηά ηελ αλαγλψξηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ειέρζεθαλ ηνπνκεηξηθά ηα ππάξρνληα ζρέδηα ελψ έγηλε θαη ε απαξαίηεηε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Ζ 

ηειεπηαία ελέξγεηα είλαη ζεκαληηθή θαη βνεζά ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ζην εληνπηζκφ θαη ζηελ 

αλάδεημε ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Απνηειεί ην πξψην θαη ζεκαληηθφ βήκα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ δηφηη ε 

αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο βνεζά ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ γεσδαηηηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη ησλ θσηνγξαθηθψλ ιήςεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίαο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ κλεκείνπ. 

 

Δξοπλιζμόρ 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπνγξαθηθφο θαη θσηνγξακκεηξηθφο εμνπιηζκφο, γηα ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

  

 Γεσδαηηηθφο ηαζκφο, κε ηα παξειθφκελά ηνπ, κε ηηο εμήο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

Γσληνκεηξηθή αθξίβεηα: ≤ 5" (15cc) 

Διάρηζηε γσλία αλαγλψξηζεο: 5" / 1" 

Δκβέιεηα απφζηαζεο κε 1 πξίζκα: ≤3.000m 

Αθξίβεηα ζηελ απφζηαζε: ± (2mm + 2ppm × D) 

Αθξίβεηα ζηελ απφζηαζε ρσξίο πξίζκα: ≤± 5mm 

Δκβέιεηα απφζηαζεο ρσξίο πξίζκα: ≥250m 

Αληηζηαζκηζηήο: 2 Άμνλεο 

 

 Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε ηηο εμήο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

Type 
CANON 

EOS-1Ds Mark III 

Image Format 5616 x 3744 px ή36 × 24mm (Fullframe) 

 Φσηνγξαθηθνί θαθνί εζηηαθήο απφζηαζεο 24mm, 50mm, 24-85 mm θαη 135 mm. 

 Studio flash Bowens 

 Λνγηζκηθφ Δπεμεξγαζίαο θαη Δπίιπζεο Σνπνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ 

 Λνγηζκηθά Φσηνγξακκεηξηθήο επεμεξγαζίαο:  

- Φεθηαθήο αλαγσγήο 

- Λνγηζκηθφ απφδνζεο 3D κνληέινπ θαη νξζνθσηνγξαθίαο 

- Απφδνζε πθήο ζε επηθάλεηα 

 Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο 
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Αςηοζσέδια ςπαίθπος 

  Πξσηαξρηθφ θαη θαζνξηζηηθφ πφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηεο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο είλαη ε 

ζχληαμε ησλ απηνζρέδησλ ππαίζξνπ.   

  Σα απηνζρέδηα ππαίζξνπ εκθαλίδνπλ ηε ζέζε ησλ ηαρπκεηξηθψλ θαη θσηνζηαζεξψλ ζεκείσλ 

απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή απνηχπσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ ζεκείσλ ηνκήο ηνπ Αξρνληηθνχ ζε έλα 

πξφρεηξν γξακκηθφ θαη ρσξίο θιίκαθα ζρέδην. πληάρζεθαλ 56 απηνζρέδηα ππαίζξνπ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζηάδην λα γίλεη ζσζηή νξγάλσζε θαη αξίζκεζε ησλ ζεκείσλ έηζη ψζηε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα. Ζ πιεξφηεηα θαη ε επθξίλεηα ησλ απηνζρέδησλ ζρεδίσλ 

πεδίνπ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πιεξέζηεξε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ησλ θαηαζθεπψλ 

αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο. 

 

 

 

3-1 Ασηοζτέδια σπαίθροσ κάηουης και βορειαναηολικής όυης 

 

Ίδπςζη δικηύος-Ππογπαμμαηιζμόρ γευδαιηικών μεηπήζευν 

 Ζ ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε (νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή) ησλ 

επηκέξνπο ρψξσλ ηνπ αξρνληηθνχ. Οη γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ 

γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε, κέζσ ησλ νπνίσλ ην ππφ κειέηε αληηθείκελν εληάζζεηαη ζε έλα ηνπηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο. Γελ ζπληζηάηαη ε πιήξεο ζχλδεζε µε ην Κξαηηθφ χζηεµα Αλαθνξάο, αιιά κφλν ε 

έληαμε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζε απηφ κε ηηο ειάρηζηεο δεζκεχζεηο γηα λα απνθεπρζνχλ νη παξακνξθψζεηο 

ηεο ραξηνγξαθηθήο πξνβνιήο ηνπ ΔΓΑ 87. 

 Γηα ηε γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ Αξρνληηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε νξηδνληηνγξαθηθφ θαη 

πςνκεηξηθφ δίθηπν. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ππμίδα. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξπθψλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηεο θαηαζθεπήο, ηηο ζπλζήθεο 

νξαηφηεηαο αιιά θαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο απνηχπσζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  Ηδξχζεθε ηνπηθφ, 

απζαίξεην γεσδαηηηθφ δίθηπν κε δψδεθα ζηάζεηο.  Σνπνζεηήζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη 

νξαηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζηάζεσλ κε ηηο εζσηεξηθέο. Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο ησλ 

πςνκέηξσλ νξίζηεθε απζαίξεηα ζηελ  θχξηα είζνδν ηνπ αξρνληηθνχ θάησ απφ ην πεξηζηχιην ην ζεκείν 

500. 
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3.2 Τθιζηάμενο Πολσγφνικό δίκησο 

  

 ηε πνξεία δεηήζεθε ε έληαμε ηνπ δηθηχνπ ζην Κξαηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ ΄87 γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ.  Ζ έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηξψληαο δχν ζεκεία κε GPS 

γλσξίδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζην απζαίξεην ηνπηθφ ζχζηεκα ,ηελ ζηάζε S2 θαη ην ζεκείν 

ηαρπκεηξίαο κε αξηζκφ 28 φπνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ ζηάζε S5. Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ έγηλε έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε θαη λα κελ ππάξρνπλ θπζηθά εκπφδηα γηα ηελ θαιχηεξε κέηξεζε 

ηνπ GPS.  

GPS X Y Z 

S2 424921.65 4124574.42 8.6 

28 424888.56 4124563.64 10.578 

 

Με βάζε απηά εληάρζεθε φιν ην ηνπηθφ απζαίξεην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζην ΔΓΑ ’87 κε ηηο ειάρηζηεο 

δεζκεχζεηο, νη νπνίεο είλαη ε κεηάζεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο. 

Λήτειρ εικόνυν 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ιήςεσλ απνβιέπεη ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιήςεο ψζηε λα απνδίδεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα. Ο πξνγξακκαηηζκφο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο νη 

νπνίνη είλαη εμαξηψκελνη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ε θιίκαθα ησλ παξαδνηέσλ ζρεδίσλ είλαη 1:50 εθηφο 

απφ ην ηνπνγξαθηθφ ην νπνίν έγηλε ζε θιίκαθα 1:100. Γεδνκέλνπ φηη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ καηηνχ είλαη 0.25mm ε αθξίβεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ππνινγίδεηαη ζηα 50*0.25= 12.5mm 

θαη 0.25*100=25mm πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ δελ 

ζα είλαη δηαθξηηφ ζην ηειηθφ πξντφλ. Άξα ε θιίκαθα ησλ θσηνγξαθηψλ δελ πξέπεη αλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

1:250. Δθαξκφδνληαο κηθξφηεξε θιίκαθα απφδνζεο απφ απηή ιεπηνκέξεηεο θαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά αξρίδνπλ λα γίλνληαη ιηγφηεξν επθξηλή. Γηα ηελ αλαγσγή ρξεηάζηεθαλ θαηάιιειεο 

θσηνγξαθίεο ηθαλέο λα θαιχπηνπλ φιε ηε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απαηηνχκελε θιίκαθα θαζψο θαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ εζηίαζε θαη ηελ ξαδηνκεηξία ηεο εηθφλαο. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη πξνδηαγξαθέο 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξπγψληνο θαθφο 24mm. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαθνχ έγηλε ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην κέγηζην βάζνο ιήςεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη ην 

γεγνλφο φηη ν θαθφο ησλ 24mm πξνζθέξεη κεγαιχηεξε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ρσξίο ζεκαληηθή 
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εθηξνπή αλαγιχθνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε θιίκαθα ζηηο θσηνγξαθίεο ππνινγίζηεθε κε ηνλ 

εκπεηξηθφ ηχπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεγηζηε απφζηαζε ιήςεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν είλαη 4 κέηξα 

1/k=c/H=1/166.66≈1/170. Σν κέγεζνο ηεο εηθνλνςεθίδαο είλαη ζηα 6.4 κm 6.4*170=1mm. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ν θαθφο ησλ 24mm δίλεη κέγεζνο εδαθνςεθίδαο πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, δειαδή ηεο νξζνεηθφλαο ηνπ 1:50. Λακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο θαη ην ζθάικα πνπ 

πξνζζέηνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηειηθήο νξζνεηθφλαο, ν θαθφο ησλ 24mm θξίλεηαη 

επαξθήο. Γηα ηελ θαηάιιειε ξαδηνκεηξία ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ studio flash ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο γηα νκνηνκνξθία ζηνλ θσηηζκφ θαη γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζθηάζεηο  πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη 

θπζηθέο πεγέο θσηφο. Ζ δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη ήηαλ πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα γηα ηελ ιήςε 

ηθαλνπνηεηηθψλ θσηνγξαθηψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ ιήςε ησλ παησκάησλ ρξεηάζηεθε ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ θαη 

έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεηχρνπκε ηελ θαηάιιειε ξαδηνκεηξία ρσξίο ζθηάζεηο θαη γπαιάδεο.  

 Γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζηεξενκνληέινπ ρξεηάδνληαη πνιιέο θσηνγξαθίεο ηθαλέο λα απνδψζνπλ 

φιε ηελ πιεξνθνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ κε κεγάιε επηθάιπςε θαη θαηά ρ θαη θαηά y. Γηα λα ηελ 

δεκηνπξγία ζηεξενκνληέιννπ θαη λα απνδνζεί πιήξσο ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ην θάζε 

ζεκείν λα βξίζθεηαη ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θσηνγξαθίεο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαη ηνπ 

έληνλνπ αλαγιχθνπ ρξεηάζηεθαλ φλησο απαηηήζεθαλ πιεζψξα θσηνγξαθηψλ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνλ 

θαθφ ησλ 135mm γηα ηελ απφδνζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ δελ ήηαλ εχθνια πξνζηηέο. Λφγσ ηεο ζηελφηεηαο 

ηνπ ρψξνπ θαη ηεο βιάζηεζεο αληηκεησπίζηεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

θσηνγξαθηψλ γηα ηηο φςεηο θαζψο ε βιάζηεζε θαη ε κάληξα απνηέιεζαλ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα. ηε 

βνξεηνδπηηθή θαη λνηηνδπηηθή φςε ε κέγηζηε απφζηαζε ιήςεο πνπ επηηξεπφηαλ ήηαλ ζηα 7m κε ηνλ 

24mm θαθφ νπφηε ε κέγηζηε απφζηαζε ιήςεο 1/k=c/H=1/292≈1/300 θαη κέγεζνο εδνθνςεθίδαο 2mm 

άξα ε παξαπάλσ θιίκαθα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα ηελ λνηηναλαηνιηθή φςε ε κέγηζηε απφζηαζε 

ιήςεο είλαη ζηα 12κ θαη κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη φηη ν θαθφο ησλ 24mm ζεσξείηαη 

επαξθήο. 

  εκαληηθφ επίζεο είλαη ε έιεγρνο ηεο ξαδηνκεηξίαο θαη ε εζηίαζε ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη ε 

εηθφλεο λα έρνπλ ηελ ίδηα θσηεηλφηεηα γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζθηάζεηο θαη λα είλαη επδηάθξηηεο. ηελ 

πξψηε επίζθεςε είρε ζπλλεθηά θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ θσηνγξαθηψλ δηφηη ην θσο 

δηαρέεηαη θαη δελ δεκηνπξγεί ζθηάζεηο. ηελ δεχηεξε επίζθεςε ππήξρε ειηνθάλεηα σο απνηέιεζκα ε 

έλσζε ησλ θσηνγξαθηψλ λα δεκηνπξγήζεη δηρξσκία. Σα πξνβιήκαηα ξαδηνκεηξίαο δηνξζψζεθαλ κέζσ 

photoshop. ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ρξεζηκνπνηήζεθε studio flash αθελφο λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα 

πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ λα εμηζνξξνπεζεί ε έιιεηςε θπζηθνχ ή επαξθνχο ηερλεηνχ θσηηζκνχ.  
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3-2 Σρόποι λήυης θφηογραθιών 

  

 Σν παξαπάλσ ζθίηζν καο δείρλεη ην ζσζηφ ηξφπν ιήςεο θσηνγξαθηψλ, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν, γηα ηελ ζσζηφηεξε απφδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ photoscan.  

 Γηα ηελ αλάδεημε ησλ δσγξαθηζηψλ θξπζηάιισλ ηα νπνία δηαθνζκνχλ ηηο πφξηεο θαη ηα 

παξάζπξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ Αξρνληηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην ε κέζνδνο 

Απεηθνλίζεσλ Τςεινχ Γπλακηθνχ Δχξνπο (High Dynamic Range Imaging – HDRI).Με ηε κέζνδν απηή 

εηθφλεο δηαθνξεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζπγρσλεχνληαη ζε κία κε απνηέιεζκα ε εηθφλα 

ηειηθά λα πεξηέρεη πνιχ κεγαιχηεξν δπλακηθφ εχξνο απφ κία ζπκβαηηθή ιήςε. ε θάζε ζέζε ιήθζεθαλ 7 

θσηνγξαθίεο, ε θάζε κία κε δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ζηελ θσηεηλφηεηα απφ πνιχ ζθνηεηλή έσο πνιχ 

θσηεηλή. 

 Απηφ ην ζηάδην απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα. Θέιεη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη ζηελ εζηίαζε θαη ζηελ ξαδηνκεηξία ηεο εηθφλαο δηφηη κεηά αληηκεησπίδνληαη 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ απφδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ιεηηνπξγεί 

κφλν κε θσηνγξαθίεο νπφηε ζέιεη πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ ιήςε ηνπο γηα απηφ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε  εηδηθφο εμνπιηζκφο. 

 πλνπηηθά νη εξγαζίεο ππαίζξνπ νινθιεξψζεθαλ κε ηξεηο επηζθέςεηο ζην λεζί , δχν ζηα κέζα 

Οθηψβξε θαη κηα αξρέο Ηνπλίνπ γηα έιεγρν θαη ζπκπιήξσζε  θελψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ήηαλ ζην πεξίπνπ 7 εκέξεο γχξσ ζηηο 7 ψξεο θάζε 

κηα. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ πάξζεθαλ 970 ηαρπκεηξηθά θαη θσηνζηαζεξά ζεκεία θαζψο θαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζρεδίσλ θαη ηε θαηάιιειε ζπκπιήξσζε ηνπο κε νξζνθσηνγξαθίεο ρξεηάζηεθαλ 

λα παξζνχλ γχξσ ζηηο 800 θσηνγξαθίεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζχλνιν 45GB. 

 

 



 

28 

 

3.4  Δπεξεπγαζία 
 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε ησλ δεηνχκελσλ ζρεδίσλ απνηειεί κηα πνιχσξε 

θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ζρεδφλ 15πιάζηα ησλ σξψλ ηνπ πεδίνπ. 

3.4.1 Σοπογπαθική μέθοδόρ 
 

 Αξρηθά ,ζηα πιαίζηα ηεο ηνπνγξαθηθήο κεζφδνπ, ιχζεθε ην πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν ησλ 

ζηάζεσλ νξηδνληηνγξαθηθά ζηα 50cc   θαη πςνκεηξηθά ζην 1cm ζηηο 5 επαλαιήςεηο. Γφζεθαλ 

απζαίξεηα γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ζηε S1 (1000,1000,100) θαη νξίζηεθε S1-S2 ηελ εκηζηαζεξή πιεπξά 

γηα λα νξηζηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο. Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επίιπζε ηεο ηαρπκεηξίαο, 

αλαθέξνληαη ζην ηνπηθφ απζαίξεην ζχζηεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο απνηχπσζεο. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ φςεσλ θαη ησλ θαηαθφξπθσλ ηνκψλ ρξεηάζηεθε νη ζπληεηαγκέλεο λα ππνβιεζνχλ ζε 

θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί είλαη απαξαίηεηνη ψζηε λα γίλεη ε πξνβνιή ησλ 

ζεκείσλ ηεο ηνκήο ζε έλα θαηαθφξπθν επίπεδν, παξάιιειν ζε απηή. Έηζη επηηπγράλεηαη νξζή πξνβνιή 

θαη πξνθχπηνπλ γεσκεηξηθά παξάγσγα ρσξίο παξακνξθψζεηο. 

 Αξρηθά, ππνινγίζηεθε ε γσλία ζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ησλ Ε, 

βάζεη ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο κεηαμχ δχν ζσζηά επηιεγκέλσλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζε επίπεδν 

παξάιιειν ηεο επηζπκεηήο φςεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζεκεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

λνηηνδπηηθφ ηνίρν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 128 θαη 27. Δπνκέλσο έγηλε ζηξνθή ησλ αμφλσλ θαηά 

141.7912grad, ψζηε ηα ίρλε ησλ πιεπξψλ ηνπ αξρνληηθνχ λα είλαη παξάιιεια ζηνλ άμνλα ησλ Υ. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλάινγεο ζηξνθέο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζρεδίσλ ζηξνθή 

γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ λένπ Υ. Οη ζηξνθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ εμήο ηππνινγίνπ: 

𝛸′ = cos𝜑 ∗ 𝜒 − sin𝜑 ∗ 𝑦 

𝑌′ = sin𝜑 ∗ 𝜒 + cos𝜑 ∗ 𝑦 

 

 Γηα ηελ Βνξεηναλαηνιηθή φςε ζηξνθή, ηελ ηνκή Α-Ά θαη Β-΄Β έρνπκε ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ 

άμνλα ηνλ ρ φπνπ 

 

Υ=Υ', Τ=Ε', Ε=-Τ' 

 

 Γηα ηελ Ννηηναλαηνιηθή Όςε θαη ηελ ηνκή Γ-΄Γ έρνπκε ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλα z φπνπ 

 

Υ=Τ', Τ=Ε', Ε=Υ' 

 

 Γηα ηελ Ννηηνδπηηθή Όςε έρνπκε ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλα ρ φπνπ 

 

Υ=-Υ', Τ=Ε', Ε=-Τ' 

 

 Γηα ηελ Βνξεηνδπηηθή Όςε έρνπκε ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλα z φπνπ 

 

Υ=Τ', Τ=Ε', Ε=Υ' 

 

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηξνθέο  ξαπνξηάξακε ηα ζεκεία κε θσδηθνπνίεζε ,γηα δηθηά καο 

επθνιία θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ζηελ επεμεξγαζία ζε ινγηζκηθφ ζρεδίαζεο. 

 Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ ζπκπιήξσζε κε νξζνθσηνγξαθίεο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα ζρέδηα ηνπ '90 δηφηη κεηά απφ έιεγρν ηαπηίδνληαη θαιπηέξα κε ηηο κεηξήζεηο καο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζεκείσλ ηεο νξηδφληηαο ηνκήο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα I. 
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3.4.2 Φυηογπαμμεηπική μέθοδορ 

 Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεδίσλ κε νξζνθσηνγξαθίεο έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί κε ρξψκα 

θαη πθή ηελ νκνξθηά θαη ηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αξρνληηθνχ θαη ηνπ δηαθφζκνπ ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξεο θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη φπσο αλαγσγή, δεκηνπξγία ζηεξενκνληέινπ θαη δηάθνξα 

ινγηζκηθά, φπσο RDF, Photoscan, Geomagic πνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ λεθψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αλαγσγήο θαη ηελ παξαγσγή νξζνθσηνγξαθίαο. 

 

Αναγυγή 

 Γηα αληηθείκελα ρσξίο έληνλν αλάγιπθν ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλαγσγήο. 

Δθαξκφδνληάο ηελ κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ε αξρηθή εηθφλα πνπ είλαη ζε θεληξηθή πξνβνιή ζε νξζή 

πξνβνιή. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο εηθνληζηηθφο «ράξηεο» ζε πξνθαζνξηζκέλε θιίκαθα κε δπλαηφηεηα 

άκεζεο εθηέιεζεο κεηξήζεσλ.  

 Έρνληαο κεηξήζεη ηνπιάρηζηνλ 4 θσηνζηαζεξά ζε θάζε εηθφλα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηέο νη 

ζπληεηαγκέλεο ζην αληηθείκελν, φζν θαη νη εηθνλνζπληεηαγκέλεο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ 

νη νθηψ παξάκεηξνη ηνπ πξνβνιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (δχν ζηξνθέο, δχν θιίκαθεο κία θαηά ρ θαη κία 

θαηά y , δπν κεηαζέζεηο θαη δπν δηαθνξηθέο ζηξνθεο) πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 

επίπεδνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Δλ πξνθεηκέλσ πξνζδηνξίδνληαλ πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα θσηνζηαζεξά έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Ζ αλαγσγή ζεσξείηαη ζσζηή εάλ ε ηαχηηζε ζε θάζε δηαζέζηκν 

θσηνζηαζεξφ ηεο παξαγφκελεο εηθφλαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην γξαθηθφ ζθάικα ηεο ηειηθήο θιίκαθαο. 

 Δπίζεο ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αλαγσγή δελ δηνξζψλεη ηελ αθηηληθή δηαζηξνθή πνπ 

πηζαλψο λα ππάξρεη ιφγσ πνηφηεηαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ θαθνχ. Αληίζεηα ε χπαξμή ηεο κεγαιψλεη ην 

ζθάικα ηνπ απνηειέζκαηνο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε θαθφο ησλ 24mm ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη αθηηληθή δηαζηξνθή ζε βαζκφ πνπ γίλεηαη αηζζεηφο θαη εμαιείθηεθε κέζσ θαηάιιεισλ 

ινγηζκηθψλ. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ην φηη δελ πξνζδηνξίδεη ηελ ηξίηε δηάζηαζε.  

 Γηα ηελ αλαγσγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ςεθηαθήο αλαγσγήο RDF γηα ηνπο 

θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη γηα ηα δάπεδα, φπνπ δελ ππήξραλ ιεπηνκέξεηεο αλαγιχθνπ δεκηνπξγψληαο, 

εθφζνλ απαηηείην κσζατθφ εηθφλσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο αλαιπηηθή αλαγσγή αιιά θαη 

γεσκεηξηθή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηκεησπίζηεθαλ πξνβιήκαηα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαηάιιεισλ θσηνζηαζεξψλ. 

 Γηα ηελ επίιπζε ηεο αλαγσγήο εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ νη θσηνγξαθίεο θαη ζηνρεχηεθαλ ηα 

αληίζηνηρα θσηνζηαζεξά. Σέζζεξα θσηνζηαζεξά ή θαη πεξηζζφηεξα ήηαλ αξθεηά γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Καηά ηελ επηινγή ησλ θσηνζηαζεξψλ ιήθζεθε ππφςε ε πεξηκεηξηθφηεηα πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ σο πξνο ηελ εηθφλα. Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ αθξίβεηαο γίλεηαη ε 

επηινγή ηεο πεξηνρήο πνπ ζεο λα γίλεη ε αλαγσγή θαη ηε ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ε ηειηθή αλάιπζε ηεο 

νξζνθσηνγξαθίαο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα αλαγσγήο ηνπ ςεθηδσηνχ κε ηα αξρηθά ηνπ 

σηήξε Αλάξγπξνπ ζηελ είζνδν ηνπ αξρνληηθνχ. 
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3-5Γιορθφζη ακηινικής διαζηροθής 3-3 Αρτική εικόνα 

3-6 Αναγφγή εικόνας 
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Γημιοςπγία ζηεπεομονηέλος 

 ήκεξα, ε θπξηαξρία ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο έρεη εμαπισζεί θαη ζε κηα δηάζηαζε επηπιένλ , 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, πξνζθέξνληαο ζηνλ έηζη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κηα πιεξέζηεξε 

πεξηγξαθή ηεο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ρξήζε απαξαίηεησλ 

εξγαιείσλ ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή φζν θαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα απφδνζεο ζηεξενκνληέινπ κε δηάθνξα ινγηζκηθά. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή απνθαζίζακε λα επηιέμνπκε ηελ απφδνζε ηνπ ζηεξενκνληέινπ κέζσ ελφο 

θαηλνχξγηνπ ινγηζκηθνχ ην photoscan θαη geomagic. Σν Photoscan επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία λέθνπο 

ζεκείσλ κέζσ απφ θσηνγξαθίεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία επηθάλεηαο θαη απφδνζεο πθήο θαη 

ρξψκαηνο. Σα πξντφληα ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο νξζνεηθφλαο θαζψο θαη άιιεο ελέξγεηεο 

πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηεζζάξσλ φςεσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ απφδνζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ κε έληνλν αλάγιπθν. ηε 

πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθέξεηαη παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο ηνπ λνηηνδπηηθνχ ηνίρνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ ηνκή Β-΄Β.  

 Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή θαη ε εηζαγσγή ησλ θσηνγξαθηψλ, θαηά ηελ νπνία πξέπεη 

λα πξνζερηεί φηη νη θσηνγξαθίεο είλαη θαιά εζηηαζκέλεο, παξέρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία 

θαη είλαη ζσζηέο απφ άπνςε ξαδηνκεηξίαο. Tα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εηθφλσλ, 

ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλήζσο εμάγνληαη απηφκαηα απφ ηα EXIF metadata. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αιιά ηεο αθηηληθήο 

δηαζηξνθήο ππνινγίδνληαη απφ ην ινγηζκηθφ απηφκαηα κέζσ απηνβαζκνλφκεζεο. 

 

3-7 ηοιτεία ασηοβαθμονόμηζης 
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 Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη «κάζθεο» 

ζηα κέξε ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ δελ επηζπκεί λα εκθαληζηνχλ ζην ηειηθφ πξντφλ (π.ρ. βιάζηεζε, έλα 

θηλεηφ αληηθείκελν θ.α.). Ζ δπλαηφηεηα απηή πεξηνξίδεη ην πξνο απνηχπσζε αληηθείκελν θαη πεξηνξίδεη 

ην ζφξπβν απφ ηα πεξηθεξεηαθά pixel. H δηαδηθαζία μεθηλάεη ινηπφλ κε ηνλ ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ εηθφλσλ (align photos) φπνπ βξίζθεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ησλ ζεκείσλ ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί έλα αξαηφ 3D λέθνο ζεκείσλ(εηθ.3-8). Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 3D ππθλνχ 

λέθνπο ζεκείσλ ρξεζηκνπνηεί ζεκεία ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ. Ζ εχξεζε ησλ ζεκείσλ γίλεηαη 

κέζα απφ ην πξφγξακκα ην νπνίν εληνπίδεη ζηηο εηθφλεο ζεκεία κε ίδηα θσηεηλφηεηα θαη πηζαλφλ 

ηαπηφζεκε ζέζε. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλδέζεσλ - ζπληαπηίζεσλ απηψλ- 

θαη κε απηφ ην ηξφπν γίλεηαη έλαο νπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπληαπηίζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαζψο θαη 

ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία ζα 

πξέπεη θάζε ζεκείν λα θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο θσηνγξαθίεο αιιηψο δελ ζα κπνξέζεη λα 

απνδψζεη πιεξνθνξία. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πην ππθλνχ 3D κνληέινπ ζεκείσλ πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηε παξαθάησ δηαδηθαζία ηξηγσληζκνχ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-9 Built dense cloud 

3-10 Built mesh 

3-11 Σελική όρθοθφηογραθία 

 

3-8 Αligh photos 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε εληνιή (built dense cloud) (εηθ.3.9). Σν πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο παξακέηξσλ ζε θάζε ζηάδην. Γηα ην dense cloud ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην αλψηεξν θαηψθιη 

(high) ψζηε νη επεμεξγαζίεο λα γίλνπλ ζε φια ηα δηαζέζηκα pixel γηα ηελ επίηεπμε κεγάιεο αθξίβεηαο 

ζην ηειηθφ πξντφλ.  

 πλεπψο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ παξάγεηαη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν 

κε αηέιεηεο ζέζεο ,θιίκαθαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ε απηφ ην ζηάδην ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ην 

πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ ηα λέθε ζεκείσλ γηα παξαπάλσ επεμεξγαζία θαη λα ηα 

εηζαρζνχλ ζε άιια ινγηζκηθά θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλεηζαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 

γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Βέβαηα γηα λα γίλεη κε επηηπρία απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα έρνπλ 

απφ πξηλ γεσαλαθεξζεί νη εηθφλεο. 

 Σν επφκελν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ηνπ Φεθηαθνχ Μνληέιν Δπηθάλεηαο κε ηε 

κνξθή TIN(εηθ.3-10). Πξνο ηνχην ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζεκεία ηνπ ππθλνχ λέθνπο θαη ην ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγεί ηξηγσληθέο επηθάλεηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 3Dκνληέιν-επηθάλεηα. Σν πξφγξακκα 

παξέρεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Οη παξάκεηξνη πνπ επηιέρηεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Καηαλνκή ηξηγψλσλ (Arbitary): αθνξά ζηελ ηπραία επηινγή θαηαλνκήο ησλ ηξηγψλσλ φηαλ ην 

είδνο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη έλα θιεηζηφ αληηθείκελν φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε καο. 

 Χο Source data επηιέρηεθε ην dense cloud γηα θαιχηεξε απφδνζε ηεο επηθάλεηαο. 

 Παξάκεηξνο πνηφηεηαο : επηιέρηεθε πςειή πνηφηεηα (high) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνχ ηξηγψλσλ. 

 

 Σέινο γίλεηαη ε γεσαλαθνξά θαη ε απφδνζε θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ ζην ηνπηθφ ζχζηεκα φπνπ 

έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θσηνζηαζεξψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

είλαη 3 (2+1) θσηνζηαζεξά αιιά γηα λα βειηησζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ε πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ 

ζθνπεχνληαη πεξηζζφηεξα. θνπεχνληαη ζε θάζε θσηνγξαθία ηα θσηνζηαζεξά θαη αλ ην ζθάικα είλαη 

κεγάιν επαλαιακβάλεηαη ε ζθφπεπζε ή ηα χπνπηα ζεκεία αθαηξνχληαη.  

 

 

 

3-12 Θέζεις και ζθάλμαηα θφηοζηαθερών 

 

 

 

 

Σν Photoscan είλαη έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν πξνυπνζέηεη ππνινγηζηή κε δπλαηφ επεμεξγαζηή θαη αξθεηή 

ram. χκθσλα κε ην εγρεηξίδην γηα 200-300 θσηνγξαθίεο ρξεηάδεηαη 12GB RAM θαζψο θαη ε εθηέιεζε 

ζέιεη πάξα πνιχ ρξφλν έσο θαη κέξεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 
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 Γηα ηελ παξαγσγή νξζνθσηνγξαθίαο ην Photoscan ζνπ δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Αλάινγα κε 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρεη δνζεί ζην κνληέιν δίλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγζεί θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο νξζνθσηνγξαθίαο ψζηε λα εμάγεηζ ζε νξζνθσηνγξαθία φιεο ηηο δπλαηέο πιεπξέο 

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο θαζνξίζηεθε σο κέγεζνο εδαθνςεθίδαο ίζν κε 0.001m (εηθ.3.11). 

 Αθνχ εμάγνπκε ηελ νξζνθσηνγξαθία γίλεηαη έιεγρνο επάξθεηάο ηεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλήζσο εληνπίδνπκε είλαη: 

 Λάζνο πιεξνθνξία. Απηφ εμαξηάηαη πάξα πνιχ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ 

πνπ έρνπκε εηζάγεη. Αλ νη θσηνγξαθίεο δελ είλαη εζηηαζκέλεο θαιά δπζθνιεχεη ην 

πξφγξακκα ζηελ απφδνζή ηνπ. επίζεο πηζαλφ είλαη ην ίδην ην πξφγξακκα εθεί πνπ δελ 

ππάξρεη πιεξνθνξία λα  παίξλεη απφ ηα γεηηνληθά pixel θαη λα δίλεη ιαλζαζκέλε 

πιεξνθνξία. 

 Άρξεζηε πιεξνθνξία. ηηο θσηνγξαθίεο πνπ εηζάγνπκε ζην πξφγξακκα εθηφο απφ ην 

αληηθείκελν ππάξρνπλε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ καο ελδηαθέξνπλ φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ. Απηφ αληηκεησπίδεηε ηνπνζεηψληαο κάζθεο απφ ηελ 

αξρή πνπ επηηαρχλεη θαη ηελ νιηθή δηαδηθαζία φπσο επίζεο θαη ζην ηέινο φπνπ 

κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε ηελ πεξηηηή πιεξνθνξία 

 Έιιεηκκα πιεξνθνξίαο. Δθεί φπνπ δελ ππάξρεη αξθεηή πιεξνθνξία ιφγν θιίζεο θαη 

πςνκέηξνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ην αληηκεησπίζακε θπξίσο εθεί πνπ ππήξραλ πξνεμνρέο 

θαη δελ είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα πάξνπκε επηπιένλ θσηνγξαθίεο γηα λα θαιχςνπκε ην 

θελφ. 

 

  

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο νξζνθσηνγξαθίαο ζην Autocad θαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ηεο 

εηθφλαο. 

 Οη έιεγρνη ησλ θσηνγξαθηψλ έγηλαλ κε δπν ηξφπνπο. Αξρηθά κε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ θσηνζηαζεξψλ ζηελ εηθφλα θαη απφ ηηο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο ζην Autocad Απηή ε 

δηαθνξά ηεο απφζηαζεο ησλ δχν κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηηο αθξίβεηαο ησλ 1.25 cm 

ηεο θιίκαθαο ζε ησλ ζρεδίσλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε φια ηα θσηνζηαζεξά 

γηα ηελ γεσαλαθνξά ηεο εηθφλαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεξηθά σζηέ κεηά λα ειέγμνπκε αλ 

ηαπηίδνληαη ηα γεσδαηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία πάλσ ζηελ νξζνθσηνγξαθία. Δπίζεο ν βαζηθφο 

έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ζέζεο απφ ηελ αληίζηνηρε θάηνςε. Γηα παξάδεηγκα 

ζηηο ηέζζεξηο φςεηο κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο απφ ηελ αληίζηνηρε θάηνςε. Θα πξέπεη ζε λα ειέγρνπκε ην 

ζθάικα πνπ καο δίλνπλ νη παξαπάλσ έιεγρνη λα είλαη απνδεθηφ απφ ην αληίζηνηρν απνδεθηφ ζθάικα 

ησλ κεηξήζεσλ. 

 

  Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ν φγθνο θαη 

ν αξηζκφο ησλ θσηνγξαθηψλ φπνπ δπζθφιεςαλ ηελ ηειηθή παξαγσγή ζηεξενκνληέισλ. Γηα παξαπάλσ 

απφ 100 θσηνγξαθίεο ρξεηάδεηαη ππνινγηζηήο κε πάλσ απφ 8GB RAM θαη πάξα πνιχ ρξφλν. Δπίζεο ε 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο ιφγσ βιάζηεζεο θαη ιφγσ πςνκέηξνπ δεκηνχξγεζε αξθεηά πξνβιήκαηα ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα έλα απφ απηά είλαη νη ηξχπεο ζηνλ ηξηγσληζκφ.  Απηφ ην πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε 

θπξίσο ζηηο φςεηο ζηνλ πξψην νξφθνπ φπνπ πάλσ απφ ηηο πξνεμνρέο δελ ππήξρε πιεξνθνξία. Απηφ 

θαιχθζεθε κε ηελ εθαξκνγή ελφο άιινπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο επηθαλεηψλ, ην Geomagic, ην νπνίν 

παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Μηα απφ απηέο είλαη φηη κπνξεί λα εηζαρζνχλ λέθε ζεκείσλ απφ ην 

Photoscan θαη λα δεκηνπξγεζεί επηθάλεηα. Ύζηεξα απφ ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη ηε κείσζε ησλ 

ζεκείσλ ζε επίπεδν ψζηε λα κεησζεί ν φγθνο θαη λα είλαη δηαρσξίζηκνο αθνινπζεί ε δεκηνπξγία 

ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο κε ζην ινγηζκηθφ Geomagic. Με ηελ εληνιή wrap δεκηνπξγείηαη επηθάλεηα 

απφ ην λέθνο ζεκείσλ πνπ εηζάρζεθε απφ ην photoscan. ηε ζπλέρεηα αθινπζεί εμέηαζε ηεο επηθάλεηαο 

θαη πξνζπάζεηα γηα βειηίσζή ηεο. ε αξθεηά ζεκεία παξαηεξείηαη έιιεηςε πιεξνθνξίαο ελ ν ζφξπβνο 
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έρεη εμαιείθεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Με ηε βνήζεηα ηεο εληνιήο (fill-holes) βνεζάεη ζηελ απηφκαηε 

ζπκπιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη λα «θιείζνπλ» επηθάλεηεο εθεί πνπ ππάξρνπλ ηξχπεο. Αθνχ 

θαηαζθεπαζηεί ην ζηεξενκνληέιν θαη ε αληίζηνηρε επηθάλεηα, κπνξεί λα επαλεηζαρζεί ζην Photoscan 

θαη λα παξαρζεί νξζνθσηνγξαθία. 

 

 

 

3-13 Διζαγφγή ηοσ νέθοσς ζηο geomagic και δημιοσργία ΣΙΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη ην απνηέιεζκα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο γλσξίδνληαο ηελ γεσκεηξία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηαθέξακε λα θιείζνπκε ηηο ηξχπεο. ηε ζπλέρεηα εηζάγακε ην αξρείν ζην Photoscan θαη 

εμάγακε νξζνθσηνγξαθία. 

 Σν αξρνληηθφ είρε πάξα πνιιά δηαθνζκεηηθά κε έληνλν αλάγιπθν θαζψο θαη ζθαιηζηά 

ηαβάληα. Γηα λα απνδνζνχλ ζηηο ηνκέο νη ιεπηνκέξεηεο απηέο ζα έπξεπε λα παξζνχλ άπεηξα ζεκεία. Με 

ην ινγηζκηθφ Geomagic  κπνξείο λα εηζάγεηο 3D λέθε ζεκείσλ θαη λα θφςεηο ην λέθνο εθέη αθξηβψο 

3-14 Κλείζιμο ηφν αζσνετειών 
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πνπ ζέιεηο λα γίλεη ε ηνκή δίλνληαο ζπληεηαγκέλεο θαη πάρνο ηεο ηνκήο. ηε ζπλέρεηα εμάγεηαη ην 

λέθνο ζεκείσλ ζην ινγηζκηηθφ Autocad φπνπ κπνξείο λα ην ςεθηνπνηήζεηο θαη λα ην εηζάγεηο ζην 

ηειηθφ ζρέδην. Απηφ πξνυπνζέηεη λα είλαη ήδε γεσαλαθεξκέλε ζην photoscan. 
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4.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
 

 Γηα θάζε ζρέδην αλάινγα κε απηφ πνπ δεηήζεθε λα απνδνζεί εθαξκφζηεθε  θαη ε αληίζηνηρε 

κέζνδνο πνπ ζα επηθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.  Μεηά ηελ εθπφλεζε 15 ζρεδίσλ επηζεκαίλεηαη  φηη 

θάζε ζρέδην είρε ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαη ηα αληηκεησπίζηεθαλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

 

Απιθμόρ ζσεδίος 1 

 Παξνπζηάδεηαη ην απιφ ηνπνγξαθηθφ ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ αξρνληηθνχ. Δίλαη εληαγκέλν ζην 

γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο,ΔΓΑ '87. Δπηπιένλ είλαη ζπκπιεξσκέλν κε νξζνεηθφλεο απφ αλαγσγή 

κε ην βνηζαισηφ εηζφδνπ, ην βνηζαισηφ απφ ζηελ Ννηηνδπηηθή απιή θαη ην ςεθηδσηφ ζηα ζθαιηά ηεο 

θπξίαο εηζφδνπ θαζψο θαη κε ηηο ζθίγγεο ζε νξζνεηθφλα απφ ηα ζηεξενκνληέια ηνπο. 

 

 

4-1 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 
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Απιθμόρ ζσεδίος 2 

 Ζ θάηνςε ηζνγείνπ , φπσο άιισζηε θαη ηα ππφινηπα ζρέδηα, είλαη εληαγκέλε ζην απζαίξεην 

ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 

θάηνςεο ηζνγείνπ ηνπ 1990. Δίλαη ζπκπιεξσκέλε κε νξζνεηθφλεο απφ αλαγσγή κε ηα παηψκαηα ηα 

νπνία έρνπλ δηαηεξεζεί θαη είλαη ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο. Γεκηνπξγήζεθε έλα κσζατθφ 

νξζνθσηνγξαθηψλ  φπνπ αληηκεησπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ξαδηνκεηξίαο ηα νπνία δηνξζψζεθαλ κε 

photoshop. 

 χλνιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 23 νξζνθσηνγξαθίεο γηα λα ην θσηνκσζαηθφ ησλ παησκάησλ. 

Παξαηεξείηαη κεηά απφ έιεγρν φηη φια ηα θσηνζηαζεξά κεηά απφ εηζαγσγή ζην autocad ηαπηίδνληαη κε 

ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο.  

 

4-2 ΚΑΣΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ 

 

 

Απιθμόρ ζσεδίος 3, 4, 5 

 Ζ θάηνςε ηνπ νξφθνπ, ηεο ζνθίηαο θαη ηνπ δψκαηνο απνηεινχλ ζρέδηα επηθαηξνπνίεζεο θαη 

ςεθηνπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ ηνπ 1990. ε απηά ηα ζρέδηα δελ θξίζεθε απαξαίηεην λα 

πξνζηεζνχλ ιεπηνκέξεηεο, δεδνκέλνπ φηη δελ παξνπζίαδαλ ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σα ζρέδηά καο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ θσηνγξακκεηξηθή απνηχπσζε ηνπ ηζνγείνπ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο 

δηπισκαηηθήο θαη γηαηί παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηνπο πάλσ νξφθνπο 

δελ ηδξχζακε δίθηπν. Παξφια απηά κε θάπνηεο εμσηεξηθέο κεηξήζεηο απφ έμσ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

θάηνςεο επηθαηξνπνηήζακε θαη ςεθηνπνηήζακε ηα ζρέδηα ηνπ νξφθνπ, ηνπ δψκαηνο θαη ηεο ζνθίηαο. Ζ 

αθξίβεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εμαξηάηαη πνιχ απφ ηελ αθξίβεηα ησλ ζρεδίσλ ηνπ 1990. 
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4-3ΚΑΣΟΦΗ ΟΡΟΦΟΤ 

4-4ΚΑΣΟΦΗ ΟΦΙΣΑ 

4-5ΚΑΣΟΦΗ ΓΧΜΑΣΟ 
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Απιθμόρ ζσεδίος 6 

 Απνηειεί ηελ άλνςε ηνπ ηζνγείνπ. Όια ηα εζσηεξηθά ηαβάληα πνπ είλαη ζθαιηζηά κε 

ιεπηνκέξεηεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε νξζνεηθφλεο απφ ηα αληίζηνηρα ζηεξενκνληέια πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. Πξνζηέζεθε επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε άλνςε ηνπ πεξηζηπιίνπ ελψ ηα ηαβάληα 

ρσξίο έληνλν αλάγιπθν κε νξζνεηθφλεο απφ απιή αλαγσγή. Απφ απηφ ην ζρέδην θαίλνληαη έληνλα νη 

θαηαζηξνθέο πνπ έρεη ππνζηεί ην θηίξην. 

 

 

 

Απιθμόρ ζσεδίος 7 

 Ζ Σνκή Α-Ά δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζρεδίνπ ηνπ 1990. πγθξίζεθε ε ηνκή Α-Α' κε ηελ αληίζηνηρε βνξεηναλαηνιηθή φςε ηνπ 1990 θαη 

παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη απφθιηζε θαζ' χςνο. Ζ ηνκή ηέκλεη ηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά θαη δηέξρεηαη 

απφ ηε κέζε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ,ελψ πξνβάιινληαη νη λνηηνδπηηθνί ηνίρνη. πκπιεξψζεθε κε 

νξζνεηθφλεο κε ηα δσγξαθηζηά θξχζηαιια ηνπ ζαινληνχ θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ απφ αλαγσγή θαζψο 

θαη νη θίνλεο θαη ην δηαθνζκεηηθφ θνξνχζη είλαη νξζνεηθφλεο απφ ζηεξενκνληέια. Δπίζεο έρεη 

ζπκπιεξσζεί ην ίρλνο κηα ηνηρνγξαθίαο απφ αλαγσγή. 

 

 

 

 

4-6 ΑΝΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ 
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4-7 ΣΟΜΗ Α-Α' 

 

Απιθμόρ ζσεδίος 8 

Ζ ηνκή Β-Β' ηέκλεη ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά θαη δηέξρεηαη απφ ηε κέζε ηνπ παξαζχξνπ ηνπ πξψηνπ 

δσκαηίνπ θαη πξνβάιινληαη κε νξζνεηθφλεο απφ αλαγσγή νη θαηαθφξπθνη λνηηνδπηηθνί ηνίρνη. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηνκή πεξηνξίδεηαη θαζ' χςνο ζην ηζφγεην θαη ηα ίρλε ησλ ηνκψλ ησλ ηαβαληψλ απνηεινχλ 

ηνκή ηνπ λέθνπο απφ ηα αληίζηνηρα ζηεξενκνληέια. 

 

 

4-8ΣΟΜΗ Β-Β' 
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Απιθμόρ ζσεδίος 9 

Ζ ηνκή Γ-Γ' ηέκλεη ηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά θαη δηέξρεηαη απφ ηε κέζε ηνπ παξαζχξνπ ηνπ ζαινληνχ. 

Πξνβάιινληαη νη θαηαθφξπθνη λνηηναλαηνιηθνί ηνίρνη κε νξζνεηθφλεο απφ αλαγσγή. Σν ηδάθη θαη νη 

θίνλεο είλαη νξζνεηθφλεο απφ ην αληίζηνηρν ζηεξενκνληέιν. 

 

4-9 ΣΟΜΗ Γ-Γ' 

 

Απιθμόρ ζσεδίος 10 

Ζ ηνκή Γ-Γ' απνηειεί απφζπαζκα ηνκήο ηνπ βνξεηνδπηηθνχ ηνίρνπ ηνπ ζαινληνχ θαη δηέξρεηαη απφ ηε 

κέζε ηνπ δσκαηίνπ. Απνηειεί επηπξφζζεην ζρέδην θαη έρεη ζπκπιεξσζεί κε νξζνεηθφλεο απφ αλαγσγέο. 

 

 

4-10 ΣΟΜΗ Γ-Γ' 
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Απιθμόρ ζσεδίος 11 

 Ζ Βνξεηναλαηνιηθή φςε έγηλε ζε ζπλδπαζκφ γξακκηθήο ςεθηνπνίεζεο κε νξζνεηθφλεο. Σν 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δπν κεγάινη θνίληθεο ζηελ είζνδν εκπφδηζε ζην λα απνδνζεί κε εηθφλεο σο 

ζηεξενκνληέιν. Οπφηε απνθαζίζηεθε λα ςεθηνπνηεζεί ην ζρέδην ηεο φςεο ηνπ '88 θαη λα ζπκπιεξσζεί 

κε νξζνεηθφλεο ηηο φςεηο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ. Μεηά απφ έιεγρν ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1988 

παξαηεξήζεθε φηη έρεη κεγάιε απφθιηζε θαζ' χςνο. Καη πξνζαξκφζηεθε κε ηελ εληνιή rubbersheet ζην 

Autocad. πκπιεξψζεθε κε νξζνθσηνγξαθίεο ζηελ είζνδν o θαηαθφξπθνο ηνίρνο θάησ απφ ην 

πεξηζηχιην θαη πάλσ απφ ην πεξηζηχιην. Σέινο καο δφζεθε θαη ε βνξεηναλαηνιηθή φςε ηνπ 1990 θαη 

απιψο ηε ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα έιεγρν θαη γηα ςεθηνπνίεζε ηνπ δψκαηνο θαζψο θαη πάξζεθαλ θάπνηα 

ζηνηρεία. Σα θάγθεια θαζψο δελ ππήξρε πιεξνθνξία παξαζηήζεθαλ γξακκηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-11 ΒΟΡΔΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ 
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Απιθμόρ ζσεδίος 12 

 Γηα ηελ απφδνζε ηεο Ννηηνδπηηθήο φςεο έγηλε κέζσ photoscan δεκηνπξγήζεθε δειαδή  

ζηεξενκνληέιν. Σν γεγνλφο φηη ππήξρε αξθεηή βιάζηεζε θαη πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα ιήςε 

θσηνγξαθηψλ δπζθφιεςε ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζην ινγηζκηθφ θαζψο έβγαιε αιινησκέλν ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα κε θελά θαη θπηά ζηελ ηειηθή απφδνζε ηεο νξζνεηθφλαο. ηελ δεχηεξε επίζθεςή καο 

πήξακε πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο ζηα ζεκεία πνπ ππήξραλ πξνβιήκαηα. Παξαηεξήζακε επίζεο φηη ε 

εθαξκνγή ηεο κάζθαο ζε θσηνγξαθίεο κε έληνλε βιάζηεζε βγάδεη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη 

ρσξίο ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθνξίαο. Σν θαιχηεξν είλαη λα αθαηξέζεηο ηειείσο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ 

πάξα πνιχ βιάζηεζε γηαηί δπζθνιεχνπλ ην πξφγξακκα. Σν πξφβιεκα ην αληηκεησπίζακε κε εθαξκνγή 

ηνπ photoscan πνπ καο επηηξέπεη λα βγάδνπκε νξζνθσηνγξαθίεο απφ ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο φπνπ 

δελ είραλ πξνβιήκαηα έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα κσζατθφ απφ φξζνθσηνγξαθίεο πνπ έβγαιε έλα θαιχηεξν 

απνηέιεζκα αιιά θαη πάιη φρη ηθαλνπνηεηηθφ. Σν ππφγεην θαη ην δψκα ςεθηνπνηήζεθαλ απφ ηα 

αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπ '90. 

 Παξαθάησ θαίλεηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα απφδνζεο ηεο νξζνθσηνγξαθίαο. Παξαηεξήζεθε φηη 

ζε αξθεηά ζεκεία έρεη απνηππσζεί ε βιάζηεζε σο απνηέιεζκα λα αιινηψλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηελ 

αξρή λνκίδακε φηη αλ απνθιίζνπκε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ζα θχγνπλ θαη απηά ηα ζεκάδηα. Όπσο 

παξαηεξήζεθε ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ θαιχηεξν αιιά ηειηθά ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζην ίδην 

ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο ην νπνίν είρε πξφβιεκα άξα ην πξφβιεκα δελ δηνξζσλφηαλ. Μεηά ηε δεχηεξε 

επίζθεςή καο επηηεχρζεθε ε ιήςε θαιχηεξσλ θσηνγξαθηψλ ρσξίο βιάζηεζε ζηα ζεκεία πνπ είραλ 

πξφβιεκα θπξίσο δεμηά ζην θάγθειν. Σα απνηειέζκαηα φπσο θαίλεηαη είλαη πνιχ θαιχηεξα αιιά αθφκα 

ππάξρνπλ αηέιεηεο θπξίσο ζηα θάγθεια θαη ζηηο άθξεο ησλ θηφλσλ δελ έρνπλ απνδνζεί κε ιεπηνκέξεηα. 

Δπίζεο ζην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξίαο γη απηφ εθείλν ην ζεκείν 

ςεθηνπνηήζεθε. Λφγσ κε ζσζηήο απφδνζεο ησλ θαγθέισλ απνθαζίζηεθε λα ςεθηπνηεζνχλ θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ επηπξφζζεηα κε γξακκηθφ ζρέδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4-12 ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ 4-13 ΜΧΑΙΚΟ ΔΙΚΌΝΧΝ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ 
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Απιθμόρ ζσεδίος 13 

 Ζ Βνξεηνδπηηθή φςε επίζεο απνδφζεθε κε νξζνεηθφλεο απφ ζηεξενκνληέιν. Σν γεγνλφο φηη δελ 

ππήξρε πνιχο ρψξνο γηα ηελ ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Καηά ηελ δεχηεξε επίζθεςε ειήθζεζαλ επηπξφζζεηεο εηθφλεο. Σειηθά ην ζρέδην 

δεκηνπξγήζεθε απφ έλσζε ησλ νξζνεηθφλσλ ηξηψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ αξρνληηθνχ δηφηη νη 

θσηνγξαθίεο ήηαλ πνιιέο θαη απηφ δπζθφιεπε ην πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνχ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Λφγσ κε ζσζηήο απφδνζεο ησλ θάγθεισλ απνθαζίζηεθε λα ςεθηνπνηεζνχλ θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ επηπξφζζεηα. 

 

4-14 ΝΟΣΙΟΓΤΣΙΚΗ 



 

46 

 

 

4-15 ΒΟΡΔΙΟΓΤΣΙΚΗ ΟΦΗ 

Απιθμόρ ζσεδίος 14 

 Ζ Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεηαη πην νινθιεξσκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο φςεηο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο ζην φηη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ιφγσ βιάζηεζεο ε ιήςε θσηνγξαθηψλ έγηλε 

απφ ηε ηαξάηζα ηεο δηπιαλήο πνιπθαηνηθίαο. Γφζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πιενλέθηεκα ζηε θαιχηεξε 

απφδνζε ηνπ πξψηνπ νξφθνπ.  ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεζαίνπ αληηκεησπίζηεθε πξφβιεκα ιφγσ ηεο 

βιάζηεζεο θαη ην κνληέιν παξνπζίαδε αιινίσζεη αιιά απηφ αληηκεησπίζηεθε κε επηπξφζζεηεο ιήςεηο απφ 

πην θνληά θαη ζπκπιήξσζε ελφο ηκήκαηνο κε νξζνεηθφλα ηνπ ζηεζαίνπ πνπ επαλαιακβάλεηαη θαζψο 

πξνζαξκφζηεθε κε θιίκαθα έρνληαο θάλεη ηηο απαξαίηεηεο κεηξεηηθέο κεηξήζεηο. ε απηφ ην ζρέδην ηα 

θάγθεια φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο φςεηο παξνπζίαζαλ πξφβιεκα δελ κπνξέζακε φκσο λα ην 

αληηθαηαζηήζνπκε δηφηη απνηειεί εληαίν κνληέιν θαη δελ έρνπκε πιεξνθνξία απφ πίζσ. Σν αληίζηνηρν 

ζρέδην ηνπ 1990 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα έιεγρν. Παξαηεξείηαη φηη πξνζαξκφδεηαη ζηελ νξζνθσηνγξαθία. 

 

 

 

 

4-16 ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ 
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Απιθμόρ ζσεδίος 15 

 

 Απηφ ην ζρέδην απνηειεί έιεγρν ηεο παζνινγίαο ηνπ αξρνληηθνχ θαζψο δεηήζεθε λα ειεγρζεί αλ ν 

βνξεηνδπηηθφο ηνίρνο ηνπ ηζνγείνπ, ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην παξνπζηάδεη 

θάπνηα θιίζε. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ν ηνίρνο δελ παξνπζηάδεη ζρεηηθή θιίζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-17 EΛΔΓΥΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΟΤ 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΥΔΓΙΧΝ 
 

 Οινθιεξψλνληαο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη 

αμηνιφγεζε ζε πνην βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη αξρηθνί ζηφρνη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεμεξγαζηψλ 

αληηκεησπίζηεθαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πξαθηηθά θαη ηερληθά. Ζ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε είλαη κηα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ ζε θάζε ζηάδην ρξήδεη ηδηαίηεξε νξγάλσζε θαη κειέηε κε ζθνπφ ηε 

θαηαλφεζε θαη ηελ απφδνζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ ηνπ κλεκείνπ. 

 ηε κειέηε ηνπ Αξρνληηθνχ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε ζηηο εξγαζίεο 

ππαίζξνπ ήηαλ ε ππθλή βιάζηεζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα ηε ιήςε ησλ 

θσηνγξαθηψλ γεγνλφο πνπ επέθεξε πξνβιήκαηα πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ θπξίσο ζηελ απφδνζε ησλ 

ηεζζάξσλ φςεσλ. ηηο ηειηθέο νξζνθσηνγξαθίεο ησλ φςεσλ παξνπζηάδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα φπσο 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο πάλσ απφ ηηο πξνεμνρέο ιφγσ πςνκέηξνπ φπνπ θαη ζπκπιεξψζακε κε γξακκηθφ 

ζρέδην απφ ηα ζρέδηα ηνπ 1990, αιινησκέλε εηθφλα ιφγσ βιάζηεζεο, κε αθξηβήο απφδνζε ησλ 

θάγθεισλ ηα νπνία ηα ςεθηνπνηήζακε θαη ηα ζπκπιεξψζακε θαη ηνπ δηαθφζκνπ πνπ ρξεηάδνληαη 

θσηνγξαθίεο απφ πην θνληά κε εηδηθφ ηξίπνδα.  ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο δελ έδσζε ηελ πνιπηέιεηα ζηε ηειεηνπνίεζε ησλ νξζνθσηνγξαθηψλ πνπ πξνέθπςαλ.  

 Σν Photoscan είλαη έλα ζρεηηθά θαηλνχξγην ινγηζκηθφ ην νπνίν βγάδεη εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ απφδνζε ζηεξενκνληέινπ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

αιιά θαη ρξνλνβφξα. Δίλαη έλα πξφγξακκα αξθεηά δπλαηφ θαη ρξεηάδεηαη δπλαηφ επεμεξγαζηή θαη RAM 

γηα αλ κπνξέζεη λα ηξέμεη.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ έγηλε ν πξνβιεπφκελνο έιεγρνο ηεο ηαχηηζεο ηεο 

γεσκεηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνπλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ νξηδφληησλ ηνκψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαηαθφξπθσλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο νξηδφληηαο ηνκήο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ίδησλ 

ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαθφξπθε ηνκή. Πξέπεη λα ειεγρζεί επίζεο ε πιεξφηεηα, πηζηφηεηα 

θαη ε αθξίβεηα ησλ ζρεδίσλ. Σέινο ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε άκεζε πξφζβαζε ζην αξρνληηθφ ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαζψο ζα έπξεπε θαη έγηλε κηα ηξίηε επίζθεςε ζην λεζί γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηξήζεηο θαη θσηνγξαθίεο, αξρέο Ηνπλίνπ. 

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα απνηεινχλ κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο κε θσηνγξακκεηξηθέο κεζφδνπο ηνπ Αξρνληηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ηζνγείνπ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ απνηειέζκαηα ηθαλνπνηεηηθήο αθξίβεηαο ζχκθσλα κε 

ηνπο ειέγρνπο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε κειέηε θαη λα πξνζρσξήζνπλ ζην ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο 

ζίγνπξα ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε  

 Μεηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηαλνήζεθε φηη 

θαη νη ηξεηο ηξφπνη γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο ( ηνπνκεηξηθή , ηνπνγξαθηθή, θσηνγξακκεηξηθή) είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθνί θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα δφζε ιχζε ζε θάζε πξφβιεκα θαη λα 

αληηκεησπηζηεί. Σν ζέκα είλαη λα έρεη θαλείο ηε γλψζε  ψζηε λα απνθαζίζεη πνηνο είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη πνηνο ζα επηθέξεη ην δεηνχκελν απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (ΖΜΔΗΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ) 

 
 x' y' z 

S1 -1402.47 181.8488 100 

S2 -1411.45 174.9291 99.786 

S3 -1433.66 195.9722 107.489 

S4 -1412.43 211.4372 101.749 

S5 -1399.25 208.2227 101.473 

S6 -1408.4 194.7542 102.059 

S7 -1411.85 194.5776 102.108 

S8 -1416.17 194.2761 102.101 

S9 -1415.52 199.0182 102.104 

S10 -1412.14 198.8952 102.105 

T1 -1404.05 201.1254 101.988 

T2 -1415.93 204.8742 102.119 

3 -1396.58 169.7037 100.035 

4 -1397.26 169.6913 100.223 

5 -1397.28 169.2463 100.215 

6 -1396.58 172.9962 100.678 

7 -1396.55 182.4228 101.308 

8 -1396.55 200.6171 102.265 

9 -1399.26 200.7264 101.76 

10 -1399.26 200.6823 101.74 

11 -1399.28 195.4737 100.939 

12 -1400.72 187.4957 101.031 

13 -1401.05 192.2268 100.421 

14 -1401.34 193.2334 100.448 

15 -1401.29 187.5659 100.355 

16 -1402.36 188.7732 100.984 

17 -1402.26 188.8823 101.919 

20 -1399.29 204.6377 101.577 

21 -1398.48 206.8196 101.588 

22 -1398.44 207.3046 100.92 

23 -1398.15 207.2739 100.925 

24 -1398.03 208.2456 100.933 

25 -1398.3 208.2915 100.917 

26 -1398.19 209.185 100.876 

27 -1401.06 210.7915 100.48 

28 -1401.21 208.1826 100.406 

29 -1402.23 208.2371 100.446 

30 -1404.75 212.8045 101.233 

31 -1404.85 212.6554 101.231 

32 -1406.27 213.4306 101.738 

33 -1405.31 212.7136 100.714 

34 -1402.21 208.562 100.564 

35 -1402.22 204.6022 100.627 

36 -1402.38 206.2623 100.268 

37 -1402.39 204.1242 100.288 

38 -1402.37 208.5391 100.66 

39 -1402.34 207.7675 100.658 

40 -1402.55 207.7362 101.297 

41 -1402.55 207.3803 101.301 

42 -1402.57 205.1608 101.29 

43 -1402.6 204.7857 101.288 

44 -1402.56 203.9951 101.277 

45 -1402.57 203.6239 101.275 

46 -1402.58 201.4263 101.276 

47 -1402.57 201.0646 101.281 

48 -1402.58 200.2384 101.274 

49 -1402.57 199.8878 101.284 

50 -1402.6 197.6087 101.29 

51 -1402.6 197.203 101.28 

52 -1402.59 196.4323 101.283 

53 -1402.6 196.0425 101.288 

54 -1402.62 193.8026 101.28 

55 -1402.61 193.4312 101.279 

56 -1402.62 192.2456 101.297 

57 -1402.63 190.027 101.301 

58 -1402.37 208.4747 104.887 

59 -1402.39 207.8164 104.907 

60 -1402.41 204.7371 104.902 

61 -1402.41 204.0949 104.903 

62 -1402.44 197.1821 104.91 

63 -1402.45 193.3612 104.896 

64 -1402.49 189.5853 104.9 

65 -1405.45 192.4693 101.573 

66 -1405.45 192.4351 102.35 

67 -1405.46 192.4256 103.565 

68 -1405.46 192.4242 104.178 

69 -1405.46 192.4168 104.868 

70 -1405.44 196.269 101.598 

71 -1405.44 196.2702 102.184 

72 -1405.44 196.271 102.807 

73 -1405.44 196.2696 103.429 

74 -1405.44 196.271 104.097 

75 -1405.44 196.261 104.867 

76 -1405.42 199.9248 102.924 

77 -1405.42 199.9248 103.54 

78 -1405.42 199.9248 104.127 

79 -1405.42 199.9242 104.681 

80 -1405.41 199.9254 105.275 

81 -1405.42 199.9195 106.114 

82 -1405.39 205.2113 102.925 

83 -1405.39 205.2117 103.564 

84 -1405.39 205.2119 104.096 

85 -1405.39 205.2117 104.734 

86 -1405.39 205.213 105.352 

87 -1405.39 205.2152 106.15 

88 -1402.47 207.946 108.065 

89 -1402.51 204.5787 108.107 

90 -1402.53 200.825 108.076 

91 -1402.55 197.0437 108.101 

100 -1433.64 195.9693 107.487 

101 -1399.63 208.1828 101.469 

102 -1405.63 212.4921 101.819 

103 -1406.63 212.9172 102.06 

104 -1406.68 212.5661 101.885 

105 -1406.95 213.7629 103.236 

106 -1406.85 213.9472 103.202 

107 -1408.41 214.8164 104.045 

108 -1410.9 212.4422 103.619 

109 -1407.13 214.9242 105.19 

110 -1411.85 214.9683 104.051 

111 -1412.21 212.9841 101.969 

112 -1416.43 212.4676 102.508 

113 -1419.62 215.4567 103.937 

114 -1422.97 215.5692 103.345 

115 -1424.6 215.5636 103.636 

116 -1422.7 209.4462 101.965 

117 -1423.18 209.5093 101.986 

118 -1422.53 215.8298 103.409 

119 -1423.16 208.7407 102.091 

120 -1423.36 208.3903 102.324 

121 -1423.4 208.1318 102.332 

122 -1421.95 208.4735 102.247 

123 -1421.36 208.4963 102.426 
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124 -1433.24 207.0494 104.33 

125 -1433.16 201.7698 105.85 

126 -1433.28 209.7969 106.153 

127 -1405.37 206.352 103.157 

128 -1418.73 206.3487 103.041 

129 -1407.07 207.485 107.021 

130 -1403.05 208.4972 106.187 

131 -1406.88 208.4824 106.175 

132 -1406.12 208.4467 106.238 

133 -1421.07 208.4332 106.199 

134 -1421.72 208.4315 106.21 

135 -1403.1 208.3219 102.589 

136 -1403.53 208.3429 102.59 

137 -1405.67 208.2876 102.586 

138 -1406.14 208.3315 102.593 

139 -1417.94 208.2984 102.518 

140 -1418.4 208.2525 102.515 

141 -1420.59 208.3001 102.518 

142 -1421 208.2834 102.513 

143 -1421.92 208.624 107.02 

144 -1417.32 208.3692 106.498 

145 -1407.25 206.334 106.11 

146 -1409.35 206.3349 106.093 

147 -1411.04 206.3427 106.098 

148 -1413.08 206.3312 106.098 

150 -1410.3 169.9654 101.03 

151 -1410.57 170.0488 101.036 

152 -1411.19 170.1073 101.102 

153 -1413.01 170.1949 100.86 

154 -1409.9 170.0081 100.174 

155 -1409.45 170 100.173 

156 -1411.19 171.126 99.637 

157 -1412.96 171.1521 99.642 

158 -1413.24 171.4666 99.651 

159 -1413.25 171.4678 99.649 

160 -1410.87 171.4181 99.641 

161 -1409.7 173.2143 101.282 

162 -1410.13 173.5404 101.267 

163 -1409.95 173.5853 101.31 

164 -1410.15 173.7617 101.309 

165 -1413.28 170.2594 99.638 

166 -1410.89 170.9799 99.624 

167 -1415.43 170.1036 100.2 

168 -1415.09 170.1762 99.674 

169 -1432.91 177.9704 99.579 

170 -1432.92 179.459 99.456 

171 -1413.65 171.852 98.658 

172 -1413.66 176.6404 98.786 

173 -1413.66 182.888 99.982 

174 -1410.48 182.9097 100.03 

175 -1410.46 176.4907 99.824 

176 -1415.34 185.2051 100.262 

177 -1415.01 185.5245 100.442 

178 -1409.04 185.8738 100.432 

179 -1408.81 185.1966 100.275 

200 -1414.35 186.1133 101.167 

201 -1413.51 186.1352 101.17 

202 -1414.15 186.0987 101.315 

203 -1413.66 186.113 101.32 

204 -1413.67 187.626 101.296 

205 -1413.97 186.4453 101.901 

206 -1413.88 186.4519 101.903 

207 -1413.84 186.5305 101.85 

210 -1418.07 188.8924 106.24 

211 -1414.32 188.9785 106.275 

212 -1413.63 188.8326 106.233 

213 -1414.74 188.9809 102.581 

214 -1414.37 188.9589 102.578 

215 -1409.83 188.9977 102.581 

216 -1409.46 189.0077 102.58 

217 -1407.31 189.0171 102.575 

218 -1406.3 188.9732 108.076 

219 -1406.76 188.9769 108.071 

220 -1413.74 188.9376 108.06 

221 -1414.19 188.9469 108.067 

222 -1421.21 188.8489 108.072 

223 -1421.65 188.8469 108.06 

224 -1412.11 191.6958 112.113 

300 -1415.14 188.6921 100.957 

301 -1415.18 188.6974 100.976 

302 -1415.19 188.7143 100.981 

303 -1415.2 188.7572 101.015 

304 -1415.19 188.7446 101.027 

305 -1415.17 188.7355 101.047 

306 -1415.18 188.7444 101.267 

307 -1415.18 188.7567 101.291 

308 -1415.18 188.7486 101.288 

309 -1415.18 188.7633 101.298 

310 -1415.19 188.7745 101.335 

311 -1415.18 188.7352 101.362 

312 -1415.18 188.7338 101.367 

313 -1415.16 188.7308 101.38 

314 -1415.08 188.7271 101.586 

315 -1415.08 188.7481 101.612 

316 -1415.1 188.7596 101.622 

317 -1415.04 188.7522 101.662 

318 -1415.04 188.7514 101.666 

319 -1415.04 188.7514 101.673 

320 -1415.04 188.7558 101.682 

321 -1415.04 188.7558 101.694 

322 -1415.03 188.7219 101.714 

323 -1415.03 188.7071 101.722 

324 -1415.02 188.6702 101.73 

325 -1415.01 188.6282 101.733 

326 -1415.03 188.7137 101.883 

327 -1415.12 189.0436 101.915 

328 -1415.12 189.0532 102.038 

329 -1415.12 189.0663 102.046 

330 -1415.04 189.0666 102.095 

331 -1415.04 189.0726 102.101 

332 -1415.04 189.0748 102.111 

333 -1415.05 189.0919 102.131 

334 -1415.05 189.0941 102.135 

335 -1415.05 189.1111 102.154 

336 -1415.05 189.1133 102.179 

337 -1415.05 189.1081 102.185 

338 -1415.05 189.1023 102.19 

339 -1415.04 189.069 102.211 

340 -1415.04 189.0646 102.239 

341 -1415.04 189.0682 102.303 

342 -1415.04 189.0882 102.317 

343 -1415.05 189.0941 102.342 

344 -1415.05 189.0941 102.476 

345 -1415.05 189.0897 102.485 

346 -1415.05 189.0941 102.507 

347 -1415.05 189.0955 102.523 

348 -1415.04 189.086 102.532 

349 -1415.04 189.066 102.561 
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350 -1415.04 189.0626 102.562 

351 -1415.04 189.0596 102.59 

352 -1415.13 189.0071 102.599 

353 -1415.13 188.9975 102.59 

354 -1415.12 189.0349 102.623 

355 -1415.12 189.031 102.685 

356 -1415.12 189.0264 102.691 

357 -1415.12 189.0168 102.7 

358 -1415.02 189.0129 102.716 

359 -1414.98 188.9934 102.736 

360 -1414.95 188.9854 102.74 

361 -1414.95 188.9794 102.784 

362 -1414.95 188.9728 102.799 

363 -1414.95 188.9676 102.804 

364 -1414.94 188.9581 102.812 

365 -1414.95 188.957 102.812 

366 -1414.94 188.9504 102.825 

367 -1414.94 188.9504 102.834 

368 -1415.47 189.9475 101.93 

369 -1415.47 191.3292 101.962 

370 -1414.95 189.1541 102.051 

371 -1415.63 191.908 102.241 

372 -1415.63 191.8881 102.25 

373 -1415.63 191.8859 102.262 

374 -1415.63 191.8954 102.268 

375 -1415.63 191.9042 102.274 

376 -1415.63 191.9242 102.289 

377 -1415.64 191.9249 102.298 

378 -1415.64 191.9249 102.303 

379 -1415.64 191.9263 102.31 

380 -1415.64 191.9293 102.316 

381 -1415.64 191.9329 102.336 

382 -1415.64 191.9307 102.543 

383 -1415.64 191.9285 102.549 

384 -1415.63 191.9242 102.559 

385 -1415.63 191.9242 102.565 

386 -1415.63 191.9094 102.583 

387 -1415.63 191.9012 102.59 

388 -1415.63 191.9006 102.596 

389 -1415.63 191.9116 102.608 

390 -1415.63 191.9212 102.614 

391 -1415.64 191.9307 102.691 

392 -1415.64 191.9263 102.699 

393 -1415.63 191.9198 102.706 

394 -1415.63 191.9124 102.725 

395 -1415.62 191.8851 102.745 

396 -1415.62 191.8785 102.752 

397 -1415.62 191.8763 102.799 

398 -1415.62 191.8711 102.809 

399 -1415.62 191.8512 102.818 

400 -1415.62 191.8446 102.82 

401 -1415.6 191.8033 102.826 

402 -1415.61 191.8233 102.836 

403 -1415.82 192.0974 105.571 

404 -1415.82 192.0944 105.735 

405 -1415.79 191.8091 105.751 

406 -1415.79 191.8127 105.812 

407 -1415.79 191.8053 105.892 

408 -1415.79 191.7979 105.967 

409 -1415.79 191.7936 105.974 

410 -1415.79 191.7876 106.005 

411 -1415.78 191.7774 106.039 

412 -1415.79 191.8075 106.084 

413 -1415.79 191.8069 106.291 

414 -1415.78 191.781 106.302 

415 -1415.78 191.7728 106.522 

416 -1415.78 191.7722 106.53 

417 -1415.78 191.7633 106.551 

418 -1415.78 191.7479 106.588 

419 -1415.78 191.77 106.619 

420 -1415.78 191.7684 106.825 

421 -1415.78 191.7641 106.839 

422 -1415.78 191.7559 106.85 

423 -1415.78 191.7463 106.876 

424 -1415.77 191.7264 106.898 

425 -1415.77 191.7132 106.96 

500 -1412.12 191.0344 101.96 

501 -1412.12 191.0336 101.96 

502 -1412.76 189.9662 101.934 

503 -1411.57 189.7275 101.93 

504 -1410.78 189.0362 101.912 

505 -1413.42 189.0253 101.907 

506 -1413.43 191.5816 101.977 

507 -1410.81 191.5862 101.979 

508 -1410.69 186.1897 100.635 

509 -1410.7 186.6049 100.635 

510 -1413.43 186.1766 100.63 

511 -1413.43 186.589 100.636 

512 -1412.15 186.089 100.628 

513 -1411.3 186.0972 100.63 

514 -1413.3 186.0843 100.625 

600 -1412.25 211.5576 101.685 

601 -1412.23 211.5789 101.673 

602 -1412.19 211.6115 101.659 

603 -1424.73 215.4339 101.478 

604 -1424.64 215.4303 101.478 

605 -1424.69 215.4105 101.324 

606 -1424.74 209.1625 100.883 

607 -1425 209.5949 100.878 

608 -1425.07 210.5887 100.944 

609 -1422.16 208.5694 101.485 

610 -1422.2 208.2648 101.289 

611 -1417.72 210.7762 101.64 

612 -1417.8 209.8517 101.637 

613 -1418.77 209.9124 101.643 

614 -1418.73 191.743 102.095 

620 -1415.02 215.4437 104.526 

621 -1421.69 207.8167 106.195 

622 -1421.74 204.6192 106.194 

623 -1421.63 204.0347 106.166 

624 -1421.75 200.8051 106.194 

625 -1421.6 200.1907 106.174 

626 -1421.7 196.9994 106.198 

627 -1421.7 196.3341 106.199 

628 -1421.75 192.5328 106.195 

629 -1421.64 189.3802 106.19 

630 -1421.55 207.7215 102.525 

631 -1421.6 200.898 102.558 

632 -1421.48 197.4524 102.494 

633 -1421.57 197.0885 102.543 

634 -1421.51 196.2557 102.53 

635 -1421.5 195.9007 102.528 

636 -1421.57 192.4536 102.55 

637 -1421.56 192.0934 102.548 

638 -1421.57 189.8897 102.562 

639 -1421.54 189.5194 102.548 

640 -1421.69 208.3465 108.084 

641 -1421.69 207.8933 108.075 
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642 -1421.63 204.5813 108.083 

643 -1421.66 204.1078 108.093 

644 -1421.61 200.7245 108.082 

645 -1421.65 200.2625 108.082 

646 -1421.64 196.9374 108.073 

647 -1421.64 196.4892 108.067 

648 -1421.65 192.6803 108.086 

649 -1421.66 189.2853 108.072 

650 -1421.67 188.8472 108.06 

651 -1418.67 206.3414 114.546 

652 -1418.74 191.7801 112.601 

660 -1421.85 194.8613 100.927 

661 -1421.85 194.8697 100.73 

662 -1421.81 194.887 101.643 

663 -1421.93 194.7968 101.864 

664 -1421.49 195.0196 101.905 

665 -1421.45 194.8995 102.016 

666 -1421.44 194.8974 102.025 

667 -1421.47 194.9022 102.576 

668 -1421.46 194.9019 102.568 

669 -1421.58 194.8686 102.825 

670 -1421.3 194.868 102.832 

671 -1419.28 194.6866 101.925 

672 -1418.82 194.6448 101.939 

673 -1418.61 194.6972 101.948 

674 -1418.66 194.7474 102.83 

675 -1418.3 194.9183 105.443 

676 -1418.31 194.9186 105.454 

677 -1418.43 194.9267 105.533 

700 -1403.07 207.1848 106.946 

701 -1404.49 206.8274 106.935 

702 -1405.22 204.2868 106.93 

703 -1403.58 203.6877 106.934 

704 -1403.58 201.3244 106.935 

705 -1405 200.9801 106.928 

706 -1403.2 197.6457 106.929 

707 -1405.13 197.8509 106.923 

708 -1403.76 194.9436 106.937 

709 -1405.21 192.0307 106.931 

1001 -1406.65 194.8439 102.095 

1002 -1405.99 194.8781 102.12 

1003 -1405.99 194.8777 102.219 

1004 -1405.99 194.8781 102.233 

1005 -1405.98 194.8783 102.243 

1006 -1405.97 194.8794 102.771 

1007 -1405.98 194.8783 102.783 

1008 -1405.99 194.8784 102.795 

1009 -1406 194.8778 102.823 

1010 -1406.01 194.8765 102.84 

1011 -1406.01 194.8773 102.87 

1012 -1405.87 194.8843 105.537 

1013 -1406.01 194.8769 105.543 

1014 -1406.02 194.8759 105.537 

1015 -1406.04 194.8753 105.532 

1016 -1406.09 194.8728 105.535 

1017 -1406.1 194.8721 105.547 

1018 -1406.12 194.8717 105.562 

1019 -1406.11 194.8714 105.585 

1020 -1406.11 194.8718 105.64 

1021 -1406.11 194.8718 105.663 

1022 -1406.13 194.8709 105.69 

1023 -1406.13 194.8707 105.696 

1024 -1406.13 194.8709 105.705 

1025 -1406.11 194.8713 105.737 

1026 -1406.1 194.8723 105.752 

1027 -1406.09 194.8726 106.845 

1028 -1406.11 194.8724 106.955 

1029 -1406.15 194.8694 106.987 

1030 -1406.22 194.8662 106.993 

1031 -1406.4 194.8567 106.992 

1032 -1410.48 194.6685 107.001 

1033 -1410.65 194.661 106.997 

1034 -1410.7 194.6589 106.979 

1035 -1410.73 194.6574 106.904 

1036 -1410.72 194.6572 105.356 

1037 -1410.71 194.6584 105.324 

1038 -1410.69 194.6588 105.305 

1039 -1410.69 194.659 105.299 

1040 -1410.69 194.659 105.293 

1041 -1410.7 194.6592 105.284 

1042 -1410.7 194.6587 105.273 

1043 -1410.71 194.6584 105.264 

1044 -1410.72 194.6585 105.259 

1045 -1410.72 194.6579 105.186 

1046 -1410.71 194.6586 105.165 

1047 -1410.71 194.6584 105.158 

1048 -1410.72 194.6574 105.15 

1049 -1410.72 194.6574 105.146 

1050 -1410.72 194.6576 105.131 

1051 -1410.65 194.6687 102.1 

1060 -1408.4 194.7545 102.061 

1062 -1410.78 194.6725 102.116 

1063 -1410.9 194.6637 105.241 

1064 -1410.89 194.6642 105.122 

1065 -1410.95 194.6703 105.915 

1066 -1410.9 194.6721 106.167 

1067 -1410.9 194.6799 106.607 

1068 -1410.91 194.6696 106.82 

1069 -1411.17 194.6564 106.995 

1070 -1411.34 194.6446 106.994 

1071 -1412.65 194.6444 106.988 

1072 -1412.83 194.6377 106.987 

1073 -1413.09 194.6544 106.599 

1074 -1413.08 194.7155 105.23 

1075 -1413.09 194.7172 106.16 

1076 -1413.09 194.7162 105.11 

1077 -1413.03 194.7098 102.108 

1080 -1418.06 196.8023 102.242 

1081 -1413.69 196.8165 102.231 

1082 -1413.72 192.4828 102.227 

1083 -1418.07 192.4599 102.226 

1090 -1413.69 194.722 102.1 

1091 -1413.25 194.7062 105.121 

1092 -1413.26 194.7084 105.168 

1093 -1413.6 194.7166 105.166 

1094 -1413.64 194.7097 105.154 

1095 -1413.68 194.7009 105.156 

1096 -1413.7 194.6989 105.162 

1097 -1413.7 194.6976 105.171 

1098 -1413.71 194.6974 105.175 

1099 -1413.71 194.6965 105.182 

1100 -1413.72 194.6956 105.191 

1101 -1413.71 194.6974 105.21 

1102 -1413.71 194.6965 105.281 

1103 -1413.72 194.695 105.298 

1104 -1413.73 194.6928 105.307 

1105 -1413.73 194.6926 105.32 

1106 -1413.74 194.6918 105.324 
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1107 -1413.72 194.6948 105.351 

1108 -1413.7 194.6976 105.372 

1109 -1413.7 194.6978 105.51 

1110 -1413.71 194.6972 105.578 

1111 -1413.71 194.6972 106.349 

1112 -1413.72 194.6939 106.401 

1113 -1413.71 194.6963 106.435 

1114 -1413.71 194.6968 106.557 

1115 -1413.72 194.695 106.566 

1116 -1413.72 194.7098 106.581 

1117 -1413.71 194.6811 106.78 

1118 -1413.77 194.6773 106.936 

1119 -1413.9 194.6843 106.994 

1120 -1414.22 194.6729 107.001 

1121 -1415.97 194.6333 106.988 

1122 -1417.56 194.6458 107.015 

1123 -1417.92 194.7179 106.994 

1124 -1418.02 194.7427 106.933 

1125 -1418.06 194.7447 106.844 

1126 -1418.06 194.7376 106.592 

1127 -1418.06 194.7381 106.568 

1128 -1418.07 194.7398 106.566 

1129 -1418.05 194.7353 106.402 

1130 -1418.07 194.7048 105.881 

1131 -1418.07 194.7165 105.748 

1132 -1418.05 194.7189 105.714 

1133 -1418.07 194.715 105.542 

1134 -1418.08 194.7179 105.532 

1135 -1418.12 194.7258 105.527 

1136 -1418.18 194.7473 105.547 

1137 -1418.25 194.7643 105.549 

1138 -1418.68 194.7347 102.844 

1139 -1418.27 194.7579 102.882 

1140 -1418.17 194.7517 102.884 

1141 -1418.17 194.7515 102.851 

1142 -1418.22 194.7616 102.78 

1143 -1418.22 194.7619 102.236 

1144 -1418.22 194.7616 102.231 

1145 -1418.21 194.7599 102.224 

1146 -1418.2 194.7583 102.211 

1147 -1418.21 194.7589 102.108 

1148 -1417.86 194.7536 102.104 

1200 -1415.84 192.5371 102.094 

1201 -1415.84 192.3276 102.1 

1202 -1415.84 192.3157 102.226 

1203 -1415.85 192.3237 102.779 

1204 -1415.85 192.366 102.882 

1205 -1415.8 192.2272 102.884 

1206 -1415.78 191.7393 102.806 

1207 -1415.85 192.4763 105.727 

1208 -1415.84 192.4579 105.762 

1209 -1415.84 192.4608 105.885 

1210 -1415.84 192.4704 106.413 

1211 -1415.84 192.455 106.466 

1212 -1415.84 192.455 106.563 

1213 -1415.84 192.4696 106.585 

1214 -1415.84 192.4608 106.825 

1215 -1415.85 192.5258 106.944 

1216 -1415.87 192.6376 106.995 

1217 -1415.87 192.9674 107.009 

1218 -1415.86 196.2955 107.001 

1219 -1415.81 196.641 106.996 

1220 -1415.8 196.7404 106.941 

1221 -1415.81 196.8045 106.802 

1222 -1415.81 196.7995 106.58 

1223 -1415.81 196.8093 106.558 

1224 -1415.81 196.8121 106.431 

1225 -1415.81 196.7933 106.396 

1226 -1415.88 196.811 105.797 

1227 -1415.88 196.7892 105.742 

1228 -1415.88 196.8118 105.563 

1229 -1415.88 196.8174 105.553 

1230 -1415.88 196.8412 105.55 

1231 -1415.88 196.8216 102.101 

1280 -1415.82 203.4996 106.313 

1281 -1415.87 204.1136 106.281 

1282 -1415.85 204.11 106.575 

1283 -1415.85 204.1122 106.879 

1284 -1415.85 204.1339 106.969 

1285 -1415.86 204.2372 106.999 

1286 -1415.85 205.2873 106.993 

1287 -1415.84 205.5238 106.999 

1288 -1415.84 205.6119 106.985 

1289 -1415.83 205.6596 106.881 

2000 -1410.62 192.5783 106.999 

2001 -1410.61 196.7414 106.981 

2002 -1406.19 196.7777 106.993 

2003 -1406.22 192.6016 106.988 

2004 -1406.92 193.299 106.993 

2005 -1409.91 193.2834 106.993 

2006 -1409.91 196.0426 106.983 

2007 -1406.91 196.0683 106.993 

2010 -1410.52 196.8364 106.955 

2011 -1410.65 196.8609 106.553 

2012 -1410.65 196.8721 104.85 

2013 -1410.66 196.8728 103.315 

2014 -1410.52 196.8792 102.453 

2015 -1406.32 196.8802 102.457 

2016 -1406.19 196.8837 103.326 

2017 -1406.19 196.893 104.848 

2018 -1406.21 196.8956 106.556 

2019 -1406.28 196.8683 106.96 

2020 -1413.07 195.2973 105.414 

2021 -1413.07 195.145 105.413 

2022 -1413.07 194.6252 105.499 

2023 -1413.07 194.7094 105.385 

2024 -1413.07 194.2879 105.412 

2025 -1413.08 194.1323 105.41 

2026 -1413.04 194.943 105.52 

2027 -1413.04 194.4814 105.522 

2028 -1413.09 193.9353 105.227 

2029 -1413.08 195.4905 105.228 

2030 -1412.38 193.1794 106.998 

2031 -1411.62 193.1794 106.999 

2032 -1411.61 196.1166 106.987 

2033 -1412.37 196.112 106.98 

2034 -1412.84 192.7302 107 

2035 -1411.16 192.7254 107.003 

2036 -1411.16 196.5737 106.984 

2037 -1412.82 196.5678 106.981 

2038 -1412.37 194.6495 106.985 

2039 -1413 194.6517 106.946 

2040 -1410.99 194.6607 106.951 

2050 -1412.89 196.9265 106.002 

2051 -1411.09 196.9335 106.006 

2052 -1412.28 196.9591 105.693 

2053 -1411.7 196.9619 105.693 

2054 -1412.89 196.9279 105.106 
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2055 -1411.09 196.9341 105.106 

2056 -1412.54 196.9652 104.198 

2057 -1411.43 196.9643 104.203 

2058 -1412.78 196.949 103.306 

2059 -1411.19 196.9503 103.31 

2060 -1412.79 196.9304 102.234 

2061 -1411.18 196.9305 102.238 

2070 -1417.67 192.8441 102.096 

2071 -1417.22 193.2952 102.099 

2072 -1417.66 196.4249 102.105 

2073 -1417.21 195.9739 102.108 

2074 -1414.08 196.4148 102.102 

2075 -1414.53 195.97 102.104 

2076 -1414.09 192.844 102.096 

2077 -1414.53 193.2917 102.097 

2080 -1413.73 192.479 106.577 

2081 -1414.23 192.9745 107.009 

2082 -1418.06 192.4662 106.587 

2083 -1417.57 192.9702 107.014 

2084 -1418.05 196.7803 106.578 

2085 -1417.56 196.2847 107.008 

2086 -1413.71 196.8179 106.584 

2087 -1414.21 196.3152 107.009 

2088 -1415.85 195.7322 107.003 

2089 -1415.93 195.7307 107.001 

2090 -1416.99 194.6619 107.004 

2091 -1416.98 194.5953 107.007 

2092 -1415.93 193.5377 107.007 

2093 -1415.86 193.5408 107.006 

2094 -1414.8 194.6093 107.001 

2095 -1414.8 194.6744 106.998 

2100 -1417.85 196.791 106.354 

2101 -1413.91 196.8301 106.349 

2102 -1413.9 196.8241 103.364 

2103 -1417.86 196.8004 103.369 

2104 -1417.36 196.9134 105.474 

2105 -1414.38 196.9322 105.476 

2106 -1414.38 196.9288 103.278 

2107 -1417.36 196.9158 103.275 

2108 -1416.83 196.9165 103.96 

2109 -1416.06 196.9278 104.566 

2110 -1415.42 196.9283 104.192 

2111 -1414.88 196.931 103.973 

2112 -1417.31 196.9075 102.271 

2113 -1414.43 196.9252 102.273 

2120 -1418.08 192.6588 106.357 

2121 -1418.08 193.6341 106.354 

2122 -1418.07 193.6379 103.364 

2123 -1418.07 192.6649 103.357 

2124 -1418.08 193.9063 106.358 

2125 -1418.07 195.5986 106.353 

2126 -1418.06 195.599 105.947 

2127 -1418.07 193.9095 105.95 

2128 -1418.06 195.8734 106.352 

2129 -1418.07 196.5739 106.355 

2130 -1418.07 196.5953 103.371 

2131 -1418.06 195.8674 103.368 

2132 -1418.07 192.6665 102.761 

2133 -1418.07 193.6478 102.771 

2134 -1418.07 193.6448 102.456 

2135 -1418.07 192.6669 102.449 

2136 -1418.06 196.5903 102.779 

2137 -1418.06 196.5917 102.465 

2140 -1418.07 197.6627 106.34 

2141 -1418.06 199.4889 106.34 

2142 -1418.07 199.9735 106.345 

2143 -1418.06 201.0149 106.345 

2144 -1418.06 201.4977 106.35 

2145 -1418.07 203.2508 106.357 

2146 -1418.06 199.9788 103.406 

2147 -1418.06 201.0199 103.405 

2148 -1418.19 203.0144 102.693 

2149 -1418.19 203.018 102.303 

2150 -1418.29 198.0205 102.888 

2151 -1418.28 198.0161 102.237 

2152 -1417.69 199.8147 103.25 

2153 -1417.73 201.2753 103.243 

2154 -1417.75 200.0598 102.979 

2155 -1417.77 200.9257 102.973 

2156 -1417.76 200.8671 102.169 

2157 -1417.85 200.2352 102.167 

2160 -1414.13 197.884 106.993 

2161 -1417.63 197.861 106.998 

2162 -1417.62 203.0471 106.997 

2163 -1414.13 202.7574 106.961 

2164 -1414.34 200.1974 106.993 

2165 -1414.34 200.7499 106.991 

2166 -1417.39 200.1803 106.999 

2167 -1417.39 200.7307 106.998 

2170 -1413.64 203.2663 106.342 

2171 -1413.65 201.9231 106.34 

2172 -1413.66 201.4352 106.337 

2173 -1413.67 199.9443 106.337 

2174 -1413.67 199.4616 106.338 

2175 -1413.68 197.6961 106.34 

2176 -1413.67 199.9363 103.399 

2177 -1413.66 201.4406 103.398 

2178 -1413.66 201.4671 102.303 

2179 -1413.67 199.9171 102.303 

2180 -1413.68 197.5599 102.391 

2181 -1413.65 203.4022 102.389 

2190 -1418.07 204.212 106.644 

2191 -1418.07 205.5557 106.644 

2192 -1418.05 205.5844 103.251 

2193 -1418.05 205.58 103.248 

2194 -1418.05 204.1881 103.244 

2195 -1418.05 204.8616 102.871 

2196 -1418.07 204.7667 106.647 

2197 -1418.07 204.9995 106.643 

2198 -1418.06 205.4717 104.331 

2199 -1418.06 204.2972 104.325 

2200 -1417.36 203.5692 102.365 

2201 -1417.36 204.0454 102.369 

2202 -1417.4 203.6422 105.438 

2203 -1417.41 204.0429 105.436 

2204 -1417.4 204.0586 103.136 

2205 -1417.34 204.1465 105.756 

2206 -1417.33 203.857 105.761 

2207 -1417.33 203.7631 105.758 

2208 -1417.33 203.4762 105.764 

2210 -1417.86 204.3273 107.005 

2211 -1417.86 205.4373 107.003 

2212 -1413.84 205.462 106.991 

2213 -1413.86 204.3213 106.993 

2214 -1415.54 204.5603 106.99 

2215 -1415.52 205.2085 106.985 

2216 -1416.18 204.5595 106.989 

2217 -1416.17 205.2053 106.991 
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2220 -1417.12 203.6001 102.092 

2221 -1417.11 204.0482 102.1 

2222 -1417.83 204.3964 102.102 

2223 -1417.83 205.4625 102.103 

2224 -1414.58 204.0523 102.099 

2225 -1414.59 203.6103 102.1 

2226 -1413.86 204.4035 102.11 

2227 -1414.35 205.8578 102.122 

2300 -1409.56 201.1177 107.016 

2301 -1409.55 197.7835 107.027 

2302 -1412.75 197.7952 107.02 

2303 -1412.72 201.1317 107.015 

2304 -1412.37 200.7726 107.02 

2305 -1409.92 200.7673 107.014 

2306 -1409.91 198.1552 107.02 

2307 -1412.38 198.1545 107.024 

2310 -1412.35 201.6234 105.018 

2311 -1411.62 201.6372 105.017 

2312 -1411.62 201.637 103.19 

2313 -1412.34 201.6246 103.192 

2314 -1412.02 201.6442 104.532 

2315 -1412.97 201.4649 102.463 

2316 -1410.98 201.4571 102.464 

2320 -1409.26 201.4579 106.588 

2321 -1409.25 200.8646 106.588 

2322 -1409.21 201.4592 106.508 

2323 -1409.2 200.9164 106.507 

2324 -1408.79 200.9298 106.523 

2325 -1409.12 201.4525 105.93 

2326 -1409.09 201.4484 105.878 

3001 -1407.31 195.8005 102.097 

3002 -1407.3 193.5387 102.092 

3003 -1408.5 193.5349 102.074 

3004 -1409.86 193.5765 102.07 

3005 -1409.72 195.7885 102.08 

3006 -1408.4 196.078 102.09 

3007 -1411.1 194.6581 102.108 

3008 -1412 193.7708 102.107 

3009 -1412.89 194.6624 102.103 

3010 -1411.99 195.5487 102.111 

3011 -1407.08 200.6125 102.111 

3012 -1407.06 199.1913 102.107 

3013 -1409.38 199.4678 102.107 

3014 -1410.83 199.5569 102.11 

3015 -1411.5 197.7242 102.112 

3016 -1412.63 197.8089 102.116 

3017 -1412 200.5912 102.111 

3018 -1409.23 200.8401 102.112 

3019 -1409.2 201.452 104.112 

3020 -1408.74 201.453 104.101 

3021 -1408.76 201.4514 103.689 

3022 -1409.2 201.4531 103.707 

3023 -1413.08 195.7436 104.214 

3024 -1413.07 196.6759 104.238 

3025 -1413.07 196.6445 103.557 

3026 -1413.08 195.7334 103.607 

3027 -1410.91 196.6629 104.003 

3028 -1410.91 195.7513 103.943 

3029 -1410.91 195.7425 102.518 

3030 -1410.91 196.6487 102.539 

12040 -1415.8 197.4593 102.104 

12041 -1415.87 196.9415 105.625 

12042 -1415.84 197.3409 105.62 

12043 -1415.84 197.3666 105.606 

12044 -1415.84 197.4263 105.609 

12045 -1415.84 197.4382 105.612 

12046 -1415.84 197.4472 105.626 

12047 -1415.84 197.4542 105.642 

12048 -1415.84 197.4472 105.667 

12049 -1415.83 197.4435 105.728 

12050 -1415.82 197.447 105.736 

12051 -1415.82 197.4568 105.752 

12052 -1415.82 197.4672 105.766 

12053 -1415.82 197.4686 105.772 

12054 -1415.88 197.4615 105.799 

12055 -1415.87 197.4309 105.969 

12056 -1415.89 197.4286 106.574 

12057 -1415.87 197.8704 106.996 

12058 -1415.86 200.3416 106.986 

12059 -1415.86 203.0568 106.959 

12060 -1415.84 203.5055 106.579 

12061 -1415.84 203.5047 106.288 

12062 -1415.89 204.2444 106.357 

12063 -1415.85 205.5048 106.996 

12064 -1415.84 205.5616 107 

12065 -1415.85 205.6261 106.978 

12066 -1415.85 205.6549 106.922 

12067 -1415.85 205.656 106.31 

12068 -1415.85 205.6323 106.288 

12069 -1415.85 205.6717 106.103 

12070 -1415.86 205.8244 106.118 

12071 -1415.87 206.0411 106.122 

12072 -1415.81 206.0094 102.905 

12073 -1415.8 205.8359 102.897 

12074 -1415.81 205.8825 102.794 

12075 -1415.81 205.8662 102.235 

12076 -1415.81 205.8432 102.119 

12077 -1415.79 205.3607 102.122 

12078 -1415.73 203.9661 102.104 

20120 -1417.91 203.4965 106.431 

20121 -1417.12 203.4977 106.429 

20122 -1413.81 203.5074 106.411 

20123 -1414.55 203.5042 106.41 

20124 -1413.79 203.4576 102.716 

20125 -1413.79 203.4602 102.366 

20126 -1417.91 203.4522 102.366 

20127 -1417.92 203.4558 102.715 

20128 -1417.15 206.0615 105.224 

20129 -1414.47 206.0512 105.218 

20130 -1417.15 206.0547 103.012 

20131 -1416.62 206.0525 103.01 

20132 -1415 206.0522 103.005 

20133 -1414.47 206.0544 103.009 

20134 -1415 206.0466 105.009 

20135 -1416.62 206.0636 105.013 

30000 -1406.51 212.135 101.555 

30001 -1408.12 208.9034 101.523 

30002 -1411.89 209.2299 101.554 

30003 -1411.69 212.3328 101.592 

30004 -1414.74 209.4806 101.589 

30005 -1414.42 212.5376 101.626 

30006 -1416.7 210.0276 101.632 

30007 -1417.89 212.3647 101.665 

30008 -1421.98 210.0871 101.686 

30009 -1420.39 212.5738 101.698 

30020 -1409.38 184.5188 100.093 

30021 -1414.7 184.5852 100.081 

30022 -1413.12 182.0733 99.994 
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30023 -1411.1 181.9266 99.997 

30024 -1412.87 177.8238 99.861 

30025 -1411.01 177.6007 99.841 

30026 -1413.11 172.0772 99.658 

30027 -1411.02 172.1815 99.657 

30028 -1411.61 170.7721 99.445 

30029 -1412.54 170.7911 99.438 

30030 -1411.55 169.9455 99.433 

30031 -1412.65 170.0728 99.437 

4001 -1414.99 185.4658 100.443 

4002 -1408.81 185.2066 100.272 

4003 -1414.73 185.9396 100.616 

4004 -1409.45 185.8323 100.632 

4005 -1413.53 186.6742 100.801 

4006 -1410.61 186.6854 100.81 

4007 -1413.5 187.3382 101.16 

4008 -1413.54 187.6319 101.344 

4009 -1410.63 187.6235 101.341 

4010 -1413.56 188.6254 101.889 

4011 -1410.63 188.6093 101.897 

4012 -1414.68 186.9766 100.634 

4013 -1415.01 187.0089 100.457 

4014 -1415.32 187.1651 100.272 

4015 -1409.47 187.0326 100.634 

4016 -1409.15 187.048 100.459 

4017 -1408.82 187.0598 100.299 

4018 -1413.32 191.7992 105.429 

4019 -1410.87 191.8064 105.422 

4020 -1413.32 191.8057 102.397 

4021 -1410.87 191.8136 102.396 

4022 -1417.92 191.774 106.07 

4023 -1414.83 191.7793 106.045 

4024 -1413.73 191.7787 106.067 

4025 -1410.47 191.7903 106.085 

4026 -1409.41 191.7996 106.054 

4027 -1412.1 191.5822 106.591 

4030 -1410.23 186.4343 102.121 

4031 -1410.28 186.4548 101.902 

4032 -1410.19 186.4608 101.905 

4033 -1410.5 186.102 101.321 

4034 -1410 186.1024 101.164 

4035 -1410.62 186.1285 101.159 

4036 -1409.77 186.1644 101.159 

4037 -1418.74 191.7895 114.556 

4038 -1418.23 191.7893 114.554 

4039 -1413.59 191.7922 114.867 

4040 -1413 191.7885 114.865 

4041 -1411.2 191.7911 114.859 

4042 -1410.62 191.7911 114.86 

4043 -1406.01 191.7954 114.56 

4044 -1405.52 191.7835 114.559 

4045 -1414.23 191.8093 111.845 

4046 -1413.75 191.8127 111.847 

4050 -1407.12 191.702 106.942 

4051 -1407.88 191.6188 106.943 

4052 -1410.57 191.7215 106.943 

4053 -1411.89 191.5326 106.932 

4054 -1412.94 191.7248 106.935 

4055 -1414.96 191.705 106.939 

4056 -1421.09 191.4561 106.932 

4057 -1420.81 193.6575 106.94 

4058 -1421.05 195.0081 106.953 

4060 -1417.17 183.9876 99.877 

4061 -1419.43 177.3497 99.764 

4062 -1427.06 177.9002 99.585 

4063 -1405.34 175.9955 99.965 

4064 -1405.23 183.1228 100.061 

4065 -1412.21 165.2763 98.503 

4066 -1404.41 164.6403 98.651 

4067 -1405.73 164.5597 98.635 

4070 -1414.34 205.4609 102.115 

4071 -1414.6 205.4595 102.119 

4072 -1415.08 205.4639 102.119 

4075 -1418.06 197.4411 102.233 

4076 -1418.05 199.5264 102.229 

4077 -1418.05 199.8571 102.232 

4078 -1418.05 201.4695 102.224 

4079 -1418.04 203.4211 102.226 

 

 


